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A Szociális törvény 2011. január 1-től életbe lépő módosításairól és a
közfoglalkoztatás rendszerének változásáról
A rendelkezésre állási támogatást január 1-től
az ún. bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. A
bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. Új elem azonban, hogy a települési
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a
lakókörnyezetét tartsa rendben. A jogosultsági
feltételként előírt 12 hónap előzetes együttműködésbe a keresőtevékenység is beszámít.
A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha az
ellátásra jogosult rövid idejű, legfeljebb 90
napig tartó keresőtevékenységet folytat, ha –
időtartamától függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz részt, továbbá a keresetpótló juttatással járó képzés időtartama alatt.
A 2010. december 31-én rendelkezésre állási
támogatásra jogosult személyek 2011. január
1-től bérpótló juttatásra jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos. Az önkormányzatnak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az
átminősítéseket elvégezni.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente
felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után
csak annak a személynek lesz folyósítható az
ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30
napba be kell számítani az egyszerűsített
foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6
hónapot meghaladó időtartamú képzésben
történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a
feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe
tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap
munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa
teljesített közérdekű önkéntes tevékenység
időtartamát is figyelembe kell venni.

szervezettel nyilvántartott álláskeresőként
köteles együttműködni. 2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a kirendeltség
által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak. Számukra a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a munkaügyi kirendeltség
ajánlja majd fel. Új elem a szabályozásban,
hogy az ügyfél a felajánlott munkalehetőséget
az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles elfogadni. A 35 év
alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők eltérő együtt működési
kötelezettsége is megszűnik, nem a képzésben való részvétel lesz az elsődleges együttműködési kötelezettség.
A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, megszüntetésének
és felülvizsgálatának feltételei nem változtak.
Új elemként jelent meg, hogy a keresőtevékenység, valamint a keresetpótló juttatással
járó képzés időtartama alatt a rendszeres szociális segély folyósítása is szünetel.

kirendeltség, mint álláskeresőt kiközvetíti.
A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében 2011. január 1-től átalakult a közfoglalkoztatás rendszere. Három új
közfoglalkoztatási forma került bevezetésre,
amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek
igénybe. Ezt a támogatást az önkormányzat
számára kötelező és önként vállalt, rendeletbe
foglalt közfeladat ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más, közösséget
szolgáló, illetve szociális feladat ellátására
lehet igénybe venni.

Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től:
 Önkormányzat által szervezett rövid
időtartamú közfoglalkoztatás. Napi 4
órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a
garantált bérminimum (szakmunka esetén)
fele és csak bérpótló juttatásban részesülőket lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában.
 Önkormányzat által szervezett hoszszabb időtartamú közfoglalkoztatás.
Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos
időtartamban, a munkabér a minimálbér,
illetve a garantált bérminimum (szakmunka
esetén) időarányos része, és minden más
álláskeresőként nyilvántartott személy
foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási
formában.
 Az országos közfoglalkoztatási programok. A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap
időtartamban és teljes munkaidőben történhet, a munkabér minden egyes programban külön kerül meghatározásra. Ebben a közfoglalkoztatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatható.

A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi

Megszűnik az a lehetőség, hogy a rendszeres
szociális segélyre jogosult személy a bérpótló
juttatásra jogosult személyek együttműködési
kötelezettségét, azaz elsősorban a közfoglalkoztatásban való részvételt válassza. Az erre
irányuló hatósági szerződést ugyanis az önkormányzat abban az esetben köthette meg, ha a
jogosult közfoglalkoztatását biztosítani tudta.
Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát a jövőben nem az önkormányzat ajánlja fel, ilyen hatósági szerződés
megkötésre nem lesz lehetőség. A megkötött
hatósági szerződések megszűnnek, az érintett
személyekre a továbbiakban ismét a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy álláskeresőként továbbra
is nyilvántartásba vetetheti magát (ez nem
feltétele a segély folyósításának) és álláskeresőként részt vehet a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban, illetve az országos közfoglalkoztatási programban abban az esetben, ha a

Makó és Térsége Víziközmű Társulat

CSATORNA—EMLÉKEZTETŐ! Lényeges, hogy a 50.000,- Ft csak akkor

2011. januári számunkban megjelent felhívásából:

„...Nyomatékosan szeretnénk felhívni minden szerződéssel rendelkező
személy figyelmét, hogy a szerződések futamideje 2011. február 28án lejár.

A Polgármesteri Hivatal benyújtotta a rövid
időtartamú közfoglalkoztatásra a pályázatát
a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Makói Kirendeltségéhez. Ennek keretében 2011. február 01.-től 2012. január 31.-ig
165 fő kerül foglalkoztatásra, napi 4 órában, 10
és 40 fős csoportokban.

gyűlik össze, amennyiben a fenti határidőig
mindenki megfizeti a szerződésben vállalt összeget.

Kérjük a Tisztelt érintetteket, hogy hátralékaikat saját érdekükben
szíveskedjenek kiegyenlíteni. …”
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Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT

Közgyógyellátásban

A KÉPVISELŐ- T E S T Ü L E T

részesülők figyelem!

2011. január 25-én ülésezet a képviselőtestület
A képviselő-testület elfogadta az állami és
községi ünnepek, megemlékezések 2011.
évi programjának tervezetét. A rendezvényekről, ünnepségekről a község lakóit folyamatosan tájékoztatja a polgármesteri hivatal
a helyi újságon keresztül.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési
Társulás Alapító Okiratának módosítását.

Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy
a közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző
három hónapban is benyújtható.

A jogszabályi változások miatt az eddig hatályos helyi iparűzési adóról szóló rendeletet
a képviselő-testület hatályon kívül helyezte,
és új rendeletet alkotott.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi értéke az adóalap 2 %-a, ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően meghallgatta az interpellációkat, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással
kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2011. JANUÁR
SZÜLETÉS
Születés január hónapban nem történt!
HALÁLESET
2010. decemberben elhunytak közül adminisztratív hiba miatt 3 személy kimaradt.
A gyászoló családok szíves elnézését kérjük!
Beke Imréné ( Ács Ilona)
Apátfalva Liget u. 25 Élt: 76 évet
Üveges Lajosné (Langó Mária)
Apátfalva Dózsa Gy. u. 11 Élt: 91 évet
Antal István
Apátfalva Széchenyi u. 85 Élt: 57 évet
2011. januári elhunytak
Antal Balázs
Apátfalva Templom u. 105/a Élt: 90 évet
Mátó József
Apátfalva Kisköz u. 3 Élt: 60 évet
HÁZASSÁGKÖTÉS
Házasságkötés január hónapban nem történt.

ÉRTESÍTÉS
HELYI ADÓK
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy a 2011. első félévi
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg
kamatmentes befizetési határideje

2011. március 16.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi
pótlék kerül felszámításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Közlekedési kedvezmények
benyújtási határideje:

április 30.
2011-ben is a korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan vehetik igénybe a súlyos mozgáskorlátozottak az alábbi közlekedési kedvezményeket: közlekedési támogatás (fontos
tudni: csak azok kaphatnak, akik fogyatékossági támogatásban nem részesülnek); szerzési támogatás és átalakítási támogatás.
A kedvezmények igénybevételének feltétele,
hogy a kérelmeket minden évben – április 30
-ig – be kell nyújtani (akkor is, ha az állapota végleges) Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalához, kivéve, ha súlyos mozgáskorlátozottság ténye ezen időpont után következik be. Ekkor határidőn túl is lehet kérelmezni
a kedvezményeket. Felhívjuk azonban a
figyelmet arra, ha nem a fenti ok áll fenn,
akkor határidőn túli kérelmeket már nincs
módunk kedvezően bírálni.
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
orvosi szakvéleményt akkor kell csak csatolni, ha a mozgáskorlátozottság most keletkezett, vagy ha a szakvélemény változott, illetve
a következő évben felülvizsgálandó.
A kérelemhez az előző év december havi
jövedelmet kell igazolni (nyugdíjszelvény és
zöld értesítés).

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik az
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták.
Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2010 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át,
melyet a Szigetház-Erdei Iskola működtetésére fordítunk.
Adószám: 18460117-1-06
Pátfalváért Egyesület: 6931 Apátfalva, Templom u. 57.

2011. február
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG
6726 Szeged, Fő fasor 16-20.
Tel.: (62) 592-600, Fax: (62) 592-565
www.onyf_szeged@onyf.hu

Kihelyezett ügyfélszolgálata
Makó Város Polgármesteri Hivatal fsz. 32.

NYUGDÍJ ÜGYEKBEN
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS: minden hónap
2.és 3. csütörtök 8-13 óráig
2011.évben az alábbi időpontokban:
Február
10. és 17.
Március
10. és 17.
Április
14. és 21.
Május
12. és 19.
Június
9. és 16.
Július
14. és 21.
Augusztus 11. és 18.
Szeptember
8. és 15.
Október
13. és 20.
November
10. és 17.
December
8. és 15.

MEGHÍVÓ
A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2011. február 22. (kedd) 1400 óra
A soros képviselő-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem
Apátfalva, Templom u. 69.

NAPIREND
1. Tájékoztató Apátfalva község közlekedési,
közrend és közbiztonsági helyzetéről, a
rendőrség, a határrendészeti kirendeltség
és a polgárőrség 2010. évi tevékenységéről
Előadók: A szervek parancsnokai
Polgárőr Egyesület elnöke
Varga Péter polgármester
2. Tájékoztató a helyi katasztrófavédelmi
felkészültségről
Előadó: Vári Miklós alpolgármester
Makó Polgári Védelmi Iroda vezetője
3. Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről
Előadó: Vári Miklós alpolgármester
4. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester
5. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester
6. Interpellációk
7. A szociális igazgatással összefüggő,
valamint egyéb személyes adatvédelmet
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

2011. február

Apátfalvi Hírek
MEGHÍVÓ

A Családsegítő Szolgálat
tájékoztatója
A nagycsaládosoknak 2011. február 28-áig
kell jelezniük a gázfogyasztással összefüggő kedvezményre vonatkozó igényüket
a Magyar Államkincstár felé – a támogatás,
megítélését követően, 2011 januárjától érvényes. A szabályozás a sávos rendszer mellett bevezeti a nagycsaládosokat megillető
kedvezményt, amit a három vagy annál több
gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő
vehet igénybe. A kedvezmény mértéke három gyermekig 200m3/év gyermekenként, a
negyedik gyermektől pedig gyermekenként
300m3/év.
Az igénylőlapok beszerezhetőek Szolgálatunknál, illetve kitöltésében segítséget nyújtunk.
A Makó Városi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság és a
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

közös felhívása
A napi sajtóhírekben gyakran előforduló hír,
hogy a nem megfelelően karbantartott kémények szénmonoxid-mérgezést, illetve lakástüzet okoznak. A Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területén
eddig ilyen jellegű esemény nem történt, de az
elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett
a működési körzet szerinti kéményseprő-ipari
közszolgáltatótól a tűzoltósághoz azon ügyben, hogy a lakosság egy része nem engedélyezi a kémények kötelező tisztítását és felülvizsgálatát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kötelező
kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló többször módosított 27/1996. (X. 30.)BM rendelet
- a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról- alapján, amennyiben a kémények
tisztításának feltételei nem biztosítottak,
(megközelítés, tisztítási helyek hiánya, stb.),
azzal megvalósul a közvetlen élet-és tűzveszély, amit a kéményseprő-ipari közszolgáltatónak az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság
felé jeleznie kell.
A tűzoltóság ez esetben az 1996. évi
XXXI. törvény – a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról –
megsértése miatt tűzvédelmi bírságot szabhat
ki. Ezért, illetve a tűz-és életveszélyes állapot
megelőzése/megszüntetése érdekében kérjük
a lakosságot, hogy engedélyezzék a tisztítást,
felülvizsgálatot, mert a tűzvédelmi bírság kiszabása mellett a földgázellátás megszüntetésének lehetősége is fennáll.

Ügyfélfogadás
az apátfalvi Polgármesteri Hivatalban
Hétfő: 8-12 óra / Szerda: 8-17,30 óra
Péntek: 8-12 óra
Polgármester fogadó napja: szerda: 8-12 óra
Jegyző fogadó napja: péntek: 8-12 óra
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Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a „Virágos, élhetőbb Apátfalva program következő előadására.
Helye: Faluház klubterme / Időpont: 2011. február 18. (péntek) 17 óra
Előadás címe: „Mi itt élünk, gyermekeink, unokáink is itt , a Földön szeretnének!”

2. Hulladék—komposztálás
Előadó: Hegedűs Zoltán pedagógus (Szeged)

A csendes gyilkos ismét támad!
A szénmonoxid (CO) színtelen, szagtalan,
íztelen a levegőnél kissé könnyebb mérgező
gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását. Ezen tulajdonságai miatt sokan csak úgy emlegetik: „A csendes gyilkos!”
A Makói Tűzoltóság ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét a fűtésszezon beköszöntével újból lesben álló veszélyforrásra.
A szénmonoxid leggyakrabban akkor
képződik, ha a tüzelőberendezésekben
(kazánok, kályhák, vízmelegítők, tűzhelyek
sütők, stb.) nem ég el tökéletesen a tüzelőanyag (pl. földgáz, olaj, fa, stb.). A készülékek
nem megfelelő üzemeltetése következtében
vagy az égéstermék-elvezető elégtelen működése esetén a szénmonoxid veszélyes mértékben felgyűlhet a lakóhelyiségekben. A
balesetek túlnyomó többsége télen történik, amikor a fogyasztók használják a fűtőkészülékeiket, azonban nem gondoskodnak azok megfelelő üzemállapotáról, a
kellő szellőztetésről és a légutánpótlásról.
A mérgezés tünetei
A legtöbben nincsenek tisztában a szénmonoxid mérgezés jeleivel és ez nem az ő hibájuk.
Ha ismernék ezeket, akkor időben tudnának
cselekedni és meg tudnák előzni a baleseteket.
 A CO-mérgezés kezdeti tünetei hasonlóak
az influenzáéhoz, de láz nélkül.
 Ezek a következőek: fejfájás, fáradtság,
szapora lélegzetvétel, émelygés, szédülés.
 Erősebb szénmonoxid mérgezés jellegzetes bőrtünetet is okoz, a bőr színét élénk
pirosra változtatja.
 Némely ember összetéveszti a mérgezés
tüneteit az influenzával az ilyen tévedések
számtalan esetben tragikus halálhoz vezetnek.








Lehetséges szén-monoxid források a
háztartásban
eldugult kémény
rosszul szellőző olaj vagy fatüzelésű fűtőberendezésekkel ellátott helység
rosszul szellőző vagy nem rendeltetésszerűen működtetett fűtőberendezés
rosszul működő gáztűzhely, szagelszívó
benzinüzemű motorok, gépek zárt helységben való használata
széntüzelésű grillek, sütők zárt térben való
használata

 rosszul szellőző vagy helytelenül működtetett vízmelegítők és egyéb háztartási eszközök
 sérült kazán, rossz tömítések
Mit tegyen, ha CO-mérgezés tüneteit észleli?
 Ha CO-mérgezés tüneteit eszléli, azonnal
friss levegőre van szüksége. Nyisson ki
minden lehetséges nyilászárót és szellőztesse ki a helységeket.
 Második lépésként, amennyiben lehetséges (gázfűtés esetén) kapcsoljon ki minden fűtőberendezést (célszerű a főcsapot
elzárni), tűzhelyet, és hagyja el a lakást.
Ha szén, vagy egyéb fűtéssel rendelkezik,
ne próbálja eloltani a tűzet, azonnal hagyja
el a veszélyes területet.
 Ha Ön a tünetek jelentkezésekor nem tesz
semmit, el fogja veszteni az eszméletét és
meg fog halni.
 Nagyon fontos, hogy CO-mérgezés után
orvoshoz forduljon, aki a szükséges kezelést fogja alkalmazni.
 Ne kapcsolja újra be a fűtőberendezéseit
addig, amíg nem javíttatta meg képzett
szakemberrel.













Milyen megelőző lépéseket tehet?
Vásároljon szén-monoxid szint mérő készüléket! Kereskedelmi forgalomban már
elérhető áron kapható minden nagyobb
áruházban.
Soha ne használja a sütőt a konyha vagy
a lakás fűtésére!
Soha ne indítsa be a kocsit és ne járassa
a motort a garázsban!
Soha ne működtesse a benzinüzemű
gépeket (pl. fűnyíró) zárt térben!
Soha ne használja a grillezőt
(széntüzelésű), gázlámpát vagy a kemping-gázfőzőt zárt térben (pl. sátor)!
Rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel az összes gáz-, olaj-, fatüzelésű háztartási berendezést (fűtőtestek, gáztűzhely, bojler, kazán, csövek, tömítések
stb.)!
Rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelő
-e ezek szigetelése és szellőzése! Ügyeljen, hogy ne duguljanak el a csövek, a
kémény stb.!
Rendszeresen szellőztessen, illetve szereltessen tokszellőzőt az új generációs
hőszigetelt nyílászárókba.
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Ülésezett a cigány kisebbségi önkormányzat testülete…
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 24-én tartotta soros ülését, melynek fő napirendi pontjai: a Dózsa György Általános Iskolában folyó esélyegyenlőséget elősegítő tevékenység véleményezése, a 2011. évi költségvetésének határozattal történő elfogadása, a 2011. programtervezete
és egyéb tájékoztatók.
A képviselő-testület az iskola esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységét, különösen az integrációs program véleményezését
fontosnak tartja, mert a tanulóközösség 30 %-a cigány származású,
hátrányos helyzetű tanuló.
Az oktatási színvonaluk emelése érdekében a képviselő-testület
ajánlást fogalmazott meg. A cigány kisebbségi önkormányzat elismeri
az iskola integrációs törekvéseit, eredményeit, amelyek a tanulmányi
eredményekben is megmutatkoznak.
A képviselő-testület és az iskola megállapodott abban, hogy a márciusi soros ülésén felülvizsgálják az „Apátfalvi Romákért” közös programról szóló együttműködési megállapodást, amelyben hangsúlyt kap
az önazonosság, a tolerancia megőrzése és erősítése, a multikulturális
programok megvalósítása, kiszélesítése. A cigány kisebbségi önkormányzat továbbra sem mond le a korábban jól működő tanodai programjáról, amelyek a cigány közösségi házban zajlottak és ezeket pályázati támogatás útján szeretné folytatni.
A kormány rendeletben szabályozta a kisebbségi önkormányzatok
központi költségvetési támogatásának új feltételrendszerét.
A jogszabály célja a tényleges kisebbségi közösségi háttérrel rendelkező, érdemi közfeladatokat ellátó helyi és megyei kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának biztosítása, a normatív elemeket tartalmazó, átlátható, ügyfélbarát támogatási struktúra kialakítása.
2011. évre a kisebbségi önkormányzatok működési támogatását
200e Ft-ban állapította meg, amely a legszükségesebb működési kiadásokat teszi lehetővé.
A pályázati rendszer a feladatalapú programok finanszírozására
helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében a cigány kisebbségi önkormányzatunk elfogadta 2011. évre szóló programtervét.

APÁTFALVA KÖZSÉG CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI PROGRAMNAPTÁRA
Időpont
Program
Tervezett költség
február 24.
március 08.
március 15.
március 24.
április 15-17.
május 1.
május 31.
július 23-24.
augusztus 08-14.
szeptember 16.
október 23.
november 1.
december 24.
Összesen:

író, olvasó találkozó
nőnapi ünnepség
koszorúzás
cigányság világnapja
tolerancia napok
roma majális
gyermeknap
falunap
hagyományőrző tábor
zarándok út
koszorúzás
halottak napja
apátfalvi cigányok karácsonya

50.000,- Ft
100.000,- Ft
3.000,- Ft
100.000,- Ft
500.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
500.000,- Ft
1.000.000,- Ft
200.000,- Ft
6.000,- Ft
10.000,- Ft
300.000,- Ft
2.969.000,- Ft

Apátfalvi cigányság helyzetének vizsgálata kérdőíves feldolgozás
alapján
Az apátfalvi cigányság önszerveződő közössége a rendszerváltással
egy időben fontosnak tartotta, hogy az általa képviselt közösség élete a

falu társadalmában elfoglalt függő helyzete az iskolázottsági szintjük,
szociális hátrányaik, a bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások
hatásaira hogyan és miként alakultak.
A cigányság körében végzett felméréseink, tanulmányaink célkitűzése során ara törekedtünk, hogy képet kapjunk a cigányság számarányáról, életkori, családi, iskolázottsági, foglalkoztatottsági, lakás- és anyagi
helyzetéről, amelyet programjaink megvalósítása során felhasználtunk
és segítséget nyújtottunk ezáltal a települési önkormányzatnak is az
önkormányzat tervei, rendeletei, pályázatai készítésénél.
Ez évben tervezett felmérésünk merőben más lesz, a 10-20 évvel
készített kérdőíves felmérésünktől. Ez a felmérés a cigányság társadalmi mobilitására, az integrációt befolyásoló társadalmi kapcsolatok és
folyamatok vizsgálatára terjed ki.
Fontosnak tartjuk a helyzetfelmérést, mert az elemzés nagy mértékben hozzájárul a cigányság társadalmi felemelkedését célzó programok
kimunkálásához, realizálásához. Ennek érdekében a cigány felnőtt lakosság körében társadalmi, szociológiai vizsgálatot végzünk rátermett,
iskolázott cigány fiatalok bevonásával.
Kérem a cigány közösségemet, hogy együttműködésükkel tegyék
lehetővé a szociológiai tanulmány elkészítését !

Tájékoztató a területi és országos kisebbségi választásról
Az Országos Választási Bizottság 662/2010.(XI.15.) OVB határozatával kitűzte a területi és országos kisebbségi választást.
A választás napja 2011. január 11., vasárnap.
A választások rendben lezajlottak. A szavazatokat tartalmazó borítékokat hétfőn bontotta fel a Területi Választási Bizottság és összeszámolták a szavazatokat és ennek arányában kiosztották a 7 tagú területi
szintű cigány önkormányzatra vonatkozó mandátumokat.
A területi listára leadott szavazatok az alábbiak szerint alakultak:
MCF Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
46 szavazat
Lungo Drom—Országos Polgári és Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
26 szavazat
Az MCF 5 mandátumot szerzett, a Lungo Drom 2 mandátumhoz jutott.
A Csongrád Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.
január 24-én tartotta alakuló ülését.
A képviselő-testület elnöke: Kolompár László (MCF) Deszk
Elnökhelyettes:
Rostás József (MCF)
Mindszent
Tagok:
Dimovics Antal
(MCF)
Baks
Andrási Atilláné (MCF)
Kiszombor
Fehér Mónika
(MCF)
Szentes
Károlyi Sándor
(Lungo Drom)
Apátfalva
Orsós László
(Lungo Drom)
Maroslele
Az Országos Választási Bizottság 2011. január 12-én a jegyzőkönyvi adatok alapján állapította meg a választás eredményét az alábbiak szerint:

MCF

Magyarországi Cigányok Országos Fóruma

1410 szavazat
16 mandátum
37 mandátum

LUNGO-DROM
3294 szavazat
A Lungo-Drom listáján mandátumot szerzett:
Ifj. Károlyi Sándor (Lungo-Drom)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium roma támogatásokat
felügyelő miniszteri biztos felhívása
Farkas Flórián miniszteri biztos úr felhívással fordult kisebbségi önkormányzatunkhoz, hogy a 2011. és 2013. közötti roma programok tervezésére tegyünk javaslatot, fogalmazzuk meg elvárásainkat, hogy a döntéshozók megismerhessék.
(Folytatás az 5.oldalon!)

2011. február

Apátfalvi Hírek

Ülésezett a cigány
kisebbségi önkormányzat
testülete…
(Folytatás a 4. oldalról!)

Idézet Farkas Flórián miniszteri biztos úr
körleveléből:
„ Úgy vélem, hogy ez a feladata nagyon fontos
a magyar társadalom egésze szempontjából,
így nem csupán roma kérdésről van szó, hanem olyan koncepcionális váltásról, közös gondolkodásról, egymás munkájának elősegítéséről
és összehangolásáról, amely kimozdíthatja a
cigányság ügyét jelenlegi helyzetéből. Bízom
abban, hogy az önök szaktudására, elkötelezettségére számíthatok munkám során. „
Kisebbségi önkormányzatunk beszámolót
készített a megvalósult programjairól, így a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrációs programjainak megvalósulásáról,
az iskolai lemorzsolódások csökkentése érdekében megvalósított szabadidős programjairól, amelyet konzorciumi partnerként a
településünk oktatási intézményeivel közösen
valósított meg.
Tájékoztatást nyújtottunk a cigány közösségi ház segítő hálózatának programjairól,
ezen belül a tanodai programról. Ezen programok folytatását indokoltnak tartjuk, hiszen
fontos a cigány gyermekek oktatása, nevelése. A cigány közösségi ház segítő programja
- amely intézményi szinten valósul meg –
folytatása a cigány közösség problémája
kezelésének, felzárkóztatásának. Nagy jelentőséget tulajdonítunk - amely már korábban is
bizonyosságot nyert és hasznosnak bizonyult
- a szociális földprogram megvalósításának.
A korábbi pályázati rendszer sok bonyodalommal járt. Ennek kiküszöbölésére az önrész finanszírozása, a monitoring rendszer
kiszélesítése indokolt.

Híres apátfalvi ember volt
(Száz falu könyvesháza: Dr. Tóth Ferenc: Apátfalva—
Függelék fejezet).

GELLÉRI MÓR. Közgazdasági és ipartörténeti szakíró. 1854. január 14-én Apátfalván
született, meghalt Budapesten 1915. szeptember 1-jén. A szegedi Általános Takarékpénztár, majd az Általános Biztosító Társaság gyakornoka. Szerkesztette 1873-ban a
Képműiparosok Lapját, 1879-től a Magyar
Ipar és Kereskedelmi Lapot, majd a Magyar
Iparosok Lapját, a Magyar Ipart. Kezdeményezte a kereskedelmi múzeum létrehozását,
kidolgozta első szabályzatát. 1880-ban az
Országos Iparegyesület titkára, 1893-ban
aligazgatója, 1896-tól igazgatója. 1889-ben a
szabadkőműves nagypáholy főtitkára; 26
évig szerkesztette a nagypáholy lapját, a
Keletet. Számos ipartörténeti szakmunka
szerzője.
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Tisztelt adófizető Polgárok!
Az "Apátfalva Község Óvodásaiért"
Közhasznú Közalapítvány
kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2010. évi adójuk 1% - át
alapítványunk részére,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma:
18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
"Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány".
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Tel.: (06-62) 260-052. 06-20-2500767
Email: apatovi@freemail.hu

Szeretettel meghívunk mindenkit

Farsangi – bálunkra,
melyet

2011. február 26-án /szombat/
rendezünk meg a Faluház nagytermében.

Gyülekező du. 14 órától.
Nagycsoportosok farsangi műsora
Zene—Tánc
Jelmezesek felvonulása
Tombola
Üdítő, szendvics, süteményárusítás

Harmadik Kisoroszi Disznótoros
Testvértelepülésünk, Kisorosz Helyi
Közössége meghívására böllér csapat
indult az év egyik leghidegebb hajnalán,
január 29-én, Szerbiába.
Az itthoni és az aznapi kinti szervezési
feladatokat Vári Miklós alpolgármester
végezte. A disznóvágáshoz és a feldolgozáshoz szükséges teljes felszerelését
Langó Mátyás málházta be, aki egyben a
csapatkapitánya is volt.
Ezen a reggelen 14 disznóval csökkent a falu sertésállománya. A disznók
feldolgozása a piactéren történt. Volt
olyan csapat, amelyik, gázlángos pörzsölővel – méteres lángszóróval – pörzsölt. A legsikeresebb az apátfalvi pörzsölő állvány volt.
A dermesztő hideget a házigazdák
citromos teája, és a jó házi pálinkák
enyhítették.
A gyors és szakszerű bontást követően néhány órán belül a csapat tagjai
Langó Zsolt, Langó Imre, Vajda László
és Sajtos László töltötték a kolbászt, a
májast, a hurkát és sütötték a zsírt.
A kóstolgatásban és a csapatszellem
erősítésében Bíró Antal és Bak Zoltán is
részt vett.
Szikrázó napsütésben a zúzmarától
roskadó fák árnyékában került sor az
eredményhirdetésre.
Apátfalva csapata a 4 kategória egyikében – feldolgozásban – első helyezést
ért el. Az oklevelet és a kupát az apátfalvi csapat nevében, a kapitány, Langó
Mátyás vette át Kabók Imrétől a Helyi
Közösség elnökétől.
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„Mert azt tanultam mindenütt,

Apátfalviak a
Marosvidék esten

Azt láttam minden nagy nemzetnél,
Hogy az apák dolgát folytatják az utódok…”
Vargáné Nagyfalusi Ilona:

Hon és népismeret oktatása
Apátfalván
2010 őszén a Bökény Népe Egyesület által
elvállalt hon és népismeret órák sorát
Szalamia János a csapat vezetője nyitotta.
Ő vállalta, hogy első alkalommal 90 percben
megpróbál valamit átadni a múlt értékeiből az
5. és 6. osztályos diákoknak a helyi általános
iskolában. Megnéztek két olyan apátfalvi telket, ahol még minden az 1930-as éveket
idézte. Megfigyelték milyen igényesek voltak
a falubeli mesterek, milyen aprólékos díszítéssel látták el régen a lakóépületeket, sőt
még a gazdasági épületeket is.
János megmutatta az asztalosműhelyét
és a saját házára készülő fűrészelt deszkaoromzatot. Megismerték a tanulók az asztalos
kéziszerszámait és ki is próbálhatták a különböző fúrókat. Az óra végén mini háziállat
bemutató állatsimogató várta az osztályt:
kecskét, birkát, kutyát, macskát, lovat, tyúkokat láthattak.
Novemberben én tartottam összevonva 2-2
órát, így volt idő egy sétára a faluban.
Az iskola elől indulva először a középületeket néztük végig, az egyház épületeit: templom, paroklya, kántorlak és a hivatalokat:
posta, községháza iskola. Majd végigsétáltunk a falu két legrégebben települt utcáján a
Templom és Kossuth utcán. Az úttesten gyalogolva néztük a házakat, különösen megfigyelve a deszka oromzatok szebbnél szebb
példányait a még meglévő fűrészelt deszkakerítéseket, a téglakerítéseket. Beleselkedtünk apátfalvi portákra, megfigyelve a telekrendet, a lakóház és a gazdasági épületek
elhelyezkedését és a régi parasztházak bővítésének lehetőségeit is. Séta közben szó
esett a faluban őshonos fafajtákról, a termesztett gabonákról. Beszéltünk a pátfalvi
nép szokásairól, jelleméről, vallásosságáról. A
terembe visszaérve a trianoni határról, Apátfalva község veszteségeiről esett szó, és régi
térképeken kerestük a környék településeit.
Decemberben a Népművészet című diasorozatot vetítettük, közben el-elbeszélgettünk a régi
világról. Szomorú tapasztalat, hogy a gyerekek
nem ismerik a disznótoros fogalmát, nem ismernek kukoricából készült ételeket. Vidáman vettem észre, hogy nem ismerik az árnyékszék
fogalmat sem, napozóágynak gondolták.
A tél beköszöntével egy rendhagyó órán
lovas szánkózni vittük az osztályokat.
Mindenkinek új élmény volt, sajátos hangulatát megérezték, dideregve, de boldogan
ültek a szánon.
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Januárban az állatokról tanított János az érdeklődő gyerekeknek.
Átbeszélték melyek Magyarország őshonos állatai, hogyan nevezzük egy állat hímjét,
nőstényét, kicsinyét, és hol is laknak az állatok. Kitértek az állatok őrzésével megbízott
személyekre is, ki volt a kanász a juhász,
csikós, és megnézték a levágott állat mely
részét mire lehetett használni.
Februárban a népi textíliákkal fogunk ismerkedni, az apátfalvi népviselettel és hímzéssel
Témánk lesz a népi fazekasság, butella feliratot költünk majd.
A rajz órákon is hasznosul a néprajz órán szerzett tudás. Az utcakép tervezésénél több gyerek is beépítette munkájába az apátfalvi építészeti sajátosságokat, mint a fűrészelt deszkakerítés, vagy a napsugaras házoromzat. Az
épületek makettezésénél apátfalvi parasztházat készítettek papírból, díszített oromzattal.
A honismeret oktatásában további terveink ez
év végéig: elvinni a gyerekeket egy működő
tanyára, megmutatni nekik a Szigetházat és
az ott levő néprajzi gyűjteményt. Tervezünk
kézműves foglalkozásokat, sövényfonást,
barkácsolást, népi játékok felelevenítését is.
Az eddigi tapasztalatok alapján a gyerekeket foglalkoztatja családjuk és falujuk múltja.
Játékos, párbeszédes formában szívesen gondolkodnak együtt a tanárukkal. Az órákon öszszeszedik a fejükben a halvány emlékeket,
reméljük néhány családban beszélgetni is
fognak a régi dolgokról. Különösen tetszik
nekik, ha megfoghatnak néhány tárgyat, felvehetnek régi ruhákat, kipróbálhatnak egy fúrót,
gyalut. Az élő állatok közelsége lassan falun is
kuriózum, bár tapasztalunk pozitív példákat is,
amikor a gyerekek követelik ki a háziállatok
tartását. A honismeret órákon bemutatjuk az
őshonos állatainkat, ha lehetséges ezek közül
válasszanak háziállatot maguknak.
Fontosnak tartjuk megismertetni a gyerekekkel
hazánk írott és íratlan hagyományát, mert abból merítve, időtálló elemeit ma is használva,
nagyobb esélyük lesz egy boldogabb, hitelesebb, Istennek, embernek egyaránt tetsző
életre.

2011. január 30-án vasárnap este a Bökény
Népe Egyesület 5 tagja látogatott el Makóra
a Múzeumba a Marosvidék Baráti Társaság
10 éves jubileumi évadnyitójára. Csapatunk
képviseletében Papp Lajosné Olga néni, a
Beke család 2 fővel és a Varga család 2
fővel jelent meg e díszes előadáson.
A Marosvidék Baráti Társaság országos
hatókörű közhasznú szervezet, 2000-ben
alakult, kulturális, közművelődési, népi hagyományokat ápoló, helytörténet kutató szervezet. A civil szervezet támogatja a
határmenti és a határokon átnyúló kapcsolatok kialakítását, közös rendezvényekkel,
tapasztalatcserékkel.
Az este moderátora csapatunk tagja
Vargáné Nagyfalusi Ilona volt. Icu köszöntője
után Halmágyi Pál a makói múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután
két fiatal lány csodaszép hegedűjátékát hallgathattuk meg. Majd a hódmezővásárhelyi
Ördög Pista bácsi Wass Albert verseket szavalt el. Bár már 70 éve Hódmezővásárhelyen
lakik, mégis bekainak-Bökényinek vallja magát. Ezután meghallgattuk Puruczky Józsefné előadását, „Kell- e nekünk Bogárzó” címmel. Majd Tóth Tamás következet egy mesével, amin mindnyájan jót nevettünk. Ezután
Mátó Erzsébet volt apátfalvi lakos tartott
előadást a Marosvidék Baráti Társaság kapcsolatairól. A műsor végén Tóth Tamás apátfalvi népdalokból összeállított citerajátékát
hallgattuk meg.
Ezután egy félórás szünet következett,
ahol lehetet önfeledten beszélgetni, kapcsolatokat kialakítani. A Társaság tagjai üdítőkkel és finomabbnál- finomabb süteményekkel
kínáltak bennünket.
A szünetben megtekinthették kis kiállításunkat, melyen bemutattuk csapatunk életét, a
harci bemutatókat, az íjásztalálkozót, a Bökényi kereszt felújítását és a Bökényi búcsút.
Az este további részében egy vetítést
nézhettünk meg a Marosvidék Baráti Társaság kirándulásairól.
Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük
legközelebb is elmehetünk a Társaság előadásaira, ahonnan a napi rutinból kiszakadva ,
kellemes élményekkel, feltöltődve tértünk haza.
Sókiné Beke Margit

Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!
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Lezárult az első félév
A Dózsa György Általános Iskola diákjai –
csakúgy, mint más iskolások – két héttel ezelőtt kapták meg a félév lezárásaként bizonyítványukat. Ezek értékelését bizonyára minden
családban elvégezték. Sor került erre az iskolában osztályonként és február 7-én tantestületi szinten is. A félévi értekezlet a szeptember
óta eltelt időszak értékelésén túl a második
félév feladatainak áttekintését is jelenti.
Végzős diákjaink számára a továbbtanulás a legfontosabb feladat. A napokban véglegesítjük és továbbítjuk a középiskolai jelentkezési lapokat. A jó választás megalapozása
érdekében az elmúlt hónapokban a környékbeli középiskolák pályaválasztási szülői értekezletet tartottak diákjaink és szüleik számára. Több középiskola tanárai a tanítási órák
keretében tartottak előadást a gyerekeknek a
náluk folyó oktatásról. Az ősz folyamán két
alkalommal nyílt lehetőség diákjaink számára
a Szegeden tartott pályaválasztási börzén
való tájékozódásra. A megalapozott választás előkészítése okán már a hetedikeseket is
bevontuk a pályaorientációs folyamatba.
Az oktatási és nevelési feladatok végrehajtása nem csupán a tanítási órák korrepetálások és szakköri foglalkozások idején,
hanem a hagyományos iskolai rendezvényeken is zajlik. Ezek közül időben a legközeleb-

bi a farsangi karnevál, amit az alsó tagozatosok február 19-én, a felsősök február 25-én
tartanak. Mindkét esemény előkészületei már
javában tartanak. A műsorok próbái és a
jelmezek elkészítése minden osztályban
zajlanak, több helyen szülői segítséggel. A
tavaszi időszak kiemelkedő rendezvénye a
Dózsa nap. A korábbi évek sikerei most is
színvonalas rendezésre köteleznek minket.
Küszöbön áll egy újabb fejlesztés is.
A korszerűtlennek egyáltalán nem mondható
informatikai eszközparkunk megújul. E megújulás keretében új számítógépeket és interaktív táblákat állítunk az oktatás szolgálatába. Az eszközfejlesztés mellett a tartalmi
megújulásra is törekszünk az új eszközök
használatát oktató továbbképzések segítségével.
Új kihívások a szabályozás területén.
A technikai fejlődés nem csupán az oktatástechnológia oldalán figyelhető meg. A fejlett
információs technológia eszközei a mobil
telefonok, mp3 lejátszók elterjedése szükségessé teszik ezek használatának iskolai szabályozását. Az iskola házirendjének módosítása több területen is várható, de főként az
említett használatának korlátozása területén
lesznek újdonságok.

Kézműves foglalkozás
LEGÓ építő verseny
Sok szeretettel várunk minden kedves legózni szerető gyereket és felnőttet Faluházunk
könyvtárába 2011. február 12-én (szombaton)
8 órától kezdődő Legó építő versenyre!
Kérünk minden jelentkezőt, hogy Legó építőjátékot hozzon magával.
A verseny szervezője az Ifjúsági Önkormányzat.

Művészeti iskolások, és
néptáncosok farsangi mulatsága:
Vizsgával egybekötött farsangi tánc-, és
játszóházat tartunk
2011. február 19-én, 9 órától a Faluház
nagytermében.
Fellépők:
Kardos István Néptánc Csoport, az
általános iskola alsó tagozatos diákjai,
meghívott vendégként a
magyarcsanádi fakultációs csoport, a
Szeged Táncegyüttes Motolla csoportja, és
az apátfalvi Hagyományőrző csoport.
Kísér:
a Szeged Táncegyüttes Gyermekzenekara.
Mindenkit szeretettel várunk!

2011. február 26-án (szombaton) 9 órától
kézműves foglalkozást tartunk a Faluház
könyvtárában. A kézműves foglalkozásra a
Bökény Népe és Faluházunk dolgozói szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Faluház díszítője
2010-ben számos ötletes és szép pályamunka segítségével díszítettük az apátfalvi Faluházat.
Ezért 2011-ben is meghirdetjük a „Faluház
díszítője” versenyt, melyre várjuk gyermekek
és felnőttek dekorációs pályázatait.
Három kategóriában lehet nevezni: ovisok,
iskolások, felnőttek.
A pályázat témája szabadon választott mindenki számára, elsősorban dekorációs munkákat várunk!
A pályamunkákkal nevezni lehet:
2011: március 16-ig.
„Főzzön játszóteret”
Ebben az évben is meghirdette a Knorr
a”Főzzön játszóteret” programot, melyre
szeretnénk rendszeresen pályázni. Kérjük a
háziasszonyokat, gyűjtsék a Delikát 8 vonalkódokat, és juttassák el a Faluházba, hogy
minél több vonalkódot beküldhessünk, a jobb
nyerési esélyért.
A korábbi évekhez hasonlóan a pályázati
lehetőség augusztus 15-ig él.

Szeretettel meghívjuk Önt
Az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
alsósainak

Farsangi mulatságára
melyet

2011. február 19-én, 15 órakor
tartunk a Faluházban
Tisztelettel:
a gyerekek és a pedagógusok
Családsegítő Szolgálat

Iskoláztatási támogatás
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az
iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósítását felfüggesztik, ha a gyermek az adott
tanévben igazolatlanul mulasztott ötven kötelező tanórai foglalkozást. A gyermeket ebben
az esetben védelembe veszik. Ennek elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt Szülőket,
hogy fokozottan kísérjék figyelemmel gyermekeik iskolai órarendjét és biztosítsák az iskolába járás feltételeit.

2010. március 5-én,
szombaton
este 18 órai kezdettel az
Apátfalvi Gazdakör Egyesület

GAZDA BÁLAT
rendez az apátfalai
Faluház nagytermében.
Báli zenét
Tóth L. Ferenc és zenekara szolgálja.
Jegyek vásárolhatók:
Tóth Imre, Kossuth u. 58.
Langó Zsolt, Templom u. 104.

Számítógép
kezelői tanfolyam
Ingyenes, alapszintű
számítógép kezelői
tanfolyamot tartunk,
mindazok számára,
akik szeretnének megismerkedni a számítógép használatával, az
internet lehetőségeivel.
A tanfolyammal kapcsolatban megbeszélést
tartunk
2011. február 16-án, szerdán 18 órakor
a Faluház könyvtárában.
Szeretettel várjuk a fiatalabb és
idősebb lakosokat egyaránt!
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Az év fája: a Tiszafa
Az év madara: a Széncinege
A közönséges tiszafa vagy tiszafenyő
(Taxus baccata) a tiszafélék (Taxaceae) családjába a Taxus nemzettségbe tartozó, Magyarországon védett, örökzöld növényfaj.
Lassan növő, de igen hosszú életű növény, példányai 500-1000, egyes esetekben
akár 2000 évet is megérnek. Közepes hőigényű, árnyéktűrő. Fája vörösesbarna, igen
kemény, tömör. A nyesést jól bírja, így parkokban, kertekben szép formák hozhatók ki belőle – több mint 200 termesztett változata ismert. A beporzás után augusztus, szeptemberben húsos, élénkpiros, bogyóra emlékeztető, felül nyitott, 8-15 mm hosszú magköpeny
fejlődik. Az igen édes ízű magköpeny nem
mérgező, így a madarak megeszik, és a magokat emésztetlenül elpottyantják. Maga a
tiszafa magja rendkívül mérgező és keserű.
Hazánkban a tiszafának csak két őshonos
előfordulásáról tudunk (Bükk, Bakony).
A széncinege, sokszor becézően széncinke
(Parus major) a verébalakúak (Passeriformes)
rendjébe, ezen belül a cinegefélék (Paridae)
családjába tartozó apró termetű, közismert és
közkedvelt madárfaj.
Az igen színpompás kis madár (sárga,
fekete, fehér, zöldes szín). Megismerhetjük a
„nyitnikék” és „tí-cső” kiáltásairól. Étlapjukon
főleg rovarok, különféle ízeltlábúak, pókok,
szöcskék, poloskák, hernyók szerepelnek.
Télen főképp az olajos magvakat fogyasztják. Amikor kitavaszodik, a tojó szűk
nyílású odút keres a fán, majd abba rakja 8-14
tojását. A fészeklakó fiókáknak mind a két
szülő gondját viseli. Állandó madarunk, így
segíthetünk neki madáretető kirakásával.
(Kenyér hozzáadása annak élesztőanyag
tartalma miatt tilos.)
Az emberi közelséghez alkalmazkodott
faj. Magyarországon védettséget élvez.
(Forrás: Internet –Wikipédia)

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT
Kirendeltsége

APÁTFALVÁN!
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.
(Temetőnél)

VIRÁGBOLT
Képviselőnk:

Frankné Varga Zsuzsanna

Ügyelet: éjjel-nappal:
06/30/565-8384
Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

FIGYELEM!
A Kiss-Kamilla Bt.
továbbra is várja vásárlóit!
Nem kell Makóra utaznia,
ha számítógépet szeretne:
vásárolni –bővíteni—javíttatni.
Új és használt számítógépek, notebook-ok,
alkatrészek értékesítése, szaktanácsadás.
Apátfalva, Dózsa Gy. u.19.
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BÍRÓ-KER
TŰZIFA VÁSÁR
Tölgy
2100,- Ft/q
Akác
2500,- Ft/q
5 q felett házhozszállítással!

SZÉN

Papp József (06/20/375-2509)

Lengyel lángborsó: 5400,- Ft/q
Brikett: 5400,- Ft/q

AEGON

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva

lakásbiztosítási akciók!
Kihagyhatatlan akció, akár
50% kedvezménnyel
március 31-ig.
Az egyedi termék 46 káreseményre köthető
és 9 kiegészítő kockázattal bővíthető. Személyre szabott, egyéni igényeket kielégítő
lakásbiztosítás!
További információkkal keresse a 22 éves
biztosítási, szakmai tapasztalattal rendelkező
Ferenczi Ferencnét (Julika), aki rendelkezésére áll minden régi, meglévő és leendő
ügyfele számára.
A tájékoztatás nem teljes körű!
Ezen kívül a továbbiakban is több biztosító
kínálata közül bármilyen biztosítással kapcsolatban rendelkezésére állok.
A biztosítók Önért Versengenek!
Ferenczi Ferencné
Tel.: 62/260-217
Mobil: 20/938-7907
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 69.
E-mail: ferenczi@t-email.hu
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó
állapotú parasztház a Szabadság utcában
eladó! Irányár: 3.700.000,- Ft.
Tel.: 06/62/213-632
***
Vakcinázott napos és előnevelt csibe előjegyezhető! Restásné (Katika) tápboltjában
(Kossuth u. 77.). Tel: 62/261-267
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a kedves rokonoknak, i sm er ő söknek, hogy drága halottunk

Mátó József
búcsúztatásán megjelentek,
sírjára a szeretet virágait elhelyezték, hogy fájdalmunkat enyhítsék.
Külön köszönet a plébános úrnak a szép szertartásért.
A gyászoló felesége, gyermekei,
szülei és testvérei

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

 Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása

 Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is

 Kegyeleti tárgyak értékesítése
 Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

 Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29
Gyökérmag eladó! 2009. évi, makói hosszú.
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.
Tel.: 06/20/426-72-20
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