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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

FÚVÓSZENEKARI KONCERT VOLT 
APÁTFALVÁN

Ebben az évben rendhagyó módon nem 
Pünkösd hétfőn került sor a fúvószene-
kari koncertre, hanem az azt követő első 
szombaton. Szerencsére az időjárás ked-
vező volt a fúvószenekari felvonuláshoz 
is. A két zenekar és a majorettes lányok 
látványos vonulással tették hangulatos-
sá szombat délelőtt Apátfalva utcáit. Az 
apátfalvi Borbély András Band és a szol-
noki Alföldi Olajbányász Fúvószenekar 

közös játéka biztosította az idei fúvósze-
nekari koncertet is.
A Mini és a Tini Mini majorette csopor-
tok szép produkciókkal színesítették a fel-
vonulást és a zenei előadást.
Elmondható, hogy minden pünkös-
di koncert egy-egy emléket állít Borbély 
Andrásnak, díszpolgárunknak, aki oly so-
kat tett az apátfalvi fúvószene tanításáért, 
megszerettetéséért. Két kiváló tanítványa 

Mátó Mátyás tanár úr, valamint a falunk-
ból elszármazott Sóki Ferenc ebben az 
évben is szép koncerttel ajándékozta meg 
a falu lakosságát, és tisztelgett Borbély 
András emléke előtt. Felváltva szebbnél 
szebb dallamokat játszottak a zenekarok, 
közben hallhattuk Mátó Böbi és Sóki Feri 
virtuóz klarinét játékát és a szolnoki zene-
kar két klarinétosának csodás játékát is.
A Mátó Mátyásné Magdika tanító néni 
által vezetett majorette csoportok lányai 
lendületes koreográfiákkal tették szóra-
koztatóbbá a koncertet. Nem csak ügye-
sek, de nagyon csinosak is voltak az Ön-
kormányzat Mívesház Manufaktúrájában 
készült ruhákban.
A hallgatóság ismét egy szép koncerttel 
lett gazdagabb, melyért ezúton szeretnénk 
köszönetünket kifejezni.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

(képek: makohirado.hu, Gajáta Fanni)

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt az Apátfalvi Hősök Napja 
alkalmából rendezendő megemlékezésünkre.

A községi megemlékezés helyszíne:
Szoborkert, I. Világháborús emlékmű

A megemlékezés időpontja:
2017. június 23. péntek, 17 óra

Ünnepi beszédet mond:
Antal Sarolta települési képviselő

Közreműködik a Pódium színpad
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2017. május 

30-án tartotta soros ülését

 � Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bí-
bic Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018-as 
nevelési év előkészítéséről, a csoportok lét-
számának meghatározásáról, felkészülés a 
nevelési év kezdésére. Az óvodai csoportok 
átlaglétszáma 17 gyermek. A 2017-2018-as 
nevelési évben szeretné az óvoda működtetni 
speciális foglalkozások keretében a torna-ovit, 
zene-ovit, rajz-ovit. 

 � Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 
és intézményei által 2016. április óta benyújtott 
pályázatokról. Az önkormányzat által benyúj-
tott pályázatok az elmúlt egy évben, ami po-
zitív elbírálást kapott az 491.461.626 Ft, közel 
félmilliárd forint. Pályáztunk például: önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása: belterületi utak felújítása, rendkívüli 
önkormányzati támogatás, tüzelőanyag pá-
lyázat, testvértelepülési programok és együtt-
működések támogatására, önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése, kistérségi 
START mintaprogramok stb.

 � Beszámoló hangzott el Apátfalva Község 
Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról. 
A 2016. évi zárszámadás elkészült, az összes be-
vétel 861.808 eFt, a kiadás 773.637 eFt. Apát-
falva Község Önkormányzat 2016. évi pénzma-
radványa 88.171 eFt.

 � A képviselő-testület módosította a 2017. 
évi költségvetését, 717.164 eFt bevétellel és 
717.164 eFt kiadással fogadta el. 

 � Apátfalva Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete támogatási igényt kíván be-
nyújtani a 2017. évi települési önkormányza-
tok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására. A pályázat célja: a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatása a települési önkor-
mányzatok működőképességének megőrzésé-
re vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyez-
tető helyzet elhárítására szolgál.

 � A képviselő-testület felülvizsgálta a Szoci-
ális Szolgálattervezési Koncepcióját és felkérte 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2019. áp-
rilisi soros képviselő-testületi ülésre készítse 

el az új szolgálattervezési koncepciót. A kon-
cepció célja, hogy Apátfalva jellemzői alapján 
meghatározza a település szociálpolitikájának, 
szociális ellátó rendszerének működési alap-
elveit, és fejlesztési prioritásait. A koncepció 
átfogó képet kíván adni a szociális feladatok-
ról és szolgáltatásokról, a várható tendenciák-
ról és a fejlesztési stratégiáról. 

 � A képviselő-testület Apátfalva Község Ön-
kormányzata és intézményei számára a haté-
kony és gyors ügyintézést szem előtt tartva új 
távközlési és internet szolgáltatót keresett. A 
testület jóváhagyta a Bíráló Bizottság dönté-
sét és elfogadta a Magyar Telekom Távközlési 
Nyrt ajánlatát.

 � A képviselő-testület támogatta az általá-
nos iskolások részére a gyermekfelügyeletet, 
de csak azon gyerekek részére, akinek a szü-
lei bejelentett 8 órás munkaviszonnyal ren-
delkeznek. A gyermekek felügyeletéért nem 
kellene fizetni, csak az étkeztetésért. Ha a 
gyermek nyári étkeztetésben részesül, akkor 
természetesen az ebédért sem kell fizetni. A 
gyermekfelügyelet helye: Szigetház, Faluház 
Gyermekfelügyelet időpontja: 2017. július 1. – 
2017. augusztus 25-ig. 

 � A képviselő-testület megtárgyalta és nem 
fogadta el az Apátfalvi Nagycsaládosok Cso-
portjának tevékenységéről szóló beszámolót. 
A testület túl általánosnak tartotta a beszá-
molót, arra lett volna kíváncsi, hogy a csoport 
az elmúlt egy-két évben milyen programokat 
tartott és a közeljövőben milyen programokat 
szervez, mik az elképzeléseik. Mivel a testület 
a beszámolót nem fogadta el, így nem támo-
gatta az Apátfalvi Nagycsaládosok Csoportjá-
nak támogatás kérését sem. 

 � A képviselő-testület a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződést 2017. május 31. napjával felmondta, 
tekintettel arra, hogy a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. részére kiadott megfelelő-
ségi véleményt azonnali hatállyal vissza-
vonta. Így községünkben a DAREH Bázis 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. végzi a 
hulladékszállítást. 

 � A képviselő-testület döntött a Makói Kis-
térség Többcélú Társulása által ellátott belső 
ellenőrzési feladatokból történő kiválási szán-
dék kinyilvánításáról. 

 � A képviselő-testület zárt ülés keretében 
tárgyalta meg a szociális igazgatással össze-
függő, valamint egyéb személyes adatvédel-
met igénylő döntése javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. május

SZÜLETÉS:
05.09.: Jani Ádám
Édesanyja: Czégény Anikó
Édesapja: Jani Attila
Apátfalva, Templom u. 150.
Helyesbítés: (Az előző számban a 
születés ideje és a gyermek neve el-
írásra került, elnézést kérünk érte!)
04.11.: Csapó Kamilla
Édesanyja: Kóródi Éva
Édesapja: Csapó Ferenc
Apátfalva, Templom u. 56.

HALÁLESET:
Fejes Antalné (Tisza Rozália) Apát-
falva, Szabadság u. 7. Élt: 91 évet
Kerekes Józsefné (Kerekes Viktória) 
Apátfalva, Széchenyi István u. 138. 
Élt: 89 évet
Mátó Mátyásné (Simon Katalin) 
Apátfalva, Maros u. 38. Élt: 80 évet
Keresztúri Andrásné (Restás Julian-
na) Apátfalva, Damjanich J. u. 19. Élt: 
89 évet
Szentesi Józsefné (Fejes Julianna) 
Apátfalva, Pacsirta u. 2. Élt: 81 évet
Mezei Gézáné (Kolompár Ilona) 
Apátfalva, Csokonai Mihály u. 12. Élt: 
86 évet
Baka Imre Apátfalva, Petőfi Sándor u. 
25. Élt: 78 évet
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Moravszki Renáta és Veder Dániel
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 14.

Antal Enikő Apátfalva, Maros u. 72. 
és Deszpot László Apátfalva, Széche-
nyi István u. 170.
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Május beköszöntével megsokasodnak az 
iskolai programok. A felső tagozatos diák-
jaink május 8-án a makói Hagymaházba 
látogattak Szentpéteri Csilla művésznő 
koncertjére, melyet „Láttad-e már a ze-
nét?” címmel tartott meg a térség isko-
lásainak. A gyerekek számára komoly 
élményt jelentett a koncert, többségük 
először járt komolyzenei hangversenyen. 
A koncertlátogatás a Hódmezővásárhelyi 
Tankerületi központ igazgatójának, Balázs 
Józsefnek a támogatásával valósult meg.

„Szentpéteri Csilla jött el szülővárosába, 
Makóra. Ő egy híres zongoraművész. Mo-
zart és más darabokat adtak elő rockosabb 
formában. Szerintem visszavárja Makó és 
környéke. Nagyon tetszett a művésznő ked-
vessége, illetve az, hogy kérdezte a gyereke-
ket is.” (Vörös Péter 7. o.) 

„Mikor megkaptam az értesítést erről a kon-
certről, nagyon megörültem. Én is zenész 
vagyok. Amikor elkezdődött a koncert, már 
az első pillanatban nagyon tetszett. Több-
féle stílusban játszottak, ismertem mindet. 
Szentpéteri Csilla elképesztően zongorázik, 
a zenekar is nagyon jó volt. Nagyon köz-
vetlen személyiség, kérdezte a közönséget 
is, beszélgetett velünk. A LED falakon ké-
peket láthattunk a zenékkel kapcsolatosan.” 
(Varga Petra 7.o.)

Pedagógusaink közül többen szakmai to-
vábbképzéseken vettek részt. Komplex 
órákat néztek meg az alsós és felsős peda-
gógusok Csanádpalotán, Konfliktuskeze-
lési technikákról hallgattak meg előadáso-
kat Algyőn és Szegeden. Az alsós nevelők 
a Bartók Iskola 1. osztályos bemutatóórá-
ján a zene és a tanítás kapcsolatát figyel-
hették meg.
A Bendegúz Tudásbajnokság versenyein 
több tanulónk is részt vett. Fazekas And-
rea 5. osztályos tanuló nyelvtanból arany 
(felkészítő nevelő: Tóth László), Dobos 
Gábor 6. osztályos tanuló matematiká-
ból bronz (felkészítő nevelő Mátó Lajos), 
Ottlokán Radován természetismeretből 

bronz fokozatot szerzett (felkészítő: Joó 
Gabriella). Szabó Roland Kristóf 6. osztá-
lyos tanuló történelemből az összesítésben 
12. helyet ért el népes mezőnyben. A Szé-
pen olvasok városi és térségi versenyen 
Varga Szilárd 3. osztályos tanuló külön-
díjban részesült. Felkészítő nevelője Mátó 
Mátyásné. A Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola térségi matematika ver-
senyén Ábel Dávid 4. osztályos tanuló II. 
helyezést, Darula János 3. osztályos tanu-
ló V. helyet ért el. Felkészítő nevelő Gyuri-
csekné Szilvási Mária, és Ludányi Tamás 
volt. Május 15-16-án rendezték meg a Ri-
gó énekeljen! Kárpát–medencei környe-
zetvédelmi verseny döntőjét, ahol 4. osz-
tályos tanulóink Ábel Dávid, Antal László, 

Borbély Szabolcs és Tari Endre az országos 
döntőben végül a II. helyet szerezték meg. 
A versenyt Nyíregyháza Sóstón rendezték 
meg, az utazást Apátfalva Község Önkor-
mányzata támogatta. Köszönjük szépen!
Május 26-án tartottuk meg a hagyomá-
nyos Dózsa-napot. Ebben az évben csalá-
di napot szerveztünk, ahol az iskolai prog-
ramokat a szülőkkel közösen éltük meg. A 
hagyományos bevonulás után Tóth László 
a Diákönkormányzat vezetője köszöntöt-
te a megjelent vendégeket, majd kezdetét 
vette a viadal. Először váltóversenyeken 
mérték össze tudásukat a különböző színű 

csapatok vállalkozó kedvű szülőkkel kö-
zösen. Ezt követően tanár-szülő és diák 
focimeccsen vehettek részt az érdeklődők. 
A mérkőzést a 8. osztályos fiú csapat nyer-
te meg Jakobovics Dávid góljával. Az osz-
tályok ezután különféle foglalkozásokon 
vehettek részt, ahol a mozgásé, az ügyes-
ségé volt a főszerep. Hajtogattak origamit, 
végigjátszhatták a parasztolimpia verseny-
számait, íjászkodhattak, horgászhattak. 
Az alsósok különféle ügyességi versenyen 
mérhették össze erejüket. A délelőtt fény-
pontja az erős Dózsa verseny volt, az idén 
nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is 
vállalkoztak a megmérettetésre. Az idei év 
legerősebb embere Kolompár Zsolt lett. A 
napot a hagyományos térségi labdarúgó-

torna zárta, ahol Földeák csapata lett az 
első, a mi diákjaink pedig a III. helyezést 
érték el.

Köszönjük szépen a szülők támogató rész-
vételét, mellyel széppé tették a gyerekek 
napját. Külön köszönet Molnár Adrienne, 
Zsótér Eliza, Rigó Angéla, Varga Tiborné, 
Szeges Brigitta, Machnitz Zoltánné, Bár-
dos Henri, Bárnainé Restás Adrienn, Ká-
roly Brigitta, Kóródi Ildikó.

(Folytatás a 4. oldalon.)

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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„FUTÁS A MÚLTBA” 2017
FUTÓFESZTIVÁL FÖLDEÁKON

Nagyon szép kellemes időben 2017 
május 12–én rendezték meg a Földeák 
és Óföldeák közti 4,9 km – es távon, 
minden korosztálynak a népszerű fu-
tóversenyt. A verseny befutója az Ó-
földeáki templom mellett, gyönyörű 
környezetben volt. Iskolánk három fu-
tóval vett részt a versenyen, két korcso-
portba. A 351 egyéni induló közül is-
kolánk tanulói nagyon szép eredményt 
értek el. Szabados Dávid 7. osztályos 

tanuló és Bájer Dániel 8. osztályos ta-
nuló korcsoportjukban I. helyezést ér-
tek el, Matajsz János 8. osztályos tanuló 
korcsoportjában IV. helyezést ért el. A 
két győztes tanuló időeredménye az 
abszolút verseny 2. és 3. legjobb ideje 
volt. Gratulálunk a három futónak a 
nagyszerű szereplésért.

Bereczki László
testnevelő tanár

(Folytatás a 3. oldalról.)
Veréb Mihályné és Dorogi Kitti, Szala-
mia János, Stáncs Aurél, Berczán Mi-
hályné, Borbás Veronika, Bárdos Szilvia, 
Szalárdiné Zöllei Andrea, Szalárdi Sán-
dor, Bárdosné Sánta Erika és férje, Mol-
nárné Zsíros Gyöngyi és Molnár Csaba, 
Balogh Zoltánné szülőknek a részvételért. 
A parasztolimpia lebonyolításáért köszö-
netet mondunk Vargáné Nagyfalusi Ilo-
nának. A Dózsa-napot támogatta még 
Fejes János vállalkozó, aki az ízletes fa-
latokhoz friss zöldséget ajánlott fel az is-
kolának, valamint Szabó Antal, aki a nagy 
melegben nem hagyta szomjazni a gye-
rekeket, szódásballonokat biztosított a 
rendezvényünkre.

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata 
értelmében az eddig felmenő rendszer-
ben történő ingyenes tankönyvellátást 
a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben 
vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint 
kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára 
is. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tan-
könyvrendelési felületén központilag 
állítja át az érintett évfolyamokon vala-
mennyi diák státuszát térítésmentesre.

Pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntjük 
az apátfalvi gyermekekért dolgozó pedagóguso-
kat és óvodapedagógusokat, valamint a techni-
kai feladatokat ellátó munkatársakat!

Elismerésünket fejezzük ki, és gratulálunk a 
Dózsa György Általános Iskola két dolgozójának:

Dobó Gyöngyi tanítónak és 
Tóthné Kávai Éva iskolatitkárnak a tankerület 
kitüntetéséhez!

Pedagógusnap
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BÍBIC OVIS HÍREK

JELES NAPOK AZ ÓVODÁBAN
A jeles napokról történő megemlé-

kezés hagyomány intézményünk-

ben. Ezeken a napokon különös fi-

gyelemmel fordulunk az adott té-

ma felé, sokoldalúan igyekszünk 

szemléltetni, megmutatni e napok 

fontosságát, mindemellett a kör-

nyezet szeretetére, környezettu-

datosságra és természetvédelem-

re nevelünk.

Legutóbb május 10-én a Madarak és 
fák napjára emlékeztek az óvodások, a 
pedagógusok vezetésével és a szülők 
közreműködésével.
A Maros utcai óvodás gyerekekkel az év 

folyamán rendszeresen látogattuk Apát-
falva tölgyfáját, megfigyelve az évszakok 
által történő változásait. A gólyafészekbe 
már nagyon visszavártuk a gólyákat, csak 
egy későbbi séta alkalmával lettünk figyel-
mesek, hogy a templom melletti fészekbe 
nem egy gólyapár, hanem egy kuvik pár 
költözött. Ezek, és még sok más megfigye-
lés sok élményt, és új ismereteket jelente-
nek a gyermekek számára.
A madarak és fák napján, játékos formá-
ban ismertettük meg a gyerekekkel, hogy 
miért kell a fákat óvni. Tiszta levegőt ad-
nak nekünk, fészkelő helyet a madaraink-
nak, a gyümölcsüket meg tudjuk enni 

vagy a terméséből tudunk készíteni játé-
kokat. Ezen a napon az óvodánk udvarán 
ültettünk egy diófát, és virágokat ültettünk 
az ágyásokba. A szülők is hozzájárultak 
a kezdeményezésünkhöz, tulipánfát, vi-
rágokat, palántákat hoztak melyekkel az 
óvoda udvarát tettük közösen a gyerekek-
kel színesebbé, esztétikussá. A szülők által 
hozott növényekből kis fűszerkertet hoz-
tunk létre, melybe borsikafű, menta, földi-
eper, málna kerülhetett. Apátfalva fáját, az 
öreg tölgyfát a gyerekkel ezen a jeles na-
pon is meglátogattuk. 

Csikós Anita–óvodapedagógus
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CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁKBAN

Május 19-én pénteken, intézmé-

nyünk életében első alkalommal 

került megrendezésre az óvodai 

Családi nap.

A programok megvalósításában segítsé-
günkre volt az „Apátfalva Község Óvodá-
saiért” Közhasznú Közalapítvány és Apát-
falva Község Önkormányzata. E napon 
változatos programokkal vártuk a csalá-
dokat mindhárom tagintézményünkben. 
Tartalmas, játékos tevékenységek sora 
közül választhattak a szülők, nagyszülők. 
Zenés tornával kezdtük a napot, volt futó-, 
kerékpárverseny, sorversenyek, társas-
játékok színesítették a délelőttöt. A kéz-
műves foglalkozások (barkácsolás) mellett 
csocsózhattak, homokvárat építhettek a 
gyermekekkel a szülők. A trambulinnak 

ma is hatalmas sikere volt. Közösen ké-
szítettük, és fogyasztottuk el igazi piknik 
hangulatban az ebédet, mely szendvics és 

gyümölcssaláta volt.
Nagy örömünkre a szülők, nagyszülők 
nagy számban vettek részt rendezvényün-
kön, elmondásuk szerint kellemesen el-
fáradva, nagyon jól érezték magukat. Sze-
retnénk, hogy e rendezvényünk is hagyo-
mánnyá váljék óvodai életünkben.
Köszönöm a szülök aktív, támogató rész-
vételét, továbbá az intézmény teljes szemé-
lyi állományának lelkiismeretes, odaadó 
munkáját, ahhoz, hogy összességében egy 
sikeres, tartalmas, élményekben gazdag 
napot zárhattunk óvodáinkban.

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

ANYÁK NAPI MISE

Jánosi Szabolcs plébános Úr megkérte intézményünket, 
hogy a május 7-én megtartandó Anyák napi mise keretében 

óvodánk egy rövid verses, dalos műsorral lépjen fel. A felké-
rést örömmel fogadtuk, a Dózsa György utcai tagintézmény 
középső-nagycsoportos gyermekei adták elő műsorukat. A 
gyermekek nagyon ügyesen mondták el verseiket, énekel-
ték dalaikat, melyekkel az édesanyák, nagymamák szemeibe 
könnycseppeket csalogattak. A műsor csúcspontja a virág 
átadás volt az édesanyák, nagymamák részére. A mise befe-
jeztével a gyermekeket a plébános úr ajándékokkal lepte meg. 
Köszönjük! Az intézményünk nevében köszönjük a felkészítő 
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők – Bunyeváczné Ba-
kai Ágota, Tornyai Jánosné óvodapedagógusok, Nagy Péterné 
dajka néni – munkáját.

Luczó Anikó intézményvezető-helyettes
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RENDVÉDELMI NAP AZ ÓVODÁBAN
Egy új eseménnyel bővült óvo-

dai programunk. Ennek keretében 

idén első alkalommal rendeztük 

meg a „Figyelj rám, hogy vigyáz-

hassak rád!” rendvédelmi napot.

A tűzoltóság képviselője kereste fel intéz-
ményünket, hogy szeretnénk-e csatla-
kozni ehhez a programhoz, ugyanis több 
intézmény megtette már. Nagy örömmel 
fogadtuk a megkeresést és úgy döntöttünk, 
hogy bekapcsolódunk a térség e program 
lehetőségébe.
A Makó Budo Klub bemutatójával kez-
dődött a program. A taekwondo szakosz-
tály fiatalja ismertették a sportot, majd a 
rendőrség munkatársai intézkedéstech-
nikai és bűnügyi-technikai bemutatóval 

kápráztatták el a kicsiket. Az ovisok láthat-
ták, hogyan megy egy rendőri intézkedés 
vagy egy fegyveres előállítás.
„Anya! Én tűzoltó vagy rendőr leszek!” – 
szól a gyermeki hang. E napon a gyerme-
kek kívánsága, óhaja, ha csak egy napra 
is, de teljesült. Fegyvereket vehettek kézbe, 
„próbálhattak ki”, egyenruhákat vehettek 
fel. Rendőr-, tűzoltóautóban ülhettek, szi-
rénázhattak és nagy örömükre tüzet is olt-
hattak. Nagy sikert aratott a „Kutyával Egy 
Mosolyért Alapítvány” négylábúja, Azúr is.
A program végén a felajánlásoknak kö-
szönhetően – Rendvédelmi szervek, Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat, Román 

Nemzetiségi Önkormányzat, Czigeldrom 
Korom Zoltán és Tari Norbert egyéni vál-
lalkozók – ajándékaival térhettek haza a 
gyermekek. Nagyon köszönjük!
Köszönjük a rendvédelmi szervek 
közreműködésté!
Bízunk benne, hogy a további években is 
sikeresen tudunk együttműködni és dol-
gozni a rendvédelmi szervekkel és a Rend-
védelmi nap hagyománnyá tud válni óvo-
dánk életében.

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

ÉLELMISZER ADOMÁNYOSZTÁS
2017. május 24-én a Magyar Vö-

röskereszt Csongrád Megyei 

Szervezetének Makói Kirendelt-

sége Apátfalva község Önkor-

mányzatával és az Apátfalvi Szo-

ciális Alapszolgáltatási Központ-

tal közösen tartós élelmiszer 

csomagot nyújtott át öt nehéz 

anyagi körülmények között élő 

család számára.

A makói Vöröskereszt pályázati úton nyert 
pénzösszeget a Makó és vonáskörzetébe 
tartozó településeken élő hátrányos hely-
zetű családok segítésére fordítja. Ebből az 
összegből tartós élelmiszereket vásárol, s 
ebben az évben is két alkalommal öt-öt 
család, számára nyújtja át.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
családok nevében a Magyar Vöröskereszt 

Csongrád Megyei Szervezet Makói Ki-
rendeltsége dolgozóinak az önzetlen 
munkájukért!

Puskásné Ember Ninette
intézményvezető-helyettes
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APÁTFALVI 
SZŰRÉS

Idén ötödik alaklommal látogattak el Apátfalvára a Makói Kis-
térség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a lakosság egészségi 
állapot felmérésére szolgáló, prevenciós szűréseket tartalmazó 
szűrőnap lebonyolítása céljából. Az idei évben május 20-án 8 órá-
tól az Egészségházban került megrendezésre az egészségnap. A 
szűrésen vércukorszint-, koleszterinszint-, testsúly- testzsír szá-
zalék-, haskörfogat-, testmagasság- és testtömegindex-mérésen, 
érszűkületi vizsgálatokon illetve szakorvos által végzett anyajegy 
szűrésen is részt vehetnek. A 45 év feletti nők részére lehetőséget 
biztosítottak csontsűrűség rizikómérésre, a 45 év feletti férfiak ré-
szére pedig a prosztata megbetegedések rizikó szűrésére. A kóros 
eltérések esetén életmódbeli tanácsokkal látták el a résztvevőket, 
illetve háziorvosukhoz vagy szakorvoshoz irányították leleteik-
kel. A szűrővizsgálatok elvégzésére minden évben két alkalom-
mal van lehetőség, így mindenkinek lehetősége van, hogy éven-
te rendszeresen eljöjjön. Az alapszűréseken túl a kórház mobil 
emlőszűrő állomása is kitelepült, így a behívóval vagy beutalóval 
rendelkező érintett hölgyek mammográfiás vizsgálaton is helyben 
részt vehettek 2017.05.19-én 12 órától és 2017.05.20-án 8 órától az 
önkormányzat előtt lévő szűrőbuszban. Sajnos a szűrésen nagyon 
kevesen vettek részt, pedig az időben kiszűrt kóros eltérések jól ke-
zelhetőek, a betegek életminősége javítható.

Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő

AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

2017. május 8-án az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek klubjá-
ban anyák napi ünnepséget tartottak. Az 
Intézményvezető helyettes szeretettel kö-
szöntötte a megjelent vendégeket, az édes-
anyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
Az apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Böl-
csőde pedagógusai és óvodásai színvo-
nalas műsorral és az általuk készített kis 
ajándékokkal lepték meg az édesanyákat, 
nagymamákat. Az ünnepi műsor után a 
klub dolgozói is megemlékeztek erről a 
csodálatos napról. Virággal kedveskedtek 
a klubban megjelent édesanyáknak, majd 
megvendégelték az óvódásokat, pedagó-
gusokat és a klub tagjait.

Puskásné Ember Ninette intézményveze-
tő-helyettes

SZÜLINAPI 
MULATOZÁS AZ 

IDŐSEK KLUBJÁBAN
2017. március 8-án szülinapi mulatozást tartottunk az 
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központban.
Takács Józsefné Sárika néni 77. születésnapját ünnepel-
tük közösen a klub tagjaival és dolgozóival. Reméljük, 
hogy még sok hasonló rendezvényben lesz részünk!
Még egyszer nagyon sok BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 
kívánunk Sárika néninek a dolgozók és a klubtagok 
nevében!

„Elmúlt percek fénye
majd emlék lesz csupán.
Elmerengsz a régi
lángok parazsán.
Mosoly ül a szádon
vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tiéd,
ilyen volt az életed!”

Puskásné Ember Ninette
intézményvezető- 

helyettes
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HELYI ÉRTÉKEK: 
KAS KÖTÉS APÁTFALVÁN

Apátfalva a Maros jobb partján épült köz-
ség, lakói hagyományos paraszti gazdál-
kodást folytattak két és fél évszázadon 
keresztül. A gazdaságokban és a háztartás-
ban szükséges tároló és teherhordó eszkö-
zök készítéséhez jó alapanyagot szolgálta-
tott a folyó árterén bőven termő fűz. A fűz 
számtalan faja ma is a folyók ártereinek 
leggyakoribb növénye. Gyorsan nő, és ha 
megfelelő talajt talál, gyorsan szaporodik. 
Vadon termő vesszők: mandulalevelű 
fűz, kosárkötő fűz, cinege, hamvas fűz 
(rekettyefűz)
Telepített vesszők: amerikai fűz, arany-
vesszőjű fűz
A fűzvessző feldolgozásához, kosarak, ka-
sok, párszárító kötéséhez szinte valameny-
nyi apátfalvi gazda értett. Régen minden 
ember értett valamennyire mindenhez, 
mindenki mestere volt mindennek. Tan-
folyamra nem járták, egymástól, szülőktől 
tanulták el a fogásokat, még legénykorban. 
A kas kötés erős kezet kívánt. A fűzvessző 
szedése megengedett volt, a fákat folya-
matosan visszavágták, így a tőről mindig 
friss, hosszú szálú vesszőt tudtak metszeni. 
A legjobban az ún. sárga vesszőt szerették, 
amely jól hajlott, ha frissen feldolgozták. 
A sárga vesszőnél nemesebb a mandula 
zöld vessző, „sugárabb”, nem „ágaskodik”, 
mint a sárgavessző. Kas kötéssel télen fog-
lalkoztak. Ilyenkor még a gazda is kosa-
rat font, hiszen nem volt más dolga. Nem 
mindenki készített tökéletes alkotást, de 
saját maguknak megfelelt. A kas kötők 

csak hántolatlan, hajas vagy zöld vesszővel 
dolgoztak. 

A vessző hasznosítása az élet különböző 
területein: 
Paticsfal: istálló, tyúkól, disznóól, füstölő 
készült ezzel a módszerrel. A gabonás kas 
minden oldalát kívül belül tapasztották, 
meszelték, a kukoricás kasnak csak az ele-
jét, hátulját simították be sárral, két olda-
lán szellőzni hagyták. 
A halászok vesszőből készítették a varsát 
a halászat eszközét. Régen a mindennapi 
élet elengedhetetlen eszköze volt az egyet-
len szál vesszőből készült kerek alakú 
gúzs, és a vesszőből készített vesszőkötél. 
A vesszőkötéllel jól lehetett ősszel bármit 
bekévézni, gallyat, szárat, szárízéket. Ré-
gen kocsioldalt, saroglyát is kötöttek a 
tanyán, de erre a gumis kerekű stráfkocsik 
elterjedése óta nincsen szükség, ahogyan 
a tyúkültető kosarakra és a csirkeborító 
kasokra is csak elvétve. Aki nem tudott 
bonyolultabb dolgokat pl. kocsi kast vagy 
kenyérkosarat készíteni, az mástól rendelt. 
A nagyobb párszárító (lapos kas, ma mák, 
tarhonya szárítására használják) vagy 
aszaló kosarakat, a polyvás kast, a ki-
sebb tojásszedő, (tojásos kas) krumplis 
kasokat, (krumplit felszedéskor szedték 
bele) tűskosárt (varrókosárkákat) hagy-
más kast (10 kg hagyma fér bele) kukori-
cás kas (a csöves kukoricát ebbe szedték) 
ma is készítik a faluban.
A kosárfonók készítik a garabolyokat, de 

az nagyobb szakértelmet igényel. Az üveg-
palackok, demizsonok körbefonása még 
nagyobb türelmet, kézügyességet követel, 
a parasztemberek nem kínlódtak ilyes-
mivel. Az apátfalvi kas kötők csak hajas 
vesszőből dolgoznak, többnyire saját szük-
ségletre, rokonnak, szomszédnak, jó isme-
rősnek. A legügyesebbek adtak is el belő-
le, de nem volt jellemző. A parasztember 
ügyessége alapján lett szebb, tömörebb, 
formásabb, erősebb a kas. Nem keresked-
tek vele, saját, ill. családi szükségletre ké-
szítettek csak.

MAGAZINMŰSOR A RÁDIÓ7-BEN
A magazinműsor 2017. február 1 és 2018. január 31. között, 

összesen tizenkét alkalommal (havonta, a hónap első hétfői napján 

13 óra 15 perctől 13 óra 45 percig) kerül sugárzásra a Megbízó 

szignáljával.

A magazinműsor elhangzásának időpontja: július 3.; augusztus 7.; 

szeptember 4.; október 2.; november 6.;  december 4. és 2018. január 1.

Az Apátfalvi Települési 

Értéktár Bizottság tartotta 

ülését 2017. május 17-én.

Fő napirendi pont a települési ér-
téktárba érkezett felterjesztések 
megtárgyalása, elfogadása.
Hat javaslat érkezett:

– Népoktatás Apátfalván
– Újkrumpli, káposzta és hagy-
ma termesztése

– Disznóölés–disznóvágás
– Csigatészta készítése
– Ősi cigány mesterségek
– Pátfalvi búcsú Szent Mihálykor

A felterjesztéseket a bizottság el-
fogadta. Jelenleg 38 helyi értékkel 
rendelkezik a falu értéktára. 
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APÁTFALVI MAGAZINMŰSOR A RÁDIÓ7-EN

ÉRTÉKTEREMTŐ A KÖZMUNKA 
APÁTFALVÁN

Apátfalvi magazinunk minden hó-

nap első hétfőjén 13 óra 15 perckor 

veszi kezdetét és a település életé-

ről, múltjáról, jövőjéről és aktuali-

tásokról szól. Májusban Szekeres 

Ferenc polgármester beszélt az ér-

tékteremtő közmunkáról, Antal 

Eszter bemutatta az Ifjúsági Klu-

bot, Kovács Józsefné pedig a Nap-

sugár Baráti Klub tevékenységéről 

tájékoztatott.

Apátfalva százhatvan közfoglalkoztatottja, 
nem azért dolgozik a START munkaprog-
ram keretén belül, hogy valamivel elfog-
lalja magát, hanem valóban az értékterem-
tésre törekednek. Az önkormányzat nem-
rég kezdte el saját gazdaságát, és a köz-
foglalkoztatottak már szépen beletanultak 
az állattartásba, így idén növelhetik az 
állatállományt. 2200 darab baromfit, és 60 
darab sertést és 25 juhot nevelnek. A csir-
kékből idén is rászorultság alapján osztani 
fognak a lakosok között. A tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is számíthatnak csoma-
gokra a közfoglalkoztatottak, az apátfalvi 
hátrányos helyzetűek, és a 65 év felettiek 
is. Az önkormányzat hidegfóliás zöldség-
termesztéssel is foglalkozik, de e-mellett 
szabad földön is termelnek. A zöldségek 
később szintén kiosztásra kerülnek majd, 
és értékesíteni is fogják.
Az Apátfalvi Ifjúsági Klub 2014 őszén jött 
létre, és a kezdetekben csupán hatan pró-
báltak meg valami maradandót alkotni, 
egy Halloween buli keretében. A gyere-
keket kézműves foglalkozásokra, sebfes-
tésre, majd végül egy koncertre várták. A 
program sikeres volt, így úgy döntöttek, 
hogy a későbbiekben is szerveznek ha-
sonlókat. Karácsony alkalmával egy régi 
hagyományt elevenítettek fel, a betlehe-
mezést. Két napon át előadták Jézus szüle-
tését az apátfalvi otthonokban, majd kará-
csony napján a templomban is. A Múzeu-
mok Éjszakáját is elhozták a településre, 

múmiatekerő versennyel és Egyiptom 
kultúráját népszerűsítő feladatokkal is ké-
szültek. A csapaterősítés miatt folyama-
tosan rendeznek összejöveteleket, melye-
ket a jövőben is hasonlóan szerveznék az 
ifjúságnak.
A Napsugár Baráti Klub első összejövetele 
2015 márciusában volt, nem csak nyug-
díjasoknak, hanem a nyugdíjhoz közel ál-
lóknak. Az első alkalmon huszonnégyen 
jelentek meg. Akkor úgy döntöttek, hogy 
havi egy alkalommal jönnek össze, de ez 
mostanra már több alkalomra növekedett. 

A jelenlegi aktív létszám nyolcvan fő kö-
rül van. A programjaik között szerepelt 
szalonnasütés nótázással kiegészítve, és 
ez annyira jól sikerült, hogy már többször 
meg is ismételték. Közösen kirándultak 
a tagok Szarvasra, Budapestre, de Cser-
keszőlőre is. A következő időszakra már 
most több kirándulás le van szervezve a 
Napsugár Baráti Klub számára. A legjelen-
tősebb a júniusi négynapos erdélyi út lesz, 
melyen 53 fő vesz részt.

(promenad.hu, Soós Kata cikke alapján)

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE!
2017. június 16-án délelőtt 9 órakor (péntek)
GYOMIRTÁSI GYAKORLATI BEMUTATÓ

Előadók: Forgalmazók, Cégek képviselői, azok tájékoztatója

– Helyszíni bejárás
– Kötetlen szakmai információcsere
– Ebéd

HELYE: Antal és Társa Kft. szárítótelepe (100-as istálló)
Gyakorlati bemutató szervezője: Dr. Kiss Ernő gyombiológus
Szakmai konzulensek: Antal József és Antal Ákos növényvédelmi szaktanácsadók
Telefon: 62/520-062, valamint 30/587-2006
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GYERMEKNAP 2017
Május utolsó vasárnapján gyerekzsivaj-
tól volt hangos a rendőrség melletti park. 
Apátfalva Község Önkormányzata, a Bíbic 
Egységes Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Dózsa György Általános Iskola közös gye-
reknapi programján lehetett részt venni 
kicsiknek és nagyoknak. Volt itt minden. 
Óriásbuborék készítése mellett lehetett 
készíttetni csillámtetkót, arcfestést és kéz-
műves foglalkozások is várták az alkotni 
vágyó gyerkőcöket. A Bökény Népe Kul-
turális és Harcművészeti Egyesület jóvol-
tából fel volt állítva egy jurta, melyben 
használati tárgyakat, eszközöket lehetett 
megtekinteni az érdeklődőknek. Emellett 
egy harci sátort is fellelhettek a gyerekek, 
ahol nem csak megtekinthettek korabeli 
fegyvereket, de ki is próbálhatták azokat. 
Kézműves foglalkozással is készültek az 
érdeklődőknek, kipróbálhatták a nemeze-
lést, a gyöngyfűzést és a szövést. Továbbá 
ugrálóvárak és egy trambulin várta a gye-
rekeket, hogy a soha meg nem szűnő ener-
giájukat levezethessék.
Az egész napos programok mellett 10 órá-
tól kerékpáros ügyességi versenyt tartottak 
az iskola betonpályáján, a műfüves pályán 
pedig sorverseny és íjászat várta a gyereke-
ket. 11 órától zenés tornával lehetett beme-
legíteni az azt követő ügyességi sorverseny-
re, melyet az óvodapedagógusok szervez-
tek. 14 órától aszfaltrajzverseny kezdődött. 
A zsűrinek nehéz dolga volt a szebbnél 
szebb alkotások közül kiválasztani a nyer-
teseket. Az ifjúsági klub által meghirdetett 
rajzverseny eredményhirdetésére is ekkor 

került sor, és alig fejezték be a nyeremények 
kiosztását, a színpadon máris kezdetét vette 
a zenés torna, hogy a gyerekek felkészülten 
álljanak a rajtvonalhoz.
Az olvasókban joggal merülhet fel, hogy 
hogyan is bírták a gyerkőcök energiával 
ezt az egész napos játszadozást. A válasz 
pedig a PALACSINTA. Pontosabban lek-
város és kakaós palacsinta, és hogy kinek 
köszönhetjük… a Napsugár Baráti Klub 
tagjainak, akik rendületlenül, fáradtságot 
nem ismerve sütötték, és csak sütötték, 
közel 1000 darabot a nap folyamán.
Ha most itt abbahagynám a cikk írá-
sát, már úgy érezném, egy teljes és kerek 
gyereknapon lettünk volna túl. De még 
hátra volt egy program. 17 órától a Falu-
ház nagytermében a Szegedi Miniszínház 
előadásában lehetett megtekinteni a Vi-
gyázat Vadnyugat című mesejátékot. Gye-
rekkacagástól volt hangos a nagyterem, 
és az a röpke egy óra – amely az előadás 

időtartama volt – gyorsan tova is szállt.
Így ért hát véget a gyermeknap.
Szeretném megragadni a lehetőséget és 
megköszönni, az óvoda és iskola pedagó-
gusainak, dolgozóinak, továbbá a Bökény 
Népe Kulturális és Harcművészeti Egye-
sület tagjainak, Krizsán Zoltán és család-
jának, valamint a Napsugár Baráti Klub 
tagjainak és végül, de nem utolsósorban 
a Szigetház, Faluház és az Önkormányzat 
dolgozóinak a segítségét. Önöknél, nélkü-
letek, nem jöhetett volna létre ez az élmé-
nyekben, palacsintákban gazdag Gyerek-
nap. Köszönöm.

Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi azért az áldozatos mun-
káért, melynek eredményeként egy 
programokban gazdag Gyermeknapot 
biztosíthattunk a gyerekeknek.
Köszönjük a Bökény Népe Harcművé-
szeti és Kulturális Egyesületnek, a tót-
komlósi Krizsán Zoltánnak és családjá-
nak, a Napsugár Baráti Klub tagjainak, 
a Polgárőrségnek, a Bíbic Óvoda dol-
gozóinak, a Dózsa György Általános 
Iskola pedagógusainak, a Szigetház és 
a Faluház dolgozóinak!
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TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Június 2-án tartotta meg Apátfalva Község Önkor-

mányzata és a Bökény Népe Harcművészeti és Kultu-

rális Egyesület a Trianoni békediktátum aláírásának 

évfordulója alkalmából rendezett megemlékezését.

A megemlékezésen ünnepi köszöntőt mondott Szekeres Ferenc 
polgármester úr, ünnepi beszédet mondott Bálintné Siprikó Zsu-
zsanna alpolgármester, és a Bökény Népe által összeállított szép 
műsort hallhatták a megemlékezők. Pappné Olgika és Kis Enikő 
ragyogó tolmácsolásában verseket, míg Guti Kíra gyönyörű elő-
adásában dalt hallgathattunk. A megemlékezés virágait a Szobor-
kertben álló kopjafánál helyeztük el. Az ünnepi megemlékezés 
a Faluházban, filmvetítéssel folytatódott. A Kerecseny Produkció 
„Apátfalva története a XX. század közepéig” című filmjét láthat-
tuk, melynek újbóli levetítésére az ősz folyamán fog sor kerülni.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki közremű ködésével 

segített e szomorú esemény évfordulójának méltó 
megemlékezésében.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

ÚJ HELYEN KÉSZÜL 
A LÓVERSENYPÁLYA 

APÁTFALVÁN
2017. tavaszán a községi Önkormányzat 
az apátfalvi lovasok kérésére új lovas pálya 
kialakítását tette lehetővé. A régi futball-
pálya területén nem volt vezetékes ivóvíz, 
áram és fák sem, ami megnehezítette a 
falunapi lóverseny szervezését. Az önkor-
mányzat a község tulajdonában levő föl-
dekből adott kölcsön bérletbe 1.6 hektáros 
földterületet a Cservölgy utcai telkekből a 
Hold utca, Zrínyi Miklós utca közötti te-
rületet, a falu Makó felöli végén.
Itt alakítják ki társadalmi munkában a lo-
vasok a leendő pályát.
A pálya tervét Darócz Károly és Varga 
László elkészítették, lerajzolták, a lova-
sokkal megvitatásra került, a homokos 

pálya a lelátó a parkoló és a fasorok helyét 
kijelölték.
A terület fel van szántva, (Varga László) 
műtrágyaszórás, (Darócz Károly) kom-
paktorozás után Varga Zoltán (Templom 
utca) elvetette a fűmagot, majd Antal Zol-
tán (Pacsirta utca) letömörítette. Köszön-
jük a társadalmi munkát! Az Önkormány-
zat, amiben lehetősége engedi, mindenben 
segíti a pálya kialakítását, Nagy Mihály az 
önkormányzat homlokrakodós traktorá-
val kiszedte a homokos pálya alapját, ami 
majd homokkal lesz beterítve. A kitermelt 
földből lelátó kerül kialakításra.
Tervezett társadalmi munkák: fű locsolása, 
majd homokos pálya kialakítása.

FALUNAP–LOVAS NAP
MÉG A RÉGI HELYEN!

Apátfalva község lovasai 2017. jú-
lius 23-án XXII. alkalommal ter-
vezzük megrendezni a Szent Anna 
napok keretében a Lovas napot. Ez 
évben a Magyar Lovas Szövetséghez 
bejelentett hivatalos „Szabadidős 
lovasversenyt” rendezünk, (jelzése 
SZLV) pályabíróval, vezetőbíróval, 
versenyirodával. Versenyiroda veze-
tője: Tóth Flóra Tiszaföldvár
Partner lovas sportegyesület: Makói 
Silver Lovas Sportegyesület, Czibo-
lya Judit. A hivatalos verseny mel-
lett a hagyományos versenyszámok 
is megrendezésre kerülnek, így a 
helybeli versenyzők sem szenved-
nek hátrányt.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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BUDAPESTRE KIRÁNDULT AZ APÁTFALVI 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT CSOPORT

2017. május 8-án Kerekes Lacival indul-
tunk hazánk fővárosába.
Első utunk a csokigyár mintaboltjá-
ba vezetett, ahol finomságok közül 
válogathattunk.
Utána a Terrorelhárítási Központban vár-
tak bennünket: nagyon érdekes bemutatót 
tartottak. Hajdú János főparancsnok sze-
mélyesen üdvözölte a csoportot, és a lá-
togatás végén a turulmadárnál közös fotó 

készült. Csodálatos élmény volt. Majd a 
Mentő Múzeumot látogattuk meg, ahol 
Győrfy Pál a mentők szóvivője látott ben-
nünket vendégül, és közös képek készül-
tek a csoporttal. Majd a Pozsonyi úton le-
vő evangélikus templomot látogattuk meg. 
Utána a Rendőrpalotában előadáson vet-
tünk részt Időskorúak Közlekedésbizton-
sága címmel. Két rendőr hölgy rendkívül 
érdekes és tanulságos előadást tartott. A 

végén mindenki kapott kerékpárra való 
láthatósági szettet. A 8. emeleti panorá-
ma étteremben ebédeltünk és a vendéglá-
tónk a főkapitány volt, aki érdekes beszéd-
del szórakoztatott bennünket. Ebéd után 
a Szent István Bazilikába látogattunk el, 
ahol a Szent Jobbot is láthattuk. A kirán-
dulásunk fő célját, a Parlamentet látogat-
tuk meg, amihez Lázár János ingyenes be-
lépőkkel segítette a csoportot. A látogató 
központba mindenki kapott hallószettet, 
és vezető segítségével megtekintettük a 
csodás termeket, folyosókat, üléstermet és 
még szerencsénk volt látni az őrségváltást 
a Szent Koronánál. A Parlamenti látogatás 
után hajókiránduláson vettünk részt a Du-
nán. Csodás napot töltöttünk Budapesten, 
amit Németh János Antal belügyi nyug-
díjas elnöknek szeretnénk megköszönni. 
Kirándulásunkkal mindenki egy feledhe-
tetlen emlékkel gazdagabbá vált.

Jakabovics Mátyásné csoporttitkár.

NYÁRI TÁBOROK APÁTFALVÁN
Az elmúlt évhez hasonlóan 2017-ben is 
több nyári tábor várja a gyerekeket a va-
káció ideje alatt.

Néptánc tábor július 3-7-ig

Táborvezető: Csenteri Andrea
A tábor költsége: 3000 Ft/fő
Jelentkezni a Faluházban lehet a 06 
20/313-7199 –es telefonszámon

Cigány hagyományőrző tábor 

az EMMI támogatásával július 

10–15-ig

Érdeklődni Károlyi Sándornál, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél le-
het a részletekről
Táborvezető: Károlyi Sándor
A tábor részvételi díja ingyenes, cigány és 
nem cigány gyerekek részére egyaránt!
Jelentkezni lehet a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatnál, Károlyi Sándornál

Ifjúsági tábor július 17-21-ig

Táborvezető: Antal Eszter
A tábor költsége: 4000 Ft/fő.
Jelentkezni a Faluházban lehet a 06 
20/313-7199-es telefonszámon

Foci tábor július 17-21-ig, 

9.00-16.00-ig

Táborvezető: Koczkás Zoltán
A tábor költsége: 8000 Ft/fő
Jelentkezni lehet a 06 30/299-8087-es 
telefonszámon

Népélet tábor július 24-28-ig, 

8.00-12.00-ig

Táborvezető: Beke Manyi
Tábor költsége: 3000 Ft/fő
Jelentkezni lehet a 06 70/770-9779-es 
telefonszámon

Gyermektábor a családsegítő 

szervezésében augusztus 

14-18-ig

Táborvezető: Puskásné Ember Ninette
Tábor költsége:4000Ft/fő (reggeli, ebéd 
+fakultatív program)
Jelentkezni lehet a 06 20/231-0223-as 
telefonszámon

Gyermekmegőrző tábor július 3 – 

augusztus 25-ig

Tábor költsége:Az elfogyasztott étkezés 
költsége (az ebéd ingyenes a nyári gyer-
mekétkeztetésben részesülőknek)
Jelentkezni lehet a Szigetházban a 
0620/918-2558-as telefonszámon
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FELTÖLTŐ
KÁRTYÁS 

TELEFONOK 
ADAT

EGYEZTETÉSE!
Emlékeztetjük a feltöltőkártyás telefon-
nal rendelkező Kedves Lakosokat, hogy 
2017. június 30-ig lehet egyeztetni a szüksé-
ges adatokat a telefonszolgáltatóknál, vagy 
online módon, melyhez segítséget nyújtanak 
a Faluházban, vagy a Családsegítőben.

Adategyeztetés hiányában az érintett 
telefonszámok 

2017. július 1-én megszűnnek!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A felelős állattartói magatartásról 

és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:

•  Kutyákat veszettség ellen oltani
•  Mikrochippel ellátni
•  Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt köte-

lező a mikrochipet beültetni
•  A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani
•  Az állategészségügyi ellátásról gondoskodni
•  Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson
•  Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel ellátni
•  Az állat biztonságos elhelyezkedéséről gondoskodni
•  Az előírt férőhelyet biztosítani

TILOS:

•  2016. január 1-től a kutyát tartósan láncon tartani
•  Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kó-

borolni hagyni
•  Az állatot elhagyni
•  Kutya, macska és vadászgörény kölyköket 8 hetes ko-

ruk előtt eladni/elajándékozni

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi XXVIII. törvény az 
állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról tartalmazzák.

A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek összege 45.000-150.000 forintig terjedhet! 
Több szabálysértés esetén az összeg sokszorozódik.

Apátfalva Község Önkormányzata
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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

Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

Apátfalván Templom u. 87. számú 
3 szobás, 2 konyhás, fürdőszobás tég-
laépítésű ház sok melléképülettel sür-
gősen eladó.
Irányár: 4.100.000,-Ft
Érdeklődni: 20/946-0668

apróhirdetések

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki Vancsó István-
nak, aki nagylelkű felajánlásával a 
Szigetház udvari világításának fej-
lesztésében nyújtott támogatást.

Köszönjük 
Vancsó Istvánnak 

és családjának!

OTTHON 
MELEGE 

PROGRAM
Szeretnénk felhívni az érdeklődő 
lakosok figyelmét az Otthon mele-
ge programra. Augusztus 7-től lehet 
pályázni hűtőgép és mosógép cseré-
re. A Faluházban segítséget nyújta-
nak a pályázathoz szükséges doku-
mentumok összegyűjtésében!

DIÁKMUNKA!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik 

Apátfalva Község Önkormányzatánál munkavégzésre 
diákmunka keretében a 

2017. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban.
Várjuk a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallga-

tói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezését.

Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kapható.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

„Csillag volt, mert szívből szeretett, s 
mi úgy szerettük, ahogy csak lehe-
tett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó 
nap, de szívünkben él és örökké ott 
marad.”

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet, mindazoknak akik drága 
szerettünk

MÁTÓ MÁTYÁSNÉ 

(Simon Katalin)

temetésén megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, is-
merősöknek, szomszédoknak, akik 
drága szerettünk 

BAKA IMRE

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

gyászjelentések
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
GYENGE MIHÁLY

Hatalmas volt a meglepetés Gyen-

ge Mihály számára, titokban ren-

deztek neki születésnapi bulit az 

apátfalvi Faluházban, május 18-án. 

A 90 éves Misa bácsi szervesen ki-

veszi a részét a település életéből, 

ugyanis benne van a hagyomány-

őrzők csoportjában, a népdalcso-

portban, az amatőr színjátszó kör-

ben és a citera csapatban is.

Mindenki Misa bácsija azt hitte, hogy csa-
ládja próbára viszi, azonban hatalmas volt 
a meglepetése: a megszokott helyen nem 
gyakorlásra várták, hanem egy születésna-
pi partira. A 90 éves Gyenge Mihály azon 
a napon született, 90 évvel ezelőtt. Az ün-
nepelt szóhoz sem jutott.

Misa bácsi nem unatkozik, ugyanis a 
Hagyományőrző Csoportban, a Pódium 
Színpad amatőr színjátszó körben és a Ke-
rekes Márton Népdalkör és Citerazene-
karban is fontos szerepet tölt be. Az ünne-
pelt elmondta, mindig a legjobbakban kell 
bízni, sosem szabad feladni.
„Én mindig bíztam, hogy itt leszek és még 
bízok is, hogy köztük leszek sokáig” – tet-
te hozzá Misa bácsi, aki 1927. május 18-
án született Apátfalván, a tanyavilágban. 
Párját a makói piacon ismerte meg, telje-
sen véletlen. 1960-ban esküdtek meg. Két 
gyermekük született – egy fiú és egy lány –, 
és már büszke dédnagyapa is.
Annak idején a fegyvergyárban dolgo-
zott, és hiába nyugdíjas, még most is 

mozgalmas az élete. Minden délutánra 
van egy kis program. A csoportokkal több 
helyen megfordult már. Nem is csoda, 
hogy születésnapjára egy kerékpárt ka-
pott: a hagyományőrzők, a népdalkör és 
a színjátszó kör tagjai közösen lepték meg 
Misa bácsit egy kék kerékpárral, amelyen 
apátfalvi kék kosár is van. Szekeres Ferenc 
polgármestertől és Bálintné Siprikó Zsu-
zsanna alpolgármestertől ajándékkosarat, 
illetve köszöntő leveleket kapott.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)


