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Dsida Jenő: Itt van
a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,

aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete
és jómagam nevében kívánok minden kedves apátfalvi
lakosnak áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt!
Szekeres Ferenc polgármester

Új alpolgármester és képviselő
Apátfalván

Veréb Anett települési képviselő, Szekeres Ferenc polgármester
és Kiszely Jánosné alpolgármester

Egészségügyi állapotára hivatkozva még az október
29-ei testületi ülésen lemondott tisztségéről Bálintné
Siprikó Zsuzsanna (Fidesz-KDNP) települési képviselő.
A törvény szerint a helyére a 2014. október 12-ei szavazás alapján a következő legtöbb voksot kapó Veréb
Anett (Fidesz-KDNP) kerülhetett, aki elfogadta ezt a
felkérést és le is tette az esküjét, így a hétfői ülésen
már teljes jogú képviselőként vett részt.
A hétfői ülés legfontosabb kérdése az volt, ki lesz Apátfalva új alpolgármestere – Én Kiszely János Pálnét javasoltam az alpolgármesteri posztra. A képviselő-testület el is fogadta ezt a javaslatot,
így mostantól ő Apátfalva új alpolgármestere. Fontos változás,
hogy a korábbi alpolgármester főállásban dolgozott, Kiszely
Jánosné viszont társadalmi megbízatásban végzi ezt a tevékenységet. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!
Szekeres Ferenc polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő- szesített szavazatokat áttekintve a követA képviselő-testület 2018. novem- testülete ezen az ülésén döntött a 2018-as szoci- kező legtöbb szavazatot Veréb Anett (6931
ber 12-én rendkívüli ülést tartott
ális tűzifa darabolásának szolgáltatásáról.
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 92.) FIDESZ-KDNP képviselő-jelölt kapta.
 A képviselő-testület két pályázat benyújtá- A képviselő-testület 2018. novem- Veréb Anett írásban nyilatkozott arról,
sáról döntött ezen a rendkívüli ülésen. Pályá- ber 26-án tartotta soros ülését
hogy a megüresedett képviselői helyre a
zatot nyújt be a VP6-19.2.1.-84-2-17 azonosító
képviselői megbízást vállalja. Az esküt Tiszámú „A lakosság életminőségének és egészsé- Bálintné Siprikó Zsuzsanna települési sza Jánosné előtt, az Apátfalva Helyi Vági állapotának javítása” felhívásban az egészség- képviselő Apátfalva Község Önkormány- lasztási Bizottság elnökhelyettese és a képügyi ellátást szolgáló eszközök beszerzésének zat Képviselő-testülete által 2018. október viselő-testület előtt tette le.
tárgyában.
29-én megtartott soros ülésén szóban és
írásban is képviselői mandátumáról egész-  A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfej Pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-84-5-17 ségi állapotára való tekintettel lemondott, lesztési Bizottság jogszabálysértő és a műazonosító számú „A településen élők hasznos ezért képviselői megbízatása 2018. októ- ködést akadályozó tevékenysége miatt ezen
szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvaló- ber 29. napjával megszűnt.
az ülésen a polgármester úr a bizottság szesítása” felhívásban játszótéri eszközök beszerzé- Apátfalva Helyi Választási Bizottság a mélyi összetételében változást javasolt. A
se tárgyában.
2018. november 23-án megtartott ülésén Kulturális, Vallási, Oktatási, Ifjúsági és Sport
megállapította, hogy a 2014. október 12-i Bizottság személyi összetételében is változtaA képviselő-testület 2018. novem- helyi önkormányzati választás választási tást javasolt.
ber 21-én rendkívüli ülést tartott
eredmény jegyzőkönyve alapján, az ös�-

TŰZIFA
Idén kiemelt támogatásban részesült Apátfalva, jóval többet kaptunk szociális
célú tűzifából, mint az előző években. 6.845.300 forintot kaptunk, ebből 385 erdei köbmétert, ezenfelül kiegészítő támogatást is kaptunk, 1.617.980 Ft-ot. Ebből
91 erdei köbmétert, így összesen 8.463.280 Ft-ot kaptunk, ebből 476 erdei köbméter keménylombos tűzifát tudtunk vásárolni. Idáig 433 erdei köbméter került leszállításra, a maradék 43 erdei köbméter 2019 januárban kerül szállításra.
A kérelmeket 2018. november 14-tól 2018. november 30-ig lehetett benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban és a Családsegítő szolgálatnál. 314 lakos nyújtotta be
igényét szociális célú tűzifára.
A kérelmek elbírálása után a polgármesteri hivatal levélben értesíti az érintettet a tűzifa átvételének helyéről (Apátfalva Tüzéptelep) és idejéről. A tűzifát összedarabolva kapják a lakosok, elszállításáról a támogatásban részesülőnek kell gondoskodni.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. november

SZÜLETÉS:
11.08.: Wolford Maja Emília
Édesanyja: Kardos Krisztina
Édesapja: Wolford László
Apátfalva, Aradi u. 13.
11.09.: Szabó Patrik
Édesanyja: Sóki Éva
Édesapja: Szabó Gyula Patrik
Apátfalva, Pacsirta u. 14.
11.10.: Kiss Lilla
Édesanyja: Pintér Adrienn
Édesapja: Kiss József András
Apátfalva, Tavasz u. 1.

HALÁLESET:
Fejes Mihály
Apátfalva, Petőfi S. u. 8. Élt: 78 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre november hónapban
nem került sor.
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Ötödször volt Közfoglalkoztatási
Adventi Kiállítás és Vásár Szegeden

Idén november 28. és 29. között
rendezte meg a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegeden az immár hagyományos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt. A hivatal
földszinti nagytermében a megye
hét járásának illetve Békés megye egy járásának összesen 24 kiállítója mutatta be a közfoglalkoztatás keretében előállított,
értékteremtő termékeit. A jeles
alkalomra Apátfalva is meghívást
kapott, így termékeinket bemutathattuk a megyei nagyközönség előtt is.
Juhász Tünde kormánymegbízott a megnyitón elmondta, a megyénk 46 településén zajló 113 járási Start munkaprogramban összesen 1876 főt foglalkoztatnak
idén, az országos közfoglalkoztatási programokon belül 1151 főt juttattak munkához, míg a hosszabb időtartamú programok keretében 1755 fő csatlakozhatott.
Ezen a kiállításon kézzelfoghatóvá válik a
közfoglalkoztatási program sikere, a kézműves termékek és élelmiszerek sokaságán keresztül bemutatott értékteremtés.
Aki ezekhez a termékekhez hozzájut, meg-

bizonyosodhat arról, hogy a hagyományos
eljárással készített termékek időtállók, az
élelmiszerek pedig egészségesek és ízletesek – hangsúlyozta Juhász Tünde.
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának
helyettes államtitkára, Hoffmann Imre elmondta, az a cél, hogy minél többen a nyílt
munkaerőpiacon helyezkedjenek el, ám
szükség van a közmunkára is. Leszögezte,
a kormány továbbra is elkötelezett abban,
hogy munkát adjon minél több hátrányos
helyzetű álláskeresőnek, jövőre 180 milliárd forintot biztosítanak a közfoglalkoztatási programok lebonyolításához.
Az önkormányzatok igen sok esetben
nem csupán egy, hanem több startmunka
program projektet is bonyolítanak párhuzamosan. A közfoglalkoztatási vásár idén
is jól reprezentálta ennek sokszínűségét: a
látogatók többek között egyedi divatárut,
rongyszőnyeget, adventi koszorút, kézműves kerámiát, mézeskalács ajándéktárgyakat, seprűt, sapkát, sálat, kesztyűt, asztalterítőt, díszpárnát, házszámtáblát, kerámia tárgyakat vásárolhattak. Széles volt a
kínálat a mezőgazdasági programban termelt és feldolgozott termékekből, az olyan

adalékanyagoktól mentes, egészséges élelmiszerekből, mint a lekvár, magvakból készült olaj és liszt, őrölt pirospaprika, batáta,
befőtt, savanyúság, gyógynövény, zöldségés gyümölcslevek.
Az idei rendezvényen nem csak a járási
startmunka programok mutatták be termékeiket, hanem első alkalommal 4 szociális szövetkezet termékei is színesítették
a vásárt. Közöttük megtalálhatók voltak és
meg is vásárolhatták az érdeklődők a saját
receptúrák alapján készült zöldséglekvárokat, a mézeskalács termékeket, vászonzsákokat, nemez, papírmasé és kender
ékszereket, kaspókat, fűszerezett sajtokat, ízesített joghurtot, túró golyót és túró
gombócot is.
Apátfalva is nagyon gazdag és színes termékskálát mutathatott be a kiállításra látogatóknak. Kovácsné Csikota Szilvia és
Abonyi Tóth Anasztázia, a Mívesház Manufaktúra vezetője és helyettese képviselte
Önkormányzatunkat, tájékoztatta az érdeklődőket a kiállítás két napja alatt.
Sikeres két napot zártunk, sok érdeklődő és vásárló ismerte meg az apátfalvi közfoglalkoztatási programokat és a
termékeinket.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
November havában járunk, a természet
is lecsendesedik, készül a télre. Iskolánkban viszont pezsgett az élet. A 7-8. osztályosok számára a továbbtanulásról és a
pályaválasztásról szólt ez a hónap. Sokan
a környező középiskolák nyílt napjain vettek részt, tájékozódtak a kínálatról, ismerkedtek az iskolákkal. Nagy örömünkre
mindkét évfolyamunk ellátogathatott egy
pályázat által biztosított gyárlátogatásra,
Kecskeméten jártak a Mercedes gyárban.
Megfigyelhették a korszerű gyártósorokat, megismerkedhettek sokféle szakmával. Láthatták, hogyan lesz alkatrészekből
egy teljesen kész, a gyártósorról saját kerekein legördülő új autó. November 30-án
osztályos tanulóink. Felkészítő nevelőjük
Csávás Antalné. A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola térségi matematika
versenyén is több tanítványunk vett részt,
a 8. osztályosok versenyében 2. helyen
végzett Dobos Gábor 8.a osztályos diákunk, felkészítő nevelője Mátó Lajos volt.
A József Attila Gimnázium által szervezett
térségi angol nyelvi versenyen három csapatunk indult el, és 19 induló csapat közül
a 8. osztályosok csapata 30 másodperccel
lemaradva a dobogótól 4. helyen végzett
azonos pontszámmal a harmadik helyezett
pedig a Szegedi Pedagógiai Szakszolgálat ségi szövegértési versenyen. A 3. osztályo- csapattal. Külön öröm számunkra, hogy
pályaorientációt segítő munkatársai tar- sok kategóriájában 2. helyezett lett Baka az első három helyen angol tagozatos csatottak játékos foglalkozásokat a felsősök Viktória, 3. pedig Szalamia Tünde, 3.a patok végeztek, csak ők tudták megelőzni
számára. A foglalkozásokon az osztályok
két csapatra oszlottak, és verseny formájában fedezhették fel a munka világát. az
ötletes feladatok tetszettek a gyerekeknek,
jó hangulatban telt el a délelőtt, ahol sok
hasznos ismerettel gyarapodhattak a diákok. A vetélkedőt az 5. osztályosok csapata nyerte meg, a második helyen szintén az
ötödikesek másik csapata végzett, a harmadik helyen a 6. osztály 2. csapata zárta
a vetélkedőt.
Novemberben számos tanulmányi versenyen vettek részt diákjaink. Az alsósok
kezdték a sort a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola által szervezett tér-
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tanítványainkat. A csapat tagjai: Kónya
Zoltán, Dobos Gábor, Szabó Roland, és
Horváth Lajos. Felkészítő nevelő Magyarné Sebők Mária.
A pedagógusok szakmai megújítását szolgálja az a képzéssorozat, amit tanév elejétől
kezdett meg a nevelőtestület. Novemberben a tanítók műhelymunkán vettek részt
a korszerű olvasástanítási módszerekről, a
Meixner-módszerről szereztek ismereteket Bálint Zsuzsanna gyógypedagógustól.
November 22-én a teljes nevelőtestület
informatikai képzésen vett részt. Megismerkedtek a Microsoft innovatív iskola
programjaival, új alkalmazásokkal, amelyek a tanítási óráinkon is megjelennek. A
műhelymunkát Kothencz Erzsébet digitális szaktanácsadó és Balázs Katalin Judit
tartotta, mindketten Microsoft innovatív
pedagógusok. A Kahoot, a Redmenta, a

tális módszereket történelem, matematika, sök és az ötödikesek készültek verses, zemagyar és természettudományos óráikon. nés összeállítással, melyet Fazekas Gizella
és Molnár Tiborné tanított be a gyereIskolai mesemondó versenyt rendezett az keknek. Hagyomány már az iskolánkban,
alsó tagozat november 20-án. A kicsik na- hogy az adventi gyertyát azok a diákok
gyon ügyesek voltak.
gyújtják meg, akik jó tanulmányi munká1-2. osztály
val és magatartással emelkednek ki társaik
1. Bakai Dóra 2.a,
közül, ezért az elsősök közül Antal Bog2. Balogh Szabolcs 2.a,
lárka és Vass Alexa, az ötödikesek közül
Felkészítőjük Restás Marianna
pedig Keresztúri Barnabás gyújtotta meg
3. Tsereteli Danica 1.a
a lángot.
Felkészítője Fazekas Gizella
3.-4. osztály
Balázs Katalin Judit
1. Baka Viktória 3.a
mb. intézményvezető
2. Szalamia Tünde 3.a
Felkészítőjük Csávás Antalné
3. Szabó Jázmin 4.a
Felkészítője: Simon Hajnalka

A makói mesemondó versenyen Baka VikTeams és az office365, az iskolai életünk tória 3.a osztályos tanuló képviselte az isrésze lett, ahogyan a Beebotok, a kis mé- kolát. Helyezést ugyan nem ért el, de nahecskék, amivel a programozási ismerete- gyon szépen mondta el a mesét. Köszönket már az alsó tagozaton is megismertetik jük a gyerekek és a pedagógusok munkáját.
és használják a tanítóink. Csávás Antalné Karácsony közeledtével nálunk elkezdőés Csomor Nóra a 3. osztályban haszno- dött a ráhangolódás időszaka, az Advent.
sították pályaorientációs foglalkozáson a Az első gyertyagyújtás alkalmából az első„méhecskéket”. Ezek a kis robotok remekül
fejlesztik a tanulók logikus gondolkodását,
problémamegoldó képességét.
A 2. osztályosok Restás Marianna tanítónő
óráján kezdték el használni a Kahoot alkalmazást, és a tableteket. A kicsik észre sem
vették, játékos módon adtak számot ismereteikről verseny formájában. Hatalmas
ovációval díjazták saját és egymás sikereit.
Ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamon
rendszeresen használnak a kollégák digi-
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Apátfalva Község
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
beszámolója
a 2018. évben végzett munkájáról
A nemzetiségi önkormányzatunk Programjaink megvalósítása az elfogadott 2018. évi rendezvénynaptár
jogszabályi keretek között át alapján került sor az alábbiak szerint:
nem ruházható hatáskörben ha2018. március 8. Nőnap
tározta meg törvényes működé2018. április 8. Tavaszköszöntő
sének feltételeit. Különös hang2018. május 31. Gyermeknap
súlyt kapott a kötelező közfel2018. július 9–3. Cigány hagyományőrző tábor
adat ellátása.
2018. július 27. 18. Maros menti Nemzetiségi kulturális találkozó
2018. augusztus 9. Családi nap megrendezése a Mórahalmi fürdőben
Így a cigány közösség érdekképviseleté2018. szeptember 10. Zarándokút Máriaradnára
vel, esélyegyenlőségének megteremté2018. szeptember 22. Gasztronómiai fesztivál
sével kapcsolatos feladatok ellátása, kü(Folytatás a 7. oldalon.)
lönösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira. A
nemzetiségi önkormányzat illetékességi
területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi
közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása, a képviselt közösség
kulturális autonómiájának megerősítése
érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok
ellátásával történő támogatása. Kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, helyi egyházi szervezetekkel.
A nemzetiségi önkormányzatunk öt soros ülést és egy rendkívüli ülést tartott. A
cigány fórum megtartására ez év decemberében megrendezésre kerülő nemzetiségek napján kerül sor.
Határozataink száma: 44, az előterjesztések száma: 34
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Itt jegyezném meg, hogy a Helyi Értéktár
Bizottsága kezdeményezésünknek helyt
adva a Maros-menti Nemzetiségi kulturális találkozó a helyi értékek közé felvették.
A megyei értéktárba pedig a közösségünk
kenyerét, a bodagot.
Fontosnak tartottuk, hogy közösségünk
érdekeit szolgáló önkormányzati ügyekben állást foglaljunk. Ilyen ügy a gyermek
és ifjúságvédelem, nevelési oktatási intézmények működése valamint pedagógiai
programjának tekintetében.
Fontosnak tartottuk, hogy időszakosan

munkánkról, programjainkról tájékoztassuk közösségünket, együttműködő partnereinket. Ennek érdekében nyolcoldalas
helyi lapot jelentetünk meg „Cigány Hírmondó” néven.
Fontosnak tartottuk, hogy állami, önkormányzati, civil szervezettekkel történő
együttműködését.
Együttműködő partnereink:
Apátfalva Község Önkormányzata, Karcag
Város Önkormányzata, Apátfalva község
Oktatási és nevelési intézmények, Mun-
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kaügyi központ, Rendőrség, „Együttélés”
Cigány Érdekvédelmi Szervezet, Szegedi
Romák Érdekvédelmi Szervezete
Fontosnak tartottuk, hogy Karcag Város
Önkormányzatának országos programjához csatlakozzunk „Magyarország legszebb konyhakertje” címen. A program
értékelésére és a résztvevők díjazására a
nemzetiségi napon kerül sor.

Dínókiállításon a Tanodások
Tanodásaink a világ legmenőbb dinókiállítását tekinthették meg, amely Európában
első ízben volt látható a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat kiemelt célja az
ismeretterjesztés. Megismertetni a dinoszauruszok világának legfontosabb tudnivalóit a gyerekekkel. A kiállításon látható
volt több olyan „robot” is, mely mozog és
hangot is tud kiadni. A valós méretű modellek közül a legnagyobb 10 méter magas
és 20 méter hosszú volt. A kiállítás legértékesebb része volt az ásatások során feltárt
fosszíliák, dinótojások jelentették. Az „Évmilliók urai – élethű dinók Amerikából”
című tárlat az Egyesült Államokból érkezett Szegedre.

Károlyi Sándor
elnök

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Mindenszentek napi megemlékezés
hallhattuk. A Borbély András Band zenei
kísérete mellett kerültek elhelyezésre a 38
magyar hősi halott emlékének szentelt és
idén fel is újított emlékműnél a koszorúk
és mécsesek, majd ezt követően a szintén
38 szovjet hősi halott emlékére is elhelyezésre kerültek a koszorúk és mécsesek. A
programsorozat 15 órától Jánosi Szabolcs
plébános úr szertartásával folytatódott a
szabadtéri oltárnál.

Apátfalva Község Önkormányzata idén
is megemlékezett a hősi halált halt áldozatokról, legyenek azok a magyar hon
gyermekei, vagy a történelem viharai által
hazánk földjén elesett katonák. November
1-én, délután kettő órakor vette kezdetét a
megemlékezés a szoborkertben. Első helyszín az aradi vértanúk emléktáblája volt,
ahol Fekete Irén Wass Albert Üzenet haza című versének mondanivalóját osztotta meg a jelenlévőkkel. A megemlékező
koszorúk és mécsesek elhelyezése alatt a
Mátó Mátyás vezényelte Borbély András
Band játszott koszorúzó dalokat. Második helyszínként – még mindig a Szoborkertben – az I. Világháborús emlékműnél
róttuk le tiszteletünket az 1919. június
23-ai román vérengzés és az első világháború hősi halottai előtt. Olasz Nóra – az
Apátfalvi Ifjúsági Klub (AIK) tagja – tolmácsolásában hallhattuk Ady Endre A ha-

lottak élén című versét, majd ezt követően
a koszorúk és mécsesek elhelyezése során
Szigeti Marcell – a Borbély András Band
egyik szólistája – tárogatón játszotta el a
Ha kimegyek a doberdói harctérre című
dalt. Ezt követően vonultunk át a temetőbe,
a II. Világháborús emlékműhöz. Itt Langó
Imre települési képviselő úr megemlékező
beszédét hallhattuk, amely nemcsak a második világháborúban elesett hősi halottakról szólt, hanem mindazon katonákról,
civil személyekről, akik vérüket adták a
magyar hazáért itthon és határainkon túl
is. A beszédet követően a Borbély András Band zenei kísérete mellett kerültek
elhelyezésre a megemlékező koszorúk és
mécsesek az emlékműnél. Végezetül a rendezvény utolsó stációjaként a magyar és
szovjet katonák emlékművei következtek.
Antal Eszter – az AIK tagja – előadásában
Babits Mihály Sírvers című költeményét

Ezúton szeretném megköszönni
Apátfalva Község Önkormányzata és
a magam nevében is mindazoknak,
akik a megemlékezésünkön megjelentek és azoknak is, akik segítségünkre voltak a megvalósításában.
Langó Csaba
Faluházvezető
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Népzenei Találkozó 2018.

Az immár hagyománnyá vált Népzenei Találkozó 2018. november
24-én került megrendezésre, mely
meghatározó része Apátfalva életének. Az idei év igen mozgalmas
és változatos volt a házigazda Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar számára.
A népzenei találkozókon túl kiemelnék
néhány fontos eseményt:
– á prilisban csoportunk két tagja, Majoros Zoltán és Tóth Tamás szólistaként
a KÓTA szakmai minősítésén, térségi
szinten kiváló fokozatot értek el,
–m
 ájusban és júniusban testvértelepülésünkön, a vajdasági Kisoroszon „Határtalan Népzene” címmel megrendezett
találkozón és a Guzsalyos Fesztiválon
játszottunk,

– júliusban az Ízőrzők című műsorban
ízelítőt adtunk ország-világnak Apátfalva népzenéjéből,
– augusztusban az „Ázsia-Expressz” keretein belül bemutatkoztunk dél-koreai
és tajvani fiatal vendégeinknek,
– novemberben Szegeden, a 30. középeurópai szintű Közjegyzői Kollokviumon szerepeltünk.
Ezek mellett csoportunk felvételre került a
Csongrád Megyei Értéktárba.
Az idei találkozó vendégei voltak: Földeákról
a Földeáki Dalkör és a Földeáki Pávakör és
Citerazenekar, a makói Nefelejcs Népdalkör,
a szentesi Pengető Citerazenekar, Királyhegyesről a Hegyesi Dalkör, a Kisteleki Citerazenekar, Kiskundorozsmáról az Öreghegyi
Bodza Citerazenekar, Csanádpalotáról a Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar, a jász-

jákóhalmi dalkör, a kisoroszi Gyöngykaláris
dalkör, a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar Gyermekcsoportja. Gyönyörű
előadást nyújtott Guti Hanna és Guti Rozi
népdaléneke, Kovács László és Tóth Tamás
könnyfakasztó világháborús dalai.
A Pátfalvi Trió előadásában a „Kállai kettős” dallamai csendültek fel. A találkozó színvonalas és tartalmas műsora után
Apátfalva Község Önkormányzata vacsorával látta vendégül a fellépő csoportokat.
Köszönjük Apátfalva Község Önkormányzatának, a Faluház dolgozóinak és mindenkinek, aki segítette a
rendezvény létrejöttét!
Tariné Tóth Hajnalka
csoportvezető

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Foci – véget ért az őszi szezon
a verseny korosztályokban is
U14-es csapatunk az 1. helyen telel 1 ponttal megelőzve a Makó csapatát.
U17-es csapatunk akik a legmagasabb osztályban szerepel a megyei bajnokságban szerepel 5. helyen van 4 pontra a dobogótól.
U19-es csapatunk 4. helyen zárta az őszt it meg van az esély a tovább lépésre.
Felnőtt csapatunk 3. helyen várja a tavaszi folytatást 2 pontra a Deszk SC és 4 pontra a Mórahalom VSC csapatai mögött.
Decemberben és januárban is nemcsak felnőtt, hanem utánpótlás futsal meccsek is lesznek az apátfalvi sportcsarnokban.
December 15-én szombaton 09:00-tól az U17-es futsal csapat szerepel
December 15-én szombaton 14:00-tól az U19-es futsal csapat szerepel
December 16-án vasárnap 09:00-tól az U11-es csapat szerepel
December 16-án vasárnap 14:00-tól az U15-ös csapat szerepel
Január 5-én szombaton 09:00-tól az U9-es csapat szerepel
Január 5-én szombaton 14:00-tól az U13-as csapat szerepel
Január 6-án vasárnap 09:00-tól az U17-es lány csapat szerepel

Reméljük, sokan kijönnek a sportcsarnokban szurkolni csapatainknak!
Hajrá Apátfalva SC

MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzata
meghívja a falu lakosságát
2018. december 22-én (szombaton) 9 órai kezdettel
tartandó karácsonyi kézműves foglalkozásra.
A bemutató helye: Szigetház
6931 Apátfalva, Hunyadi u. 15.
Minden érdeklődőt szeretettel vár
Apátfalva Község Önkormányzata!
Tisztelettel:
Szigetház dolgozói

2018. december
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Apátfalva is szerepel az Asia Express
zárófilmjében

Ezen a nyáron az Asia Express „szerelvénye” Apátfalvára is begurult:
a résztvevő fiatal videósok több
napot is töltöttek a Maros-parti
településen. Erről videót is készítettek, amelyet november 17.-én
szombat délután mutattak be a település könyvtárában.
Dél-koreai, taiwani, vietnami és thaiföldi fiatal filmeseket fogadott a nyár során
Apátfalván az Asia Express keretén belül.
Az ott töltött idejük alatt több videót is készítettek, amelyből egy zárófilmet állítottak össze a résztvevők. Ezt mutatták be az
apátfalvi könyvtárban.
Szekeres Ferenc polgármester portálunknak
elmondta, nagyon örültek, hogy a települést
is sikerült belevonni ebbe a nagy sikerű projektbe. Remélik, hogy a jövőben is lesz le-

hetőségük részt venni hasonló eseményben,
ahol fiatal filmeseket tudnak fogadni.
– Nagyon vártuk a filmet, hiszen így megtudtuk, mi tetszett a Dél-koreai, taiwani,
vietnami és thaiföldi fiataloknak. Örülünk, hogy mindenki jól érezte magát az
Asia Express alatt és bízunk benne, hogy

sikerül még egyszer, ilyen filmes rendezvényenben részt vennünk – fogalmazott a
polgármester.
Czibolya Kálmán, a Makói Videóműhely
vezetője, illetve a Zoom to Europe filmfesztivál alapítója elárulta: az összes résztvevőnek nagyon tetszett Apátfalva és az
ott töltött idő. A taiwani fiatalok először
jártak Magyarországon, így minden részét
az országnak élvezték.
– Három csodálatos napot töltöttünk
Apátfalván a település vendégeként. Ez a
három nap élményei a filmekben is tükröződnek – mondta Kálmán. A filmfesztivál
alapítója a jövőről is mesélte: szeretné, ha
az Asia Express Ázsiában folytatódna, erre
pályázatokat is keres.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
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Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata sok szeretettel
meghívja Önt és Kedves Családját
a 2018. évi karácsonyi programsorozatra.
Advent II. – 2018. december 8. (szombat)
15 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások Simon Mihályné vezetésével, karácsonyi vásár a Faluházban
16:30 – Második adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
Műsort ad a templomban a Dózsa György Általános Iskola kórusa
17 órai kezdettel szentmise
Műsort ad a Maros utcai óvoda
Advent III. – 2018. december 15. (szombat)
15 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a Faluházban
16:30 – Harmadik adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
A Pódium Színpad ünnepi műsora
17 órai kezdettel szentmise
Műsort ad a Rákóczi utcai óvoda
Advent IV. – 2018. december 22. (szombat)
14 órai kezdettel
Karácsonyi vásár a Faluházban
14:30 – FALUKARÁCSONY ünnepi műsor a Faluházban
Műsort a Borbély András Band, Tini és Mini Tini Mazsorett csoport, valamint a
Kardos István Gyermek és Felnőtt Néptánccsoport adja.
16:30 – Negyedik adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
Műsort ad a Hagyományőrző Csoport
17 órai kezdettel szentmise

A programokon való részvétel ingyenes.
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!

2018. december

2018. december
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2018. november 9-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen, tartós élelmiszer csomagot osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
kódszámú európai uniós projekt keretében a rászoruló családok számára.

2018. november 27-én az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata ruhabörzét tartott a Szolgálat kerthelyiségében a Szegedi székhelyű
KARITÁCIÓ fantázia nevű Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány jóvoltából.

Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.
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Szűrővizsgálatok
a sportcsarnokban

2018. november 10-én lakossági szűrővizsgálatot végeztek a Makói Egészségfejlesztési Iroda munkatársai községünkben.
Az eddigiektől eltérően nem az Egészségházban zajlottak a szűrések, hanem a
sportcsarnokban. Itt rendkívül kulturált,
tágas környezetben mindenki kényelmesen elfért. Szükség is volt a nagyobb területre, mert az eddigiektől eltérően sokkal
több lehetőséget biztosítottak számunkra.
A szokásos test paraméterek mérése, vércukor, koleszterin, PSA (prosztata specifikus antigén) mérés, érszűkület mérés,
csontsűrűség mérés, vérnyomás mérés
történt. A dohányosok körében kilégzési
CO koncentráció mérést is végeztek.
A bőrgyógyász szakorvos anyajegy szűrést
végzett, aki hangsúlyozta, hogy évente

szükséges a meglévő anyajegyeket ellen- kozási időt is hasznosan töltötték az emőrizni. A különböző pályázatoknak kö- berek, ugyanis két pszichológus személyes
szönhetően nagyon aktív sportélet zajlik beszélgetést folytatott az érdeklődőkkel. A
községünkben, így lehetőséget kaptunk lelki egészség programmal lehetőség nyíegy speciális szűrővizsgálat elvégzésére. lik arra, hogy egyénre szabott ingyenes
Azoknak az embereknek, akik rendsze- pszichológiai segítségnyújtást biztosítsaresen járnak edzésre, az InBady mérő- nak az igénylőknek Makón az EFI –ben.
műszer segítségével testösszetétel- mérést Szintén új lehetőséget mutattak be az EFI
végeztek. Ezt a mérést 3 és 6 hónap múlva munkatársai, az emlőrák elleni program
újra megismétlik. Ez a mérés megmutat- keretében. Szakember segítségével az emlő
ja, hogy a táplálkozási szokások és a test- önvizsgálatát mutatták be múlázson. Minmozgás milyen hatással van a testössze- denki gyakorolhatott rajta, elsajátíthatták
tétel változására. Megmutatja a testzsír a hölgyek a szakszerű mozdulatokat.
és az izomtömeg arányának változásait, A kibővített programokkal tűzdelt napon
különös figyelmet fordítva az egyes test- egész nap teltházzal és jó hangulatban zajrészekre. Ennek köszönhetően a fiatalabb lottak a szűrések.
korosztály is megjelent a szűrőnapon és
Bakáné Nagy Gyöngyi
részt vettek a többi vizsgálaton is. A váravédőnő

Apátfalva Község Önkormányzata
Apátfalva község piacterének kialakítása

Megkezdődött
Apátfalva község
piacterének kialakítása
Apátfalva Község Önkormányzata az „Apátfalva község piacterének kialakítása című és TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 25.018.440 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az apátfalvi piactér
építésére.
A projekt Apátfalva, Kossuth L. u. 63. szám alatti ingatlanon valósul meg, a helyi termelők számára egy értékesítési pont
kialakítását teszi lehetővé.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kapcsolat: Apátfalva Község Önkormányzata
Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Telefon: +36 62/520-040
email: apatfalva.polg@gmail.com
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REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
Szekeres Ferenc
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

apróhirdetések

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
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Trapé zlemez
• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben
• Tégla, cserép

BÍRÓ RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

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

Apátfalvi 2,5 szobás nagykertes ház
melléképületekkel eladó. Gáz bevezetve, csatornázott.
Érdeklődni a 06-20-399-4604-ös telefonszámon lehet.

Házi tej – tehéntúró – sajt
árusítása a Piactéren
minden szombaton 6.30-tól
Előrendelés a (06-30) 970-1195-ös
telefonszámon.
Vancsó Zoltán

Apátfalván már február 4. óta tartok vasárnaponként 17 órától ingyenes aerobikot
a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség által.
Egy hihetetlen jó közösség alakult ki.
Ezért jutott eszembe, hogy egy vándordíjat adok minden hónapban egyvalakinek.
A Hónap Tornázója címet nyeri el, majd a díj vándorol tovább.
Első nyertes, sok eredményt elérve:

8 kg mínusz, kevesebb derékfájás,
fittebb hétköznapok, fiatalosabb lendület.
Gratulálok Mihalek Ferencné Magdinak
Csak így tovább!
Fekete Tímea

LAKOSSÁGI
HIBA
BEJELENTŐ
VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata
számára fontos a lakosság minél
hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő
javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán. Közreműködésüket
előre is köszönjük!
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A babákra fordítják a bébikötvényeket
Apátfalván

Mint ahogy többször beszámoltunk róla, Apátfalván az év elején
szavazta meg a képviselő-testület, hogy minden újszülött 40 ezer
forint értékű készpénzes bébikötvényt kapjon. Ezt az összeget a település költségvetéséből finanszírozzák. Az elmúlt időszakban számos családot tudott köszönteni az
apátfalvi önkormányzat: november 30-án pénteken négy családnál járt Szekeres Ferenc polgármester és Antal Sarolta képviselő.

segít neki. Bár sokan megkérdezik, nem
nehéz-e ennyi picivel, de Adrienn megerősítette, hogy egyáltalán nem.
– Mind a ketten nagyon szeretik Lillát,
ölelgetik, puszilgatják és öltöztetik is. Az
éjszakák kicsit húzósabbak, nehezen megoldható, de a férjem is sokat segít és anyukám is itt van, ott támogat, ahol tud – foSzabó Dominik október 13-án született. galmazott az édesanya.
A kicsi édesanyja, Kocsis Diána Lilla elárulta, 8 éves fia, Sanyika sokat segít neki, Domonkos Dóra Rozáliát már nagyon
ugyanis párja külföldön dolgozik. Diána várta mindenki: Domonkos Mariann,
szerint a kezdeményezés mindenkinek az édesanya elmesélte, csodálatos dolog
nagy segítség, a 40 ezer forintot ahogy a anyának lenni, szinte Isten ajándékaként
nagyobb tesónak, a kis Dominak is félre- tekint a picire, ugyanis 11 éve próbálkozrakják, hogy majd arra fordítsa 18 éves tak a babával a párjával. A babakötvény
korában, amire szeretné.
nagy segítség volt: pelenkára és más használati tárgyakra fordították. Mint elmondta, egy hónapban 24 ezer forintba kerül
csak a pelenka és a popsitörlőkendők,
ezenfelül még tápszerre, babavízre, olajokra és tusfürdőkre is költeni kell.

Az apró Kiss Lilla november 11-én született. A család harmadik jövevénye alvós
baba, így megkönnyíti szülei helyzetét. Az
édesanyja, Kiss József Andrásné elmesélte,
a hároméves Nóra és a kétéves József sokat

– Dóri nagyon jó baba, sokat alszik és
így én is tudok pihenni. Minden nagyon
könnyen megy, persze anyukám sokat
segít mindenben, ami jól esik – mesélte
Mariann. – A párom jelenleg külföldön
dolgozik, mégis apás szülés volt: egyik oldalról ő, a másikról a nővérem állt, mind a
ketten fogták a kezem! Nekik biztos, hatalmas élmény volt.
A kis Budai Gáborra és testvéreire a
nagyszülők vigyáznak. A nagymamától,
Kubik Angélától megtudtuk, lánya jelenleg a kórházban fekszik a negyedik tesóval.

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

