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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Eltelt egy újabb év. Mindannyi-

an idősebbekké és tapasztalatban 

gazdagabbá váltunk, mint magán-

ember. Apátfalva közössége szá-

mára pedig a sok kisebb nagyobb 

eredmény gazdagsága volt jól ér-

zékelhető. 2017. mindenképpen 

emlékezetes évként maradhat meg 

az emlékezetünkben, mert erre az 

évre datálható a település életé-

nek talán legnagyobb beruházása, 

a sportcsarnok megépülése.

A sportcsarnok megépült és már a szep-
temberi iskolakezdésnél a gyerekek bir-
tokba vehették, és január első hétvégéjén 

már meccseknek is helyet adott. A nagy-
szabású, ünnepélyes átadóra is hamaro-
san sor kerül.
Sok más – a sportcsarnok felépüléséhez 
viszonyítva – apróbb, de mégis nagyon 
fontos esemény vagy fejlesztés is történt a 
múlt évben. Ha visszatekintünk a legfon-
tosabbakra láthatjuk, hogy nagyon színes 
év van mögöttünk.

JANUÁRBAN szórakoztató programok-
kal kezdtük meg az új évet. Immár har-
madik alkalommal került megrendezésre 
a Hagyományőrző Csoportok Találkozó-
ja, a Borbély András Band újévi koncert-
tel köszöntötte az évet. Megkezdődött a 

báli időszak.

FEBRUÁRBAN emléktáblát avattunk 
a „Kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja” alkalmából. Farsangi mu-
latozások, bálak zajlottak. Testvértele-
pülésünk fiataljai látogattak el hozzánk, 
Apácáról. Kiszebáb égetést – búsójárást 

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 2018. évi

FÚVÓSZENEKARI KONCERTRE
A rendezvényt 2018. január 27-én, 

szombaton 15 órai kezdettel 

tartjuk a Faluház nagytermében.

Vezényel: Mátó Mátyás tanár úr. 
Közreműködik a Tini és a Mini Tini majorette csoport Mátó Mátyásné vezetésével.

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, a koncert meghallgatása ingyenes!

(Folytatás a 3. oldalon.)

Apátfalva új sportcsarnokaBelügyminisztériumi kitüntetés 
Apátfalvának

Lázár János az augusztus 20-ai 
megemlékezésen
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A képviselő-testület 2017. december 11-
én tartotta soros ülését

 � A képviselő-testület elfogadta a 2018. 
évi munkatervét. 

 � A testület a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetben nyújtott 
ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) Ör-ét 
módosította. A módosításra azért volt 
szükség, mert az előirányzat felhaszná-
lásának felülvizsgálata során megállapí-
tásra került, hogy lehetőség van egyszeri 
karácsonyi támogatás címén rendkívüli 
települési támogatás nyújtására, így  ka-
rácsony előtt az Apátfalván bejelentett la-
kóhellyel rendelkező 0–18 éves gyermek 
5000 Ft/fő összegű karácsonyi támogatás-
ban részesült. 

 � Módosításra került Apátfalva Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2014.(XI.26.) Ör. A képviselő-
testület szükség szerint, de évente legalább 
11 ülést tart, melyet rendszerint – augusz-
tus hónap kivételével – minden hónap 
utolsó hétfőjén 16 órai kezdettel tart. 

 � A képviselő-testület jóváhagyta Apát-
falva Község Önkormányzat 2018. évi Bel-
ső Ellenőrzési Munkatervét. 

 � Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete ajánlotta a DAREH 

Társulás részére, hogy Apátfalva Község 
Önkormányzatának területén a Felső-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. mint 
közszolgáltató lássa el a hulladékgazdál-
kodási feladatokat a DAREH Társulás és a 
Közszolgáltató között. 

 � A képviselő-testület elfogadta a házi-
orvosi rendelők és a fogorvosi rendelő re-
zsiköltségeinek 2017 évi elszámolását és a 
2018. évi rezsiköltség megállapítását. 

 � Megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzati lakások, garázsok bérleti díját. 

 � A képviselő-testület zárt ülés ke-
retében döntött az önkormányzati la-
kások lakásbérleti jogviszonyainak 
meghosszabbításáról. 

A képviselő-testület 2017. december 28-
án tartotta rendkívüli ülését

 � A képviselő-testület a TOP-3.2.1-15-
CS1-2016-00020 Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Apátfalván pá-
lyázat műszaki ellenőrzésével az SZTÉMI 
ÉPÍTÉSZ IRODA Kft.-t bízta meg.

 � A képviselő-testület megalkotta a rek-
lámok, reklámhordozók elhelyezéséről, 
feltételeiről és tilalmáról szóló rendeletét. 

 � A képviselő-testület Apátfalva Köz-
ség Településképi Arculati Kézikönyvét 
és településképi rendeletét, valamint ezek 

egyeztetésével kapcsolatos főépítészi tevé-
kenységgel Pap Ádám főépítészt bízta meg, 
majd elfogadta Apátfalva Község Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvét. 

 � A képviselő-testület elfogadta a Ma-
kói Kistérség Többcélú Társulása Tár-
sulási megállapodásának módosítását. 
A módosításra a társulásban részt vevő 
egyes települési önkormányzatok pol-
gármesterei személyében történő válto-
zás miatt került sor.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. december

SZÜLETÉS:
12.10.: Sarró Kristóf
Édesanyja: Far kas Renáta
Édesapja: Sarró Róbert
Apátfalva, Ady E. u. 18.

12.19.: Károly Zoé Melinda
Édesanyja: Károly Brigitta
Édesapja: Bardos Henri
Apátfalva, Hóvirág u. 14.

12.27.: Mezei Zselyke Róza
Édesanyja: Károly Andrea
Édesapja: Mezei Péter
Apátfalva, Széchenyi u. 176.

12.30.: Rigó Boróka Hanga
Édesanyja: Vas Edit
Édesapja: Rigó János
Apátfalva, Kölcsey u. 31.

HALÁLESET:
Korom Mihályné (Galambosi Rozá-
lia) Apátfalva, Béke u. 29. Élt: 73 évet

Gyenge Istvánné (Fazekas Krisztina)
Apátfalva, Széchenyi u. 143. Élt: 78 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Nyári Enikő és Vajda Tamás Apátfal-
va, Kereszt u. 53.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

TANFOLYAM
zöldkönyves továbbképző tanfolyam indul

2018. január 26-án, 8.30-kor

Helye: Kelemen Ház – Makó, Vörösmarty u. 8. 
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tartottunk. Először volt hallható a Rádió7 
csatornáján az Apátfalvi magazin.

MÁRCIUSBAN meglepetés rendezvény-
nyel köszöntöttük az apátfalvi hölgyeket, 
megemlékeztünk az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc kitöréséről. Kecs-
keméten filmfesztiválon mutatták be az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub filmjét. Elkezdőd-
tek a Start közmunkaprogramok.

ÁPRILISBAN Húsvétra készülődtünk a 
gyerekek kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt. Lóverseny pálya kialakításá-
nak munkálatai kezdődtek meg.

MÁJUSBAN jó hangulatú majálist tartot-
tunk. A gyermekeket gazdag programso-
rozattal köszöntöttük gyermeknapon. El-
ballagtak a végzős ovisok.

JÚNIUSBAN megemlékeztünk a Tria-
noni békediktátum évfordulójáról, és az 
Apátfalvi Hősök Napjáról. Fúvószenekari 
találkozót tartottunk. Az általános iskolá-
ban véget ért a tanítás. Az önkormányzat 
képviselő-testülete első alkalommal jutal-
mazta a szorgalmas végzős tanulókat, és 
az alsóbb osztályok jó tanulóit.
Mi adtunk otthont a XVII. Guzsalyos 
(testvértelepülési) találkozónak, ami igen 
jó hangulatban telt el, rendkívül sok ön-
zetlen felajánlás és segítség mellett.

JÚLIUSBAN a gyermektáboroké és a 
Szent Anna Napoké volt a főszerep. Sike-
res programsorozatot tudhattunk magunk 
mögött.

AUGUSZTUSBAN Apácára, testvértele-
pülésünkhöz utazott az apátfalvi ifjúság. 
Augusztus 20-án Állam- és Egyházalapí-
tó Szent István király ünnepe alkalmából 
emlékeztünk. Ünnepségünket megtisz-
telte országgyűlési képviselőnk Lázár Já-
nos is. Végére értek a Sportcsarnok építési 
munkálatai.

SZEPTEMBERBEN az iskolások elsőként 
birtokba vehették az új Sportcsarnokot, 
megkezdődhettek a benti testnevelés órák 
– igény szerint. Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Gasztronómiai fesz-
tivál. Meghívást kaptunk, és részt vettünk 
a III. Országos közfoglalkoztatási kiállítá-
son és vásáron, Budapesten. Két apátfalvi 
fiatal képviselte Apátfalvát Budapesten a 
Magyar Értékek Napján.

OKTÓBERBEN az Aradi Vértanúkra em-
lékeztünk, majd az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulójára. Az Idősek 
Világnapján szépkorú lakosainkat ünne-
peltük.

NOVEMBERBEN halottainkra emlékez-
tünk. Elkészült a Faluház előtti parkoló 
aszfaltozása, valamint a Széchenyi utca 
Nagyköz és 43-as főút közötti szakasza.

Belügyminisztériumi kitüntetést vehet-
tünk át az apátfalvi közmunkaprogram 
elismeréséért. Részt vettünk a IV. Adventi 
közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron, 
Szegeden. Népzenei találkozóval tiszteleg-
tünk az apátfalvi népdalkincs előtt.

DECEMBERBEN megkezdődtek az ad-
venti programsorozatok, a Falukarácsony. 
Először köszöntük meg a legnagyobb és 
az önkormányzatot legaktívabban segítő 
vállalkozóknak a munkáját egy kötetlen 
hangvételű vacsorával. Gazdag jótékony-
sági adományosztások zajlottak egész hó-
napban. Második alkalommal osztottunk 
bőséges tartalmú húscsomagot lakosaink-
nak, de első alkalommal kaptak az apát-
falvi gyerekek karácsony előtti támogatást 
5000–5000 Ft összegben. Apátfalván is járt 
a Mikulás, és megajándékozta a gyereke-
ket.

Megjelent a Bíbic könyvsorozat utolsó 
kötete.

A teljesség igénye nélküli e felsorolás, hi-
szen annyi minden történt, nem csak az 
önkormányzati feladatellátásban, de a 
sport, a kultúra, az ifjúság, az idősebbek 
és a bejegyzett civil szervezetek életében 
is, melyet felsorolni sem lehet, de minden-
képpen jól látható, hogy milyen esemény-
gazdag évet tudhatunk magunk mögött.
A Sportcsarnokért és az eddig megvalósult 
és folyamatban lévő beruházásokért nagy-
nagy köszönettel tartozunk országgyűlési 
képviselőnknek, miniszterelnökséget ve-
zető miniszter úrnak, Lázár Jánosnak. 
Apátfalva, a választókerületébe tartozó te-
lepülés minden tekintetben számíthatott a 
segítségére és a támogatására.
A mindennapi feladatok elvégzésében az 
apátfalviak is kivették a részüket. Önkor-
mányzatunk nagyon sok segítséget kapott 
az önkéntes munkát végző lakosoktól, a 
vállalkozóktól és a civil szervezetektől. Re-
méljük, hogy ebben az évben tovább fejlő-
dik összefogásunk, és egyre több lakossal 
dolgozunk közösen településünk jólétén 
és fejlődésén.

Apátfalva Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, valamint jómagam 
nevében kívánom, hogy további fel-
adatainkhoz, céljaink eléréséhez legyen 
erőnk, egészségünk, legyen nagyon bol-
dog és sikeres 2018-as esztendőnk!

Szekeres Ferenc 
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)



2018. január4 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

TISZTELT ADÓ
FIZETŐ POLGÁROK!
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány 

kéri a tisztelt adófizetőket, 
ajánlják fel 2017. évi adójuk 1%-át alapítványunknak, 

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 Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.

Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

KARÁCSONYI ADOMÁNY
OSZTÁS

Az elmúlt három évhez hasonlóan az idén 
is hozzájárult Apátfalva Község Önkor-
mányzata a Család és Gyermekjóléti Szol-
gálattal közösen, hogy szebbé varázsoljuk 
több száz hátrányos helyzetű család kará-
csonyát. Már év közben megkezdtük az 
adományok gyűjtését, Puskásné Ember 
Ninette a Szolgálat intézményvezető he-
lyettese felvette a kapcsolatot különböző 
szervezetekkel, vállalkozókkal és így több 
millió forint értékű adomány: élelmisze-
rek, játékok és ruha érkezhetett Apátfal-
vára. Decemberben minden héten volt 
adományosztás Apátfalván. Már decem-
ber 6-án a mikulás ünnepség keretén belül, 
130 család (183 gyerek) részesült tartós 
élelmiszer adományból és játékokból. Kö-
vetkező héten a Szociális Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság jóvoltából 26 rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő kisgyermekes család kapott egyen-
ként 12 kg-os tartós élelmiszer csomagot, 
majd a Csongrád megyei Vöröskereszt 
makói kirendeltsége családonként 17 kg-
os tartós élelmiszer adományban részesí-
tett 5 családot, ezután pedig a Máltai Sze-
retetszolgálat 7 család számára osztott ki 

tartós élelmiszeradományt. A családsegítő 
szolgálat munkatársai pedig folyamatosan 
osztották a rászoruló családoknak az élel-
miszereket, játékokat és ruhaadományo-
kat egészen az év végéig. 2017. augusztus 
7-e óta mindennap 12 családnak osztunk 
pékárut, zöldséget várhatóan egész évben 
az élelmiszerbank pályázatának köszön-
hetően. Eddig kb. 350 család részesült eb-
ben a támogatásban.
Emellett a Belügyminisztérium 6 millió 
400 ezer forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyújtott a településnek tűzifa vásár-
láshoz, amelyhez az önkormányzat továb-
bi 460 ezer forintot biztosított. Ebből az 
összegből 362 erdei köbméternyi fát tud-
tunk vásárolni – ez 3100 mázsának felelt 
meg. Ezt a mennyiséget 354 igénylő között 
tudtuk kiosztani.
A Start-munkaprogram keretén belül ál-
lattartásba is belekezdtünk, sertéseket is 
nevelünk. Ez tette lehetővé, hogy az ün-
nepek előtt levágjunk és feldolgoztassunk 
harminc, magunk által nevelt jószágot. 
Sertéshúsból közel 850 csomagot osztot-
tunk ki a közfoglalkoztatottaknak, a hátrá-
nyos helyzetű családoknak, illetve a 65 és 

afeletti lakosoknak. A csomagokat szemé-
lyesen adtuk át, illetve vittük házhoz. Sze-
retnénk megköszönni Patkós Andreának 
és testvérének, Patkós Sándornak, hogy 
levágták és feldolgozták üzemükben a ser-
téseket és azt, hogy lelkiismeretesen össze-
állították a csomagokat.
A képviselő–testület minden apátfalvi 0–18 
éves korú gyermeket támogatott az ünne-
pek előtt, így közel 600 gyermek egyenként 
5 ezer forint készpénzt kapott karácsonyi 
ajándékként az önkormányzattól.
Azt tapasztaltuk, hogy a lakosainknak si-
került örömet okoznunk és szebbé tenni 
az ünnepeket. Az előttünk álló évben is 
azon fogunk dolgozni, hogy minden le-
hetőséget megragadjunk, amivel az apát-
falvaiaknak segíteni tudunk. Bízom benne, 
hogy 2018-ban is a közös munka révén 
nagyszerű eredmények fognak születni, 
melyet Apátfalva közössége élvezhet és 
ami büszkeséget hozhat lakóinak.
Mindenkinek egészségben, boldogságban, 
sikerekben és eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánok!

Szekeres Ferenc 
polgármester

AZ APÁTFALVÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2017. 
évi adójuk 1%-át alapítványunknak, 

ha még nem tették meg más alapítvány vagy 
társadalmi szervezet részére.

A kedvezményezett adószáma: 
18464805-1-06

A kedvezményezett neve: 
Apátfalváért Alapítvány

Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Köszönjük felajánlásaikat!
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Tisztelt Támogató Partnerünk!
Régi hagyományunkat megőrizve az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde 

2018. február 10-én, szombaton 14.30 órai kezdettel a Faluház nagytermében 
ismét megrendezi Farsangi-bálját. 

A bál színvonalas megrendezéséhez felajánlásokat gyűjtünk. Anyagi, vagy tárgyi (játék), támogatást is elfogadunk.
 A felajánlás egy részét tombolatárgyakra, jelmezesek díjazására, játékok vásárlására fordítjuk.

Kérjük, támogasson bennünket!
Felajánlását megteheti személyesen a következő címen: Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde, Apátfalva, Maros u. 43. 

vagy Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány számlaszámán:
56900123-10002759

Köszönjük segítségét, és bízunk támogató szándékában!

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Farsangi-bálunkra! Megjelenésére számítunk!

Tisztelettel: Faragó Erzsébet alapítvány elnöke és Luczó Anikó megbízott intézményvezető

BÍBIC OVIS HÍREK

„A szeretet ünnepén,
azt kívánom én, 
mosoly legyen az arcokon,
és minden szív mélyén.”

Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy 
Karácsony közeledtével „játékkuckó” 
délutánt szervezünk minden csoport-
ban. Ebben az évben is megrendeztük 
ezt a közös programot, melyre már nem-
csak az anyukák, hanem apukák és test-
vérek is ellátogattak. A gyermekek már 
nagyon izgatottan várták, hogy család-
tagjaik megérkezzenek. Először versek-

kel, dalokkal boldog karácsonyt kívántak 
szüleiknek, majd kezdődhetett a közös 

barkácsolás és játék. A szülők és gyer-
mekek egyaránt önfeledten tevékeny-
kedtek, barkácsoltak és együtt játszottak 
az új fejlesztő játékainkkal. Láthatóan 
nagy örömmel töltötte el a gyermekeket 
a szülőkkel végzett közös tevékenység az 
óvodában. Bízom benne, hogy a szülők 
is jól érezték magukat és máskor is szí-
vesen bekapcsolódnak az óvodai közös 
tevékenységekbe.

Bunyeváczné Bakai Ágota 
óvodapedagógus
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MIKULÁS AZ ÓVODÁBAN

December 6-án, a régi hagyományokhoz 
híven az apátfalvi óvodákba is megérke-
zett a Mikulás. A gyerekek már két hét-
tel előtte nagy várakozással készülődtek a 
Mikulás fogadására. Az ünnepnek meg-

felelően díszítettük az óvodát, a csoport-
szobákat, levelet írtunk a Mikulásnak, 
beszélgettünk, hogy ki mit szeretne kapni 
a Mikulástól, ajándékot készítettünk, és 
a napi óvodai tevékenységeink minden 

mozzanatát átszőtte a Mikulás várása. 
Sok verset, éneket tanultunk, melyet kis 
műsorba foglalva elmondtunk a Mikulás-
nak. A Mikulás csomaggal ajándékozta 
meg a gyerekeket, nagyon örültek, hogy a 
csomagot személyesen vehették át a Mi-
kulástól. Az ünnepre meghívtuk a szülő-
ket is akik, szeretettel jöttek és segítettek 
megvendégelni a gyerekeket az ünnepség 
után. Minden szülőnek ezúton szeret-
nénk megköszönni a sok-sok süteményt, 
üdítőt, örömet okozva ezzel a gyerekek-
nek. Az ünnepség jó hangulatú, várako-
zással teli élményeket nyújtott a gyere-
keknek, és megbeszéltük a Mikulással, 
hogy jövőre is jöjjön el hozzánk.

Faragó Erzsébet 
óvodapedagógus

ÓVODÁSOK SZEREPLÉSE 
A TEMPLOMBAN

Az óvodai nevelésünk mindennapjaiban 
fontosnak tartjuk a gyerekek lelki nevelé-
sét is. Ehhez az óvodapedagógusok, a pe-
dagógiai munkát segítő kollégákon kívül 
az óvodát látogató szakemberek munkája 
is nagyon fontos. Ilyen segítség a hittan 
foglalkozás is. Itt a gyerekek játékosan is-
merkednek meg az egyházi történetekkel, 
versekkel, egyházi ünnepekkel. Sokszor 
hangszeren játszik nekik a foglalkozást ve-
zető. Az Adventi ünnep hétvégéin a temp-

lomban énekeltek és verseltek a Dózsa, a 
Rákóczi, majd a Maros utcai óvodás gye-
rekek, akik ilyen foglalkozásra járnak. A 
meghitt hangulat, a templom hatalmas 
belső tere, a sok ember, aki kíváncsi volt 
rájuk, nagy izgalmat okozott a szereplők-
nek. Felkészítő óvodapedagógusaikkal áll-
tak fel arra a helyre, ahonnan a plébános 
úr szokott prédikálni. Az ünneplő ruha, 
az adventi koszorún égő gyertyák, a ha-
talmas szent képek, az egyházi kórus éne-

ke tovább fokozta a hely ihletét. Minden 
kisgyerek nagyon ügyesen és hangosan 
mondta el a hosszú verset. A pap bácsi a 
misén külön megdicsérte az ovisokat, a 
felkészítő pedagógusokat és a dicsérő sza-
vakon kívül csokoládéval jutalmazta a bá-
tor kis versmondókat.

Németh Angéla 
óvodapedagógus
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„CIPŐSDOBOZ AKCIÓ”: 
AJÁNDÉKOZÁS AZ ÓVODÁBAN
Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Böl-
csőde Gyermekvédelmi munkaközössége 
a hagyományokhoz híven 2017 decembe-
rében ismét megszervezte a „Cipősdoboz” 
Karácsonyi ajándékgyűjtő akcióját.
Felhívást intéztünk az óvodában, a helyi új-
ságban a falu lakosságának körében, hogy a 
feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó ál-
lapotú ruhaneműket juttassák el óvodáink-
ba, az összegyűjtött adományokkal támo-
gassák az óvodás gyermekeket, tegyék vele 
szebbé a gyermekek karácsonyát. Az össze-
gyűjtött ajándékok átadása karácsony előtt 
történt a gyermekvédelmi munkaközös-

ség tagjainak közreműködésével. Az előző 
évektől eltérően az Idősek otthonában ke-
rült sor az ajándékok átadására, december 
18-án, délután várták a gyermekeket, szü-
leiket a szépen becsomagolt ajándékok az 
ÖNO karácsonyfája alatt. Sajnos minden 
gyermeknek nem tudtunk ajándékot adni, 
ezért is döntöttünk úgy, hogy nem az óvo-
dában kapják meg a gyermekek a csoma-
gokat, az érintetteket levélben értesítettük. 
Remélem örömet, tudtunk szerezni óvodás 
gyermekeinknek az ajándékokkal. Ezúton 
szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
aki támogatta a karácsonyi ajándékgyűjtő 
akciónk létrejöttét munkájával, tárgyi fel-
ajánlással.
Felajánlásaikat köszönjük:
Rákóczi óvoda: Rácz Alexandra, Sztáncs 
Zsanett, Szabóné Koczka Zsuzsanna, Zöl-
lei Dorina, Domahidi Szimóna, Magyar 
Lászlóné, Csenteri Andrea, Duma Árpád
Dózsa óvoda: Popányné Vaszkó Ágnes, 
Kovács Dóra, Tariné Tóth Hajnalka, Otla-
kánné Tóth Erzsébet, Bakai Orsolya, Sóki 

Éva, Szilvási Réka, Sós Ágnes, Döbrei Mó-
nika, Lestyán Klaudia, Jakabovics Anett.
Maros óvoda: Bucsúné Gavódé Erika, Ko-
vács Dóra, Komárominé Szél Annamária, 
Csabai Eszter, Kereszturiné Takács Éva, 
Takács Tímea, Tóth Józsefné, Langó Mó-
nika, Kardos István, Borbély Rita.
Köszönjük Herczegné Jáksó Anitának, hogy 
helyet biztosított a rendezvény lebonyolí-
tásához, köszönjük az óvoda dolgozóinak, 
óvodapedagógusoknak, dajka néniknek a 
csomagok elkészítéséhez nyújtott segítséget.

Duma Jánosné 
gyermekvédelmi munkaközösség vezető

KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉGEN JÁRTUNK

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének apátfalvi csoportjának ka-
rácsonyi ünnepségén jártunk.
A Rákóczi utcai óvoda Szivárvány cso-
portja 2017. december 19-én, délután 
3 órakor Karácsonyi műsorral kedveske-
dett a mozgáskorlátozottak karácsonyi 
rendezvényén a Faluházban. Betlehemes 
játékot adtak elő, pásztor jelenetekkel, an-
gyalokkal és sok zenével. Már második 
alkalommal tettünk eleget a felkérésnek, 
hogy színesítsük a karácsonyi ünnepsé-
get kis műsorunkkal. Az óvodások szépen 
helyt álltak, kézzel készített kis ajándékkal 
kedveskedtek a jelenlévőknek. Viszonzá-
sul a Mozgáskorlátozottak helyi csoport-
jának titkárától, Jakabovics Mátyásnétól 

minden gyermek ajándékot kapott, mely-
nek a gyerekek nagyon örültek. Köszönjük 
a meghívást és a lehetőséget, örülünk hogy 

kis műsorunkkal örömet szerezhettünk.
Csenteri Andrea 
óvodapedagógus
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2017. december 21-én rendezte 
meg karácsonyi ünnepségét. A műsort az 
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde 
nagycsoportos óvodásai kezdték. A mű-
sort Szilvási Katalin folytatta, karácsonyi 
énekeket adott elő. Az idősek közül Bakai 
Mátyás és Varga Istvánné szintén karácso-
nyi dalokkal készültek. A műsor után az 
idősek ajándékcsomagot kaptak, együtt 
megebédeltek és egy kis mulatozással zá-
rult az ünnepség. Öröm volt számunkra, 
hogy a nyugdíjas dolgozók is részt vettek 
az ünnepségünkön.
Köszönetünket fejezzük ki Apátfalva 
Község Önkormányzatának, Deszpot 
Lászlónak, Gyenge Ágnesnek a támoga-

tásért, hogy így az időseknek ajándékot 
tudtunk adni.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető

ADVENT
Elmúlt a december és vele az adventi ké-
szülődések Karácsony ünnepére. Az elmúl 
hetekben szombat délutánonként tartot-
tuk meg a kézműves foglalkozásokkal egy-
bekötött karácsonyi vásárokat. Ahogy azt 
az előző számban leközölt, I. adventi cikk-
ből kiderül, a vásárokon Simon Mihályné 
Icukától, Kónya István és nejétől, valamint 
az Önkormányzat Mívesház Manufaktú-
rájától lehetett szebbnél szebb ajándékokat 

vásárolni a karácsonyfa alá. A második ad-
venten a hozzánk ellátogató gyermekeket 
az Apátfalvi Ifjúsági Klub Mikulás kvíz-
zel és kézműves foglalkozássokkal várták. 
A gyerkőcök izgatottan várták a Mikulás 
megérkezését, örömmel fogadták az aján-
dékait. Az adventi gyertyagyújtást meg-
előző műsort a Dózsa György Általános 
Iskola tanulói adták. A rossz időre való 
tekintettel a templomban adtak ízelítőt 

ének- és furulyatudásukról. A műsorban 
fellépett a 3. osztályosok és a felső tagoza-
tosok énekkara és szólistái. Az énekkaro-
kat szintetizátoron Nagyné Kocsis Katalin 
tanárnő, valamint furulyások is kísérték, 
akik a makói Művészeti Iskola apátfalvi ta-
gozatának tanulói. A műsort összeállította 
és a tanulókat felkészítette Nagyné Kocsis 
Katalin a Dózsa György Általános Iskola 
tanára, a furulyás tanulók felkészítésében 
közreműködött Sasvári Csaba művészta-
nár úr. A 3. osztályosok felkészítésében Si-
mon Hajnalka és Dobó Gyöngyi tanító né-
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nik segítettek. A következő héten – rend-
hagyó módon a harmadik adventi hét 
szombatján – tartotta Apátfalva Község 
Önkormányzata a Falukarácsonyt. Ugyan 
a műsor három órától volt meghirdetve 
a Faluház nagytermében, de az adventi 
vásár és kézműves foglalkozás már egy 
órától várta az érdeklődőket az előtérben. 
Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi 
köszöntőjével vette kezdetét a rendez-
vény, majd Csapóné Ica néni előadásában 
Jókai Mór „Melyiket a kilenc közül?” cí-
mű elbeszélését hallhattuk. A folytatás-
ban a Mátó Mátyásné vezette Tini és Mi-
ni Tini majorette csoportnak a Mátó Má-
tyás vezényletével felálló Borbély András 
Band-del közös produkcióját láthattuk, 
hallhattuk. A félórás fellépést követően 
Simon Mihályné Icuka tolmácsolásában 

Babits Mihály Karácsonyi ének című ver-
sét hallgathattuk meg. A következő fellé-
pők a Kerekes Márton Népdalkör és Cite-
razenekar volt, akik karácsonyi dalokkal 
készültek a mostani alkalomra. Végezetül 
az Apátfalvi Ifjúsági Klub Betlehemes 
műsorát tekinthették meg a gyerekek 
előadásában. (Az ifjúság a falut is folya-
matosan járta a betlehemessel karácsony 
előtt, melyet a TV2 is bemutatott – szerk.) 
Szerencsére az égiek velünk voltak és a 
délelőtti komor, esős időt délutánra fel-
váltotta a napsütéses, szélcsendes idő, így 
az előzetes tervek szerint a székelykapu 
előtt tarthatta meg a Kardos István Nép-
tánccsoport az adventi műsorát. A műsor 
zárásaként Szekeres Ferenc polgármester 
úr és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpol-
gármester asszony Sóki Réka és Berczán 

Áron vezetésével meggyújtották a harma-
dik adventi gyertyát és a Kardos István 
Néptánccsoport tagjai, hangos énekszó 
mellett helyezték el a Betlehemet a temp-
lomban.

December 23-án érkeztünk el az utolsó–
IV. adventi – szombat délutánhoz. Ezen 
alkalommal Simon Mihályné Icuka ké-
szült kézműves foglalkozással a hozzánk 
betérő érdeklődőknek. A 14 órakor kez-

dődő programra nagy számmal jöttek 
kicsik és nagyok, hogy Grincsfát készít-
hessenek maguknak a közelgő ünnepre. 
Szebbnél szebb kreációk kerültek ki a 
szorgos kezek alól ebből a bohókás, ma-
nófának is nevezett karácsonyi dekorá-
cióból. Természetesen most sem marad-
tunk műsor nélkül, melyet a Szent Mihály 
templom énekkara biztosított számunkra. 
Ahogy az elmúlt hetekben, akkor is Jáno-
si Szabolcs plébános úr által megtartott 
szentmisével zárult az adventi program-
sorozat.
Szeretném a magam, valamint az Önkor-
mányzat és a Plébánia nevében is megkö-
szönni mindazoknak a munkáját, segítsé-
gét, akik nélkül nem valósulhattak volna 
meg az adventi vásárok és kézműves fog-
lakozások, valamint az ezt követő adventi 
műsorok.

Langó Csaba 
a Faluház közművelődési munkatársa
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Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

a már hagyományos

BUSÓJÁRÁSRA
2018. február 4-én, vasárnap 14 órai kezdettel

A táncházzal egybekötött Busójárás helyszínei: 
Faluház és Faluház előtti parkoló, valamint a Szigetház.

A programra mindenkit 
szeretettel várunk, 

a részvétel ingyenes!

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő

IV. Hagyományőrző Csoportok 
Találkozójára

A rendezvényt 
2018. január 21-én, 

vasárnap 15 órai kezdettel tartjuk 
a Faluház nagytermében.

A rendezvényre mindenkit 
szeretettel várunk, 

a találkozó megtekintése ingyenes!
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A VÁLLALKOZÓKAT 
ÜNNEPELTÉK APÁTFALVÁN

Egy régi hagyományt szeretne fel-

éleszteni az apátfalvi önkormány-

zat: hosszú évek után ismét ren-

dezvényt szerveztek a helyi vál-

lalkozóknak, december 15-én. A jó 

hangulatú vacsorán minden ága-

zat képviselte magát.

Az apátfalvi önkormányzatnak sokat je-
lentenek a helyi vállalkozók, akik a tele-
pülés egyik legjelentősebb adófizetői, nél-
külük Apátfalva sem fejlődhetne. Az egész 
éves munkájukért cserében az önkor-
mányzat karácsonyi vacsorát szervezett 
nekik a Faluházban. Bár először az épület 
klubtermét jelölték meg helyszínnek, vé-
gül annyian jöttek el, hogy a díszteremben 
várták az üzlettulajdonosokat.
Simon Mihályné egyéni vállalkozóként 
tevékenykedik Apátfalván 1981 óta. Szer-
teágazó a vállalkozása, ugyanis virágokat, 
játékokat, ajándékokat és iskola- és iroda-
szereket is árul.

„Annak idején azért döntöttem így, mert 
tetszett az egyéni vállalkozás lehetősége. 
Elsőként elvégeztem a virágkötő tanfolya-
mot. Apátfalván jó vállalkozni, szeretek itt 

lenni. Nem is gondolkoztam azon, hogy 
más településen dolgozzak” – fogalmazott 
Icu.
Apátfalván van olyan család, ahol több ge-
neráción átívelő egy vállalkozás. Czigeld-
rom Korom Zoltán dédszülei 1888-ban 
alapítottak vegyes kereskedelmi boltot a 
településen és Zoltán 27 éve nyitotta meg 
a saját üzletét. Mint elmondta, miután 

megnyílt Makón az Aradi utcán az egyik 
hipermarket, azóta kicsit nehezebb bol-
tot vezetni, mivel nem lehet versenyezni 
a multival, illetve túlkínálat is van Apát-
falván.

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

FOGÁSZATI HÍREK
Az apátfalvi fogászattal kapcsolatban 
némely változás történt az elmúlt fél 
évben. A betegek által kedvelt Bata 
Anita doktornő 2017. februárjában a 
szegedi Fogklinika keretén belül szak-
orvosi képzésbe csatlakozott be. A kez-
detekben kevesebb elfoglaltsága miatt 
továbbra is részt vett a betegellátásban 
Apátfalván. A tavalyi év októberétől 
viszont a rezidensi elfoglaltsága miatt 
befejezte a munkát az alapellátásban. A 
helyét dr. Tóth Gábor Gellért vette át, 
aki szintén a szegedi fogorvosképzés 
hallgatója volt. Dunaújvárosban kezd-
te meg fogorvosi pályáját, majd másfél 

évvel később visszaköltözött Szegedre. 
A Heidident Kft. keretein belül hiva-
talosan tartós helyettesítésben kezdett 
dolgozni februártól a három települést 
felölelő körzetben. Az átmeneti idő-
szakban egyre több beteg ellátásában 
vett részt, és októbertől teljes munka-
időben látja el a feladatot. A doktor 
úr folyamatosan továbbképzi magát 
különböző fogorvosi kongresszuso-
kon. A folyamatosan fejlődő, modern 
technikákat szívesen használja min-
dennapi betegkezelése során. A segítő 
személyzet nem változott, továbbra is 
az asszisztensi feladatokat Zádori Dá-

niel szakasszisztens látja el. A rendelés 
színvonalának emelése érdekén asz-
szisztensként klinikai higiénikus kép-
zésen vesz részt Dániel, aki a későb-
biekben a betegek prevenciós ellátásá-
ban segít be a záróvizsga után. Feladat 
körében a megelőző kezelések fognak 
tartozni, ami fogak tisztítása, barázda-
zárás többek között. Az iskolai szűrések 
és a pénteki iskolafogászat zavartalanul 
üzemel tovább.

dr. Udvardi Klaudia Hédi 
Heidident Kft.
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FÉLÉVZÁRÓ 
AZ APÁTFALVA SCNÉL

Az U7, U9, U11 és U13-as csapataink ered-
ményesen szerepeltek a Bozsik-tornákon 
mind Makón, mind Hódmezővásárhelyen.
A Bozsik-program nem eredménycentri-
kus, nem az számít, hogy az egyik vagy a 
másik csapat győz, hanem hogy a gyerekek 
élvezzék a futballt, az együttlétet, a játékot. 
Ezért nincs is eredményhirdetés a torná-
kon, de azért a legjobban szereplő játéko-
sokat megjutalmazzák.
U14-es csapatunk a 4. helyen várja a foly-
tatást, csupán egy pont a hátránya a 3. 
HFC mögött. Ez a korosztály jobban sze-
repel, mint vártuk, hisz a csoportban mi 
vagyunk a legfiatalabb csapat.
U16-os csapatunk 3. helyen telel és remél-
jük tavasszal sikerül még előkelőbb he-
lyezést elérni. Itt egy teljesen új csapatot 
kellett felépíteni, ami nem sikerült rosszul, 

így bízunk az eredményes folytatásban.
U19-es csapatunk ősszel a 7. helyet szerez-
te meg, csak 4 pont választja el őket a 3. 
helytől. Egy jó felkészüléssel itt is adva van 
az előrelépés lehetősége és akár a dobogós 
hely is elérhető.
Felnőttcsapatunk a 9. helyen várja a foly-
tatást. Ez egy kicsit csalódás a tavalyi sze-
repléshez képest, sajnos a góllövéssel ál-
lunk hadilábon. Idén mindössze 17 gólt 
rúgtunk, míg tavaly ugyanebben az idő-

szakban 31-et. Reméljük, a fiúk tavaszra 
összekapják magukat és eredményesebben 
fognak szerepelni.
Közben a területi futsal bajnokságra is be-
nevezett felnőtt csapatunk. 6. helyen áll-
nak, itt még sokat kell tanulnunk, de van-
nak már győzelmek és januárban minden 
mérkőzést hazai pályán játszunk az új fut-
sal sportcsarnokunkban.

Koczkás Zoltán edző

BUDAPESTEN JÁRTUNK
Az apátfalvi Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2017. december 10-én 40 fővel 
Budapestre látogatott. Odaérkezésünk 
után a Margit-hídról megtekintettük fő-
városunk gyönyörű panorámáját, ezt kö-
vetően sétáltunk a Duna parton, és előbb 
kívülről majd idegenvezetővel belülről is 
körbevezették csoportunkat a Parlament-
be. Megállapítottuk, hogy Magyarország 
egyik ékszerdobozábam jártunk. A kupo-
lacsarnokbam a Szent Korona csodálatos 
látvány volt. Kimondottan nagy élmény 
volt sokak számára, hiszen most látták elő-
ször az Országházat.
Látogatásunk második programjaként a 
Terror Háza Múzeumot tekintettük meg. A 
közel másfél órás tárlatvezetés során meg-
állapítható, hogy a nyilas és kommunista 
terror áldozatainak méltó emléket állít a 
múzeum.
A nap zárásaként fővárosunk legszebb és 
legnagyobb karácsonyi vásárán néztünk 
szét. A közel kétórás nézelődés során sokan 
megtekintették a Szent István Bazilikát is. 
Elégedettséggel töltött el mindenkit, hogy 

Európa negyedik legszebb karácsonyi vásá-
rára eljutott. A látvány elragadó volt.
A kirándulásunk jól sikerült, szerencsésen 
hazaérkeztünk, buszunk kényelmes uta-
zást biztosított, és nem utolsó sorban profi 
sofőrünk volt.
Szeretnénk köszönetet mondani Lázár Já-
nos miniszter úrnak, hogy biztosította a 
Román Nemzetiségi Önkormányzat szá-
mára, hogy ingyenesen tekinthessük meg 
a Parlamentet. Valamint köszönetet mon-

dunk Szekeres Ferenc polgármester úrnak 
és feleségének a szervezésben való segítsé-
gükért.
Bízunk benne, hogy 2018-ban is tartal-
mas kirándulásokat tud szervezni Önkor-
mányzatunk.
Mindenkinek eredményekben gazdag bol-
dog új évet kíván a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat.

Füvesiné Varga Anikó 
elnökhelyettes

Alapszakasz hátralévő futsal meccsei: 
2018.01.08 19:00 APÁTFALVA SC – SZENT MIHÁLY KFT. 
2018.01.15 19:00 APÁTFALVA SC – PÁZSIT SE 
2018.01.18 19:00 APÁTFALVA SC – FC JUNIOR SPORT 
2018.01.22 19:00 APÁTFALVA SC – KELEBIAI KNSK 
2018.01.29 19:00 APÁTFALVA SC – SZTE EHÖK SE 
2018.01.31 19:00 APÁTFALVA SC – SZEGEDI VSE
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HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT

Az Apátfalvai Hagyományőrző csoport 
Népek Tánca-Népek Zenéje országos ve-
télkedőre jelentkezett. Az elődöntők az 
ország 16 városában zajlottak. Jelentkezés-
kor mi a szegedi helyszínt választottuk, az 
van hozzánk közel. Az elődöntő 2017. no-
vember 4-én volt a Szegedi Bálint Sándor 
Művelődési házban. A Hagyományőrző 
Csoportunk a Hagyományok, népi játékok 
kategóriában az „Édesanyám eresszen el a 
bálba” című műsorát adta elő, ami a régi 
idők mulatságát idézte, amikor a bál éjfé-
lig tartott, utána a zenekar marsot húzott. 
A produkciókat szakmai zsűri értékelte 
és úgy döntött, hogy továbbmehetünk a 
középdöntőbe. A fellépés után közös ebé-
den vettünk részt, felszabadultan jó han-

gulatban. Itt az 
apátfalvi Kerekes 
Márton Népdal-
kör és Citerazene-
kar is versenyzett 
és továbbjutott. 
Az elődöntőre a 
buszt és a nevezési 
díjat a község ve-
zetése biztosította, 
amit nagyon kö-

szönünk. A középdöntő 2017. november 
25-én volt Harkányban a Termál Hotel 
Konferencia termében. A középdöntőre a 
buszt és a nevezési díjat (20.000 Ft) szin-
tén a község vezetése biztosította, amit na-
gyon köszönünk. A középdöntőre reggel 
korán indultunk, így meg tudtuk nézni 
Villányban a borospincesort és vásárolni 
is tudtunk. Innen tovább mentünk, meg-
tekintettük a Siklósi várat és Siklóson ebé-
deltünk. Utána következett Máriagyüd, 
ahol megtekintettük a felújított kegyhelyet, 
innen mentünk Harkányba a középdöntő-
be. Este utaztunk haza, és két nap múlva 
értesítettek bennünket, hogy bejutottunk 
a döntőbe, aminek nagyon örültünk. A 
döntő 2017. december 16-án volt Har-

kányban. A község kisbuszával utaztunk, 
és már 10 órakor felléptünk, így volt le-
hetőségünk a többi előadást is megnézni, 
mivel aznap nem utaztunk haza. Fellépés 
után foglaltuk el szállásunkat. Másnap volt 
az eredményhirdetés. Kitörő örömmel fo-
gadtuk az arany minősítést. Köszönjük a 
községünk vezetésének, hogy lehetővé tet-
te a felkészülést és eljutást erre a sikeres 
versenyre. Dicséret illeti a csoport tagjait 
a kitartó munkáért, ami elnyerte jutalmát. 
Külön köszönet illeti a csoport zenekarát 
akik, ingyen idejüket feláldozzák. Van 
közöttük két zenész Erika és Barbi, akik 
Csanádpalotáról járnak át a próbákra és 
fellépésekre saját kocsijukkal ingyen. Még 
egyszer köszönet nekik. A középdöntőbe 
és döntőbe nem mindenki tudott eljönni, 
de szerencsére a helyükre máris másik két 
csoporttag lépett, hogy helyettesítse őket. 
A versenyen előadott műsorunk össze-
állításában nagy segítségünkre volt Tóth 
Tamás csoporttag, amit tisztelettel köszö-
nünk neki.
Hát ilyen a mi kis hagyományőrző csopor-
tunk.

Langó Imre 
települési képviselő

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS A PESTI 
MAGYAR SZÍNHÁZBAN

2017. december 18-án a Pesti Magyar 
Színházba látogathattunk Czagány Ale-
xandra jóvoltából, amit ezúton szeretnénk 
megköszönni a község lakossága nevében.
50 személyre kaptunk ingyenes utazást és 
színház jegyet a SunCity – Holnap Tali!-
popmusical előadásra. A nézőket Méreg 
Imre szállította.
November 17-én, a Suncity–A Holnap 
tali! musical premierjén új műfajt ismert 
meg a Magyar Színház közönsége: Szen-
te Vajk rendezésében, Johnny K. Palmer 
zenéivel és slágerfeldolgozásaival be-
mutatkozott a színház történetének első 
popmusicalje. Szinte mi is az elsők között 
láthattuk ezt a színdarabot.

A diákok (Soma, Rozi, Lilla, Csabi, Miki 
és Lara) a tanévzáró után nyári kalandra 
indultnak a Sun City Fesztiválra. Egy téve-
dés miatt ugyanabban a balatoni villában 
kötöttek ki, ahol Lilla ikertestvére és baráti 
köre is bulizni szeretett volna, akik arra ké-
szültek, hogy dalukkal induljanak a fesz-
tivál himnuszára kiírt pályázaton. A két 
csapat hamar összerúgta a port, a viszály 
furcsa helyzeteket teremtett, új szerelmek 
szövődtek, rivális dalos párok álltak össze, 
akik szintén megmérették magukat a pá-
lyázaton. A gimnazistákon túl megismer-
kedhettünk egy „kisfiáért” aggódó anyu-
kával, egy kapuzárási problémákkal küzdő 
apukával, akik kissé cikis szituációkba ke-

veredtek. Vicces helyzetek, lélegzetelállító 
zenés-táncos produkciók fűszerezték a 
fordulatos, romantikus történetet. Az elő-
adáson nagyon jól szórakoztunk, kellemes 
élményekkel indultunk haza.
Kis kitérővel megcsodálhattuk Budapest 
karácsonyi díszkivilágítását az Andrássy 
úton, a Hősök terén valamint a Deák tér 
környékén.
Köszönjük a lehetőséget!

Bakáné Nagy Gyöngyi

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki Czagány Alexandrának 
a lakosoknak nyújtott szép élményért!
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Az apátfalvi Pódium Színpad bemutatja 

Gárdonyi Géza: A bor
Falusi történet két részben

SZEREPLŐK:
Baracs Imre: MÁTÓ JÓZSEF
Baracs Matyi, Imrének az öccse: VÁN DEMETER
Jancsi, Imrének a kisfia: BERCZÁN ÁRON
Baracsné Szunyog Juli, Imrének a felesége: VÁRI GABRIELLA
Özv. Szunyogné, Julinak az anyja: LANGÓ IMRÉNÉ
Szunyog Rozi, Julinak az unokahuga: KIS ENIKŐ
Pákozdi Mihály, Julinak a nagybátyja: LIPTÁK MIHÁLY
Eszter, özvegyasszony, Baracsék szomszédja: KEREKES GÉZÁNÉ
Göre Gábor, biró: LANGÓ IMRE
Göre Gáborné: LIPTÁK MIHÁLYNÉ
Öreg Baracs: GYENGE MIHÁLY
Durbints Pál, esküdt: FEKETE ANTAL
Ceglédi Pál, kovács és állatorvos: LANGÓ DÁNIEL
Zsuzsi, Eszternek a cselédje: SÓKINÉ KUBINYI ÉVA
Egy fiú: CSÁKI SÁMUEL
Gyerekek: SÓKI NIKOLETTA, FAZEKAS ANDREA
Egy asszony: SIMON MIHÁLYNÉ
Cigányok (zenei közreműködők): VASS DÓRA, MEZEI JÓZSEF

Súgó: Beke Margit

Rendezte: GÖMÖRI KRISZTIÁN, a Szegedi Nemzeti Színház színésze
Rendezőasszisztens: MONOKI MARIANN az apátfalvi színjátszócsoport vezetője

A nyilvános főpróba időpontja: 2018. január 26. 18.00
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!



2018. január 15APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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

apróhirdetések

Ház eladó Apátfalva, Damjanich u. 19. 
Érdeklődni a 06 70-382-8522 tele-
fonszámon lehet.

Ház eladó! Apátfalva Kossuth u. 168.
Érdeklődni: 06-70/231-8296 tele-
fonszámon.

gyászjelentés

Köszönetnyilvánítás

„Pihenj Te drága szív, már megszűn-
tél dobogni. Szerető jóságod nem 
tudjuk feledni. Mert elfelejteni Té-
ged soha nem lehet. Csak meg kell 
tanulnunk ezután élni Nélküled!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, volt szom-
szédoknak, akik drága szerettünk 

Restás Jánosné (Simon Rozália)

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

Gyászoló család

Angol szakkör
A Faluház szervezésében

angol szakkör indul 
február 5-én (hétfőn) 

16.00–16.45-ig.

Restás Marianna tanító néni 
minden alsó tagozatos gyermeket 

szeretettel vár. 

A részvétel ingyenes. 
Érdeklődni lehet Marianna 

tanító néninél.

TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐ 
HULLADÉK 

ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI NONPROFIT KFT. 

értesíti Apátfalva lakosságát, hogy 

2018. JANUÁR 22ÉN, HÉTFŐN
KARÁCSONYFA GYŰJTÉST VÉGEZ A KÖZSÉG TERÜLETÉN.

A fenyőfa gyűjtés zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszál-
lításra szánt lebontott (díszek, égők, szaloncukor és egyéb dekorációtól meg-
tisztított) fát, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az 
ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gyűjtés kizárólag a lebontott karácsonyfa 
elszállítására szolgál, és ingatlanonként max. egy fa elszállítására van lehető-
ség. A későn kihelyezett fenyő hulladék, valamint egyéb hulladék elszállítása 
nem áll módunkban.

A FENYŐFA HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFOR-
MÁCIÓ A (06-62) 425-231-ES TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ, ILLETVE 
BUDAI ZOLTÁN 30-563-15-11-ES TELEFONSZÁMÁN. 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.



2018. január16 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna

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

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
TÓTH GYÖRGY

Népes családja és az Apátfalvi Ön-

kormányzat is köszöntötte Tóth 

Györgyöt 90. születésnapja alkal-

mából. A december nemcsak a ka-

rácsonyról, hanem az ünneplésről 

szól Gyuri bácsi életében: rajta kí-

vül még hárman születettek az év 

utolsó hónapjában.

A tősgyökeres apátfalvi Tóth Györgyöt kö-
szöntötte az apátfalvi önkormányzat és a 
családja 2017. december 22-én. Szekeres 
Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna alpolgármester köszöntőlevelet 
és ajándékkosarat is vitt az ünnepeltnek.

Gyuri bácsi 1927. december 22-én szü-
letett, egyke gyerekként. Az idős férfi el-
mondta, világ életében a mezőgazdaság-
gal foglalkozott, ameddig a teste engedte. 
Mostanság az utcabeliekkel kártyázni jár 
össze, ezzel is telik az idő. Feleségétől két 
lánygyermeke született, illetve öt unokája 
és ugyanennyi dédunokája is van már. A 
legfiatalabb másfél éves és ő is részt vett a 
születésnapi köszöntésen.
„Most mindenki itt van. Sajnos, elég ritkán 
tudunk találkozni, mert legtöbben Makón 
vagy Szegeden laknak. Ez a mai születés-
napozás egy előkarácsonynak is megfelel” 

– árulta el Gyuri bácsi. Azonban nemcsak 
a 90 éves férfinek van ekkor születésnapja: 
unokája, Rovó János december 12-én, pár-
ja december 17-én és december 27-én Já-
nos egyik lánya látta meg a napvilágot.
Gyuri bácsi szerint a szerencsének, a nyu-
galomnak, de a sok munkának is köszön-
heti ezt a hosszú életet.

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


