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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Még az év elején döntött arról az
apátfalvi képviselő-testület, hogy
minden újszülött 40 ezer értékű
babakötvényt kaphasson, ezzel
is támogatva a családokat. Októberben újabb három kisbabát köszöntött Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely Jánosné települési képviselő.
Az elmúlt időszakban több újszülöttet is
üdvözöltek Apátfalván: Október 26-án
pénteken ismét három családnál járt Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely Jánosné települési képviselő. A település
vezetője hangsúlyozta, a fiataloké a jövő,
ezért Apátfalva jövőjének szempontjából is nagyon fontosak az újszülöttek és
családjaik, ezért is támogatják 40 ezer forint készpénzzel azokat a családokat, ahol
gyermekáldás történt. Elsőként Rácz Rebeka Mirát és szüleit látogatta meg az
önkormányzat. A kicsi szeptember 17-én
született Szegeden. Az édesanya, Tóth

Rácz Gábor és Tóth Erika Nikolett
kislányukkal, Rebeka Mirával.

Erika Nikolett elárulta, párjával Rácz Gáborral ő az első gyermekük, azonban egy
nagyobb lánya már van.
– Nagyon örült a kistesónak és próbál segíteni is. A párom is nagyban megkön�nyíti a helyzetem, ugyanis fürdetést és
pelenkázást is megcsinálja, ha itthon van
– tette hozzá Erika. Elmondta, a 40 ezer
forintos támogatásnak nagyon örül, már
el is döntötték, mi lesz a pénz sorsa.

Makón. Az anyuka a köszöntőn elmondta, Edvárd jól alszik és eszik is, növekszik
és gyarapszik. A világra nagy szemmel
csodálkozik rá, kedvenc játéka pedig egy
horgolt polip. A szülök elmondták, az autóutakat is jól bírja, sokat nézgelődik út
közben.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

Borsos Armand augusztus 7-én született.
Az anyuka elmesélte, a kis Armand nagyon ügyes, sokat eszik és alszik, ezért a
szülők is sokat tudnak pihenni.
– Ő az első kisbabánk és nagyon jó szülőnek lenni. Armand sokat segít nekünk,
mivel mindig mondja, hogy mit szeretne
– tette hozzá Borsos Kitti.
Vajda Edvárd éppen a köszöntés napján
lett öt hónapos. Vajda-Nyári Enikő és
Vajda Tamás babája május 26-án született

Armand szüleivel: Borsos Kittivel
és Borsos Gáborral.

Vajda Edvárd és szülei Vajda Tamás, Vajda-Nyári Enikő,
valamint Kiszely Jánosné települési képviselő és Szekeres Ferenc polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2018.10.11-én
rendkívüli ülést tartott

Programja a 2018-2023 időszakra, valamint
elfogadásra került a Szervezeti és Működési
Szabályzata.

december 31-ig a közvilágítás villamos energiát
az NKM Áramszolgáltató Zrt-től vásárolja.

 A képviselő-testület elfogadta a lejárt ha A képviselő-testület 14/2014.(XI.26.) ön-  Apátfalva Község Önkormányzat Képvise- táridejű képviselő-testületi határozatok végrekormányzati rendelete módosításra került egy lő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az hajtásáról szóló tájékoztatót, valamint a polgárkormányzati funkció pontosítása miatt.
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde bölcsődei mesteri jelentést az előző ülés óta eltelt fontoorvosi ellátását a „JOHANNA” Háziorvosi, Hu- sabb eseményekről.
 A képviselő-testület a 2018. május 28-i kép- mán- és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság
viselő-testületi ülésén módosította az óvoda végezze határozatlan ideig.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében táralapító okiratát 2018. szeptember 1. napjával
gyalta meg a szociális igazgatással összefüggő,
a bölcsődei ellátás bevezetése és az intézmény A képviselő-testület 2018.10.29-én tar- valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő
névváltozása miatt. A bölcsőde működési enge- totta soros ülését
döntése javaslatokat.
dély iránti kérelme visszavonásra került, mert e
bölcsőde csoportszobájának mérete nem érte el  Apátfalva Község Önkormányzat Képviseaz 50 négyzetmétert, ami 2017. évtől előírás. A lő-testülete tudomásul vette, hogy Bálintné Sipcsoportszoba egybenyitása a mellette lévő rak- rikó Zsuzsanna alpolgármesteri tisztsége 2018.
2018. október
tározásra szolgáló helyiséggel egyeztetés alatt áll. október 26-i hatállyal a tisztségről történő leSZÜLETÉS:
A kivitelezés megkezdéséig, ami előreláthatólag mondással megszűnt. Ezen a képviselő-testületi
a 2019. évi nyári zárva tartás idejére fog esni, ülésen jelentette be szóban és írásban is Bálint10.13.: Szabó Dominik
lehetőség van a kevésbé szigorú előírásoknak né Siprikó Zsuzsanna, hogy a képviselői megbíÉdesanyja: Kocsis Diána
megfelelő mini bölcsődei csoport indítására. zatását is visszaadja 2018. október 29. napjával.
Édesapja: Szabó Sándor
Emiatt az óvoda alapító okirata módosításra
Apátfalva, Kisköz u. 8.
került.
 A képviselő-testület megtárgyalta a közvilá10.20.: Domonkos Dóra Rozália
gítás villamos energia szerződés megkötéséről
Édesanyja: Domonkos Marianna
 Elfogadásra került az Apátfalvi Bíbic Óvo- szóló tájékoztatót. A képviselő-testület elfogadta
Édesapja: Bácsalmási Norbert
da és Bölcsőde „Mini Bölcsőde) Szakmai a Bíráló Bizottság döntését és 2019. január 1-től
Apátfalva, Toldi u. 12.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

TŰZIFA
FELHÍVÁS!
Apátfalva Község Önkormányzata szociális célú tűzifát nyújt a készlet erejéig. A
jövedelemhatár családoknál: 57.000 Ft/fő/hó, egyedülállónál: 85.500 Ft/fő/hó. A
kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt. A támogatáshoz
kapcsolódó kérelem átvehető a Polgármesteri hivatalban, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelem beadásának időpontja 2018. november 14-től
november 30-ig. A kérelmek elbírálása után a polgármesteri hivatal levélben értesíti az érintettet a tűzifa átvételének helyéről és idejéről. A tűzifa elszállításáról
a támogatásban részesülőnek kell gondoskodni.

HALÁLESET:
Sóki Mihályné (Fejes Luca)
Apátfalva, Templom u. 46. Élt: 93 évet
Bernát József
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 32. Élt: 84 évet
Rácz Mihály
Apátfalva, Szegfű u. 7. Élt: 59 évet
Dandi Sándorné (Pécsi Margit)
Apátfalva, Kereszt u. 70. Élt: 76 évet
Nagy István
Apátfalva, Aradi u. 22. Élt: 84 évet
Csapó István Péterné (Jani Katalin)
Apátfalva, Tavasz u. 8. Élt: 75 évet
Balog Vig Antal
Apátfalva, Tavasz u. 15. Élt: 83 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre október hónapban
nem került sor.
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Október 6.
Peregi Verbunk és Gulyás László Széki
muzsika című műveiből.
A megemlékezés zárásaként a jelenlévők
elhelyezték az Aradi 13 és Gróf Batthyány
Lajos vértanúságát szimbolizáló 14 mécsest, majd ezt követően a megemlékezés
koszorúit is a Petőfi szobornál. Végezetül
a Szózat eléneklésével zárult az ünnepség.
Ezúton szeretném, megköszöni a fellépők
előadásait és az őket felkészítő pedagógusok – Kocsis Katalin, Molnár Tiborné és
Mátó Mátyás – munkáját, továbbá a Szegedi III. Honvéd Zászlóalj tagjainak a közreműködését, Farkas Attila vezetésével.
Apátfalva Község Önkormányzata október
5-én fél háromkor tartotta megemlékezését az aradi 13-ak és Gróf Batthyány Lajos
kivégzésének 169. évfordulója alkalmából.
A jó időnek köszönhetően a szabadban,
a Faluház előtti Petőfi szobornál tudtuk
megtartani a megemlékezésünket, melyen
a Dózsa György Általános Iskola is részt
vett. A Himnusz eléneklését követően
Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi
beszédét hallhatták a jelenlévők, majd az
általános iskola felső tagozatos tanulóinak
megemlékező műsorát láthattuk, hallhattuk. Először Fazekas Andrea 7. osztályos
tanuló szavalt el egy részletet Tompa Mihály A Gólyához című verséből, majd az
iskola énekkarától hallhattuk a Napom

napom fényes napom című népdalt. Végül, de nem utolsó sorban Fejes Szilviától
a Borbély András Band egyik szólistájától
hallhattunk egy-egy részletet, Weiner Leó

Langó Csaba
Faluházvezető
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek Apátfalván

ta: napjainkban is fontos az egység és az
összefogás országosan és településszinten is.
Az ünnepi beszédek után a Pódium Színpad megemlékező műsora következett,
ami nagyon megható volt. A műsor után
az önkormányzat, intézmények, az egyház,
a civil szervezetek és a cigány nemzetiségi
önkormányzat helyezték el a megemlékezés koszorúit az emléktáblákhoz.
Az ünnepi hangulatról Borbély András
Band fúvószenekarunk is gondoskodott
Mátó Mátyás vezényletével.
Lázár János, a térség országgyűlési képviselője is lerótta tiszteletét a hősök és áldoApátfalván is fejet hajtottak az Antal Sarolta települési képviselő ünnepi zatok előtt. Október 23-án délelőtt Apát1956-os forradalom és szabadság- beszédében részletesen megemlékezett falván is helyezett el a képviselő-testülettel
harc hősei előtt. Szekeres Ferenc az 1956-os eseményekről. Hangsúlyoz- koszorút az emléktábláknál.
polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte: az ötvenhatosok azt
üzenik nekünk, hogy együtt mindent elérhetünk.
– Együtt kell válaszolni, küzdeni, felelősséget vállalni és a szabadságért, a biztonságért együtt kell mozdulni. Ez a mi dolgunk
ma is – fogalmazott a polgármester. – Az
állam, a kormány, az önkormányzatok, az
iskolák, a család és a gazdaság erősödése
egymagában kevés, azonban együtt elég
lehet arra, hogy a függetlenség eredménye
egy gazdagabb, erősebb és biztonságosabb
Magyarországot teremtsen.
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A SZÉPKORÚAKRA EMLÉKEZTÜNK

Az apátfalvi nyugdíjasok nem unatkoztak
október 6-án szombat délután, mert Apátfalva Község Önkormányzata és az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
a Faluházban az Idősek világnapja alkalmából színes műsorokkal kedveskedett
részükre.
Szekeres Ferenc polgármester köszöntőjében kiemelte, kívánja az idős és szép korúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére
is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert az élet hatalmas ajándék.
– Az év minden napján érezzék a család, a
társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy
szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amiket jobban tudnak és vannak, amelyeket csak Önök tudnak – fogalmazott a polgármester. Ezen gondolatok
után Herczegné Jáksó Anita intézményvezető egy átadott örökség tovább építéséről
beszélt: „Önök építették számunkra ezt a
jelent, mi pedig egy újabb nemzedék jövőjét alapozzuk meg. Az Önök segítségével

örökítjük át, s ápoljuk a hagyományainkat.
Idős koruk tapasztalataival segítenek bennünket.” Erre a jelenre és az Önök segítségére alapozva: „A mi feladatunk, hogy
lehetővé tegyük időseink számára a méltó
életet, támaszt nyújtsunk a gondok-ba-

jok elviselésében, a hosszú évek kemény
munkája után örömteli életet élhessenek.”
– hangzottak el a megnyitó beszédben.
Ezután műsort adtak az Apátfalvi Bíbic

Óvoda és Bölcsőde Dózsa György utcai
nagycsoportos óvodásai. Felkészítő óvodapedagógusok: Faragó Erzsébet és Tornyai Jánosné, dajka néni: Izsák Lászlóné.
Az óvodás gyermekek után a Dózsa
György Általános Iskola és a Kálvin Téri
Általános Iskola tanulói énekkel és hangszeres zenével színesítették műsorunkat.
Felkészítő pedagógusok: Kocsis Katalin és
Sasvári Csaba.
A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar Gyermek csoportja Őrkőri cigánydalokat adott elő. Felkészítő pedagógus:
Vári Gabriella.
Minden fellépő gyermekeknek apró ajándékkal köszöntük meg a munkáját.
Köszöntöttük Apátfalva két legidősebb polgárát. Szalamia Jánosnét és Sóki Györgyöt,

akik sajnos egészségi állapotuk miatt nem
tudtak jelen lenni az ünnepségünkön. A
meghívott előadó a Két szoknya egy nadrág társulat volt. Műsorukban közel egy óra
alatt számos ismert operett slágert adtak
elő. Az ismert dalokba meghívott időskorú
vendégeink is szívesen becsatlakoztak.
Az ünnepség egy közös vacsorával zárult.
Köszönjük Tóth Tamásnak, aki megfőzte
a vendégek számára a vacsorát, segítőinek
Kovács Lászlónak és Kardos Bencének.
Köszönjük szépen az intézmények dolgozóinak, a fellépőknek és a felkészítőknek
az áldozatos munkáját, akik e csodás nap
megvalósításában részt vettek.
Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
felhatalmazta az osztályt, egy szabadon
eltölthető tanítási napra. Ez végül iskolánk
hatodik osztályának sikerült.
Az állomások között megismerkedtek archív felvételek révén a forradalom eseményeivel, ami után intézményünk robotjait
használva lemodellezhették a szabadságért
tüntető és harcoló tömeg útját.
De volt lehetőségük a korszakhoz szorosan hozzátartozó úttörődalok megtanulására és közös eléneklésére, és forradalmi
hangvételű plakátok készítésére, amiken
1956-ra méltó módon megemlékezni ne- mind képi, mind pedig szöveges módon
héz. Talán túl közeli még, hisz visszhan- kifejezhették az akkori magyarság érzéseit.
goznak a barikádokon küzdők utolsó sza- Megismerkedtek azzal is, hogy miképp látvai, a lánctalpak csikorgásai és a lövedékek ja a ma embere ezt a vészterhes időszakot.
becsapódásai. Éppen ezért döntöttünk Filmrészleteken keresztül áshatták bele
úgy, hogy az idei évben az ünnepi műsor magukat a vörös terror művészi megragahelyett egy projektnap keretében fogjuk dásába. A Mansfeld című film részlete, és
leróni a tiszteletünket a hősök és mártírok
előtt. Úgy szerettünk volna megemlékezni
a szabadságunkért vívott harcokról, hogy
a lehető legátélhetőbb legyen a diákok számára is.
Iskolánk tanulói forgószínpad rendszerben járták be a kialakított állomásokat,
amiken keresztül jobban megismerték az
eseményeket és átfogó képet kaptak a korszakról úgy, hogy közben alkottak és tevékenykedtek. Minden osztály pontokat
gyűjtött az állomásokon, és amely évfolyamnak sikerült elérnie az ötvenhat pontot, az egy szabadságlevelet kapott, ami

Mi így emlékezünk…

a Szamárköhögés című alkotás egy jelenete is nagy hatással volt a tanulókra, amik
megnézése után vissza kellett emlékezniük
arra, hogy mit is láttak.
Végezetül pedig egy akadálypályán mozgathatták át magukat, ahol bepillantást
nyerhettek az utcai harcok nehézségeibe
játékos feladatok által.
A projektnapot Keresztúri András emléktáblájának megkoszorúzásával zártuk,
ami keretében megemlékeztünk településünk volt tanítójáról, aki meg tudta őrizni emberségét az események sodrásában,
és hozzájárult ahhoz, hogy Apátfalván ne
torkolljon bosszúba a forradalmi hangulat.
Tóth László
DÖK segítő tanár

Iskolahívogató foglalkozások
Iskolánk évek óta nagy figyelmet fordít arra, hogy a leendő kis
elsősök bepillantást nyerjenek az iskolai életbe. Megismerjék tanítóikat, és majdani osztálytársaikat játékos keretek között.
Október 10-én és 11-én az óvodai szülői értekezleteken vettünk
részt, melyen a szülők számára bemutattuk iskolánkat, a leendő
elsős tanulók tanítóit, Simon Hajnalkát és Dobó Gyöngyit.
Ezt követően iskolahívogató foglalkozásokat tartottunk október
12-én, illetve október 26-án, melyen a tanítók is megismerkedhettek az óvodásokkal. Kézműves foglalkozással és dallal, roboti- csemegével jutalmazták az óvodásokat.
kával, interaktív táblás feladatokkal készültek a tanítók, amelye- Az utolsó közös „iskolakóstolgató” november 9-én lesz, melyre
ken a gyerekek nagy élvezettel vettek részt. Az óra végén egy kis ismét sok színes feladattal várjuk a gyerekeket szüleikkel együtt.
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BÍBIC OVIS HÍREK

Föld napja az oviban
A Faluházban 2018. október 30-án a Maros utcai óvoda Katica csoportja, és a Magyarcsanádi óvoda Vackor csoportja közösen dolgozta fel a „Föld napja” témakört.
Csoportokban feladatokat oldottak meg a
gyerekek, az óvó nénik és a daduska nénik
segítségével. Beszélgettünk, játszottunk,
mesét néztünk, kísérleteztünk, közben
verseltünk, énekeltünk, mozogtunk-táncoltunk.
A gyermekeknek sok ismeretük van a Földünkről, az itt élő élőlényekről, állatokról,
emberekről. Megbeszéltük az élet feltételeit, és azok hiányának fontosságát. Elmondtuk milyen veszélyes a Föld szennyezése egy kísérlet keretében. Megbeszéltük
hogyan éri a Földünket szennyezés a vízben, levegőben és a szárazföldön, és mi
mit tehetünk ellene.
Szelektíven válogattuk a szemetet, egy oktató videóból pedig megtudtuk, mi lesz a

különválogatott hulladékból, hogyan tudjuk azokat újrahasznosítani.
Megbeszéltünk, hogy mi ovisok is sokat
tehetünk a környezetünk megóvása ér-

dekében: nem szemetelünk, szelektíven
válogatjuk a szemetet, a csapot elzárjuk nem folyatjuk a vizet stb.
A környezetvédelem kapcsán olyan új
energiaforrásokról is beszélgettünk, melyek fenntartható forrásból származnak:
szélenergia, napenergia, vízenergia.
Közösen virágot – árvácskát ültettünk és a
délelőtt végén megvendégeltük a gyerekeket és a felnőtteket.
Szeretnénk, ha az itt lévő kisgyermekek
környezettudatos, természetet szerető és
védő felnőttekké váljanak, és ezt a nevelést
már óvodás korban el kell kezdeni.
Kellemes délelőttöt töltöttünk együtt a
magyarcsanádi ovisokkal és a felnőttekkel.
Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket
a jelenlétükkel!
Csikós Anita
óvodapedagógus
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MEGHÍVÓ!
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és
az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány
"125 éves az Apátfalvi Óvoda" szlogennel

2019. január 19 – én (szombaton) 19 órai kezdettel
A Bál helyszíne: Apátfalvi Faluház
Adomány jegyek (belépő): 1500 Ft + 1 tombolatárgy
Aki nem tud részt venni a bálon, de szeretne minket támogatni,
az is vásárolhat jegyet!
Érdeklődni és jelentkezni lehet:

Faragó Erzsébet - Dózsa György utcai óvoda (06-20) 250-0492
Csenteri Andrea - Rákóczi utcai óvoda (06-20) 250-0636
Jakabovics Anett - Maros utcai óvoda (06-20) 250-0767
és a (06-62) 260-052 telefonszámon.

Régi Óvodai képeket is gyűjtünk, melyekből kiállítást rendezünk
a Faluház aulájában.
KI MIT HOZ VACSORA-BÜFÉ- ZENE-TÁNC-TOMBOLA-MEGLEPETÉS MŰSOR!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

2018. november
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A 3A Takarékszövetkezetben jártunk

Október 31.
– Takarékossági
Világnap

Egy kis történelem a jeles napról:
„A Takarékossági Világnapot 1924-ben,
Milánóban megrendezett nemzetközi
pénzügyi konferencián hívta életre a Takarékbankok Világszervezete és minden év
október 31-én tartják kivéve, ha az adott
országban ez a nap munkaszüneti napra esik, mert az elgondolás lényege, hogy
ezen a napon a bankok nyitva tartsanak.
Ez esetben a dátumhoz legközelebb eső
munkanapon tartják ezt a Világnapot.
A Takarékossági Világnap ötlete Filippo
Ravizza professzor nevéhez fűződik, de
a milánói konferencián megjelent 29 ország takarékbankjainak képviselőinek nevében szólalt fel. A Világnap célja, hogy
felhívják a Világ lakosságainak figyelmét
a takarékosság fontosságára – melynek az
elmúlt évek gazdasági változásai miatt (is)
kiemelt fontossága lett.
Az ötlet elsőként nem ekkor merült fel –
1921-ben Spanyolországban tartották meg
az első Takarékossági Napot.
De így, 90 év után is még mindig fontos –
és érzékeny – téma a takarékosság. Sajnos
mára már bizonyossá vált, hogy a Föld lakosságának nagy részének nincs megfelelő
„pénztudata” és nem érzi gyakran a pénzzel járó felelősséget, melyet sokszor csak

nagyon komoly áldozatok, veszteségek
árán tanulnak meg sokan. Pedig a pénz
megfelelő kezelése, a megfontolt vásárlás,
az odafigyeléssel történő költségvetés és az
átgondolt befektetések napjainkban fontosabbak, mint valaha.
És a takarékosság hatása nemcsak a pénztárcákon figyelhető meg, hanem közvetve
az egész Bolygóra kihatással van, hiszen
a takarékosság nemcsak költség-, de környezetkímélő megoldás is.”/forrás: internetes oldal/
Az előző évek hagyományainak megfelelően, az Apátfalvi Bíbic Óvoda mindhárom középső-nagycsoportos gyerekei az óvó nénikkel ellátogattak a helyi

Köszönet a támogatásért!
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma ezúton szeretné megköszönni az adófizetőknek, azoknak, akik 2017. évi adójuk
1%-át felajánlották Alapítványunk számára. 425.437 Ft került az alapítvány
számlájára, melyet az óvodák infrastruktúrájának fejlesztésére, rendezvények
megszervezésére, támogatására fordítunk.
Az Alapítvány Kuratóriuma

takarékszövetkezetbe. Erre az alkalomra a „Szorgos méhecske” szimbólumot
megragadva készítettünk egy kis ajándékot és átadtuk a takarékszövetkezet
dolgozóinak. Ezeket az ajándékokat a
takarékszövetkezet dolgozói nagyon
becsületesen őrzik és kiállítják az ügyfelek számára. Közben verseltünk, énekeltünk, megbeszéltük, hogy ki járt már
itt anyukájával és mit csináltak? Ismerkedtünk az épülettel, a berendezési tárgyakkal, kipróbáltuk a bank automatát,
melyet nagy érdeklődéssel figyeltek a
gyerekek, szüleik révén ismerik ennek
működését. Megbeszéltük azt is, hogy
miért szükséges takarékoskodni. Van
–e valakinek perselye otthon? Ki mire
gyűjt? A takarékszövetkezet dolgozói
egy-egy csokival ajándékozták meg a
gyerekeket, amit az óvodában közösen
el is fogyasztottunk.
Az Apátfalvi Bíbic Óvodának és az Óvodai Alapítványnak nagyon jó és régre
visszanyúló kapcsolata van a helyi takarékszövetkezettel, melyet a jövőben is
ápolni szeretnénk.
Faragó Erzsébet
óvodapedagógus
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„Ahány csengő: csendüljön,
Ahány gyermek: örüljön!”
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Gyermekvédelmi munkaközössége

„Cipős doboz”
Karácsonyi ajándékgyűjtést
szervez
2-7 éves gyermekek számára
Kérjük a falu lakosságát, hogy a feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó
állapotú ruhaneműket juttassák el óvodáinkba, csomagolás nélkül.
Adományaikkal a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatják, szebbé teszik
vele a gyermekek karácsonyát. Az ajándékok átadása karácsony előtt történik, a
gyermekvédelmi munkaközösség tagjainak közreműködésével.
A gyűjtés folyamatos, december 12-ig.
Felajánlásaikat köszönjük!

Óvoda dolgozói és a gyermekek

2018. november

Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Napsugár induló mini bölcsődei csoport
7 gyermek
Kisgyermeknevelő- gondozók: Kereszturi
Intézményünk 2018. szeptember 1-jétől Andrea, Borbélyné Varga Mariann, Böltöbbcélú intézménnyé alakult. Működé- csődei dajka: Mátóné Sóki Bernadett
sünkről, az intézményt érintő változásokról egy rövid tájékoztatást szeretnék adni a Dózsa György utcai óvoda:
lakosság számára.
Hétszínvirág csoport 21 gyermek
Az intézmény elnevezése:Apátfalvi Bíbic Óvodapedagógusok: Tornyai Jánosné, FaÓvoda és Bölcsőde
ragó Erzsébet, Dajka: Izsák Lászlóné
Székhelye: 6931 Apátfalva, Maros utca 43. Napraforgó csoport 18 gyermek
Telefonszám: 62/260 052
Óvodapedagógusok: Bunyeváczné Bakai
Intézményvezető neve: Luczó Anikó
Ágota, Kardos-Tóth Anita, Dajka: Nagy
Intézményvezető-helyettes: Duma Jánosné Péterné
Tagintézmények megnevezése és címe:
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Dózsa Az óvodai nevelés rendje
György utcai Tagintézménye
Tervezett nevelés nélküli munkanapok:
6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9.
2019. január 11. – Nevelési értekezlet,
Mobil: 20/250 0492
szakmai továbbképzés.
Tagintézmény vezető neve: Bunyeváczné 2019. április – Bölcsődék világnapja – kisBakai Ágota
térségi továbbképzés a bölcsődei dolgoApátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Rákó- zóknak.
czi utcai Tagintézménye
2019. augusztus 26. – Tanévzáró-nyitó ne6931 Apátfalva, Rákóczi utca 23.
velőtestületi ülés alkalmazotti értekezlet.
Mobil: 20/ 2500636
Tagintézmény vezető neve: Csenteri Andrea Szünetek:
Óvodai nevelési év rendje 2018. szep- A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben
tember 01.–2019. augusztus 31-ig tart.
a szülői igényeknek megfelelve fenntartói
Az intézmények nyitva tartása: munka- egyeztetés szerint működik az intézmény.
napokon: 6.00 -17.00 –ig
(Szünetek időtartama előtt kötelező igényÓvodai férőhelyek száma: 129 fő
felmérést végezni a napközbeni ellátás kéAz induló bölcsődei (mini bölcsőde) férő- réséről!)
helyek száma: 7-8 fő
Téli szünet: 2018. december 24-től 2018.
Intézményünkben 6 csoport szerveződött. január 02-ig
óvodai csoportok száma: 5
utolsó tanítási nap: 2018. december 21.
induló bölcsődei (mini bölcsőde) csoport (péntek)
száma: 1
első tanítási nap:2019. január 03. (csütörCsoportok alakulása:
Maros utcai óvoda:
Margaréta csoport 21 gyermek
Óvodapedagógusok: Duma Jánosné, Papp
Józsefné, Dajka: Kerekes Istvánné, Pedagógiai asszisztens: Jakabovics Anett
Katica csoport 22 gyermek
Óvodapedagógusok: Ludányiné Dinnyés
Éva, Csikós Anita, Dajka: Pintér Györgyné
Rákóczi utcai óvoda:
Szivárvány csoport 22 gyermek
Óvodapedagógusok: Csenteri Andrea,
Jázmin Laura, Dajka: Magyar Lászlóné

11
tök)
Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól 2019.
április 23-ig
utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda)
első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda)
Munkaszüneti és munkanapok átcsoportosítása:
2018. november 2. (péntek) – november
10. (szombat) munkanap
2018. december 24. (hétfő) – december 01.
(szombat) munkanap
2018. december 31. (hétfő) – december 15.
(szombat) munkanap
2019. augusztus 19. (hétfő) – augusztus 10.
(szombat) munkanap
Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek,
hagyományaink ápolása érdekében
szervezett egyéb ünnepnapok:
Advent 2018. 12. 02-22.
Mikulás 2018. december 06.
Karácsonyi „játék kuckó” 2018. december
20-ig.
Ovifarsang 2019. február 16.
Költészet napja 2019. április 11.
Rendvédelmi nap 2019. április 17.
Anyák napja – „játék kuckó” 2019. április
29-május 03-ig.
Családi nap – gyermeknap 2019. május 24.
Óvodai ballagás 2019. június 01. (szombat) 9.00
Luczó Anikó
intézményvezető
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2018. október 17-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 és
az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 kódszámú európai uniós
projekt keretében a rászoruló családoknak és szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül
alacsony jövedelmű időskorú személyek számára.

2018. október 4-én az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat ruhabörzét tartott a Szolgálat kerthelyiségében a budapesti Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

2018. november

2018. november
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Szüreti mulatság – 2018. október 13.

Az apátfalvi Hagyományőrző Csoport idén is megrendezte szüreti bálját. Nagy volt a készülődés,
rendeztük a termet, díszítettük.
A díszítéshez szükséges szőlőt
Deszpot László és családja ajánlotta fel az idén is. A bál előtti napon
kimentünk szüretelni, hogy friss
szőlő legyen a dísz. Készítettünk

csőszkunyhót. Őrizte a szőlőt a
csősz, a felesége meg a gyerekei.
(Ezek rongybabák voltak.)
Új színfoltja volt az idén a szüreti bálnak,
hogy nyitótánc helyett az Apátfalvi Pódium Színpad a Bor című színművet adta
elő. Nagy siker volt. Köszönjük nekik.
Egy kis teremátrendezés után kezdődhetett a mulatság, ami hajnalig tartott. Re-

Meghívó

méljük, a résztvevők jól érezték magukat.
Köszönjük a Hagyományőrző zenekarnak a szőlőt és az újbort, amit mindenki
megkóstolhatott a csapra ütött hordóból.
Köszönjük a Faluház dolgozóinak és mindenkinek, aki segített abban, hogy létrejöjjön a mulatság.
Tisztelettel:
Hagyományőrző csoport

Apátfalva Község Önkormányzata
és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2018. november 24-én (szombat) 15 órakor tartandó

NÉPZENEI
TALÁLKOZÓRA
Helye: Faluház Nagyterme (Apátfalva, Templom u. 57.)
A rendezvény megtekintése ingyenes!
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Helyi értékek Apátfalván
Kérnénk aki felismeri magát a fényképeken jelezze Vargáné Nagyfalusi Ilonánál, Csapó Jánosnénál, Langó Imrénénél vagy a Faluházban, hogy az Apátfalvi Értéktárba bekerülhessen.

1936–37-es tanév

1937–38-as tanév

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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1933-as tanév

Az apátfalvi
értéktár bizottság
legközelebb

2018. november 23-án pénteken
ülésezik a Langó hagyományőrző házban fél 9-től.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az ülésre!
Minden apátfalvinak és elszármazottnak lehetősége
van javaslatot tenni, hogy mit vegyünk fel a helyi értékek listájára. A www.hungarikum.hu honlapról letölthető az adatlap, azt kell kitölteni, és a polgármester
úrnak kell eljuttatni a javaslatot. Akinek kérdése van,
vagy segítségre van szüksége a bizottság bármely tagjától kaphat útbaigazítást.
Köszönjük mindenki segítségét, aki hozzájárult
a 2018 második felében elkészült javaslatok
elkészültéhez!

Tisztelt Lakosok!

A tavalyi évhez hasonlóan Apátfalva Község Önkormányzata

lakossági elektronikai
hulladékgyűjtést

szervez a településen.
Időpontja: 2018. november 15-től 2018. november 23-ig
munkanapokon 6:30-tól 13:30-ig lehet az elektronikai
hulladékot a Kossuth u. 94. szám (volt TSZ székház) hátsó udvarába szállítani.
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FOCI hírek
kok lettek a csoportjukban, megelőzve a MUFC II-es és Baks csapatait.
Bízunk az eredményes folytatásban!
U17-es csapatunknak egy mérkőzés van még hátra Szentesen, ami
nagyon nehéz lesz. Jelenleg a csapat
3. helyen áll az A csoportban, ami
a legerősebb csoport ebben a korosztályban és a várakozásnál jobban
szerepelnek. Bízunk benne, hogy
Lassan véget ér az őszi nagypályás eredményes tavaszuk lesz!
futball szezon a felnőtt és után- U19-es csapatunknak még 2 mérkőzése
pótlás csapatainknál.
van és jelenleg a 4. helyen állnak, de ha a
Az U7-es és U9-es csapatainknak befe- hátralévő két mérkőzést meg tudnák nyerjeződtek a Bozsik Tornák, amin nagyon ni, akkor a dobogó valamelyik fokán teügyesen szerepeltek és reméljük, továbbra lelhetnének. Tavasszal pedig újult erővel
is nagyszerű csapatot alkotnak majd.
vághatnának a szezonnak.
Az U11-es és U13-as csapatainknak még Felnőtt csapatunk jelenleg a 3. helyen van
egy Bozsik Tornájuk van november 11-én és még 3 mérkőzése van hátra, ami ha
09:00-kor Makón.
eredményes lesz, akkor a dobogó biztos az
Eddig nagyon jól szerepeltek a fiúk, ezt mi őszi szezonban.
sem jelzi jobban, hogy mindig az erősebb
csoportba osztják be a csapatainkat, de ők A hátralévő mérkőzések:
ezt az akadályt is szépen veszik.
2018.11.10 13:30 CONTITECH APÁTU14-es csapatunknak befejeződött az őszi FALVA SC-SZEGEDI VSE II
bajnokság és nagy örömünkre őszi bajno- 2018.11.17 13:00 MÓRAVÁROSI KINI-

ZSI-CONTITECH APÁTFALVA SC
2018.11.24 13:00 CONTITECH APÁTFALVA SC-FÖLDEÁK TC
Futsal csapatunk is elkezdte a
2018/2019-es bajnokságot.
Eddig lejátszott mérkőzések eredményei:
CONTITECH-APÁTFALVA SC-KELEBIAI -TEKO 5:7
CONTITECH-APÁTFALVA SC-SZENT
MIHÁLY KFT. 3:3
SZŐREGI RSE-CONTITECH-APÁTFALVA SC 4:8
HAJRÁ APÁTFALVA!

Döntetlent játszott
a Contitech-Apátfalva SC

Nógrádi Tibor az MLSZ Csongrád Megyei
Igazgatóság igazgatója, Czirbus Gábor
Makó város alpolgármestere, Luczó Csaba
az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület
elnöke a nézőtéren.

Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság igazgatója is megtekintette Apátfalván 10.29-én, hétfőn a futsal
mérkőzésünket. Mint elmondta, az MLSZ
pár éve bővítette a termékpalettáját, akkor
alapítottak futsal és strandlabda bajnokságot is. A kistermes labdarúgó bajnokság nagy népszerűségnek örved a megyében is: az NB III-as szintű, Területi Futsal
Bajnokságban már második éve szerepel
Apátfalva remek eredményekkel. Luczó
Csaba az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület elnöke elmondta, hogy szponzori szerződést kötött egyesületünk és így
Contitech-Apátfalva SC néven szerepel a
megye II. és a futsal csapatunk is. Megerő-

sítette, a bajnokságban nagyon jól szerepel
a megye II. és a futsal csapatunk is, de az
utánpótlásban sem állunk rosszul, hiszen
rengeteg kisgyermek szeretne focista lenni
Apátfalván.
Hétfő este az apátfalviak a Szent Mihály
Kft. csapatát fogadták. A szoros mérkőzés
után végül döntetlen eredmény született.

2018. november
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Kerékpározással a mellrák ellen
Immár negyedik éve került megrendezésre községünkben „Kerékpározással a mellrák ellen„ szlogennel meghirdetett jelképes biciklitúra.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Világszerte és Magyarországon is ebben
a hónapban számtalan rendezvénnyel hívták fel a figyelmet a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára. Apátfalván 2018.
10. 19-én 14,30-tól kezdődött a regisztráció a faluház előtt. A zenei aláfestésről
a jó hangulatról a faluház dolgozói gondoskodtak. Az idén több mint 100 felnőtt
vett részt kerékpárral és 65 óvodás és egy
babakocsis anyuka rózsaszín lufis sétával
támogatta a programot.
Szekeres Ferenc polgármester és Gyurisné Pethő Zsuzsanna az Egészségfejlesztési
Iroda programigazgatója szintén a kerékpározókkal tartott. Vendégünk üdvözölte
a résztvevőket és kérte, hogy vegyék komolyan a mammográfiai szűrést és aki behívólevelet kap kétévente saját egészsége
érdekében jelenjen meg a vizsgálaton.
Mindenkit regisztráltunk és mellrák elleni
küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagot
tűztünk ki. Az útvonalat szintén rózsaszín
szalaggal jelöltük

Gyurisné Pethő Zsuzsanna az Egészségfejlesztési Iroda programigazgatója
és Szekeres Ferenc polgármester
A rendezvény résztvevői között ajándékokat sorsoltunk ki, miután visszaértek a
biciklitúráról.
Veréb Dávid Avon koordinátor, mint magánszemély 3 Avon csomagot ajánlott fel.
Az Önkormányzat két ajándékkosarat, valamint a fődíjat egy rózsaszín kerékpárt
biztosított a kisorsolt szerencsés nyerteseknek. Köszönjük támogatásukat.

Köszönjük a faluház dolgozóinak a polgárőröknek a és a jelen lévő összes segítőnek
a munkáját. Reméljük ezzel a kis programmal sikerült a lakosság figyelmét felkelteni
és jövőre még többen élnek a szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségével.
Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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KERETÉBEN DJP PONTUNK

INGYENES
TANFOLYAMOKAT SZERVEZ!
NÁLUNK
MEGSZEREZHETI A
BIZTOS TUDÁST AZ
ALAPOKTÓL A
MAGABIZTOS
KEZELÉSIG!

A BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSTÓL AZ
ÉINTKÉPENY
KEZELÉSEN ÁT, A WIFI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉIG
ÉS NÉHÁNY ALKALMAZÁS
HASZNÁLATÁIG MINDENT
MEGMTATNK!

JELENTKEZNI LEHET A
HELYSZÍNEN!

HELYSZÍN
APÁTFALVA FALUHÁZ
TEMPLOM UTCA 57.

REJTVÉNYFEJTŐ
VERSENY
Kedves Rejtvényfejtők!
Szeretettel várjuk a rejtvényfejtés szerelmeseit,
akik bátran vetik bele magukat a különféle rejtvények
színes kavalkádjába!
Ideje: 2018. 11. 24. (szombat) 9 óra
Helye: Faluház könyvtára
(Apátfalva, Templom u. 57.)

„Ahogy az agy fogaskerekei
működésbe lendülnek!”

2018. november

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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apróhirdetések
Apátfalvi 2,5 szobás nagykertes ház
melléképületekkel eladó. Gáz bevezetve, csatornázott.
Érdeklődni a 06-20-399-4604-ös telefonszámon lehet.
Gorenje nagy fagyasztószekrény eladó (Irányár: 12.000 Ft).
Érdeklődni a 06-30/485-9508 telefonszámon lehet.
Eladó elektromos káposztaszelő,
káposztás hordók, vegyes tüzelésű
kályhák, régifajta varrógépek. Érdeklődni: 70/251-3243
Kerékpár után gyermekszállító futó
eladó!
Keresek hagyományos ébresztőórát
(hagyományos vekker órát).
Telefonszám: 20/9450-948

Házi tej – tehéntúró – sajt
árusítása
minden
a Piactéren 5.30-tól.

szombaton

Vancsó Zoltán

Őstermelők
figyelmébe

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
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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

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját a 2018. évi karácsonyi programsorozatra.
Advent I. – 2018. december 1. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a Faluházban
16:30 – Első adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise
Advent II. – 2018. december 8. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a Faluházban
16:30 – Második adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

Aki 2016-ban váltott
őstermelői igazolványt,
annak a betétlapja
2018. december 31-én lejár.

Advent III. – 2018. december 15. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a Faluházban
16:30 – Harmadik adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

A falugazdásznál már lehet érvényesíteni az igazolványt,
azaz igényelhető a betétlap
2019-re és 2020-ra.
Fehér Attila falugazdász
ügyfélfogadási ideje:
hétfő 8–16 óra, péntek 8–12 között.

Advent IV. – 2018. december 22. (szombat)
13 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a Faluházban
14:30 – FALUKARÁCSONY ünnepi műsor a Faluházban
16:30 – Negyedik adventi gyertya meggyújtása a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

Telefon: (0620) 510 2783

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

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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90. születésnapját ünnepelte
Pruzsina Ferenc

A 90 éves Pruzsina Ferencet köszöntötte az apátfalvi önkormányzat nevében Szekeres Ferenc polgármester és Antal Sarolta települési képviselő október 6-án, szombat délelőtt.
Pruzsina Ferenc 1921. október 6-án született a Tolna megyei Faddon. A leszerelés
után került először Komlóra, majd később
Apátfalvára. Feri bácsi elárulta, a néhai felesége csábította Csongrád megyébe, bár
ő először azt hitte, Makón fog élni. Végül
nem így történt: a Maros folyó melletti
Apátfalvára költöztek. Feleségével közel 60
évig éltek házasságban és egy lányuk, illetve egy fiuk született, aki hamar elhunyt.
– Mióta a feleségem is eltávozott, már
csak a lányom, Évi maradt. Vele nagyon
szoros a kapcsolatunk, összetartóak vagyunk – árulta el Feri bácsi. Az ünnepelt
szerint a hosszú élet titka az is, hogy sokat
kell sportolni – elmondta, 60 éves koráig
focizott a helyi fiatalsággal, de NB III-as
csapatban is játszott. A másik szerelme a
horgászat: a legnagyobb fogása egy 16 kilós amur volt. Dolgozott a nagylaki kendergyárban is, onnan ment nyugdíjba.

Szekeres Ferenc polgármester, Pruzsina Ferenc ünnepelt, Antal Sarolta települési képviselő
Feri bácsi hangsúlyozta: a nyugdíjas éve, – Mindenki addig él, amíg a jóisten elren90 éves koráig jók voltak. Nem panasz- delte – tette hozzá Pruzsina Ferenc.
kodhat a családjára és a közeli, távoli
rokonságára sem. Azt kívánja minden(www.makohirado.hu,
kinek, hogy élje meg ezt vagy hosszabb
Gajáta Fanni cikke alapján)
kort erőben és egészségben.
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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