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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja
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M. Fresch nyomán Hamar István:
1. Adventi hírnök, friss fenyőág.
Adventi hírnök
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

3. Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már három gyertyaláng!
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

2. Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

4. Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már négy kis gyertyaláng!
Azt mondta Jézus: visszajön még,
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Év vége, karácsony felé közeledve
többet gondolunk a magunk mögött hagyott hónapok történéseire, fontosabb eseményeire és abban bízunk, hogy mindenki a békesség és a szeretet felé fordul.
Advent időszakában nemcsak minden
nappal közelebb kerülünk karácsonyhoz,
a Megváltó születéséhez, de egyre többet
gondolunk a karácsony legfőbb üzenetére,
a szeretetre. Boldogságot, meghittséget,
harmóniát várunk, és az ünnepre való tekintettel mindent megteszünk azért, hogy
ez így is legyen otthonainkban. Ilyenkor
többet gondolunk a nehéz sorsú embertársainkra, sokan próbálnak adományokkal támogatást nyújtani, hogy a nélkülözés ne vessen árnyékot mások szeretetteljes karácsonyára sem. Apátfalva Község
Önkormányzata is keményen dolgozik
ezekben a hetekben azért, hogy az ünne-

pekre minden rászoruló családhoz, idős
lakosunkhoz eljussanak a lehetséges támogatások. Novemberben 850 darab saját nevelésű csirkét tudtunk szétosztani
Ez a segítség nem az utolsó volt, hiszen
a sertésállományunk egy részét is levágjuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan a feldolgozás után, darált húsból, kolbászból,
hurkából kb. 800 darab ajándékcsomagot
készíttetünk, melyet aztán a 65 év feletti idős és szépkorú lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédelmi
támogatásban részesülőknek, valamint a
hátrányos helyzetű családoknak osztunk
ki karácsonyra. A Belügyminisztérium
szociális célú tüzelőanyag támogatását
316 lakosunknak tudjuk kiosztani, és az
Élelmiszer-bank élelmiszeradománya is
mind segítség a mindennapi megélhetésben. Bízunk abban, hogy lakosaink
érzik és értik azt az önkormányzati szán-

dékot, mely mögött az egyre szélesebb
körben nyújtott támogatás és a lakosok
életfeltételeinek javítása áll. Szerencsére
nem mindenki rászorult vagy hátrányos
helyzetű, de mindenki kerülhet olyan
élethelyzetbe, amikor apróbb ügyei vagy
nagyobb problémái megoldásában szükséges a segítség. Apátfalva Község Önkormányzata igyekszik e feladatait minél jobban ellátni, annak reményében, hogy az
apátfalvi lakosok élete könnyebb legyen.
Úgy véljük, ezen az úton haladva, apróbb
és nagyobb lépésekben jobb és élhetőbb
települést tudhat magáénak mindenki.
E gondolatok szellemében
kívánok Önöknek
Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt!
Szekeres Ferenc
polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
latos „Dolgozni jöttem a testületbe, nem
A Képviselő- testület 2019. novem- háborúzni!”
ber 25-én tartotta soros ülését.
Szekeres Ferenc elmondta, ő is azt szeretné, ha Varga Péter valóban dolgozna a
A testület módosította az Apátfalvi Szociá- testületben, ugyanis sem az alakuló, sem
lis Alapszolgáltatási Központ szervezeti és a két rendkívüli és a mai rendes ülésen
működés szabályzatát, majd a képviselők sem vett részt, és még képviselői esküt
felülvizsgálták a roma és a román nemze- sem tett.
tiségi önkormányzatokkal korábban kö- – Egy hónap alatt nem sikerült leülnie doltött szerződéseket. A cigány nemzetiségi gozni, ha neki tényleg Apátfalva az első,
önkormányzat a Rákóczi utca 30. szám akkor tisztelje meg a szavazóit, hogy letealatt, míg a román a községházán biztosít szi az esküt, s dolgozzon is a faluért. A táhelyet és állja a tárgyi és technikai feltéte- volmaradását igazolnia kellene – erősítette
leket, valamint a rezsiköltségeket.
meg a jegyző a polgármester szavait. SzeA TOP-os, a Helyi közösségek fejlesztése keres Ferenc azt mondta, hogy a levél nem
Apátfalván és Magyarcsanádon pályázatra a valóságot tartalmazza. – Ne használjuk
három árajánlatkérőtől kértek árajánlatot már kampány célra a helyi újságot, hiszen
40 garnitúra sörpadra. A rendezvények- vége van a kampánynak – mondta.
hez szükséges sörpad garnitúrára, a leg- – Felhívták a figyelmem, hogy komoly nejobb, 883 ezer 920 forintos árajánlattal a hézségekkel küzdenek az óvoda dolgozói
békéscsabai OBI Hungary Retail Kft. aján- – idézte Varga Péter levelének egy részét
latát fogadta el a testület – a bíráló bizott- – Luczó Anikó, az Apátfalvi Bíbic Óvoda
ság ajánlatának megfelelően.
vezetője, aki valótlanságnak nevezte az álAz ülésen Szekeres Ferenc polgármester lítást, mellyel Varga Péter ráadásul nem is
számolt be az előző ülés óta történt leg- kereste meg.
fontosabb történésekről. Kiszely Jánosné
elmondta, többen megkeresték a Maros
(www.makohirado.hu,
utcáról, hogy mikor lehet ismét térkövet
Korom András cikke alapján)
igényelni a járdák javításához. Szekeres
Ferenc elmondta, amíg a piac és a saját járdaprogramhoz nem biztosítják a kellő térkövet, addig nem lehet igényelni.
Maros utca – Nagyköz kereszteződésére
elsőbbségadás kötelező táblákat szeretné- Apátfalva Község Önkormányzat Képvinek. Szekeres Ferenc elmondta, kettőre is selő-testületének kérése volt, hogy a helyi
szükség van, s ezeket hamarosan felsze- lapban jelenjen meg az adott hónapban
relik, de tükröt is szerelnek a Rákóczi és megtartott képviselő-testületi ülések száHunyadi utcák sarkára – ezek beszerzése ma és ezen üléseken a képviselők milyen
folyamatban van.
rendszerességgel vettek részt.
Czigeldrom-Korom Zoltán az Ady Endre kátyúzására kérdezett rá. Azt mond- Október hónapban 1 ülés volt, melyen
ta, hogy a hideg beállta előtt jó lenne részt vett:
elvégezni.
Szekeres Ferenc polgármester, Kiszely
Varga Péter képviselő levélben fordult a János Pálné alpolgármester, Antalné Bípolgármesterhez, a testülethez és az Apát- ró Rita, Antal Sarolta, Herczegné Jáksó
falvi Hírmondó szerkesztőségéhez. 2019. Anita, Nándori Gábor települési képvisenovemberi számában miért nem jelenhe- lők. Az októberi ülésen Varga Péter teletett meg a képviselői munkájával kapcso- pülési képviselő nem vett részt.

KÉPVISELŐI
MUNKAVÉGZÉS

November hónapban 4 ülés volt.
Szekeres Ferenc
4 alkalom
Kiszely János Pálné
4 alkalom
Antalné Bíró Rita
4 alkalom
Antal Sarolta
3 alkalom
Herczegné Jáksó Anita
4 alkalom
Nándori Gábor
3 alkalom
Varga Péter
0 alkalom
A felsorolásból jól látszódik, hogy Varga
Péter képviselő októberben és novemberben sem jelent meg képviselő-testületi ülésen, a képviselői esküt sem tette
le és nem vett részt a munkában.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. november

SZÜLETÉS:
11.13.: Zelenák Boldizsár
Édesanyja: Csányi Ildikó
Édesapja: Zelenák György
Apátfalva, Templom u. 88.

HALÁLESET:
Varga Jánosné (Kerekes Julianna)
Apátfalva, Kossuth u. 56. Élt: 84 évet
Gulyás Jenő, Apátfalva, Szabadság u.
10 . Élt: 75 évet
Kerekes Mihály, pátfalva, Kereszt u.
62. Élt: 78 évet
Bucsányi András, Apátfalva, Béke u.
25. Élt: 85 évet
Langó Istvánné (Benkő Edit), Apátfalva, Szegfű u. 16. Élt: 53 évet
Janovics Mihály, Apátfalva, Kossuth
u. 184. Élt: 60 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés nem volt.
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MEGHÍVÓ!
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött soros ülését
2019. december 16-án (hétfőn) 16 órakor
az Apátfalvi Faluházban tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester
továbbra is
szerdai napokon
8.00-tól 12.00-ig tart
ügyfélfogadást a lakosság
számára, de természetesen a
polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében az elfoglaltsága függvényében fogadja a
helyi lakosokat.
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Megérkezett a kétezerötszáz mázsa
szociális tűzifa Apátfalvára

Apátfalva pályázott a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásra, és nyert 329
erdei köbméter keménylombos
tűzifát, 7 millió 103 ezer 110 forint értékben. Megérkezett szociális célú tűzifa Apátfalvára, a

Délalföldi Erdészeti Zrt. telephelyeiről. A több mint 2500 (azaz kétezerötszáz) mázsányi tüzelőanyagból a rászoruló apátfalviaknak
Apátfalva
Község
Önkormányzata szociális célú tűzifát ad – a készlet erejéig.

A szociális tüzelő juttatást azok kaphatják csak meg, akik jövedelme családok
esetében: fejenként és havonta legfeljebb
57 ezer (azaz ötvenhétezer) forint, egyedülállóknál: havonta 85 ezer 500 (azaz
nyolcvanhétezer-ötszáz) forint. A kérelemhez csatolni kellett a jövedelemigazolást és/vagy a nyugdíjszelvényt.
A támogatáshoz kapcsolódó kérelem
nyomtatványa átvehető volt a polgármesteri hivatalban, illetve a Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelmeket november 11. és november 29. között
lehetett leadni. A kérelmeket december
3-án bírálta el a Szociális és Nemzetiségi
Bizottság.
A 337 igénylő közül 155 családos és 161
egyedülálló, azaz 316 apátfalvi rászorulónak kerül kiosztásra szociális célú tűzifa
még a karácsony előtt. A családosoknak
10 mázsa, az egyedülállóknak pedig 6 mázsa keménylombos, darabolt tűzifa kerül
kiosztásra.
Valamennyi érintettet írásbeli határozatban értesíti majd a polgármesteri hivatal,
hogy mikor és hol veheti majd át a szociális tűzifát.
Szekeres Ferenc
polgármester

Eseti pénzbeli
támogatás Apátfalván

A gyermekek védelméről és a
gyámügyi
igazgatásról
szóló törvény alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek
a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága
tárgyév augusztus elsején fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára pénzbeli támogatást nyújt,
a második alkalommal annak a
gyermeknek nyújt támogatást,

akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november elsején fennáll, pénzbeli támogatást
nyújt Magyarország Kormánya.
Apátfalván is egy évben kétszer van kifizetés, augusztusban és novemberben.
Magyarország Kormánya jóvoltából
2019 novemberében 166 gyermek részesült pénzbeli támogatásban Apátfalván.
Az alapösszegű támogatás összege

6.000 Ft, a hátrányos, és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére az emelt összegű támogatás 6.500 Ft.
Apátfalván novemberben 33 fő 6000 Ftot, 133 fő 6500 Ft-ot, így összesen
166 gyermek részesült támogatásban,
1.062.500 Ft, azaz egymillióhatvankettőezerötszáz forint összegben.
Szekeres Ferenc
polgármester
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Negyvenmillióból fejleszthetik
az ovikonyhát Apátfalván

Harmincnyolcmillió forintot nyert
rá az apátfalvi önkormányzat a
Belügyminisztérium egyik pályázatán, kétmillió forint önrészt pedig álltak. Ebből teljesen modernizálják majd a Dózsa György utcai
óvoda főzőkonyháját. A munkálatok az óvoda nyári zárva tartása
alatt zajlanak majd.
Összesen negyvenmillió forintból újulhat meg az Apátfalvi Bíbic Óvoda Dózsa
György utcai óvodai főzőkonyhája. Ebből
harmincnyolcmilliót nyert a helyi önkormányzat a még a nyáron a Belügyminisztériumhoz beadott pályázatával, és ehhez
önerőként kétmillió forintot szavazott
meg a képviselő-testület – mondta Szekeres Ferenc.
Apátfalva polgármestere hozzátette: – A
hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát
árasztó konyha korszerűsítése több okból is szükségessé vált, ugyanis már nem
a legmodernebb eszközökkel működik, de
a belső felújítás után több modern eszközt
helyezhetünk itt üzembe. Ezek használatának feltétele azonban a jelenlegi villamosenergia-hálózat teljes mértékű felújítása,

illetve az elektromos hálózat bővítésén is
át kell hogy essen az épület. A burkolatok cseréjével lehetőség lesz a hatóságok
által elvárt követelmények betartására is
– mondta.
A villamosenergia-hálózat korszerűsítésén túl betonoznak, burkolnak, festenek
majd a főzőkonyhában, mely így teljes körű felújításon esik át. A jelenlegi eszközök
helyett is újakat kapnak, illetve bővítik is
az jelenleg ott dolgozók által használtakat.
Ez utóbbi egyébként is célja volt az elnyert

pályázatnak.
– A felújítás megkezdésével alkalmazkodnunk kell a konyha nyitva tartásához, azaz
ahhoz, mikor okoznak majd a legkisebb
fennakadást a munkálatok. Miután nyár
elején zárva tart egy hónapra az óvoda,
ezért a felújítást az alatt az idő alatt szeretnénk megvalósítani – sorolta Szekeres
Ferenc, Apátfalva polgármestere.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2019. évi karácsonyi
programsorozatra.
Advent III. – 2019. december 14. (szombat)
14 órai kezdettel a Faluházban (Apátfalva, Templom utca 57.)
Adventi készülődés a Bökény Népével és a Pátfalváért Egyesülettel
16:30 Harmadik adventi gyertya meggyújtása a székelykapu előtt
A Faluház Kicsinyek Kórusának és a Borbély András Band gyerek
zenészeinek műsora
17 órai kezdettel szentmise
Műsort adnak a Rákóczi utcai óvodások

Advent IV. – 2019. december 21. (szombat)
14:30-tól Falukarácsony a Faluházban (Apátfalva, Templom utca 57.)
Fellép a Borbély András Band, a Tini és Mini-Tini mazsorett csoport és a Hagyományőrző csoport
16:30 Negyedik adventi gyertya meggyújtása a székelykapu előtt
A Hagyományőrző csoport műsora
17 órai kezdettel szentmise

A programokon való részvétel ingyenes. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Közfoglalkoztatási vásár
a kormányhivatalban

Hatodszor nyílt meg a Csongrád megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár a Csongrád Megyei Kormányhivatalban. A két napos rendezvény megnyitóján Juhász Tünde kormánymegbízott
elmondta, a közfoglalkoztatásnak
a munakerőpiaci integráción túl a
vidék- és településfejlesztésben is
nagy szerepe van. „Megyénkben
2016-ban 7261-en, idén áprilisban
3401-en dolgoztak közfoglalkoztatásban” – osztotta meg a helyi
adatokat Juhász Tünde, aki arról
is beszámolt, a gazdasági teljesítmény alakulásának köszönhetően
szeptemberben egyszeri juttatást
kaphattak a közfoglalkoztatottak, melyre a megyében több mint
270 millió forint állt rendelkezésre.
Megyei viszonylatban a startmunka mintaprogramok keretében több mint 2 milliárd forint támogatást kapott 44 csongrádi
önkormányzat 1443 fő közfoglalkoztatására. „Kiemelendő megyénk hajléktalan
mintaprogramja, amely 15 fővel idén is
elindulhatott, 19,5 millió forint támogatást kapott. Valamint az egészségkárosultak
közfoglalkoztatása is elindult az idén, 2 fő
foglalkoztatásával” – részletezte a kor-

mánymegbízott. „Csongrád megyében már
nem kérdés a közfoglalkoztatási programok
értékteremtő volta” – tette hozzá.
Apátfalva is kapott felkérést a kiállításon
való részvételre. A start mintaprogramjainkból a legszebben sikerült termékeinket
összeválogatva igyekeztünk bemutatni.
Az állattartáson és a növénytermesztésen
túl, (amit molinón és szórólapon mutattunk be) az előállító üzemeink termékei
is bemutatásra kerültek. A Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron a Mívesház
Manufaktúra két dolgozója, Tari Andrea
és Guvat Lászlóné rendezték be a termékeinkből a pavilont, valamint az érdeklődőknek válaszoltak a szakmai kérdésekre.
Juhász Tünde elmondta, a kormányhivatal elkötelezett a magas minőségi értékkel
ellátott termékek iránt, ezért egy kézműves termékek eladására létrehozott üzletet, a Helyiség Kézműves Termékek Boltját hozták létre.
Biczi Orsolya a területi közigazgatás humánfejlesztésével megbízott miniszteri biztos elmondta, a kézműves termékek boltjára országszerte nem volt példa.
„Sokkal többről, összefogásról és közös gondolkodásról van szó” – fejtette ki az üzlet
kapcsán. A közfoglalkoztatás kapcsán elmondta, fontos a benne részt vevők szá-

mára a munka, hiszen a munka tartást ad,
értékesnek érzik magukat tőle. „A munka
és a feladat megtanít minket küzdeni és kitartani. Tükröt mutat abban, hogy miben
vagyunk igazan jók” – osztotta meg gondolatait Biczi Orsolya.
Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási, stratégiai és koordinációs főosztály vezetője elmondta, Csongrád megye úttörő a közfoglalkoztatási kiállítások
megszervezésében, országosan a második
legtöbbet tartották itt. A főosztályvezető
elmondta, a közfoglalkoztatásban havonta
átlagosan szereplők száma egyre csökken,
az év végére országosan az ő számuk akár
200 ezer alá.
Ez az esemény jó példája annak, hogy a
közfoglalkoztatásnak a munkaerőpiaci integrációs hatáson túl jelentős szerepe van a
vidék- és településfejlesztésben, a kistelepülések önellátóvá válásának folyamatában is.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden munkatársunknak, akik a
közfoglalkoztatási programokban ill. a feladatok ellátásában részt vesznek és munkájukkal hozzájárulnak a mindennapokban Apátfalva sikereihez.
Forrás: SZEGEDMA portál alapján
Szekeres Ferenc polgármester
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„Aranyos”-ak a Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar, valamint a Pátfalvi Trió tagjai
Csoportunk és a Trió tagjai 2019.
november 24-én Vésztőn a XIII.
Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjén mérette meg magát.
(A csoport 1981-es alakulása óta
tudomásunk szerint második alkalommal indult a versenyen).
Felnőtt kategóriában neveztünk,
mindkét formáció a szakmai zsűri értékelése alapján „Arany” fokozatot ért el. Ezáltal továbbjutott a
középdöntőbe, mely a következő
év tavaszán indul. Mindkét formáció két-két népdalcsokorral állt
színpadra, melyből a zsűri szívéhez közelebb álló összeállítással –
dél-alföldi népdalok és Apátfalvi Köszönöm a csoport kitartó munkáját és lelkes hozzáállását. Továbbá köszönjük Apátnépdalok – készülünk a közép- falva Község Önkormányzatának támogatását.
döntőre.
Tariné Tóth Hajnalka csoportvezető

APÁTFALVÁN IS JÁRT A MIKULÁS
December 5-én és 6-án Apátfalvára is ellátogatott a Mikulás.
Először délelőtt 9 órakor a legkisebbek találkozhattak a
Faluház nagytermében a Mikulással és vehették át az ajándékokat. Délután az alsós diákokat meglepetés műsorral is megajándékoztuk, őket a Sajtkukac Duó gyerekzenekar szórakoztatta, majd a műsor után megérkezett a Mikulás. A felsős diákok, az óvodások a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és
a közfoglalkoztatottak gyerekei sem maradtak ki az ajándékosztásból. Az önkormányzat Mikulása több mint 430 apátfalvi
gyermeket lepett meg ezen a két napon.
Szekeres Ferenc
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolai hírek
November hónap az iskolánkban a pályaorientáció, a versenyek és az iskolahívogató jegyében telt el. A Bíbic Óvoda nagycsoportosai november 8-án szüleikkel együtt
érkeztek a programokra. Amíg a kicsik a
leendő tanítónénikkel érdekes feladatokat,
játékokat játszottak, addig a szülők Mátó
Lajos vezetésével iskolánk természettudományos munkájával ismerkedtek meg.
Egyszerű fizikai kísérleteket végeztek el,
kicsit a fizikaórák hangulatába belekóstolva. November 22-én a kicsik angolos
foglalkozáson vettek részt, a szüleik pedig
a programozás világába leshettek be Tóth
László vezetésével, Micro:biteket programoztak, megismerhették az iskolai robotjainkat. November 11-én Kincses Tímea, a
Návay Lajos Szakgimnázium és Szakiskola
intézményvezetője tartott a nevelőtestületnek előadást a szakképzés átalakításáról. Az itt hallottakat kamatoztatva a félévi
szülői értekezleteken ismertetni fogjuk a
változásokat a továbbtanulás előtt álló 6-7.
osztályos gyerekekkel és szülőkkel. A hónap folyamán folyamatosan biztosítjuk a 8.
osztályos diákjainknak a munka világával
való ismerkedést. Jártak a Glorius hotel-

ben, a makói Tescoban, a Duocorban, ahol
betekinthettek az ott dolgozók mindennapi életébe. November 29-én a Pedagógiai
Szakszolgálat szegedi szakemberei tartották a szokásos pályaorientációs foglalkozásainkat. A diákok forgószínpad szerűen
ismerkedhettek meg az új szakmákkal
érdekes és változatos feladatok segítségével. A hangulatos programot Széllné Dobi
Katalin szervezte, köszönet neki és a Szakszolgálat munkatársainak.

Több verseny is zajlott ebben a hónapban.
Az alsó tagozat hagyományos mesemondó
versenye a Faluházban került megrendezésre. Nagy izgalommal készültek a gyerekek a választott meséjük előadására. Az
1-2. osztályosok versenyében
I.
Baka Tibor 1.a
II.
Farkas Danica 2.a
III. Borsos Tamás 1.a osztályos tanulók végeztek.
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A 3-4. osztályosok versenyében
I.
Baka Viktória 4.a
II.
Balogh Szabolcs 3.a
III. Szalamia Tünde 4.a értek el szép
eredményt.
Felkészítő pedagógusok: Simon Hajnalka,
Fazekas Gizella, Tóth-Restás Marianna és
Csávás Antalné.
A Csanádpalotai Dér István Általános Iskola szövegértési versenyén Antal Máté,
Langó Richárd, Baka Viktória és Szalamia
Tünde tanulóink vettek részt. Derekasan
helyt álltak, de az első három helyre nem
kerültek be. A felsős diákok a hagyományos pitvarosi matematika versenyen vettek részt, ahol a térségből 10 iskola tanulói
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ka, dobó Gyöngyi és Tóth László.
A 4. osztályosok Szemezgető foglalkozásait is ebben a hónapban tartották meg a
felsős pedagógusok. Érdekes fizikai kísérletekkel foglalkoztak, digitális képességeket fejlesztettek a Kahoot programmal,
hazánk természeti kincseivel ismerkedtek
a Learningapps alkalmazásokkal. Vidám
és ismeretekben gazdag délutánt tölthettek együtt a gyerekek és tanáraik.
November 30-án az apátfalvi Szent Mihály római katolikus templomban a Dózsa György Általános Iskola nyolcadik
osztályos diákjai adtak hangulatos, zenés
ünnepi műsort a nagy számban megjelent érdeklődőnek, akik tapssal köszönték
meg a Teréz anya gondolataival színesített,
neveztek be. A népes mezőnyben Varga könnyed hangulatú előadást. Betanította
Levente 2., Ábel Dávid 4. helyezést ért, Fa- Veréb Anett.
zekas Andrea 6. helyen zárta a versenyt.
Felkészítő nevelő Mátó Lajos volt.
Az ötödikesek belekóstoltak a tantárgyi
November vége az adventi időszak kez- projektfeladatokba, ahol a szaktárgyi tudete. Iskolánkban hagyományosan ekkor dásukat kreativitással ötvözve kell csapatgyújtjuk meg az adventi koszorúnkon a ban dolgozva produktumot létrehozniuk.
gyertyákat. Az első alkalommal az első és Nem csak egy saját mesét kellett írniuk,
az ötödik osztályosok mutattak be hangu- hanem filmet kellett forgatni belőle, illatos műsort. Betanították: Simon Hajnal- letve bábszínházi előadásként kellett be-
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mutatniuk. De volt olyan csapat is, akik
képregényként rajzolták meg a történet
eseményeit. A jó hangulatú előadások bebizonyították, hogy a tanulás és a szórakozás nem zárják ki egymást.
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AZ ELSŐ ADVENTI
GYERTYA
MEGGYÚJTÁSA
Az első adventi gyertya, a hit gyertyájának
meggyújtására, az Apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola, 8. osztályos tanulói készültek egy kis műsorral.
Bevezetésképp, felidéztük, hogy mit is jelent az adventi időszak.
Az Advent szó eljövetelt, megérkezést,
az Úr eljövetelét jelenti. Ezek a napok a
karácsonyra történő lelki felkészülődés
napjai, 4 hetes várakozás az év talán legnagyobb, legszebb ünnepére. Első napja
a karácsony napját megelőző 4. vasárnap,
utolsó napja pedig a szenteste napja.
Nov. 30-án van szent András napja. A
nap már az adventnak, illetőleg az egyházi évnek kezdete, amely beleesik a téli
napfordulat időszakába. A zajos mulatság régen megszűnt ilyenkor, a muzsikaszó farsangig elhallgatott. A szeged
vidéki mondás szerint András zárja a hegedűt, vagyis bekötötte András a muzsikát. Régen nem rendeztek bálakat, zenés mulatságokat advent idején. Viszont
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kezdődnek már a disznótorok, innen a
szegedi tréfás Disznóölő Szent András
megnevezés.
Adventi szokás a hajnali misékre, a rorátékra való járás, melyek hétköznaponként, általában hajnali 6 órakor kezdődnek. Ezeken a szentmiséken különös
hangsúlyt kap a Kis Jézust méhében hordozó Szűz Mária tisztelete.
Adventkor hagyomány koszorút készíteni, fenyőágból kör alakút, 4 gyertyával.
A 4 gyertyából 3 gyertyának a színe a
lila, egynek pedig a rózsaszín. A lila szín
a bűnbánat jelképe, utalva arra, hogy az
adventi időszak hangulatára a fegyelem,
összeszedettség, a csend a jellemző. Az
egy rózsaszín gyertya a színével is az
örömöt jelképezi, azt hangsúlyozván,
hogy közeleg az öröm ünnepe.
A gyertyák, a színükön túl, egy-egy fogalmat is jelképeznek. Az első a hitet, a
második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet.
A gyertyákat vasárnaponként, vagy
előző este gyújtják meg, minden alkalommal egyel többet. A világító gyertyák számának növekedése, szimbolizálja azt a növekvő fényt, melyet az Is-
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ten ad a Jézusra várakozó embereknek
karácsonykor.
Az adventi ünnepkörben, az adventi fényekkel ékesített utcákon, karácsonyi
vásárokban, otthon, karácsonyi katalógusokat böngészve, hajlamosak vagyunk
elfeledkezni az ünnep valódi lényegéről,
a csendességről, a békéről. Egy dal (Wolf
Kati, Szekeres Adrien, Roy-karácsonyi
álom) által felidéztük egy kicsit azt a világot, „hol nem volt rohanás, csak békesség,
és jó volna hinni, hogy létezik még…
A mai rohanó világban, a siker, a pénz,
vagy csupán csak a megélhetéshez szükséges javak hajkurászása közepette, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a valós emberi
értékekről. Akarva vagy akaratlanul is, de
megbánthatunk másokat, megbánthatnak
minket. Így kudarcokat élhetünk meg, és
hamar elgyengülhetünk, feladhatjuk céljainkat, terveinket, álmainkat. Teréz anya
nyolc parancsolata arra bíztathat bennünket, hogy bármilyen akadály ellenére is, de
próbáljunk meg a helyes úton maradni,
követve olyan erényeket, mint a becsületesség, jócselekedet, önzetlenség, igazságosság, tisztesség, szeretet. Ne törődjünk a
rosszal, csak építsünk, és tegyük a jó!
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Teréz anya nyolc parancsolata
1. Amit az évek hosszú során át felépítettél,
egy másodperc alatt romba dőlhet.
Ne törődj vele! Te csak építs!
2. Ha valakinek segítesz az emberek haragudni
fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts, akinek szüksége van!
3. Minden telhetőt tegyél meg a világért,
ezért rúgást fogsz kapni cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

Karácsonykor mindenki megpróbálja letenni terhét, félrerakni haragját, búját, bánatát. Egy dal által (Pintér Béla – Csoda
vár) próbáltuk érzékeltetni, hogy ne csak
karácsony éjjelén békéljünk meg, hanem
legyen minden napunk karácsony, minden napunkat vezérelje a hit, remény,
szeretet…
Templomi műsorunkat egy ünnephez illő

5. A becsületesség, a tisztesség, és az igazmondás
támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes,
tisztességes és őszinte.
6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül
cselekszik, és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátaidat!
7. Ha jót cselekszel, azt mások úgy tekintik majd,
hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid, és igaz
ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd a céljaidat!

verssel zártuk, mely igazából nem csak az
ünnepre szólhat, hanem mindennapjainkra is, hisz nem olyan nagy dolog hinni és
szeretni…
A székelykapu előtt meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, ahol, a hit
gyertyájának fényében, egy adventi verssel
kívántunk még mindenkinek csöndes, békés, adventi készülődést az ünnepekre, a

karácsony ünnepére.
Mindenkinek kívánunk Békés
Adventi
időszakot,
Boldog,
Meghitt Ünnepeket, szerettei körében!
Az Apátfalvi Iskola 8. osztályos tanulói,
és felkészítő tanáruk, Veréb Anett
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BÍBIC OVIS HÍREK
nyek megszervezése, stb. – támogatáshoz jutott. A tárgyi eszközök beszerzésén,
bölcsőde épületének kialakításán túl kollegáink szakmai továbbképzéseken, fórumokon, kistérségi konferenciákon, vehettek, illetve vehetnek részt. A különböző
Intézményeinkben a 2017-2018-as nevelé- programok, események megszervezéséért,
si évtől 2020. szeptemberig kettő pályázat lebonyolításáért, azokon való részvéteprogramelemei valósulnak meg. E pályá- léért az óvodapedagógusok díjazásban
zatok a következők:
részesülnek.

Az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde
pályázatai

1.
Oktatási
Hivatal
„EFOP-3.1.3- Nagy örömünkre szolgált, illetve szolgál a
16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és következő eszközbeszerzések, programok
integrációs köznevelési intézkedések tá- megvalósulásának lehetősége:
mogatása (Esélyteremtő óvoda)”
EFOP 3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink
2. Apátfalva Község Önkormányza- a jövő – humán szolgáltatások minőségéta EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyerme- nek fejlesztése Csongrád megyében” pályákeink a jövő – humán szolgáltatások minő- zat kapcsán:
ségének fejlesztése Csongrád megyében”.
• „ Föld napja az óvodában”:
–
eszközbeszerzés 522.618 Ft (szeA pályázatok kapcsán óvodáink és bölcsőlektív hulladékgyűjtő sziget, komdénk sok-sok forráshoz – melyek tárgyi
posztáló-, vízgyűjtő edény, gyereszközök beszerzése, programok, esemémek kerti szerszámok, fejlesztő
játékok, Duplo építő, építkezési
terepasztal, stb. ).
– eszközbeszerzés: 53.594 Ft (fejlesztőjátékok).
•U
 tazó gyermekpszichológus jelenléte
intézményeinkben.
• „ Játszva angolul” – játékos nyelvoktatás óvodásoknak.
• „ Családi nap” az óvodában – 3 alkalom: eszközbeszerzés 1.132.128 Ft.
(kültéri játékok – Rugós kutya hinta
-2 db., Polyball -3 db., FEBER piknikasztal, játszósarok, Foxy pedálos autó
stb).
•A
 z óvoda átalakításához kapcsolódó
eszközbeszerzés 1.341.930 Ft (bölcső-

dei bútorok: járóka, pelenkázó asztal,
fejlesztő játékok).
•
Bölcsőde kialakítás: 1.270.000 Ft
(az átalakítással kapcsolatos bontási
munkák elvégzése, nyílászárók cseréje, az építészeti és gépészeti helyreállító munkák munkadíja).
• „ Gyere te is kirándulni!” programelem kapcsán intézményünk három
kirándulást szervezett – mindhárom
tagintézményében–a középső-nagycsoportos gyermekek illetve szüleik,
nagyszüleik, testvéreik számára. Első illetve harmadik úti célunk Szeged – Adventi vásár volt és lesz idén
is, tavasszal a makói Maros parton
lévő lombkoronasétányt, kalandparkot, illetve a Makói József Attila Múzeumot látogattuk meg. Elmondható,
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hogy eddigi kirándulásaink sikeresen
zárultak.
• Szülői informáló klub – adott témák
megjelölésével.
•
Szakmai továbbképzéseken, fórumokon, kistérségi konferenciákon való
részvétel.

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi
felzárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása (Esélyteremtő
óvoda):
• C soportszoba
eszközbeszerzés: Maros: 297.783 Ft, Rákóczi
– 280.788 Ft, Dózsa: 273.990 Ft,
összesen: 852.561 Ft. (trambulin,
billegő rácshinta, tri cikli, torna- rekkel, ajándékokkal, külsős szakemberek
szőnyeg, mozgásfejlesztő készlet, meghívásával.
asztali foci, kétkerekű roller, tornaLuczó Anikó
pad, síléc, óriás teherautó stb).
intézményvezető

•
Egyéni fejlesztő eszközök beszerzése: Maros: 141.616 Ft, Dózsa: 124.391
Ft, Rákóczi: 129.376 Ft., összesen:
395.383 Ft. (terepasztal, pénztárgép,
memóriajáték, ütő hangszer, fejlesztő
játékok).
•
Szakmai továbbképzéseken, fórumokon, kistérségi konferenciákon való
részvétel.
Összességében látható, hogy a tárgyi eszközök beszerzése – 5.568.214 Ft – kapcsán
kialakíthattuk bölcsődénket, bővült intézményünk tárgyi eszközállománya, melynek nagyon örülünk. Ezen összegen túl
gazdagíthattuk eseményeinket élelmisze-
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„Cipős doboz” Karácsonyi ajándékgyűjtést
szervez 2- 7 éves gyermekek számára
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Kérjük a falu lakosságát, hogy a feleslegessé vál
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 gyermekvédelm
munkaközösség tagjainak közreműködésével.
A gyűjtés folyamatos, december 10-ig.
Felajánlásaikat köszönjük!

„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 10-ig.
Felajánlásaikat köszönjük!

Óvoda dolgozói és a gyermekek

Kedves Szülők!

Óvoda dolgozói és a gyermekek

2019. december 21-től (szombat)
2020. január 3-ig (péntek)
intézményünk zárva tart.
A szünet utáni
első nevelési nap:
2020. január 6. (hétfő)
Az óvodák ezen a napon nyitnak.
Tisztelettel: az óvoda vezetősége

„Karácsony ünnepén
szívből azt kívánom,
legyen béke a szívekben
és az egész világon!”

Áldott, békés ünnepeket kíván
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és
Bölcsőde minden dolgozója
és a gyermekek!
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2019. évi Startmunka mintaprogram
összefoglaló

Az előző évekhez hasonlóan a
2019-es évben is folytatódtak a
Startmunka mintaprogramok.
Apátfalva Község Önkormányzata állattartásában a 2018-as év végétől 81 db sertésre
gyarapodott az állományunk, amelyből 31
db sertés saját nevelésű, az állattartásunkban született. Ezek a sertések kerülnek feldolgozásra az év végi ajándék sertéshús
csomagokban a rászorulók, a 65 év feletti
lakosok és az önkormányzatunk közfoglalkoztatott dolgozói számára. Az év folyamán szintén az állattartást gyarapította 2400 db baromfi, amely két turnusban
érkezett a kora nyári időszakban 1400 db
Shaver Farm baromfi, amelyből 917 db
került eladásra a település lakosai részére,
ez mintegy 1,4 millió forint bevételt jelentett az Önkormányzatunk számára. 483 db
baromfi szociális osztásra került, illetve a
V. Apátfalvi Gasztronómiai Fesztiválon a

rendezvény résztvevői számára pörköltek
készültek. Az előző évekhez hasonlóan
szeptember végén érkezett 1000 db ROOS
308 baromfi, amelyek szintén kiosztásra
kerültek.
Juh állományunk az év eleji magas szaporulattal 41 db egyedet számlált, amelyből
15 db szintén a gasztronómiai fesztiválon
bemutatott és felszolgált birkapörkölt ételek alapanyagját szolgáltatta.
Apátfalva Község Önkormányzata a növénytermesztési programja a 2019-es évben is sikeresnek mondható, a már jól
bevált séma szerint főnövényként paradicsomot és paprikát termeltünk 1000 m2
területű hidegfólia sátrainkban. 1500 kg
paradicsomot és 2000 kg tv és kápia paprikát takarítottunk be, amelyek a helyi
termelői piacon kerültek értékesítésre a
település lakosai számára. A korai tavaszi
és őszi időszakban spenót, borsó, uborka,

zöldbab saláta, karalábé és retek termelése
folyt növénytermesztési programban. Az
ősz folyamán az előző évekhez hasonlóan
a saláta és a karalábé volt a főbb termesztett növények, amelyekből 1100 kg került
értékesítésre a települési lakosság körében.
A mezőgazdasági programunkban a fólia
sátoros zöldségtermesztés mellett szabadföldi növényeket is termeltünk kukoricát,
búzát és árpát. Az aratáskor érezhető volt,
hogy az idei év nem kedvezett. Árpából
2 ha területen 65 q, búzából 2 ha területen
45 q és kukoricából 5 ha területen 400 q
termény került betakarításra. A betakarított terményeket az állattartásunkban
hasznosítjuk, így próbáljuk az önellátás
felé terelni a gazdaságunkat és csak a speciális takarmány kiegészítő koncentrátumot kell a startmunka mintaprogramból
finanszíroznunk, az így nyert többlet forrást eszközbeszerzésekre, korszerűsítésre
fordíthatjuk.
Önkormányzatunk varrodájában is tovább
folyt a munka az év során, több rendezvényen is részt vettek a dolgozóink, akik
főbb profiljukként a szőnyeg különlegességekkel várták a vásárlóikat. Heti rendszerességgel jelentek meg a környékbeli
piacokon a termékeikkel, ahol visszatérő
vásárlók és új vásárlók körében továbbra
is nagysikernek örvendenek az Apátfalvi
Mívesház Manufaktúra által előállított minőségi termékek.
A 2018-as évben Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által indított
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Járda Támogatási Program, amellyel a helyi
lakosok számára biztosít Önkormányzatunk építési anyagokat az ingatlanok előtt
közterületen lévő járdák és bejárók helyreállításához igény szerint. A programunk a
2019-es évben tovább folytatódott, amely
révén 1064 m2 térkő, 606 db szegélykő, került átadásra, így mintegy 3 millió forint

támogatást nyújtva Apátfalva település lakosai számára. A térkövet és szegélykövet
Apátfalva Község Önkormányzata közfoglalkoztatott dolgozói állították elő a startmunka mintaprogramban. A saját gyártású
térkővel került kiépítésre a Koszorúzó Honvéd Szobor környezete és a hunyadi utcai
játszótér kültéri edzőparkjának környezete
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is, valamint a sírkertünkben a ravatalozó
előtti terület helyreállítását 100 m2 térkővel
és 60 db szegélykővel támogatta Apátfalva
Község Önkormányzata.
Elmondható, hogy a startmunka mintaprogramokban a 2019-es évet sikeresen
zárta Önkormányzatunk, a 2020-as évben
tovább folytatjuk a munkát.

Népzenei Találkozó 2019.
Az idei évben is megrendezésre került a Népzenei Találkozó,
2019. november 9-én szombaton.
A műsor elején egy perces néma
csendben megemlékeztünk Bakai
Mátyás
egykori
zenekaralapító tagról, aki idén októberben elhunyt.
A házigazda Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar tagjai ebben az évben
is számtalan fellépésen, a csoport életét
meghatározó eseményekben vett részt. Elsőként 2019. május 18-án Kunhegyesen
vettünk részt a KÓTA által megrendezésre
került Térségi és Országos Szakmai Minősítőn, ahol a csoport és a Pátfalvi Trió

térségi szinten a legmagasabb, „Kiváló”
minősítést ért el. Ezt követően 2019. június 22-én Mezőtúron, a II. Nemzetközi
Citerafesztiválon a citerazenekar tradícionális kategóriában elnyerte a 2. helyezést
– hatalmas öröm volt számunkra. Végül
beneveztünk a Vass Lajos Népzenei Versenyre, melyre 2019. november 24-én
Vésztőn került sor, és az elődöntőből a csoport és a Pátfalvi Trió „Arany” fokozatot
elérve, továbbjutott a 2020. tavaszán induló középdöntőbe.
A találkozónkat az alábbi csoportok színesítették műsorukkal:
Földeákról a Szivárvány Népdalkör és a
Földeáki Pávakör, Csanádpalotáról a Bú-

zavirág Népdalkör és Citerazenekar, a
Kisteleki Citerazenekar, új kapcsolatunk a
Zsanai Dalkör, Makóról a Nefelejcs Népdalkör, a Királyhegyesi Dalkör, Kiskundorozsmáról az Öreghegyi Bodza Citerazenekar, a helyi Pátfalvi Trió, és a Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar.
A rendezvényt vacsora és mulatság zárta.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Apátfalva Község Önkormányzatának,
a Faluház dolgozóinak és mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta a
rendezvényt.
Köszönettel:
Tariné Tóth Hajnalka
csoportvezető
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Adventi készülődés az Ifjúsági Klubbal

Az adventi készülődés az idén
első alkalommal nyitotta meg

szervezésében a gyerekek és
családjaik gyertyatartókat festettek, karácsonyfadíszeket és
adventi naptárat készítettek.
Ügyességi játékok, és feladatok
várták mindazokat, akik megpihentek az alkotást követően.
A kandalló mellett hóemberek sorakoztak, várva, hogy a
gyerekek arcot és gombokat
ragasszanak rájuk, majd sálat
rakjanak a nyakukba. A színpadon a délután végére egy jákapuit az érdeklődők számá- téktorony magaslott, melynek
ra. Az Apátfalvi Ifjúsági Klub építő elemei a gyerekek egy-

egy megunt játéka volt, amit
felajánlottak a Vöröskereszt
számára. Köszönjük, hogy palacsintával és teával kedveskedett Kiszely Jánosné, Bajusz
Andrásné, Nagy Sándorné,
Csonka Jánosné, Sóki Erika és
Dinnyés Angéla a résztvevőknek. Köszönjük Bíró Antalnak
a fából készült hóembereket,
melyek a Faluház termeit díszítik. Áldott ünnepeket kíván
az Apátfalvi Ifjúsági Klub!
Antal Eszter

Advent – karácsony
Óvodásaink templomi szereplése

Karácsony az év legszebb és legnagyobb
keresztény ünnepe, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékezünk. A karácsonyi
ünnepkör advent első napjával kezdődik
és vízkeresztig tart (január 6.). Az adventi
időszak a várakozás, lenyugvás, visszafogottság, a felkészülés, az öröm várásának
időszaka. Az adventi időszakban koszorút
készítünk, melyen négy gyertya ég. Ezek
színe lila – mely a bűnbánatot jelképezi –,
kivéve a harmadik gyertyát, amely rózsaszín, mert ez az öröm színe. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat – első a hit,
második a remény, harmadik az öröm, negyedik a szeretet.

2019. december
Intézményeinkben is készítünk adventi
koszorút, és minden héten meggyújtunk
egy gyertyát, karácsonyfát díszítünk, karácsonyi dalokat, verseket tanulunk, beszélgetünk az ünnepről. A kis hittanos gyermekeink – Fejes Szilvia hitoktató irányításával – megtanulnak egy-egy szép verset,
dalt mindhárom óvodában, és templomunkban, az első három gyertyagyújtáson
– szentmise keretében – előadják műsoraikat. Ebben az évben is így történik, folytatjuk hagyományainkat.
Az 1. gyertyagyújtáson a Maros utcai
óvoda volt jelen: Bajusz Levente, Benke
Zsombor, Farkas Ilona, Farkas Julianna,
Jani Bence, Komáromi Bálint, Langó Zita,
Pécsi Zente Krisztián.
A 2. gyertyagyújtáson a Rákóczi utcai óvoda: Csókási Blanka, Fekete Bettina Inez,
Imre Lilien, Raffai Levente, Szabó Barbara,
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Zászlós Henrietta.
A 3. gyertyagyújtáson pedig a Dózsa
György utcai óvoda gyermekei adnak műsort: André Lili Katalin, Bedő Cintia Enikő, Budai Patrícia Zselyke, Budai Rikárdó
Gábor, Csikota Zalán, Fekete-Nagy Lívia,
Kacsó Bence Levente, Pásztor László Péter,
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Szabóki-Nagy Bence, Tóth Dániel Richárd,
Tóth Tímea Nikoletta, Varga Dávid.
A gyermekek ügyesen mondják el szerepeiket, a szülők örömmel hozzák el gyermekeiket a templomba. Köszönjük Fejes
Szilvia hitoktató lelkiismeretes munkáját!
Luczó Anikó intézményvezető

Kedves újságolvasó Apátfalviak!
A Polgármester Úr megkeresésére
egy új rovatot szeretnénk indítani
az újságban.
Néhány gondolat és információ megosztásával szeretnék mindig előretekinteni az
Egyházi év ünnepeire és eseményeire. Elképzelésemmel megkerestem a Plébános
Urat és kikértem a segítő irányadásait. Advent az Egyházi Év kezdete és ehhez kapcsolom az új rovat indítását is.
Négy héten át várakozással készülünk
Urunk Jézus Krisztus születésének megünneplésére. Az ünnepre sokan és sokféleképpen készülünk. Elkészítjük az adventi
koszorút, amelyen a négy gyertya a várakozás idejét jelenti és amikor elérkezünk
ahhoz a pillanathoz, amikor meggyújtjuk
az utolsó gyertyát is a koszorún, akkor
már közel van a Karácsony Ünnepe.
A falu adventi koszorúját a székelykapu
előtt állítjuk már fel évek óta és köszönet
azoknak, akik ezt elkészítik. November
30-án, december 7-én, december 14-én és
december 21-én szombaton este fél 5-kor
rövid műsor kíséretében kerül sor az ünnepélyes gyertyagyújtásra.
A 17 órakor kezdődő szentmise kereté-

ben lesz a templomban a gyertyagyújtás.
Három szombaton az óvodások kedves
kis műsorukkal teszik szebbé a várakozás hangulatát. Az ünnepi eseményekbe
bekapcsolódik az Egyházi Énekkar és a
Hagyományőrző csoport is. Otthonainkban is helyezzük el az adventi koszorút és
esténként imádság mellett gyújtsuk meg a
gyertyákat! A liturgikus színek a lila és a
rózsaszín: hit(lila)-remény(lila)-öröm(rózsaszín)-szeretet(lila). Minden szombaton
16 órától gyónási lehetőség lesz a templomban. A Plébános Úr szeretne vendégatyát hívni a lehetőséghez képest. Hétköznaponként reggel 6 órakor hajnali misével
készíthetjük fel a lelkünket az ünnepre.
Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
lesz hajnali mise. Vasárnaponként 9.30-kor
lesz szentmise. December 24-én éjféli mise,
majd 25-én és 26-án karácsonyi miserend.
December 29-én 9.40-kor Szent család ünnepe, akkorra szeretettel várja a Plébános
Úr a családokat az ünnepi családi áldásra.
Lelkigyakorlat megszervezése még folyamatban van. A szilveszteri hálaadó Szentmise időpontját karácsonykor hirdeti ki
majd a Plébános Úr.

Január elsején Új Év, délelőtt 9.30-kor lesz
szentmise. Mindenkitől elnézést kérünk,
ha a kért időpontok előre nem látható események miatt megváltoznának! A templomban az ünnepi díszítés december 21-i
hétvégén lesz. Mindenkit szeretettel várunk, aki segíteni szeretne és hálás szívvel
fogadnánk fenyőfa felajánlást. Előreláthatólag december közepétől lehet majd miseszolgáltatást előrejegyeztetni.
A hónap kiemelkedő ünnepei még:
dec. 6. Szent Miklós ünnepe, dec. 8. Szűz
Mária Szeplőtelen fogantatása, dec. 13.
Szent Lúcia, dec. 26. Szent István első vértanú, dec. 28. Aprószentek, január 1. Szűz
Mária Isten Anyja – Béke Királysága, január 6. Vízkereszt – vízszentelés.
Őszintén remélem, hogy tudtunk olyan
információkat adni, amelyek segítenek
abban, hogy bekapcsolódjunk az egyházi
ünnepek liturgiájába.
Minden olvasónak Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet kívánunk!
dr. Langó Julianna
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ÉRTÉKTÁRI HÍREK
Megújul az Apátfalva község honlapján létrehozott értéktári oldal. A 69 helyi érték írásos anyaga bővül, új képek, dokumentumok kerülnek bemutatásra.
Bekapcsolódott az értéktári munkába Kerekes László Szegeden lakó apátfalvi elszármazott tanár,
aki a tanyasi iskolákról írt értékes
szemléletes írást, fotókkal kiegészítve.
„Úgy lehetne összefoglalni, hogy az iskola szellemi, lelki, kulturális és egészségügyi
központ volt a tanyasiak számára. Egy
olyan érték volta saját korában, amiért kár
lenne, ha nyomtalanul eltűnne. Ezúttal
emléket szerettem volna állítani azoknak
a néptanítóknak is, akik az én időmben a
gyerekek tanításán kívül együtt éreztek, lélegeztek a tanyasi emberekkel. A gyerekeken
keresztül ismerték a családok mindennapi
gondjait, tanácsaikkal, példájukkal, egész
életükkel segítették az élet nagy gondjainak
megoldását. Szellemi, lelki és kulturális köz-

pontokat hoztak létre a tanyavilágban maguk körül. Nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendtek az emberek körében! Ezekért
nem kaptak több fizetést, hivatástudatból,
emberségből, szeretetből tették.”
A teljes emlékezés a Népoktatás Apátfalván című javaslatban olvasató. Továbbra
is várunk fotókat, írásokat, javaslatokat,
hogy tovább bővíthessük a falu értéktárát!
Karácsony közeledtével ajánlom mindenki figyelmébe az eddig megjelent könyveket, melyek szép ajándékok lehetnek az
ünnepre.
Megvásárolhatók a könyvtárban a Bíbickönyvek sorozat munkatankönyvei 500 Ft
Tóthné Hanyecz Katalin: ,,…Amerre a nap
lejár…”
Környezet- és természetvédelem Magyarországon, Erdei Iskola a Maros árterén
Urbancsok Zsolt: ,,…Mint fatörzsből
gyönge ága…”
Apátfalva története és a csanádi térség a
kezdetektől 1956-ig
Mátóné Antal Júlia: A Dáli ugartól Belezig

Apátfalva természet- és gazdaságföldrajza
Balázs Katalin: ,,Mikoron az Úr Jézus a földön járt…”
Az apátfalvi népköltészet
Vargáné Nagyfalusi Ilona: Múltunk szőtte
örökség
Az apátfalvi népi építészet, népviselet,
hímzés és népi mesterségek,
Vargáné Nagyfalusi Ilona – Vargáné Antal
Ilona: Gyí, paci, paripa!
Apátfalvi gyermekjátékok
Szigeti György: ,,Pátfalvai Rákóczi
utcába…”
Az apátfalvi népdal
Szigeti György – Gombos András: ,,Havas
Gergé, në havaskodj!”
Népszokások Apátfalván ‒ Szigeti György
gyűjtése
Apátfalva értékei című könyv, mely Az
Apátfalvi Települési Értéktár elemeit mutatja be sok színes képpel. 800 Ft.
Vargáné Nagyfalusi Ilona

Könyvtári pontgyűjtő játék

Örömmel fogadtuk a gyerekek jelentkezését a könyvtári pontgyűjtő játékra. Mintegy 25 iskolás
gyermek kezdett szorgalmas olvasásba a program hatására. Néhányan egyébként is olvasók voltak már, és sokan most iratkoztak be. A játék során fontos időpont 2019. december 20-a péntek az
utolsó tanítási nap, amikor a pontgyűjtő lapokat le kell adni a könyvtárban. Ezeket összesítve fogjuk szétosztani az ajándékokat az eredményhirdetésen, 2019. december 23-án hétfőn 10 órakor a
könyvtárban. Erre minden résztvevő gyermeket, és akár szüleiket is szeretettel várjuk!
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Őszi bajnok az Apátfalva
a „megyekettőben”

Az Apátfalva töltheti az első helyen
a téli szünetet a megyei II. osztályban, miután az apátfalviak magabiztosan nyertek a Csanytelek ellen is.

Híreink részletesen:

U/14-es korosztály Zöld csoportjában szerepeltek. A Bozsik fesztiválon 2007/2008as születésű gyerekek vettek részt rapszódikus eredménnyel. Az U/14-es bajnokságban viszont 9 mérkőzésből 8-at nyertünk 1 döntetlen mellett. Házi gólkirály
Szopori László 15 találattal.
Játékosok: Tari Endre, Antal Balázs, Szabó
Levente, Szabó Patrik, Varga Bence, Veréb
Márk, Borbély Szabolcs, Berczán Áron,
Németh Zoltán, Tokai Noel, Borka Bercel,
Borka Zsombor, Ábel Dávid, Keresztúri
Barnabás, Kis Dávid, Takács Áron, Bárdos Ferenc, Körömi Ábel, Szopori László,
Márki Barnabás
Edző: Bornemissza Gábor

U/7–U/9-es korosztályok
Négy Bozsik-programon vettünk részt
Hódmezővásárhelyen. A gyerekek élvezték a gyakorlatokat és jól teljesítettek. A
játékosok Gergely János, Benke Zsomor,
Keresztes Dominik, Varga-Harsányi Boglárka, Varga-Harsányi Hanna, Pécsi Zalán,
Farkas Rikárdó, Marjai Rajmund, Szilvási
Zoltán, Apfel Kristóf, Borsos Tamás, Mátó
Bence, Baka Dominik, Gulyás Kevin, An- U/19-es korosztály
tal Zétény.
Csapatunk a Csongrád megyei U/19-es
Edzők: Bány Tamás, Keresztúri Dávid
bajnokság B osztályában a 6. helyen végzett 8 győzelem és 6 vereség mellett. A csaU/11-es korosztály
pat gólkirálya Rabi Patrik 14 góllal.
Velük öt Bozsik tornán vettünk részt Ma- Játékosok: Kardos Gergő, Keresztúri Dákón, felemás sikerekkel.
vid, Sinoros Szabó Sándor, Pászti Zsolt,
Játékosok: Gombkötő Szabolcs, Tóth Adri- Luczó Patrik, Vörös Péter, Szabó Roland,
án, Jung Kristóf, Szopori Ádám, Kolompár Dimovics József, Rabi Patrik, Kardos BenSzabolcs, Langó Richárd, Restás Roland
ce, Luncz Levente, Szalárdi Sándor, FerenEdző: Bornemissza Gábor
czi Gyula, Bereczki Ádám, Botez Paul, Nadobán János, Kollár Tibor, Botez Martin,
U/13–U/14-es korosztályok
Pici Hunor, Horváth Lajos, Bitter Brendon,
Ők Bozsik tornán és a Csongrád megyei Bájer Dániel, Husztiák Tamás

Edzők: Luncz László, Keresztúri Dávid
Felnőtt csapatunk
Csongrád megye 2. osztályában kezdte
meg az idényt. Az őszt 14 győzelem és 1
döntetlennel abszolválta, 83-16-os gólkülönbséggel. A 43 megszerzett ponttal az
őszi első helyen fordulunk. Gólkirály Béres Róbert 23 góllal.

A futsal csapatunk
a regionális ligában indult. A bajnokság
harmadánál 4 győzelemmel és 1 vereséggel a 2. helyen áll.
Játékosok: Köteles Attila, Gilinger Zsolt,
Varga Viktor, Varga Csaba, Pataki Viktor,
Rakity György, Juhász Dénes, Frank Boldizsár, Bartucz Máté, Beke Dániel, Kóródi Márk, Herczeg Barnabás, Bány Tamás,
Béres Róbert, Horváth Károly, Somogyi
László, Bakos Tamás, Gilinger Márk, Köteles István, Rékasi József, Varga Árpád,
Frank Ádám
Edző: Frank Csaba
Köszönjük a támogatók/szurkolók és a tornákra elkísérő szülők
áldozatos munkáját. Jövőre is számítunk a segítségükre!
Frank Csaba
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Szűrővizsgálatok a sportcsarnokban
2019. október 26-án ismét lakossági szűrővizsgálatot végeztek a Makói Egészségfejlesztési Iroda munkatársai községünkben,
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 testparaméterek 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 anyajegyszűrést
végzett, aki hangsúlyozta, hogy évente
szükséges a meglévő anyajegyeket ellenőrizni… A várakozási időt is hasznosan
töltötték az emberek, ugyanis két pszichológus személyes beszélgetést folytatott az
érdeklődőkkel. A lelki egészség programmal lehetőség nyílik arra, hogy egyénre
szabott ingyenes pszichológiai segítségnyújtást biztosítsanak az igénylőknek Makón az EFI-ben.
Szintén új lehetőséget mutattak be az EFI
munkatársai, az emlőrák elleni program
keretében szakember segítségével az emlő
önvizsgálatát mutatták be múlázson. Mindenki gyakorolhatott rajta, elsajátíthatták
a hölgyek a szakszerű mozdulatokat.
Nagyon hasznos programmal egészült ki
az idei szűrés, ugyanis a Makói Kórház
Sürgősségi Betegellátási Osztályáról 4 fő
újraélesztési bemutatót tartott a sport-

csarnokban, valamint a defibrillátor szakszerű használatát is megmutatták. Mindenki gyakorolhatott az Ambu-babákon
és a gyakorló defibrillátorral. Felnőttek és
gyermekek egyaránt lelkesen végezték a
szívmasszázst, hiszen a műszerek jelezték
a sikeres újraélesztést.

A kibővített programokkal tűzdelt napon
egész nap teltházzal és jó hangulatban zajlottak a szűrések. A kiszűrt betegeket a
megfelelő szakrendelésre irányították.
Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepek miatt az orvosi rendelők, a gyógyszertár és
a tanácsadó december 24-től 29-ig zárva lesz.
A 6 napos szünetre való tekintettel tanácsoljuk mindenkinek, hogy a rendszeresen szedett és egyéb alapvető
gyógyszerek, tápszerek felíratásáról és kiváltásáról időben
gondoskodjanak.
Kellemes ünnepeket kívánnak az Egészségház dolgozói.
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Temetésre koszorúk, sírcsokrok és
egyéb kegyeleti virágok rendelését
felvesszük. Temetőbe kiszállítását
vállaljuk.
Rendelésfelvétel:
Bíró Rita 0620 431-96-29
TÜNDÉRRÓZSA Virágüzlet

Levendula virágüzlet
Apátfalván
a Templom u. 71. szám alatt!
Temetésre és egyéb alkalmakra csokor,
illetve koszorú rendelést felveszünk.
Nyitva tartás:
hétfőtől–péntekig: 7.30–16.00
szombat: 7.30–13.00
Telefonszám: 70/340-8937,
30/313-1851

Nóra Kozmetika
Apátfalva, Hunyadi u. 17.
Telefonszám: 30/504-51-56
Szolgáltatások:
– Szemöldökszedés, festés
– Szempillafestés
– Arckezelések
– Gyantázás
– Smink
– Arc-és dekoltázsmasszázs

Minden kedves vevőt
szeretettel várunk!

2 db kis súlyú hízó eladó.
Érdeklődni: Apátfalva,
Rákóczi u.123. szám alatt!

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

LAKOSSÁGI
HIBABEJELENTŐ
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.

– 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
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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

Békés Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Örömökben Gazdag
Boldog Új évet kíván
az apátfalvi Mozgáskorlátozott
csoport nevében
Jakabovics Mátyásné csoporttitkár!

Tisztelt Lakosaink!
Apátfalva Község
Önkormányzata építési
törmelék elszállításával
kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást adja:
– tégla, beton, cserép törmelék:
12.000 Ft/4 m3-es konténer
– vegyes vályogos törmelék
22.000 Ft/4 m3-es konténer
A konténer rendelését
az alábbi számon lehet kérni
20/995-2139.
Apátfalva Község Önkormányzata
csak a tiszta beton törmeléket
szállítja el ingyenesen!
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván

Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely Jánosné alpolgármester október 29-én pénteken öt újszülöttet köszöntött: a Rákóczi hármasikreket:
Maját, Mirát és Lénát, illetve
Kecskeméti Blankát és az ifjabb
Major Jánost. A kicsik negyvenezer forintot kaptak, az anyukáknak virágcsokorral, míg
az apukáknak borral kedveskedtek. A képen a hármasikrek
Kiszely Jánosné, az édesanyjuk
Dömötör Krisztina és Szekeres
Ferenc kezében.

ezért Csabával szerettünk volna
közös babát is. Nem terveztünk
csak egyet, de végül három lett.
Úgy, hogy a négyhetes ultrahangon még csak egy látszott, a hathetesen már kettő, míg a tizenkét
hetesen már három baba látszott.
A tizennyolc hetes ultrahangra
nem nagyon mertem ezek után
elmenni, tartottam tőle, hogy
azon majd négy babát látunk.
Szerencsére maradtak hárman,
így is 24 hetesen már veszélyezés Dömötör Krisztina ikrei: Ma- tetett terhes voltam, s így feküdja, Mira és Léna július 28 szület- tem be a női klinikára – mesélte
tek a szegedi klinikán. – Mira és Krisztina.
Maja egypetéjű ikrek, míg Léna
külön burokban várta, hogy világra jöhessen – árulta el, Dömötör Krisztina, a hármasikrek
édesanyja, aki sorolta is, hogy a
lányok 1130, 1120 és 1110 grammal láttak napvilágot. Ketten 36
centisek, míg Léna 37 centivel
születtek 29. hétre. A lányok nem
az első gyerekek a családban, hiszen már hat éves a nővérük, Jázmin és van egy komoly bátyjuk

4-én született 3230 grammal és
49 centivel, a családja első gyermekeként. És köszöntötték Major
János és Széll Tímea Barbara kisfiát ifjabb Major Jánost, aki szeptember 20-án 44 centivel, 2330
grammal született.
A babák 40 ezer forintot, az anyukák virágcsokrot, míg az apukák
egy-egy üveg bort kaptak.
2018-ban döntött úgy a képviselő-testület, hogy minden apátfalvi újszülött és családja 40 ezer
forint készpénz támogatást kap,
illetve a gyerekeket és szüleiket
személyesen köszöntjük ottho-

Kecskeméti Blanka szüleivel Dobos Tímeával és Kecskeméti Zsolttal

A falu vezetői a Major családdal: a kis Major János, édesanyja
Széll Tímea Barbara és Major János édesapa
Hagyományos módon is köszöntötte az önkormányzat és a falu nevében a legújabb apátfalvi
újszülötteket Szekeres Ferenc
polgármester és Kiszely Jánosné
alpolgármester.
A falu vezetői ezúttal öt kisbabához, de csak három családhoz
látogattak el, hiszen az egyikben
hármasikrek születtek.
Rákóczi Csaba építési vállalkozó

is, a négy éves Bence. A család
egyébként bőséges, hiszen a gyerekek édesapjának Rákóczi Csabának van még négy gyermeke
előző házasságából.
– Ebben a házban az anyukám
én, a párom és az öt közös gyerkőc lakunk együtt – világított rá a
helyzetre az immár ötgyermekes
édesanya. – Jázmin és Bence az
előző kapcsolatom gyümölcsei,

A hármasikrek hét hetet töltöttek
a koraszülött intenzív osztályon, s
onnan szeptember 13-án jöhettek
haza Apátfalvára.
A hármasikrek este 9-10 óra környékén elalszanak, s immár átalusszák az éjszakát, s reggel 8
óra körül ébrednek. Sírni is csak
akkor sírnak, ha éhesek. – Nővérük és bátyjuk nagyon örül nekik
és szeretik őket nagyon. Amikor
úgy tudtuk még csak, hogy ketten
vannak, Bence már akkor mondta, hogy nem, mert hárman vannak. Amikor megtudtuk, hogy
tényleg hárman vannak, akkor
meg azt mondta, hogy nem, mert
négy van – mesélte a gyerekek
édesanyja.
A polgármester és az alpolgármester köszöntötte Kecskeméti Zsolt és Dobos Tímea lányát,
Kecskeméti Blankát, aki október

nukban, hiszen a településünk
jövőjét a gyermekek jelentik –
mondta Szekeres Ferenc. Apátfalva polgármestere hozzátette.
– Meg is nőtt a gyermekvállalási
kedv Apátfalván, köszönhetően
a település fejlődésének, a falusi
csok-nak, és azt gondolom, hogy
az azonnal felhasználható 40 ezer
forintos támogatás is jó ötlet volt,
a családok örülnek is neki.
Az elmúlt években, éves szinten
30 kisbabát üdvözölhettek Apátfalván, ami azt is jelenti, hogy a
községnek van jövője. Az idén
november végéig 31 gyermek
született, de a védőnő elmondása
szerint december 31-ig további 3
kisbaba születése várható.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

