APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

VI. évfolyam, 2. szám

2019. február

Az Apátfalvi Gazdakör bált szervez, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A bál fővédnöke:
Lázár János országgyűlési képviselő
A bál védnöke:
Szél István, a Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke
Ideje:
2019. február 23. (szombat) 18:00
Vacsora kezdete: 19:00
Helye:
Faluház (Apátfalva, Templom u. 57.)
A jó hangulatról Csikota József és zenekara gondoskodik.

Meghívó

Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében
nagyon sok szeretettel meghívjuk a település minden hölgyét
a Nőnap alkalmából tartandó rendezvényünkre.
Ideje: 2019. március 9. (szombat), 15:00
Helye: Faluház nagyterme
Program:
• Nőnapi köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester
• A Dózsa György Általános Iskola tanulóinak műsora
• Sztárfellépő: PÁL DÉNES énekes műsora
A rendezvényre nagyon sok szeretettel várjuk!
A rendezvény megtekintése ingyenes.

Vacsora:
Egyszemélyes sültestál, amely tartalmaz:
• Negyed, kemencében sült csülök
• Sajttal-sonkával töltött sertés szelet
• Egy szelet csirkemell párizsiasan
• Köret: forgatott burgonya, párolt lilakáposzta
Éjfélkor: tepertős pogácsa
Belépő: 4000 Ft/fő
Tombola felajánlásaikat köszönettel fogadjuk!
Jelentkezni lehet: 2019. február 18-ig.
Langó Zsolt, Templom u. 104., telefon: (0620) 237-6895

2

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019. február

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
elfogadta a Sapi-Vill Bt (6900 Makó, FűA képviselő-testület 2019.01.10- rész u. 9.) árajánlatát gépészeti munkák elén rendkívüli ülést tartott
végzésére a sportpálya öltöző felújításának
kivitelezési munkáira.
 Az Együttélés Cigány Érdekvédelmi
Szervezet TANODA programja folytató- A képviselő-testület 2019.01.24dik tovább. Az Együttélés Cigány Érdek- én rendkívüli ülést tartott
védelmi Szervezet a pályázat folytatására
pályázatot benyújt be, de ennek feltétele,  2019. január 15-én megjelent belügyhogy a tanodai foglalkozások helye bizto- miniszter által kiírt, Magyarország 2019.
sított legyen. A jelenlegi szerződés 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
július 31-én jár le. A képviselő-testület évi L. törvény 3. melléklet I.12 pont szeezen az ülésén megtárgyalta és elfogadta rinti „kiegyenlítő bérrendezési alap támoaz Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szer- gatására” szóló pályázat, a képviselő-testüvezet és Apátfalva Község Önkormányza- let élni kíván ezzel a pályázati lehetőséggel.
ta között létrejött bérleti szerződést 2019.
augusztus 1. napjától 2019. december 31.  A képviselő-testület a külterületi helyi
napjáig.
közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karban Apátfalva Község Önkormányzata tartásához szükséges erő és munkagépek
elektronikus úton összesítette az ebr42 beszerzése felhívásban Apátfalva Község
önkormányzati információs rendszerben, Önkormányzata és Magyarcsanád Közséhogy 2018. október 15-ig hány háztartás gi Önkormányzat konzorciumban benyújnyújtott be igénybejelentést a téli rezsi- tott pályázatának támogatói okiratában
csökkentés korábbi intézkedéseiben nem foglaltak alapján a szükséges önerő megrészesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási fizetését vállalta. A képviselő-testület felszerződéssel nem rendelkező háztartások hatalmazta a polgármestert a pályázattal
közül. Apátfalva Község Önkormányza- kapcsolatos intézkedések végrehajtására, a
tát a benyújtott adatszolgáltatása alap- pályázat sikeres lebonyolítása érdekében a
ján a Kormány döntésének megfelelően szükséges nyilatkozatok megtételére, meg3.264.000,-Ft vissza nem térítendő támo- állapodások aláírására.
gatásban részesítette. Apátfalva településen érintett 272 darab háztartás, háztartá- A képviselő-testület 2018.01.28sonként 12.000,-Ft összegű természetbeni án tartotta soros ülését
támogatásra jogosult. Ennek megfelelően
az önkormányzat 3.264.000,-Ft értékben  A Képviselő-testület megtárgyalta és
tűzifa beszerzését bonyolítja le. A képvi- tudomásul vette a Csongrád Megyei Közselő-testület jóváhagyta a Bíráló Bizottság gyűlés Alelnökének, Ádók János úrnak a
döntését és elfogadta Szilvási János e. v. 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját.
árajánlatát, hogy 870,4 q tüzelőfát szerez- Elhangzott, hogy összegen 73 milliárd fozen be 3.264.000,-Ft értékben. A képvise- rint összegű támogatás érkezik Csongrád
lő-testület felhatalmazta a polgármestert a megyébe TOP-forrásként. 49 db támogavállalkozási szerződés aláírására.
tási kérelem esetében született pozitív támogatói döntés, összesen 5,86 mrd Ft ös� A képviselő-testület jóváhagyta a Bírá- szegben. Apátfalva 4 db nyertes pályázattal
ló Bizottság döntését és elfogadta a Farmet rendelkezik, melyekre összesen több, mint
Bt. (6932 Magyarcsanád, Fő u. 48.) ár- 297 millió forint támogatás került megajánlatát kőműves munkák elvégzésére és ítélésre. Belterületi csapadék- és belvíz

elvezetésre 56 millió, az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítésére 176
millió, piactér kialakítására 25 millió, helyi közösségfejlesztésre 40 millió forintot
költhet a település.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta az Apátfalvi Értéktár Bizottság
2018. évi munkájáról szóló beszámolót.
 A képviselő-testület elfogadta a
nemzeti, állami és községi ünnepek,

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. január

SZÜLETÉS:
01.06.: Demény Panna
Édesanyja: Szabóki Hajnalka
Édesapja: Demény Elemér
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 70.
01.23.: Bodrogi Zalán Bendegúz
Édesanyja: Bodrogi Ágnes
Apátfalva, Templom u. 84.

HALÁLESET:
Sóki Pál
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 122.
Élt: 88 évet
Szabóki Mihály
Apátfalva, Petőfi Sándor utca 31. Élt:
63 évet
Bajusz Ilona
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 55.
Élt: 71 évet
Juhász György
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 13.
Élt: 71 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre január hónapban
nem került sor.
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megemlékezések 2019. évi programjának
tervezetét.

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése
 Felülvizsgálatra került a Cigány és a felhívás keretében Apátfalva Község ÖnRomán Nemzetiségi Önkormányzatokkal kormányzata és Magyarcsanád Községi
kötött együttműködési megállapodás, me- Önkormányzat konzorciumként benyújlyet változtatások nélkül hatályban tart.
tott Apátfalva 035 hrsz-ú és Magyarcsanád 0231/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő út
 A képviselő-testület jóváhagyta a Bí- felújítás pályázattal kapcsolatosan.
ráló Bizottság döntését és elfogadta a
Székkutasi Településüzemeltetési Non-  A képviselő-testület hozzájárulását adprofit Kft. (6821 Székkutas, Béke u. 2.) ta ahhoz, hogy az Apátfalvi SC Labdarúgó
árajánlatában meghatározott vállalási Sportegyesület a szponzorai részére 2019.
összegért lássa el a projektmenedzsmen- február 01-től 2020. december 31. napti feladatokat a külterületi helyi közutak jáig az önkormányzat tulajdonában lévő
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Sportcsarnokban reklámfelületet biztosítson. Az Apátfalvi SC Labdarúgó Sportegyesület vállalta, hogy a reklámfelületek
biztosításából befolyt bevételét az egyesület működésére fordítja.
 A képviselő-testület hozzájárulását adta a kérelmek benyújtásához a 2019/2020.
évi járási startmunka mintaprogramok
támogatására.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat.

Apátfalva pályázatai, beruházásai
2018.

Kistérségi Start mintaprogramokra: 2018-ban 185 millió forintot
kaptunk (belvíz elvezetés, belterületi utak karbantartása, mezőgazdasági program, állattartásra,
varroda, betonelem gyártás, utcabútor gyártás). A mintaprogramok március 1-én indultak el. Természetesen idén is pályázunk a
kistérségi Start mintaprogramokra, hiszen az a 120-130 apátfalvi
lakosunk, akiknek munkát biztosítunk erre nagyon számít, hiszen
számukra ez biztosítja a megélhetést. Évről-évre csökken a közfoglalkoztatottaink létszáma, ez

a program sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon sok dolgozónk el tudott helyezkedni a versenyszférában. A tervek szerint a
mintaprogramok 2019. március 1én indulnak és 2020. február 28ig tartanak.

 Március 26.-án pozitív elbírálást kapott 117.647.022 Ft -értékben a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatunk,
Magyarcsanáddal konzorciumban. A kivitelezés 2019-ben kezdődik és az átadás is
ebben az évben történik meg.
 Nemzetközi

futsal

mérkőzések

rendezésére is alkalmas sportcsarnok
épült Apátfalván, a 938 millió forintos beruházást április 6-án adtuk át és azóta is
maximális ki van használva a létesítmény.

 A sportpálya építése is folyamatban
van. Az 55 millió forintos beruházás idén
nyáron kerül átadásra.
 Május hónapban indult az EFOP”
Gyermekeink a Jövő” elnevezésű 9 települést érintő pályázat Apátfalva 26 millió forintot kapott a feladatok ellátására.
 Július hónapban indult a TOP 5.3.1
Helyi Identitás és Kohézió Erősítése
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Apátfalván és Magyarcsanádon elneveszon 1 km hosszban fog megvalósulni.
zésű pályázatunk 40 millió forint összegÍgy ezen a szakaszon a belvízelvezetés
ben. A pályázatban Apátfalva 26 millió
nagymértékben megoldódik.
forintot használhat fel, Magyarcsanád
pedig 14 milliót.
 Szeptember hónapban a TOP 1.1.3
Helyi gazdaságfejlesztés, (helyi piac kiala Július hónapban indult az EFOP „Kö- kítása) 25 millió Ft értékben, pályázatunk
zösségi szolgáltatások fejlesztése „elneve- pozitív támogatói döntésben részesült. A
zésű, 9 települést érintő pályázat. Apát- kivitelezés tavasszal kezdődik.
falva 14 millió forintot kapott a feladatok
ellátására.
 Befejeződött a TOP-os, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 Augusztus 31-én, befejeződött az Apátfalván projektünk. 176 millió Ft vis�apátfalvi Kereszt utcában (köz), a Nagy- sza nem térítendő támogatást nyertünk
köz utcában és a Kossuth Lajos utcában el önkormányzati épületeink energetikai
a nyílt-zárt bel- és csapadékvíz-elvezető korszerűsítésére.
hálózat építése. A TOP-os projekt keretében az 56 millió forintos Európai Uniós  A projekt célja volt, hogy elősegítse a
támogatásból épített bel-és csapadékvíz beruházással érintett épületek racionális
elvezető rendszerek hossza összesen 1281 energiagazdálkodását, megújuló energiafolyóméter. A beruházásnak köszönhe- forrásokat hasznosítson, csökkentse az
tően 113 ingatlan előtt vált megoldottá a üvegházhatású gázok kibocsátását. A provízelvezetés. A létrejött csatornahálózat jekt keretében 5 épület energetikai korszeüzemeltetése önkormányzati feladat, de a rűsítése valósult meg.
csatornák megvalósításában a létrehozott
értékek védelmében a lakosságnak is ko-  Polgármesteri hivatal: Homlokzat és
moly szerepe van.
födém hőszigetelés, nyílászárók korszerű– ÁRVÍZVÉDELMI
VÉDVONA- sítése, akadálymentesítés, fűtés korszerűLAK FEJLESZTÉSE megkezdődött sítés, pellet kazán és hőszivattyú beépítés,
a kivitelezés, a KEHOP-os pályázat napelemes rendszer kiépítése.
Apátfalvát is érinti több fejlesztéssel,
1,5 milliárd forint összegben. A kivi-  Sportpálya öltöző: Homlokzat és fötelezés 2019 őszén fejeződik be. Ár- dém hőszigetelés, nyílászárók korszerűsívízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-fő- tése, akadálymentesítés, fűtés korszerűsícsatornán, melynek feladata a főcsa- tés, tetőhéjalás cseréje (azbesztmentesítés)
torna vizeinek marosi töltésen való napelemes rendszer kiépítése.
átvezetése, illetve a Maroson érkező
nagyobb árhullámok kizárása.
 Dózsa, Rákóczi és Maros utcai óvodák:
Homlokzat és födém hőszigetelés, aka–
Mobil szivattyúállás épül, a főcsa- dálymentesítés, fűtés korszerűsítés, naptornán érkező belvizek átemelésére. elemes rendszer kiépítése történt meg.
Az átemelést 20 db 500 l/sec kapacitású mobil szivattyú egység fogja  Ősszel 4.6 millió forintot nyertünk az
biztosítani.
I. világháborús emlékmű felújítására. A tá–
A műtárgyig(árvízkapuig) beveze- mogatói szerződést várjuk és várhatóan a
tő töltésszakaszon üzemi út létesül. munka tavasszal kezdődik.
A Sámson-Apátfalvi főcsatorna bal
parti töltésén a műtárgy és a 43. sz.  Leader pályázatot nyújtottunk be
főút közötti szakaszon 3 m szélességű 7.100.000 Ft értékben orvosi eszközök be8 cm vastagságú aszfalt burkolat épül. szerzésére, és 3 millió forint értékben a
játszótereink bővítésére. A pályázat pozi– A főcsatorna kotrása a torkolati szaka- tív elbírálása esetén nyáron kerülne sor az
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eszközök beszerzésére.
 A Nemzeti Szabadidős- Egészség
Sportpark Program keretében 8 millió
Ft-értékű „B” típusú sportpark telepítése
van folyamatban. A kivitelezés tavasszal
befejeződik.
 Idén kiemelt támogatásban részesült
Apátfalva, jóval többet kaptunk szociális célú
tűzifából, mint az előző években. 6.845.300
Ft-ot kaptunk, ebből 385 erdei köbmétert,
ezen felül kiegészítő támogatást is kaptunk
1.617.980 Ft-ot ebből 91 erdei köbmétert,
így összesen 8.463.280 Ft-ot kaptunk. Ebből
476 erdei köbméter keménylombos tűzifát
tudtunk vásárolni. Decemberben 433 erdei
köbméter, januárban pedig a maradék 43 erdei köbméter került leszállításra.
 A szociális célú tűzifát sikerült kiosztani karácsony előtt, annak a 294 lakosnak,
akik igényelték. Több mint 3000 mázsa
tűzifát osztottunk ki, családosoknak 12
mázsát, gyereket nem nevelőknek pedig
8 mázsát. Jelenleg a maradék 400 mázsa
tűzifa kiosztása van folyamatban 60 család
részére. Így összesen 354 család részesült a
szociális tűzifából.
 A Kormány a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült apátfalvi háztartások részére átutalta Apátfalva Község
Önkormányzatának a 3 264 000 Ft-ot. Az
előzetes igénybejelentéssel érintett 272 darab háztartás, háztartásonként 12.000 forint összegű természetbeni támogatásra
jogosult. Önkormányzatunk szerződést
kötött a helyi tüzép-teleppel, és 2019. január 16-tól, február 28-ig itt vehetik át az
igényelt 12.000 forint összegű, 3,2 mázsa
„rezsicsökkentéses” tűzifát.
Jól látható, hogy milyen eseménygazdag
évet tudhatunk magunk mögött. A Sportcsarnokért és az eddig megvalósult és folyamatban lévő beruházásokért nagy-nagy
köszönettel tartozunk Lázár Jánosnak országgyűlési képviselőnknek, hiszen Apátfalva, minden tekintetben számíthatott a
segítségére és a támogatására.
Szekeres Ferenc
polgármester

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Első a biztonság: Apátfalva
Szekeres Ferenc elképzelni sem
tudja magáról, hogy egyszer kijelentse, nincs szükség a mellettük
lévő határszakaszon a honvédség
és a határőrség jelenlétére. Apátfalvát csak a Maros választja el
Romániától, a polgármester szerint nem szabad tálcán kínálni az
embercsempészeknek települést.
Szombatonként (Makó Híradó)
megjelenő cikksorozatunkban a
határmenti települések polgármestereivel, polgárőrökkel, szakemberekkel beszélgetünk a közbiztonságról és az illegális bevándorlásról.
Sokszor esik szó a települések közbiztonságáról, Apátfalván milyen a
helyzet?
Apátfalván van rendőrőrs, amelynek kilenc
fős a létszáma, kiváló kapcsolatot ápolunk
velük, ha van valami esemény a településen, azonnal értesítenek. A közbiztonság
szerintem nagyon jó, erre csak egy példát
említenék, míg a lopások száma 2010-ben
21 volt, addig 2017-ben már csak 6. Ebből is látszik, hogy sokat javult a helyzet.
24 térfigyelő kamera van a településen, de
többre lenne szükség, ezért figyeljük a pályázatokat, amivel esély nyílik a bővítésre,
hiszen ez komoly visszatartó erő. Polgárőr
egyesület is 45 fővel működik Apátfalván,
már 21 éve. Folyamatosan jelen vannak a
településen, éjjelente járőröznek, ezért azt
gondolom, Apátfalván biztonságban érezhetik magukat az emberek.
A településhez nagyon közel van a
román határ, van példa az illegális
határátkelésre?
A honvédség folyamatosan járőrözik a
Maros folyón tavasztól késő őszig, hiszen
nálunk a folyó látja el a természetes határvonal szerepét. Az embercsempészek számára ennek nagy visszatartó szerepe van,
mert nyilvánvalóan azokat a határszakaszokat keresik, amelyek kevésbé vannak
őrizve. Tavaly júniusban azért nálunk is

fogtak el négy illegális bevándorlót, ráadá- ja, hogy nincs szükség kiemelt jelenlétre,
sul a település belterületén.
az nem tartja tiszteletben az Apátfalviak
biztonságát. De egyébként bármelyik orEhhez mit szóltak akkor a lakosok?
szágot nézzük, ahol jelen van az illegális
Gondolom gyorsan körbe ért a hír a
bevándorlás, sajnos minden ember olyan,
településen.
hogy ameddig a saját bőrükön nem érzik
Meglepődtek, ám ekkor is bebizonyoso- az emberek, addig ezt nem akarják tudott számukra, hogy ha nem lenne rend- domásul venni. Ha nem találkoztak vele,
őri, honvédségi, polgárőri jelenlét, akkor akkor azt mondják, ez nincs. Ha viszont
bármikor felbukkanhatnának. De a pol- megjelennek, akkor a lakosság észbe kap,
gárőrség nagy létszáma is arra utal, hogy hogy egy nagyon komoly probléma. Etfontosnak tartják a biztonság kérdését, hi- től függetlenül nem szeretném, ha bárki is
szen ingyen, a szabadidejüket feláldozva megtapasztalná.
látják el ezt a feladatot.
El tudja képzelni, hogy az illegális
A bevándorlásról szóló népszavazábevándorlással kapcsolatosan megson önöknél a lakosok 55 százaléka
változzon a véleménye?
részt vett, és majdnem 99 százalék
Ha én egyik napról a másikra azt monelutasította. Mit gondol, mi volt endanám, hogy nem kell a védelem, akkor
nek az oka?
potenciális célponttá tenném a melletA határ melletti településeken élők érzik, tünk lévő határszakaszt. Megindulna az
hogy bármi történhet. A szerb határvo- embercsempészet, a lakosokat veszélynal után az embercsempészek útvonala be sodorná. Elképzelni sem tudom, hogy
áttolódott a román határra, ettől tartanak ilyen megfordulna a fejemben, mert az ő
a lakosok. Az, hogy nem próbálkoznak, biztonságuk a legfontosabb. Nem lehet
annak köszönhető, hogy jelen van a hon- félrebeszélni, főleg egy olyan településen,
védség, határőrség, rendőrség. Mindenki mint Apátfalva.
látja, hogy az illegális bevándorlás létezik,
(www.makohirado.hu,
nem lehet elbagatellizálni. Aki azt mondNagy Szabolcs cikke alapján)
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Százmilliót kapott a kormánytól
Apátfalva

Az év végén kapott összegből
83 millióval a sportcsarnok építés hátrelévő számláit rendezik, 17 milliót forint a külterületi utak karbantartásával kapcsolatos, Magyarcsanáddal közösen beadott pályázat önrésze – derült ki
a január 28-án a testületi ülésen.
Ahogy az is, hogy a falu 300 milliót nyert négy TOP-os pályázatával.
Az apátfalvi grémium előtt számolt be
a megyei közgyűlés tavalyi munkájáról
Ádók János, a megyei közgyűlés alelnöke. Elmondta: a közgyűlés munkájának
felét a területfejlesztés jelenti, s túl vannak a TOP-os pályázatok felén. Gratulált
Apátfalvának, mert a 314 megyei TOP-os
pályázatból a makói járásban 49-et támogattak, ebből 4-et Apátfalva nyert, közel
300 millió forint értékben.
Azt is elmondta, hogy Apátfalva a Nemzeti
Értéktár létrehozásában a maga 56 értékével a legaktívabb települések közé tartozik.
Károlyi Sándor, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke azt mondta, hogy
örömmel olvasott a megyei felzárkóztatási,
esélyegyenlőségi programról. Kérte, hogy
a program a jövőben magyarcsanádi és
apátfalvi cigányságra is kiterjedjen. A képviselő-testület tudomásul vette a beszámolót, s megköszönte a megyei közgyűlés és
Ádók János munkáját.
Az Apátfalvi Értéktár tavalyi munkájáról

Vargáné Nagyfalusi Ilona, az értéktár bizottság vezetője elmondta: már élő emberek munkásságát is felveszik az értéktárba,
s négy szomszédos kistelepülésnek is segítenek, azok értéktára felépítésében. – Egyre többször megtalálnak bennünket – közölte. A testület elfogadta a beszámolót, s
megköszönte minden tag munkáját.
A testület jóváhagyta az idei ünnepi rendezvénynaptár programtervezetét, melyből kiderült, ugyan az idén nem tartanak
busójárást a faluban, de márciusban kiszebáb égetéssel űzik el a telet. Szekeres Ferenc polgármester, az újévi koncerthez és
a hagyományőrző találkozóhoz is gratulálva azt mondta: – Méltán büszkék lehetünk
a két rendezvényre!
A testület elfogadta a rendezvénytervet,

azzal, hogy meghívják a roma és román
kisebbségi önkormányzatok, a civil szervezetek vezetőit és a plébánost, hogy jelezzék, melyiken szeretnének részt venni.
A testület változtatás nélkül elfogadta a
helyi cigány és román nemzetiségi önkormányzatokkal kötött korábbi együttműködési megállapodás.
A testület megszavazta, hogy a három pályázó közül a székkutasi településfejlesztési önkormányzat 1,9 millió forintért lássa
el menedzseri feladatokat a külterületi
utak karbantartását célzó, magyarcsanádi
és apátfalvi közös útfelújítási pályázatában.
Szekeres Ferenc polgármester elmondta,
100 milliós támogatást kapott a kormánytól az év végén Apátfalva, s megköszönte
Lázár János országgyűlési képviselőnek
a községért végzett munkáját. A polgármester közölte 83 millió a sportcsarnok
végelszámolására fordítanak a maradék 17
millió a külterületi út fejlesztési pályázat
önrésze.
A képviselők tulajdonosi hozzájárulásukat
adták, hogy az Apátfalvi SC reklámfelületet biztosíthasson, egész 2020 december
31-ig a sportcsarnokban. De azt is megszavazták, hogy támogatják a járási Start
munkaprogrammal kapcsolatos kérelem
benyújtását.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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Évértékelő és tisztújító közgyűlés
Apátfalván

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület
2019. január 11-én tartotta éves
közgyűlését, mely egyben tisztújító ülés is volt. 21 év után Varga Mihály elnök leköszönt az elnöki teendőiről. Munkáját megköszönve
az önkormányzat elismerésben részesítette.
Langó Zsolt levezető elnök köszöntötte
a megjelent vendégeket és a polgárőröket. A szokásos formaságok után felkérte Varga Mihály elnököt beszámolójának
megtartására
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szekeres Ferenc polgármester úr, Kiszely Jánosné alpolgármester asszony, dr. Szénási Hanna jegyző asszony, Barkó József az
apátfalvi rendőrőrs parancsnoka, valamint
Batiz István a Csongrád Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke is.
Ezután Varga Mihály elnök beszámolt az
elmúlt év eseményeiről. Beszámolójában
kiemelte, hogy a polgárőr egyesület több
mint 20 éve 43 fővel végez közszolgálati
feladatot Apátfalva kül- és belterületén.
Jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal,
a helyi rendőrőrssel, a Makói Rendőrkapitánysággal, valamint a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltséggel is. Pénzügyi
helyzetük jelenleg stabil. A polgárőrség
aspektusából azt kell szem előtt tartani,
hogy az önkormányzattal megvalósuló érdemi együttműködés nélkül nem lehet sikeres polgárőrség. Két esetben vettek részt
eltűnt személy felkutatásában, amely eredményesen zárult.
Közel 21 éves elnökségem alatt 2 db személygépkocsit kaptunk az Országos Polgárőrszövetség és a Csongrád Megyei
Rendőr főkapitányság jóvoltából. 2018.
március 14-én lecseréltük szolgálati személygépkocsinkat. Pénzügyi helyzetünk
jelenleg is stabil. Apátfalva Község Önkormányzatától 500.000,-Ft-os évi támogatást
kaptunk, amelyért köszönet Polgármester
úrnak, Jegyző asszonynak, Alpolgármester
asszonynak, valamint a képviselő-testü-

letnek a támogatásért. Külön köszönet a
Képviselő-testületnek a 20 éves évforduló
alkalmából nyújtott 150.000 Ft támogatásért és minden támogatónak, akik 20 év
alatt anyagilag támogatta a polgárőrség
munkáját, tette hozzá az elnök.
Szekeres Ferenc polgármester úr megköszönte az Apátfalvi Polgárőr Egyesület
teljes tagságának a település érdekében
végzett áldozatos munkáját és elmondta,
dicséretes, hogy a polgárőrök önként vállalták fel, hogy felsorakoznak a rendőrök
mellé, hogy csökkentsék a bűncselekmények elkövetésének számát, és biztosítják
a település rendezvényeinek a biztonságát és tisztességgel és becsülettel látják el
feladataikat.
Barkó József rendőr őrnagy úr méltatta, és
megköszönte a Polgárőrség munkáját, és
köszönetét fejezte ki az elnöknek a jó kapcsolat ápolásáért.
Batiz István elnök úr is szintén méltatta
azt a munkát, amit az egyesület végzett,
majd emléklapot adott át az egyesület
polgárőreinknek.
Ezután az elnök a tagtárságak megköszönte munkáját és ajándéktárgyakat adott át a
polgárőröknek.

21 éves vezetés után leköszönt Varga Mihály elnök és Czagány József gazdasági
vezető, akik a megalakulás óta vezették az
egyesületet. Szekeres Ferenc polgármester
úr, dr. Szénási Hanna jegyző asszony és
Kiszely Jánosné alpolgármester asszony
ajándékkosárral köszönték meg a két vezető munkáját.
Ezután következet a tisztújítás. A szavazás lezajlása után elnöknek Sókiné Kubinyi Évát választották, elnökhelyettes Langó Zsolt, gazdasági vezető Varga Sándor,
csoportvezető Varga Zoltán, elnökségi tag
Bíró Sándor lett.
Sókiné Kubinyi Éva elnök asszony megköszönte a tagságnak a bizalmat és bízik
benne, hogy az újonnan választott elnökséggel ők is ilyen magas szinten vezetik az
egyesületet. Megragadnak minden lehetőséget, hogy minél jobban működjön az
egyesület, majd ő is kifejezte jókívánságait
a tagság felé.
Végül Varga Mihály leköszönő elnök gratulált az újonnan megválasztott elnökségnek, jó egészséget és munkájukhoz sok sikert kívánt.
Kép: Varga Tiborné
Forrás: Magyari Béla
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Január a versenyidőszak kezdete. Krisztina volt. Köszönjük Apátfalva KözEbben a hónapban is több megmé- ség Önkormányzatának a szállítást.
rettetésen vettek részt diákjaink
szép sikerrel.
Január végén a nagysikerű újévi hangversenyen iskolánk két tanulója is nagyon
szépen szerepelt. Szabó Jázmin 4.a osztályos diákunk Hamvas Béla versét tolmácsolta, Sóki Réka 4.a osztályos tanulónk
pedig felvidéki népdalokat énekelt Kocsis
Katalin tanárnő felkészítésében.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a
Makói Általános Iskola Bartók Tagintézményében közel 100 gyermek másolt legszebb írásával korosztályának megfelelő
szövegeket. A szépíró verseny eredményeként Varga Zétény 2. a osztályos tanulónk
korosztályában a 2. helyen végzett, felkészítő nevelője Restás Marianna tanítónő
volt. A harmadik osztályosok versenyében
Machnitz Rebeka 3.a osztályos diákunk a
3. helyen végzett, felkészítője Csávás Antalné, Zsuzsa néni.
Január 31-én szintén a Makói Általános Iskola Bartók Tagintézményében került sor
a hagyományos angol országismereti versenyre 6 makói és 2 apátfalvi csapat részvételével. A csapatoknak Nagy-Britannia
földrajzáról, kulturális életéről, gasztronómiájáról, sport és művészeti életéről kellett számot adnia. Iskolánk két csapattal
indult, az Ábel Dávid, Varga Levente 6.a és
Keresztúri Barnabás 5.a osztályos diákokból álló Clever Gamer csapatunk szoros
versenyben szorult a 3. helyre úgy, hogy a
győztes csapat csak 2 ponttal szerzett többet náluk. A gyerekek felkészítő nevelője
Magyarné Sebők Mária és Nagyné Jávor

Az angol nyelv megszerettetését szolgálja
a nyelvi témahét megrendezése a felsősök
számára. A hét minden tanítási napjára
esik délutánonként egy-egy érdekes program, ahol az angol nyelv a főszereplő. Hétfőn a 7. és 8. osztályosok egy angol nyelvű
filmet tekintettek meg a digitális világ veszélyeiről. Kedden Sarnyai Anikó egykori
angol tanárunk előadását tekinthetik meg
a gyerekek Indiáról a Faluház könyvtárában. Lesz még angol szépkiejtési verseny,
az 5-6. osztályosoknak pedig robotikával
fűszerezett angol vetélkedő. A pénteki napon pedig Harry Potter világáról tart előadást és beszélgetést a szegedi egyetem
angol szakos hallgatója. A programokat
Magyarné Sebők Mária és Nagyné Jávor Krisztina állította össze Tóth László
segítségével.

télkedőn már évek óta szép eredménnyel
vesznek részt diákjaink. Az idén 3 csapatunk is eljutott a megyei fordulóba, melyet
Szegeden rendeztek meg. A 2.a-ból két
csapat, a Répácskák (Antal Máté, Bakai
Dóra, Naszradi Nóra és Varga Zétény) és a
Brokkolierdő (Balogh Szabolcs, Gombkötő Szabolcs, Kovács Ádám és Varga Patrik)
küzd a tovább jutásért, a 4.a-ból pedig egy
csapatunk, az Eprecskék (Sóki Réka, Kóródi Laura, Veréb Vanda és Szabó Jázmin)
harcol az országos döntőbe kerülésért. A
gyerekeket Restás Marianna és Simon
Hajnalka készítették fel.

Kedves Apátfalviak!
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola életében jeles évfordulóhoz érkeztünk
el, 150 éves Apátfalván az állami oktatás.
Ebből alkalomból szeretnénk pótolhatatlan fotókat, az iskolai élettel kapcsolatos
régi dokumentumokat összegyűjteni és
digitalizálni. Gyűjtenénk képeket a régi
tanárainkról, iskolai osztályokról. Kérjük,
aki tud segíteni, az szíveskedjen elhozni
az iskola gazdasági irodájába a dokumentumokat, ahol szkennelés után visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Vargáné Nagyfalusi Ilonához is el lehet vinni a képeket!
Segítségüket nagy tisztelettel köszönjük
előre is. Szeretnénk a pótolhatatlan értéA Rigó énekeljen! környezetvédelmi ve- keket megmenteni az utókor számára.

2019. február

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

9

Meghívó
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola alsó tagozata
2019. február 22-én pénteken délután fél 3-kor
tartja hagyományos Farsangi bálját.
Programjaink:
Osztályok jelmezes előadása
Értékes tombolatárgyak
Arcfestés
Csillámtetoválás
Büfé
Jelmezesek felvonulása
Mindenkit szeretettel várnak a gyerekek és a pedagógusok!
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BÍBIC OVIS HÍREK
125 éves az Apátfalvi Óvoda
Alapítványunk már 2005 óta szinte minden évben megrendezi jótékonysági bálját.
Ebben az évben, egy rendhagyó jótékonysági bált sikerült megszervezni. Ugyanis
125 éves az Apátfalvi Óvoda, és ennek apropóján gondoltuk, hogy ezt a szép évszámot egy bállal ünnepeljük meg. Készítettünk egy képgalériát is, régi óvodai képekből, melyet szeretettel ajánljuk mindenkinek megtekintésre. A képeket nyugdíjas
óvó néniktől szereztük be, Antal Istvánné,
és Tóth Józsefné volt óvodapedagógusok
és Sókiné Kubinyi Éva bocsájtották rendelkezésünkre a képeket, akiknek itt szeretném megköszönni közreműködésüket.
Mátó Lajos Képviselő úrnak szeretnénk
megköszönni a képek nagyítását. A képek az Ovi- farsangon is megtekinthetők
lesznek.

fogással, úgynevezett „téglajegyeket”
viseletében Szekeres Ferenc Polgárárultak a megvalósulás érdekében,
mester Úrnak.
100 Ft volt egy jegy, melyből nagyon
– Dr. Szénási Hanna Jegyző asszonynak
sok elkelt. Az építkezésben az akkori
a folyamatos jogi képviseletért.
termelő szövetkezett segített.
– 
A Rákóczi utcai óvoda 1932-ben Támogatóink voltak:
Történelmi áttekintés:
épült.
– Mátó Lajos képviselő úr
– Az első óvoda 1893-ban létesült. A
– A Dózsa György utcai óvodát 1961– Veréb Anett képviselő asszony
Maros utcai óvodai épület egy része,
ben kezdték el építeni ás 1963- ban
– Kovács Józsefné képviselő asszony
a Templom felöli épület volt, melyet
került átadásra.
– Antal Jánosné
egy istállóból alakítottak át.
– Antal Zoltán egyéni vállalkozó
– Az első óvónő Kornis Mária Margit Jótékonyságunk célja:
– Imre Jánosné
volt.
Az Apátfalvi óvodákba járó kisgyerekek
– Szigeti Andrea
– Az óvoda folyosója nyitott volt, a gye- támogatása. Az óvodák korszerűsítése, a
– Szabóki- Nagy Szilvia
rekek közvetlenül a udvarra mentek a kornak megfelelő szakmai eszközök, be– Bakainé Kisfügedi Tünde
teremből. 1 csoport volt közel 65 fő rendezési tárgyak vásárlása, kirándulá– Galambos Nóra
kisgyermek járt ide, 1 óvónő és egy sokra, rendezvényekre való eljutás támo– Magyarné Sebők Mária
dajka felügyelt a gyerekekre.
gatása. Az óvodai speciális foglalkozások,
– Varga Anikó
– Szenes kályhában fűtöttek, a padozat felzárkóztatást és tehetséggondozást segítő
– Furák Magdolna
olajos takarítású volt. Az ennivalót foglalkozások támogatása. A bál bevételét
– Szilvási Mihályné
egy kis padon ülve a kezükből ették a 221.220 Ft-ot a fent nevezett tevékenysé– Gyuricsekné Szilvási Mária
meg a gyerekek.
gek támogatására fogjuk költeni.
– Gyenge József és Gyenge Ágnes
– 
Az első nagyobb felújítás a 70-es Köszönet:
– Döbrei Mónika
években valósult meg, községi össze– Apátfalva község önkormányzat kép– Simon Mihályné
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– Mátó Erzsébet
– Ludányi János Mikroháló Kft
– 
Fodorné Kerekes Anna egyéni
vállalkozó
– 
Zölleiné Takács Anna egyéni
vállalkozó
– Bucsányi Ágnes egyéni vállalkozó
Köszönet továbbá:
– A kedves Szülőknek,
– Óvodapedagógusoknak,
óvodai
dolgozóknak,
– Azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, szervezeteknek, akik minden
évben felajánlják személyi jövedelemadójuk 1%-át
– 
A bál vendégeinek az értékes
tombolatárgyakat.
És nem utolsó sorban:
Az Alapítvány tagjainak: Ludányiné Din�nyés Éva, Szilvási Mihályné, Mátóné Sóki
Bernadett, Restás Mariann, Borbély Judit,
Csabai Eszter, Gyenge Ágnes, Jani Andrea,
Apfel Éva és az alapítvány könyvellőjének: Sókiné Kubinyi Évának az áldozatos
munkáját.
A meglepetés műsort a Dózsa György Általános Iskola 4. osztályos tanulói szolgáltatták, és teremtettek jó hangulatot a Rock
and Roll című farsangi műsorukkal, melyet Simon Hajnalka és Dobó Gyöngyi tanító nénik tanítottak be. Köszönjük Restás
Marianna tanító néninek a kapcsolattatást.
Az este folyamán a talpalávalót a Nówé
Band szolgáltatta, akik szintén nagyon
jó hangulatot varázsoltak. A 150 vendég
minden egyes tagja egy-egy a jubileumra
emlékeztető, a 125-ös számot viselő sütit
is kapott a szimbolikus tortából.
Faragó Erzsébet
Kuratóriumi elnök
Látványszínházban jártunk!

„Esélyteremtő óvoda” elnevezésű pályázathoz. A pályázat célja: segíteni azt, hogy
az óvodák minél hatékonyabban tudjanak
esélyt teremteni, felzárkóztatni, segítséget
adni a hátrányos helyzetű gyerekeknek és
családjaiknak.
Ebbe a projektbe nem csak a mi óvodánk kapcsolódott be, hanem rajtunk
kívül a Magyarcsanádi, Kiszombori és
a Csanádpalotai óvoda. A munkát közösen végezzük. Minden hónapban találkozunk valamelyik óvodában ahol a kijelölt
feladatokat elvégezzük, Csontos Marika
mentorral, aki a Balástyai Óvoda vezetője. Az mellett, hogy megismerjük egymás
óvodáit, az óvodák problémáit, közösen
gondolkodunk. Minden óvoda bemutatta települését és óvodáját, hogy még jobb
képet kapjunk egymásról. Probléma listát
állítottunk fel és ki- ki a maga óvodájának
legfontosabb problémájára írt intézkedési
tervet. Ezeket beépítettük mindennapi élePapp Józsefné tünkbe. A programba beválasztott gyeróvodapedagógus mekeket folyamatosan mérjük és vezetjük
fejlődésüket. Természetesen nem csak a
Esélyteremtés az óvodában
programba bekerült gyerekek kapnak segítséget, hanem minden hátrányos helyzetű gyermek. December hónapban óvodánként több mint 200.000.- Ft-ot kaptunk, amit torna eszközökre költhettünk
el, ezzel is bővítve óvodáink eszköztárát.
A projekt 2020. májusáig tart, addig is folyamatosan dolgozunk és próbáljuk minél
hatékonyabban céljainkat elérni.

az előadás. Izgalommal, mindenre nyitottan indultunk el. Az „interaktív” műsorba
a gyermekek is aktívan bekapcsolódtak.
Egy tanmese bemutatásán keresztül kellett
rájönniük, és elmondaniuk, hogy miért
fontos a tisztálkodás, az egészséges étkezés és a mozgás. Jó látni, hogy ezek az előadások mennyi élményt, tudást és érzelmi
többletet adnak a gyermekeknek. Az ovisok mindig várják ezeket az előadásokat,
hiszen sok-sok új élménnyel, tapasztalattal gazdagodnak. Fontosnak tartjuk óvodapedagógusként, hogy a gyermekeknek
megmutassunk és megszerettessünk minden olyan tevékenységet, ami művészi érték, ami elengedhetetlen lehet érzelmi fejlődésükben, ami segíti őket, hogy életük
során teljes emberré válhassanak.
Köszönjük az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány anyagi támogatását a színházi előadás megtartásáért.

Apátfalva óvodásai 2019. január 25-én „látványszínházban” jártak, mely a Faluházban került megrendezésre. A gyermekek
nagy lelkesedéssel készülődtek a színház- Óvodánk, 2018 –ban csatlakozott a EFOP
látogatásra. Már tízórai közben felcsillant 3.1.3. „Társadalmi felzárkózási és integrákíváncsiságuk, hogy vajon milyen is lesz ciós köznevelési intézkedések támogatása”

Csenteri Andrea
óvodapedagógus
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Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és
Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány

Szeretettel meghív mindenkit
2019. február 16-án (szombat) az

OVI FARSANGRA!
Helyszín: a Faluház nagyterme
Gyülekező 14 órától
Nagycsoportosok farsangi műsora
Zene, Tánc
Jelmezesek felvonulása
Tombola
Csillámtetoválás, arcfestés
Üdítő, szendvics, farsangi fánk, süteményárusítás
Luczó Anikó
intézményvezető

és

Faragó Erzsébet
alapítványi elnök

BELÉPŐ: KI MIT SZÁN!
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Tisztelt Támogató Partnerünk!
Régi hagyományunkat megőrizve az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
2019. február 16-án, szombaton 14.30 órai kezdettel a Faluház nagytermében ismét
megrendezi Farsangi-bálját.
A bál színvonalas megrendezéséhez felajánlásokat gyűjtünk.
Anyagi illetve tárgyi (játék), támogatást is elfogadunk.
A felajánlások egy részét a jelmezesek díjazására, játékok,
tombola tárgyak vásárlására fordítjuk.
Kérjük, támogasson bennünket!
Felajánlását megteheti személyesen a következő címen:
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde,
Apátfalva, Maros u. 43.,
vagy Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány számlaszámán:
56900123-10002759.
Segítségét köszönjük, bízunk támogató szándékában!
Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Farsangi-bálunkra!
Megjelenésére számítunk!
Tisztelettel: Luczó Anikó (intézményvezető) és Faragó Erzsébet (alapítványi elnök)
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Tisztelt adófizető Polgárok!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért”
Közhasznú Közalapítvány
kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunk részére,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi
szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit
segítik.
A kedvezményezett adószáma:
18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány”
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: (06-62) 260-052

(06-20) 250-0767

Email: apatovi@freemail.hu

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019. február

15

Focihírek
Javában zajlanak még a futsal bajnokságok minden korosztályban, U11-U13-U19-es futsal csapatainknak még
de vannak ahol már véget értek a vannak mérkőzései reméljük ők is sikeresen
csoport küzdelmek.
szerepelnek!
U9-es csapatunk akik most először vettek
részt futsal tornán nagyszerűen helyt álltak,
hiszen mi voltunk a legfiatalabb csapat a mezőnyben. Három lány is a csapat tagja volt.
Itt szeretnénk megköszönni a Csanádpalota
FC-nek, hogy ebbe a korosztályba kisegítettek minket, 4 játékost adtak a csapatnak.
A csapat tagjai: Langó Richárd, Gombkötő
Szabolcs, Sóki Attila, Kovács Jázmin, Csontos Tamara, Csontos Dorina, Fodor Gábor,
Szalma Marcell.

Felnőtt futsal csapatunk nagyon jól szerepel
a bajnokságban hisz jelenleg 2. helyen van
és az alapszakaszból már csak egy mérkőzés
van hátra. Február 11-én Domaszéken a Pázsit SE ellen lépnek pályára, ami igazi rangadó lesz, hisz a közvetlen riválishoz látogat a
csapat. Ezen a meccsen dől el hogy a csapatunk 2. vagy 3. helyen kezdi meg a rájátszást
a felső házban.

Apátfalvi öregfiúk csapata vendégségben volt
a romániai Canad csapatánál és egy rendkíU15-ös csapatunk is befejezte a futsal tor- vül szoros meccsen 8:7-es vereséget szenvenákat. Ők 3. helyen végeztek a csoportban. dett ami után közös vacsorával fejezték be a
Voltak nagyon jó mérkőzéseik a fiúknak, de napot. Megállapodtak, hogy minden évben
talán egy kicsit lehetett volna jobb is. Jövőre hagyományként össze mérik erejüket.
jobban sikerül.
A csapat tagjai: Luczó Patrik, Szabó Roland, Nagypályás felnőtt csapatunk is elkezdte a
Bitter Brendon, Szalárdi Sándor, Sóki Mar- felkészülést a tavaszi szezonra heti két edzéscell, Pászti Zsolt, Botez Paul, Kollár Tibor, sel. Jelenleg a csapat kerete nem változott
Ferenczi Gyula, Szabó Levente.
nincs távozó és nincs érkező játékos.
U17-es lány csapatunk is befejezte a futsal
tornákat ők is hasonlóan 3. helyen zártak, de
itt reális az eredmény, hisz az előttük álló két
csapat az idén jobb volt. Gratulálunk így is
lányoknak, hisz ők voltak a legkevesebben
ebben a korosztályban, de mindig kitudtak
állni és akik ott voltak mindent beleadtak.
A csapat tagjai: Bakai Boglárka, Kovács Lili, Mezei Boglárka, Bárnai Rebeka, Molnár
Regina, Varga Csenge, Suhajda Lilla, Sóki
Nikoletta.

Lejátszotta első edzőmérkőzését a csapat
ahol magabiztos játékkal rukkolt elő és egy
könnyed játékkal vertük meg a Csanádpalota csapatát.
Első mérkőzését játszotta felnőtt csapatunkban az U17-es csapatunk. A csapat kapitánya Kiss Zsolt aki még csak 16 éves, de
remek teljesítményt nyújtott, hiszen gólt rúgott ezenkívül volt egy gól passza valamint
egy kapufája is!
Apátfalva SC-Csanádpalota FC 10:1(4:0)

U17-es fiúknál is véget ért a csoportküzdelem. Nagyszerűen szerepeltek a fiúk, hisz
megnyerték a csoportjukat és bejutottak a
megyei döntőbe. Az utolsó meccsen dőlt el a
csoport elsőség, amit a fiúk 4:3-ra megnyertek gratulálunk nekik.
A csapat tagjai: Kurai Péter, Vörös Péter, Kiss
Zsolt, Víg Dávid, Gáspár Roland, Rabi Patrik,
Németh Brendon, Hévézi Botond, Jó Árpád,
Cseszkó Szabolcs, Kiss Attila, Pászti Zsolt.

Apátfalva: Fazekas- Horváth, Varga V, Varga Cs, Juhász, Bán, ifj. Rakity Gy, Varga Á,
Pataki, Baranyi, Béres. Játszott még: Kiss Zs,
Sinoros-Szabó M, Helembai
Góllövők: Béres 3, Baranyi 2, Varga Á, Varga
Cs, Kiss Zs, Sinoros-Szabó M és egy öngól
Hajrá Apátfalva SC!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és családját

A KOMMUNISTA
DIKTATÚRA
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezendő
megemlékezésre.
Ideje: 2019. február 25.
(hétfő) 15 óra
A megemlékezés helye:
Polgármesteri hivatal
előtti tér
Himnusz
Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor
Dr. Halmágyi Pál
nyugalmazott
múzeumigazgató
A Borbély András Band
egyik szólistája:
Varga Szilárd
Koszorúzás
az emléktáblánál
Szózat
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V. Hagyományőrző találkozó
zenekar követte, akik „Apátfalvi dalokat
és bordalokat” énekeltek el. Ezután ismét
egy tréfás jelenettel örvendeztették meg a
közönséget, hiszen a makói MENYUKE
egyesület „Tanyasi disznótor régen” népi
játékán derülhettünk. Utolsó vendégfellépőként lépett a színpadra a Csanádpalotai Hagyományőrző Néptánccsoport,
akik „székely forgatós táncot” adtak elő. A
délutánt a helyi Hagyományőrző csoport
„Ács Kaláré kocsmája” című előadása zárta, amelynek különlegessége volt, hogy a
Kerekes Márton Népdalkör is csatlako2019. január 26-án immáron ötödik alkalommal rendezte meg
Apátfalva Község Önkormányzata
a magyar kultúra napja alkalmából
a Hagyományőrző csoportok találkozóját. A 196 éves himnusz közös eléneklésével kezdődött a rendezvény, majd a csoportok kérésére, egyperces néma felállással tisztelegtünk Tóth János emléke előtt,
aki munkájával hozzájárult Apátfalva kulturális életéhez.
Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi
beszéde után a Kardos István Néptánccsoport „Apátfalva a Dél-alföldön” című
koreográfiájával kezdődött a csoportok
fellépése. Ezután testvértelepülésünkről,
Csanádapácáról érkezett Dohánylevél
Hagyományőrző és hagyományteremtő
egyesület „Kisangyalom elvetted az eszemet…” című humoros, szerelmes jele-

nettel örvendeztette meg a jelenlévőket.
A Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar- Csanádpalota- előadásában „tréfás
dallamok a házasságról” és „Pátfalvi dalok” csendültek fel. Őket a helyi pávakör,
a Kerekes Márton Népdalkör és Citera-

zott hozzájuk. Ezúton is szeretné megköszönni a csoport Tóth Tamás áldozatos
munkáját.
A már megszokott közös táncot követően
a polgármester úr átadta az emléklapokat, ajándékokat a csoportvezetők részére. Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnénk megköszönni minden
csoportvezetőnek, csoporttagnak, hogy
eljöttek településünkre ezen a csodálatos
délutánon. Köszönjük Csenteri Andrea,
Behán Józsefné és Oravecz István (Csanádapáca), Horváth Csabáné (Csanádpalota), Tariné Tóth Hajnalka, Gáspárovics
Mária (Makó), Horváth Erzsébet (Csanádpalota) felkészítő munkáját. Reméljük
jövőre is ellátogatnak majd településünkre, hogy ismét együtt emlékezzünk a himnusz megírásának évfordulójára.
Fekete Irén

2019. február
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Újévi Hangverseny
Apátfalva Község Önkormányzata január 27-én tartotta a 2019 évi
Újévi koncertet a faluházban. Először a Dr. Mihálka György Vegyeskar adott műsort. Ők már több éve,
újév táján ellátogatnak Apátfalvára, énekükkel megszépítik az ünnepet. Kórusművekkel és téli dalokkal készültek.
A Dózsa György Általános Iskola növendékei közül Sóki Réka énekelt felvidéki
népdalt, felkészítő tanára Kocsis Katalin.
Szabó Jázmin Hamvas Béla versét szavalta beknek könny szökött a szemébe. Az est fo- zenekar apátfalvi gyökerekkel bíró tagjai.
el, felkészítő tanára Simon Hajnalka.
lyamán be lettek mutatva a Koncert Fúvós- A hallgatóság pedig gondolkodott, melyik
fiatal kinek az unokája, ükunokája. Sokan
voltak. A sorban az utolsó apátfalvi elszármazott zenész, maga Dr. Csikota József volt,
őt is Borbély Bandi bácsi tanította a zenei
alapokra. Dr. Csikota József nagy megtiszteltetésnek tartja, és nagy öröm számára,
hogy szülőfaluja lakosságának vezényelhetett egy szép, tartalmas koncertet. A hallgatóság sokszor és sokáig tapsolt.
Az ünnepi délután záró részében a könyvtárban, Kiszely Jánosné mondott ünnepi
gondolatokat, és leleplezték a díszpolgárok
falán a legfrissebb díszpolgári festményt,
mely Dr. Csikota Józsefet ábrázolja, karmesteri pálcával a kezében. A koncertet megtisztelte jelenlétével Dr. Mihálka
György özvegye és Pavlovski Péter festőművész is.
Köszönjük a szervezőknek:
Veréb Anett Települési képviselőnek, aki a
Kulturális-, Vallási-, Oktatási-, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke és Vargáné Nagyfalusi Ilonának a Kulturális-, Vallási-, Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjának.
Az ünnepi műsorban fellépett Dr. Csikota József, falunk díszpolgára, karnagy és a
Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara. A 96 tagú zenekar fülbemászó,
ritmusos dallamokat és indulókat adott
elő. Voltak szólószámok is, Csikota Levente, Csikota Péter, Csapó Bence, Csapó
Boglárka és Antal Tamás adtak elő darabokat, trombitán, klarinéton és fuvolán.
Az ünnepi beszédet Dr. Csikota József
mondta, szívhez szóló szavai hallatán töb-
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Nemzetiségi napot tartottak
Apátfalván

Nemzetiségi nappal egybekötött
karácsonyi rendezvénnyel készült
az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Ünnepi műsort
adtak elő a helyi óvodások, illetve
a Tanoda tanulói.
Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy az Apátfalvi Cigány Nemzetségi Önkormányzat a Magyar Kormány és az önkormányzat támogatásával megrendezi a
nemzetiségi napot.2018.12.16.-án vasárnap délután nemcsak ezt, hanem a karácsonyt is megünnepelték a könyvtárban.

A programok során köszöntötték a legfiatalabb és legidősebb roma lakost is: a pár
hónapos Szabó Dominik anyja karjaiban
az egész műsort végigaludta, így észre sem
vette, hogy őt is üdvözölték. Petrovics István a közösség legidősebb tagja – azonban
egészségügyi állapota miatt nem tudott
részt venni a rendezvényen.
A legszebb konyhakerteket is díjazták a
délután során: Nagy Zoltánné, Károlyi
Pálné és Károlyi Sándor kertjeit ítélték a
legszebbnek. A nemzetiségi önkormányzat elnöke mindenkit arra biztat, hogy jelentkezzen erre a versenyre, minél szebb
udvarokat ápoljanak.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
Szekeres Ferenc polgármester is köszöntötte a rendezvényen megjelenteket: beszédében kiemelte, a kisebbségek védelme, hagyományaik, kultúrájuk és nyelvük
megőrzése, tiszteletben tartása minden
nemzet számára fontos feladat, mivel minden egyes nemzetiség pótolhatatlan sajátosságokkal és értékekkel bír.
Károlyi Sándor, a helyi CNÖ elnöke elmondta: az ünnepi műsorral készültek az
óvodások és a Tanodanövendékei is.
-Az óvodákba nagyon sok roma kisgyerek
is jár. Együtt nevelődnek, fejlődnek egymással a kis gyerekeink. A nemzetiségi
napunk az együttélésről is szól, ezért is
kértük fel őket a szereplésre – mesélte Károlyi Sándor.

2019. február
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MEGÚJULT A HAGYOMÁNYŐRZŐ
CSOPORT

2015-ben és most is a Hagyományőrző
csoport tagjainak volt egy elvárásuk, ami a
következő: Egyre sürgetőbb feladat, hogy
az idősebb korosztály mellett a középkorúak és a fiatalok is megtalálják helyüket
és szerepüket a koreográfiákban. Céljuk az
utánpótlás nevelése, a helyi értékek megőrzése a fiatalabb generáció tudatában. Január 31-én csütörtökön megbeszélés volt a
csoportok vezetőivel és tagjaival, mert úgy
látják és hallják, hogy a hagyományőrző
csoport egy-két tagja gerjesztik a feszültséget a csoportok között és ez veszélyezteti működésüket. Elgondolkodtató, hogy
a csoportvezetők, a fiatalok és a gyerekek
kérték a segítségemet, mert elviselhetetlen
támadások érték őket a hagyományőrző
csoport tagjaitól. Sajnálom, hogy másfél
éve kettészakadt a hagyományőrző csoport és akkor arra hivatkoztak, hogy nincs
szükségük vezetőre. Az is elgondolkoztató,

hogy a szétválás azért történt, mert a fiatalok és a gyerekek eltakarták az idősebbeket a színpadon és ez a hagyományőrző
csoport tagjainak tűrhetetlen volt. Most
csoportvezetőt szeretnének, mert rájöttek,
hogy szükségük van rá, tehát beigazolódott, akkor egy rossz döntést hoztak. Változtatásra volt szükség, hiszen a csoportban nem maradt középkorosztály és fiatal
sem, ezért a célkitűzésük meghiúsulni
látszott. A hagyományőrző csoportot újra
Csenteri Andrea vezeti, mint másfél évvel
ezelőtt.
Aki a csoportvezetővel, a fiatalokkal, gyerekekkel nem akar együtt dolgozni és a
szabályokat betartani, természetesen alakíthat új csoportot, az Önkormányzat biztosít helyszínt a részükre.
Csenteri Andreának felajánlotta a segítségét Mátó Mátyásné, akinek Apátfalva hagyományőrzése sokat köszönhet.

Én eddig sem, és ezután sem szeretnék beleszólni a csoportok működésébe, de ha a
segítségemet kérik természetesen azonnal
a rendelkezésükre állok.
Nagyon sajnálom, hogy egyes emberek
politikai célból, forgatókönyv szerint felzaklatták a közösségeket és tönkre akarják
tenni a jól működő csoportokat, úgy mint
sok- sok évvel ezelőtt.
További sok sikert kívánok a Kerekes Márton Népdalkör és citerazenekarnak, a gyerek citeracsoportnak, a Pódium Színpadnak, a Kardos István Néptánc és Hagyományőrző csoportnak, a Borbély András
Band fúvószenekarnak és a Tini, és Mini
Tini Mazsorett csoportnak.
Szekeres Ferenc
polgármester

Adományosztás az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jóvoltából
2019. január 18-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálatával
közösen tartós élelmiszer adományt
osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
kiemelt európai uniós projekt keretében
a szegény gyermekes családok és a rászoruló várandós nők számára melyben
Apátfalva Község lakossága közül jelenleg 21 család részesül.
A célcsoporton belül elsőbbséget élveznek azon családok, melyek (prioritási
sorrend szerint):
intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket
nevelnek.

2019. január 30-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen ismét tartós élelmiszer csomagot
osztott a RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001
kódszámú, projekt keretén belül a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú személyek számára,
melyben Apátfalva Község lakossága
közül jelenleg 61 fő részesül.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Tisztelt gazdálkodók!
A falugazdász ügyfélfogadása:
hétfő 7.30-16.00, péntek: 7.30-14.00
Apátfalva, Művelődési Ház
Jelenleg aktuális feladatok: őstermelői igazolvány újítás,
nitrát adatszolgáltatás, juh támogatás.
Fehér Attila falugazdász
Telefon: 20/5102783

Üdvözlettel: Fehér Attila falugazdász

Csongrád Megyei Igazgatóság
Makó körzet
M: 20/5102783
E: feher.attila@nak.hu
W: www.nak.hu

Gazdaköri Téli Esték!
A februári előadások időpontjai érdekes,
hasznos információkkal.
Február 12. (kedd) 17 óra
Témája: Apátfalvi diplomás fiatalok
az Agráriumban I. előadása
A magyar mezőgazdaság szolgálatában, munkám a gabonakutatásban
Előadó: Langó Bernadett biomérnök
 övényvédelmi változások és jogN
szabályok ismertetése
Előadó: Pappné Ondrusz Ilona Növényvédelmi szakfelügyelő
Február 19. (kedd) 17 óra
Témája: A mezőgazdaságban dolgozók új adózási formáinak ismertetése
Előadó: Híres-Pestuka Gabriella
NAV ügyfélkapcsolati osztályvezető

Február 26. (kedd) 17 óra
Témája: Minőségjavítási technológiák a mezőgazdaságban
Előadó: Dr. Lantos Ferenc Főiskolai
docens, Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Karának növényszakos tanára
Minőségi növényvédelem a
mezőgazdaságban
Előadó: Mándoki András
SUMIAGRO
Március 5. (kedd) 18 óra
Témája: Apátfalvi diplomás fiatalok
az agráriumban II.
A növényorvos szerepe az
agráriumban
Előadó: Antal Ákos Agrármérnök,
növényorvos

Minőségi szarvasmarha tenyésztés
napjainkban. Tartástechnológia, genetika és szaporodás
Előadó: Langó Dániel Agrármérnök,
állattenyésztő

Március 12. (kedd) 18 óra
Gazdaköri záró közgyűlés
Az előadásokra minden érdeklődőt szeretettel vár a Gazdakör vezetősége!
Kérem a Tisztelt Gazdatársakat és érdeklődőket, jelenlétükkel tiszteljék meg
előadóinkat!
Köszönettel:
Langó Zsolt
gazdakör elnöke

2019. február
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Kisiskolásoknak és családjuknak ad ingyenes vetőmagcsomagokat a
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
– AGRYA
Sem a vetőmagokért sem a kapcsolódó
szaktanácsadásért nem kell a résztvevő
családoknak fizetni.
A szervezők azonban szeretnék nyomon
követni, hogy jól hasznosulnak a vetőmagok. Így azt kérik minden résztvevő családtól, hogy április–augusztus között havonta egy alkalommal legalább két fényképet küldjenek a kertről és a kertészkedő
gyermekről. E mellé kérnek még egy rövid,
de legalább 250 karakterből álló beszámolót arról, mi történt a kiskertben, milyen
élményei voltak a gyermeknek.

Kilenc zöldség vetőmagját tartalmazza az
az ingyenesen igényelhető csomag, amelyet a Vesd bele magad! programban oszt
szét a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA.
Jelentkezni február 15-éig lehet kertészkedést kedvelő kisiskolás korú gyerekeknek
és családjuknak.
Saláta, hónapos retek, sárgarépa,
cukkini, cékla, zöldborsó, csemegekukorica, paradicsom, vöröshagyma.
Ezek a magok vannak a csomagban,
amelyből egy hozzávetőleg harminc négyzetméter alapterületű kiskert hozható létre. A vetőmagokhoz készül egy elektronikusan letölthető termesztési segédlet és
kiskertész napló. Ezen túl növényvédelmi
és tápanyag-gazdálkodási szakértő segít a
gyerekeknek, a családoknak, hogy a növények esetleges betegségei vagy károkozói
ellen védekezni tudjanak. A program weboldalára az aktuális teendőkről rendszeresen kerülnek fel írások, segédletek, cikkek.
Így a kiskertészek nem maradnak szakmai
támogatás nélkül.

Hogyan lehet jelentkezni
a programra?
Ki kell tölteni egy on-line jelentkezési űrlapot itt: https://agrya.hu/csongrad-megye-vesd-bele-magad-program-jelentkezesi-urlap Plusz a pályázó gyerekeknek
kell készíteni egy rajzot vagy kézzel írt fogalmazást a „A zöldségek a barátaink” címhez kapcsolódóan. Az elkészült rajzot vagy
fogalmazást be kell szkennelni vagy le kell
fényképezni és el kell küldeni e-mailben.
A programba 6–12 éves korú gyerekek és
családjuk jelentkezését várják! Egy család
egy vetőmag csomagot igényelhet. Ha a
családból legalább három 6–12 éves gyermek jelentkezik a programra, akkor az
adott család igényelhet egy további, tehát
összesen két vetőmag csomagot. Ebben
az esetben azonban a családtól legalább
három különböző gyermek által készített
rajzot vagy kézzel írt fogalmazást kérnek
a szervezők.

Fontos, hogy a jelentkezők figyelmesen
olvassák át a pályázati felhívást ami itt
elérhető:
https://dxpvcgy88gl35.cloudfront.net/siMennyibe kerül?
tes/default/files/downloads/vbm_felhiA Vesd bele magad! program ingyenes. vas_2019_orszagos.pdf

Kell-e sietni a jelentkezéssel?
Egy kicsit igen. 2019. év kísérleti év, így
csak korlátozott számú jelentkezést fogadnak. Országosan 1000 vetőmag csomagot
osztanak ki a szervezők.
Honnan tudom, hogy elfogytak-e
már a csomagok?
Amíg a Programmal kapcsolatos jelentkezési lap elérhető az agrya.hu címen, addig
van még kiosztható vetőmag csomag. Ha
annyi jelentkezés érkezik, hogy várhatóan
elfogynak a csomagok, akkor a weboldalról is lekerül a jelentkezési űrlap.
A pályázati döntés időpontja
Legkésőbb március 8. Az érintetteket a
döntésről a jelentkezési űrlapon megadott
kapcsolati e-mail címen közvetlenül értesíti az AGRYA.
Vetőmagcsomagok kiszállítása
Március 20-áig. A nyertesek a vetőmagokat tartalmazó csomagokat postai kiszállítással kapják meg a pályázati űrlapon
megadott levelezési címükre.
További információk:
Telefonon munkanapokon 9-17 óra között
06302304810
E-mail: vbm@agrya.hu
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INGYENES ALAKFORMÁLÓ
TORNA TIMCSYVEL

2019. február
Egy éve, hogy Apátfalván
betört az ingyenes alakformáló aerobik!
Nagy-nagy sikerrel, hiszen
a képek is bizonyítják sokan vagyunk, egy csapat
vagyunk, szeretjük a mozgást!
Köszönöm a lelkes csapatnak a
kitartást, a süti partyt, amiről
nincs kép… lehet, jobb is.
Gratulálunk Csonkáné Simon
Bernadettnek a vándordíjhoz,
jogos a díjazott! Kitartó, nagyon
lendületes, szórakozott, állandó
jókedvű tornázó.
Köszönöm az Apátfalvi Polgármesternek a felkérést, a Dél-alföldi Mozgolódónak a támogatást és az ötletet!
Továbbra is várok minden kedves érdeklődőt vasárnaponként
Apátfalván 17:00-kor a Sportcsarnokban egy ingyenes alakformáló tornára!
Timcsy

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

a felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet beültetni.
• A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani.
• Az állategészségügyi ellátásról gondoskodni.
• Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson.
• Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel ellátni.
• Az állat biztonságos elhelyezkedéséről gondoskodni.
• Az előírt férőhelyet biztosítani .
TILOS:
• 2016. január 1-től a kutyát tartósan láncon tartani
• Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni
• Az állatot elhagyni
• Kutya, macska kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/
elajándékozni

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010.(II.26.)
Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról tartalmazzák.
A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek ös�szege 45.000-150.000 forintig terjedhet! Több szabálysértés
esetén az összeg sokszorozódik.
A szabadon koborló kutyák főleg gyermekekben keltenek félelmet, az előírások betartásával a gyermekekre is
vigyázunk.
Apátfalva Község Önkormányzata
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Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

REKVIUM

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

Apátfalvi termálkertészetbe
állandó munkára bejelentett
apátfalvi, magyarcsanádi
női munkavállalót keresek.
Érdeklődni: 20/343-1653

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk
Szabóki Mihály
(1955–2019)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

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

Vakcinázott napos és
előnevelt csibe előjegyezhető.
Apátfalva Szetápmix Tápbolt,
Kossuth u. 77. Restásné Katikánál.

gyászjelentések
Köszönetnyilvánítás
Álmodunk egy öregkort, csodásat
és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Elmentél, pedig
sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel a családod életét.
Nélküled semmi sem olyan mint
régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.
Nyugodjál békében, Isten Veled!
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Köszönetnyilvánítás
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott, élni fogsz, mint a csillagok.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk
Sóki Pál
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Házi tej, tehéntúró, sajt árusítása
minden szombaton a Piactéren
6.30-tól. Köszönöm a bizalmat!
Tisztelettel: Vancsó Zoltán

Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája vállal
RUHAJAVÍTÁST, ZIPZÁRCSERÉT,
NADRÁGFELVARRÁST,
RUHAÁTALAKÍTÁST KEDVEZŐ
ÁRAKKAL.
Lepje meg szeretteit különleges egyedi
párnákkal, pólókkal, melyet többfajta
nyomtatási eljárással tudunk díszíteni!
Rongyszőnyegek széles választékban,
több méretben kaphatók.
Előrendelést is felveszünk.
Aktuális árainkról érdeklődjenek
üzemünkben!
Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a 2019. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó
és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje: 2019. március 18.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

24

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019. február

Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
első gyermekeként. Nagyon jó baba, kicsit
hasfájós. Minden körülötte forog, ő van a
központban. Ezt vártuk már régóta, hogy
hárman legyünk és így lettünk egy család.
A támogatásnak nagyon örülünk mondta
az édesanya.
Bartos Benett Csaba Makón született
december 11-én. Édesanyja Kolompár
Krisztina, édesapja Bartos Csaba. Első baba, akire nagyon büszkék vagyunk, ő a kis
mindenünk mesélte az édesanya. Növögetünk szépen, már 6 kilósak vagyunk, egyre többet van fent. A támogatást nagyon
hasznosnak tartjuk és örülünk neki.
Szabó Patrik szüleivel Sóki Éva és Szabó
Gyula Patrikkal, valamint
Kiszely Jánosné alpolgármester asszony
és Szekeres Ferenc polgármester
2018. év elején döntött arról a képviselő-testület, hogy minden újszülött 40 ezer forint értékű készpénzes bébikötvényt kapjon. Február 1-én három kisbabát köszöntött Szekeres Ferenc polgármester
és Kiszely Jánosné alpolgármester
asszony.
Szekeres Ferenc polgármester 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.

Koczkás Regina édeanyjával

Elsőként Szabó Patrikot és szüleit Sóki
Évát és Szabó Gyula Patrikot látogatta meg
az önkormányzat. A kis Patrik november
9-én látta meg a napvilágot Szegeden. Az
édesanya elmondta, Patriknak van egy
nagy testvére, aki 6 éves és nagyon-nagyon szereti. Állandóan játszana vele. Alig
várja már, hogy üljön, másszon, hogy még
többet tudjon vele játszani.
Koczkás Regina december 20-án Szegeden született Nagy Kiti és Koczkás Csaba

Bartos Benett Csaba édesanyjával Kolompár Krisztinával, valamint
Kiszely Jánosné alpolgármester asszonny és Szekeres Ferenc polgármester úr

