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Újévi köszöntő
Átléptük a karácsony varázslatos napjait,
lezártuk és elbúcsúztattuk az óévet.
Elköszöntünk a magunk mögött hagyott
hónapok minden örömétől, bánatától, az
eredményektől és a veszteségektől. A szilveszteri mulatozások közepette, éjfélkor
visszagondoltunk az eseményekre, melyek már a múltunk, egyéni vagy közös
történelmünk részei.
Kíváncsian, vegyes érzelmekkel tekintünk
a jövőbe. Vajon mit hoz az újév?
Teljesülnek-e elvárásaink és reményeink?
Vajon lesz-e elég erőnk és egészségünk,
hogy szeretteinkért mindent megtehessünk és hogy feladatainkat a legjobban
elláthassuk? Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a válaszokat, majd a 2019-es szilveszterre már mindent tudunk.
Az újév lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt év tapasztalataiból merítsünk, jobbá
váljunk, és jobbá tegyük szűkebb világunkat. Sokan fogadalmakkal próbálkoznak,
melyek legtöbbször nem túl sikeresek, de

mindig a hibák és hiányosságok felismeréséből fakadnak. Mások újévi fogadalmak nélkül vágnak az eljövendő hónapok
mindennapjaiba. Mégis mindannyiunkban ott él a remény, hogy sok jó, és szép
esemény vár ránk, és ott él a hit, hogy az
„égiek” vigyáznak szeretteinkre és ránk.
A múló évek során folyamatosan építkezünk, építjük saját személyiségünket, értékrendünket, egyre jobban megismerjük
önmagunkat. Az újabb év újabb mérföldkő saját fejlődésünk útján, mely akkor válik igazi kinccsé, ha mások szolgálatába
állíthatjuk, ha mások életének jobbá tételére fordítjuk. E tiszta szándékkal vezérelve mindennapjainkban az újév nem lesz
más mint az óév folytatása, hiszen nem
valami újat kezdünk, hanem folytatjuk
azt, amiben hiszünk, és értékesnek ítélünk. Gondoljunk arra is, miként juthatnánk előrébb saját életünkben, miként lehetnénk jobb emberek, miként élhetnénk
teljesebb, boldogabb életet. Mert gyara-

podhatunk anyagi javakban, tudásban,
lelkiekben és gyarapodhatunk mindene
előtt emberségben is.
Mit kívánhatnék az új esztendő küszöbén?
Kívánom, hogy mindannyiunk számára
legyen boldog, békés, sikeres és egészséggel áldott 2019-es évünk!
Szekeres Ferenc
polgármester

Újévi hangverseny Apátfalván
Helyszín: Faluház
Időpont: 2019. január 27. vasárnap 15 óra

Meghívó

Program:
Köszöntő
Dr. Mihálka György Vegyeskar (Makó) műsora
Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekarának műsora
vezényel: Dr. Csikota József
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulói
Dr. Csikota József díszpolgári festményének leleplezése
Rendező: Apátfalva Község Önkormányzata
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
készlet, készletenként 41.990 Ft értékben
A képviselő-testület 2018.12.03- járult hozzá. Továbbá támogatja a tanösán rendkívüli ülést tartott
vény létesítését. Az iskola udvarában történő kemence építéséhez a képviselő-tes A képviselő-testület megtárgyalta és tület biztosítja azt a téglamennyiséget, ami
elfogadta Apátfalva Község Önkormány- a kemence megépítéséhez szükséges.
zatának 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018.(II.09.) Ör. II. módosító javasla- A képviselő-testület 2018.12.17tát 931.671 eFt bevétellel és 931.671 eFt én tartotta soros ülését
kiadással.
 A képviselő-testület elfogadta a 2019.
 Elfogadásra került az újszülöttek tá- évi munkatervét.
mogatásáról szóló rendelet módosítása. A
módosításra azért került sor, hogy a tény-  Elfogadásra került a Belső Ellenőrzés
legesen itt élő szülők újszülött gyermekei 2019. évi munkaterve.
megkapják a támogatást, valamint a támogatásban részesíteni kívánt családok körét  A képviselő-testület megtárgyalta és
bővíti és szabályozza a rendelet.
elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.09.) Ör III.
 A képviselő-testület titkos szavazás ke- módosító javaslatát 939.905 eFt bevétellel
retében megválasztotta társadalmi megbí- és 939.905 eFt kiadással.
zatású alpolgármesternek Kiszely Jánosné
települési képviselőt.
 A testület elfogadta a háziorvosi rendelők és a fogorvosi rendelő rezsiköltségei A képviselő-testület megtárgyalta és nek 2018. évi elszámolását és a 2019. évi
támogatja Székkutas Község Önkormány- rezsiköltség megállapítását.
zatának Tisza-Maros értékei komplex
kerékpáros túraútvonal kialakítása pályá-  A képviselő-testület az Apátfalvi Polzatát. Amennyiben a pályázat nyer, akkor gárőr Egyesület részére az egyesület műApátfalván egy kerékpáros pihenőhely ködésének 20. éves évfordulója alkalmákerül kialakításra és telepítésre hulladék- ból rendezendő ünnepséghez 150.000 fogyűjtővel és kerékpártárolóval a település rinttal járult hozzá.
részéről kijelölt önkormányzati területen.
 A képviselő-testület zárt ülés kereté A képviselő-testület elfogadta, hogy a ben tárgyalta meg a szociális igazgatásPátfalváért Egyesület által 2001. január 30- sal összefüggő, valamint egyéb személyes
án készült leltárban szereplő tárgyi örök- adatvédelmet igénylő döntésű javaslatokat.
ség a Pátfalváért Egyesület gondozásában
maradjon.
 A képviselő-testület az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola vonzerejének növelése érdekében az iskola részére
2 db BBC micro: bit club csomag megvásárlásához, csomagonként 10-10 darab
összeszerelhető programozható robottal, csomagonként 69.900 Ft értékben és
1 db 17101 – LEGO BOOST Kreatív robot

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. december

SZÜLETÉS:
12.12.: Bartos Benett Csaba
Édesanyja: Kolompár Krisztina
Édesapja: Bartos Csaba
Apátfalva, Toldi u. 12.
12.20.: Koczkás Regina
Édesanyja: Nagy Kitti
Édesapja: Koczkás Csaba
Apátfalva, Béke u. 29.
12.20.: Imre Marcell
Édesanyja: Pajkó Krisztina
Édesapja: Imre Nándor
Apátfalva, Kossuth L. u. 18.
12.27.: Barát Csenge
Édesanyja: Rácz Fanni
Édesapja: Barát Szabolcs
Apátfalva, Kölcsey u. 1.
12.31.: Bagi Janka
Édesanyja: Győri Dóra
Édesapja: Bagi János
Apátfalva, Liget u. 7.

HALÁLESET:
Mátó János Győző
Apátfalva, Rákóczi F. u. 39. Élt: 59
évet
Olasz Gábor László
Apátfalva, Délibáb u. 11. Élt: 66 évet
Mátó Józsefné (Rácz Mária)
Apátfalva, Hajnal u. 12. Élt: 72 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre november hónapban
nem került sor.
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Visszatekintő a 2018-as évre
 2018 január 1-től minden apátfalvi új- Hagyományőrző csoport közreműködésé-  Március 17-én dr. Papp Lajos Szécheszülöttnek 40 ezer forintot ajándékozunk. vel zajlott a rendezvényünk.
nyi-díjas szívsebész professzor úr volt a
vendégünk az apátfalvi Faluházban.
 Január 21-én vasárnap tartottuk  Fekete Tímea edző február 4-e óta, vameg a IV. Hagyományőrző Csoportok sárnaponként 17 órától a sportcsarnokban  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Találkozóját.
tart ingyenes aerobikot.
Csongrád Megyei Szervezete által szervezett agrárfórumnak adott otthont a Fa A Borbély András Band fúvószenekar,  Március elsejével az összes startmun- luház 2018. március 26-án. A fórumon
a Tini és Mini Tini Mazsorett Csoport és ka mintaprogramunk beindult (belvíz Szekeres Ferenc polgármester megnyitója
az apátfalvi Dózsa György Általános Isko- elvezetés, belterületi utak karbantartá- után Lázár János Miniszterelnökséget vela negyedik osztályának kamarakórusa lé- sa, mezőgazdasági program, állattartás, zető miniszter köszöntője hangzott el, mepett fel a település újévi koncertjén a falu- varroda, betonelem gyártás, utcabútor lyet szakmai előadások követtek: Győrffy
házban január 27-én.
gyártás)
Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnökétől, Kis Miklós Zsolt, Agrár-vidék Monoki Mariann a színjátszó csopor-  Március 3-án az Apátfalvi Gazdakör fejlesztésért felelős államtitkártól, valatunk vezetője meghívást kapott a III. Paj- által szervezett bálon részt vett Lázár Já- mint Jakab Istvántól az Országgyűlés altaszínházi Szemlére a Pódium Szinpad nos országgyűlési képviselőnk, Miniszter- elnökétől, a MAGOSZ elnökétől.
Társulatunkkal, január 28-ára. Megtisztel- elnökséget vezető miniszter úr.
tetésnek éreztük, hogy Csongrád megyét
 Nemzetközi futsal mérkőzések renApátfalva képviselhette és így Apátfalva  Március 11-én Nőnap alkalmá- dezésére is alkalmas sportcsarnok épült
nevét, hírét a budapesti Nemzeti Színház- ból műsorral és virággal kedveskedtünk Apátfalván, a 938 millió forintos beruhában is megismerhették, ahol nagy sikerrel hölgylakosainknak.
zást április 6-án adtuk át. Az átadóünnepmutathattuk be, Gárdonyi: A bor című
ségen beszédet mondott: SZEKERES FEdarabját.
 Március 11-én Fekete Tímea edző ve- RENC Apátfalva polgármestere, LÁZÁR
zetéséve az apátfalvi aerobik csapat 52 fő- JÁNOS Miniszterelnökséget vezető mi Február 4-én, vette kezdetét a tél- vel a Hungexpon vett részt Czagány Ale- niszter, országgyűlési képviselő, NÓGRÁűző kiszebáb égetésünk a Faluház előtti xandra meghívására.
DI TIBOR Csongrád Megyei Labdarúgó
parkolóban, melyet a Magyar Televízió
Szövetség megyei igazgatója. Az épületet
élőben közvetített. Táncházzal egybe-  Március 14-én került megrendezésre felszentelte KISS-RIGÓ LÁSZLÓ szeged
kötött kiszebáb égetésen, Csenteri And- az 1848/49-es forradalom és szabadság- -csanádi püspök.
rea vezetésével a Kardos István Gyermek harc 170. évfordulója alkalmából rendeés Felnőtt Néptánccsoport, valamint a zett önkormányzati ünnepség.
 Első alkalommal került megrendezésre sportcsarnokunkban a Családi sportnap 2018. április 7-én.
 Április 8-án volt az Országgyűlési Képviselők 2018. évi választása: Lázár János
toronymagasan győzött, így ő maradt a
Csongrád 04. választókerület országgyűlési képviselője. Országosan kétharmaddal
nyert a FIDESZ. A részvételi arány nagyon
magas volt országszerte.

Lázár János országgűlési képvisekőnk az Apátfalvi Gazdakör által szervezett bálon.

 Május 1. Apátfalva Község Önkormányzata 2018-ban is megrendezte a községi Majálist. 28 csapat szakácsai vehették
át a marhahúst, hogy több mint 800 főre
elkészülhessenek a finomabbnál finomabb
pörköltek.
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 A vajdasági Kisoroszban megtartott
Guzsalyos Találkozó miatt, nem a napján
június (23-án), hanem június 20-án került
megrendezésre az Apátfalvi Hősök Napi
megemlékezés.
 2018-ban nagykorú lett a testvértelepülési találkozó, a Guzsalyos. A már hagyománynak számító rendezvénynek idén
a szerbiai Kisorosz adott otthont június 22.
és 24. között. „Most megéltük a guzsaly
nagykorúságát, reméljük, együtt megéljük
a nyugdíjba vonulását is!”
 Nyári táborok és Gyermekmegőrző
táborok július 2–augusztus 31-ig a teljes
nyári szünetben.

Az apátfalvi sportcsarnok átadása.
 Május 18-án ismét megrendeztük
óvodánkban a családi napot. Minden óvodába járó gyermek szülei és
nagyszülei is ellátogatottak ezen a
napon az óvodába és részt vettek a
tevékenységekben.
 Május 21-én tartottuk a Pünkösdi
Fúvószenekari Koncertünket Felléptek:
Borbély András Band, Mátó Mátyás
vezényletével, Szentes Város Fúvószenekara, valamint a Tini és a Mini Tini majorette csoport. Vezetőjük: Mátó
Mátyásné.
 Első alkalommal szervezték meg
a vajdasági Kisoroszban a népzenei és
néptánctalálkozót, ahol többek között
bemutatkoztak Dabasról, Kikindáról és
Apátfalváról is. A „Határtalan” elnevezésű program célja a kapcsolatteremtés
és a hagyományok őrzése volt. Apátfalvát a Kerekes Márton Népdal és Citerazenekar képviselte, a csoportot Szekeres Ferenc polgármester is elkísérte
Kisoroszba.
  Május 27-én vasárnap került megrendezésre a már hagyománnyá vált
gyermeknap. A kicsik és kicsit nagyobbak nagy örömére már fél 10-től
birtokba lehetett venni a két hatalmas
ugrálóvárat. A Napsugár Baráti Klub

lelkes, kedves asszonyai egész nap finom palacsintával várták az érkezőket.
A Bökény Népe Egyesület tagjai vezetésével kézműves foglalkozásokra került sor.

 Július 9. és 10. között az Ízőrzők című
műsor csapata ellátogatott Apátfalvára. A
másfél napos forgatás során hat étel elkészítésére, illetve település bemutatására,
nevezetességei ismertetésére került sor.

 A hagyományokhoz híven, Anna nap
környékén megrendezésre került falunapunk, idén július 27-28-29-én. Háromnapos
programsorozat keretében ünnepeltünk immár huszonharmadik alkalommal. Az ünnepi testületi ülést 2018. július 28-án tartot Az eddigi hagyományokhoz híven, tuk meg és ennek keretében kitüntető címek
idén is egy igazán színvonalas műsorral kerültek átadásra. Július 29-én a lovasnapon
emlékeztek meg az apátfalviak a Nemzeti került átadásra az új lóversenypálya.
Összetartozás Napján az 1920. június 4-ei
eseményekről.
 Augusztus 12-én különlegesebbnél különlegesebb roncsderbis, autocross és te A Dózsa György Általános Iskola az repgokart járgányok érkeznek az apátfalvi
idén júniusban, immár negyedik alkalom- Gabnai tanyára, hogy egy igazán izgalmas
mal vett részt Budapesten a Bazilikánál a nappal ajándékozzák meg az autósport
TérTánc koncerten. Az idén Brahms: Ma- szerelmeseit!
gyar táncok zenéjére táncolt a közel 500
gyermek.
 Augusztus 15-18-ig az Asia Express kirobogott Apátfalvára, ahol nemcsak a ha 2018-ban is lehetőség volt Apátfalva gyományokkal ismerkedtek meg, hanem
Község Önkormányzatánál munkavégzés- dokumentumfilmet is készítettek a falusi
re, diákmunka keretében június 18. és au- életről a dél-koreai, vietnámi, taiwani és
gusztus 31. közötti időszakban.
thaiföldi filmesek.
 Június 1-én (pénteken) és június 2-án
(szombaton) délelőtt 9 órakor került sor
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda Bölcsőde évzáró és ballagási ünnepségére.

 Apátfalva testületi ülésén részt vett Lázár János a térség országgyűlési képviselője, hogy tájékozódjon a problémákról és a
település jövőbeli terveiről.

 A Kardos István Gyermek és Felnőtt
Néptánccsoport, illetve a Hagyományőrző
csoport augusztus 18-án a IV. Nagyvarjasi
Falunap fellépői voltak.
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 Szeptember 22-én vette kezdetét a
negyedik Gasztronómiai Fesztivál, melyet Apátfalva Község Önkormányzata
szervezett meg. Apátfalva Község Önkormányzata kakaspörkölttel, sertéspörkölttel, birkapörkölttel, marhapörkölttel és
báránysülttel várt minden kóstolni vágyót.
Rendezvényünkhöz csatlakozott a Cigány
és a Román Nemzetiségi Önkormányzat
is. A Napsugár Baráti Klub lelkes és önzetlen tagjai közel ötven fővel idén is nagy
örömmel vettek részt a rendezvényünkön,
úgy mint a Bökény népe kulturális és harcművészeti egyesület tagjai.

Koszorúzás augusztus 20-án.
 Augusztus 20. az államalapítás ünnepe. értékek védelmében a lakosságnak is koAz ünnepségen részt vett Lázár János is, a moly szerepe van.
térség országgyűlési képviselője.
 Megkezdődött a kivitelezés az ÁR Befejeződött az apátfalvi Kereszt utcá- VÍZVÉDELMI VÉDVONALAK FEJban (köz), a Nagyköz utcában és a Kossuth LESZTÉSÉ-re. A pályázat több fejlesztésLajos utcában a nyílt-zárt bel- és csapadék- sel Apátfalvát is érinti 1,5 milliárd forint
víz-elvezető hálózat építése. A projekt ke- összegben.
retében az 56 millió forintos Európai Uniós támogatásból épített bel-és csapadékvíz  A IV. Országos Közfoglalkoztatási Kielvezető rendszerek hossza összesen 1281 állítás és Vásárt 2018. szeptember 14-én és
folyóméter. A beruházásnak köszönhe- 15-én rendezte meg a Belügyminisztérium
tően 113 ingatlan előtt vált megoldottá a Budapesten a Millenáris területén. Mevízelvezetés. A létrejött csatornahálózat gyénkből az Önkormányzatok közül csak
üzemeltetése önkormányzati feladat, de a Apátfalva kapott felkérést a kiállításon vacsatornák megvalósításában a létrehozott ló részvételre.

 Szeptember 28-án pénteken, Székkutas mellett a Piroska Vendégházban találkozott Lázár János Országgyűlési képviselőnk a térség polgármestereivel.
 Apátfalva Község Önkormányzata október 5-én tartotta megemlékezését az
aradi 13-ak és Gróf Batthyány Lajos kivégzésének 169. évfordulója alkalmából. A
megemlékezésen a Dózsa György Általános Iskola is részt vett.
 Az apátfalvi nyugdíjasok nem unatkoztak október 6-án szombat délután,
mert Apátfalva Község Önkormányzata
és az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ a Faluházban az Idősek világnapja alkalmából színes műsorokkal kedveskedett részükre. Az ünnepség egy közös
vacsorával zárult.
 Apátfalván is fejet hajtottunk az
1956-os forradalom és szabadságharc
hősei előtt. Lázár János, a térség országgyűlési képviselője is lerótta tiszteletét a hősök és áldozatok előtt. Október
23-án délelőtt Apátfalván is helyezett
el a képviselő-testülettel koszorút az
emléktábláknál.

Befejeződött a csapadékvíz-elvezető hálózat építése.

 Immár negyedik éve került megrendezésre községünkben „Kerékpározással
a mellrák ellen„ szlogennel meghirdetett
jelképes biciklitúra. Az Önkormányzat
két ajándékkosarat, valamint a fődíjat egy
rózsaszín kerékpárt biztosított a kisorsolt
szerencsés nyerteseknek.
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 November 1-én Apátfalva Község
Önkormányzata megemlékezett a hősi
halált halt áldozatokról, legyenek azok a
magyar hon gyermekei, vagy a történelem viharai által hazánk földjén elesett
katonák.
 2018. november 10-én lakossági szűrővizsgálatot végeztek a Makói Egészségfejlesztési Iroda munkatársai községünkben. Az eddigiektől eltérően nem
az Egészségházban zajlottak a szűrések,
hanem a sportcsarnokban. Itt rendkívül
kulturált, tágas környezetben mindenki
kényelmesen elfért. Szükség is volt a nagyobb területre, mert az eddigiektől eltérően sokkal több lehetőséget biztosítottak
számunkra.
 Idén kiemelt támogatásban részesült
Apátfalva, jóval többet kaptunk szociális célú tűzifából, mint az előző években.
6.845.300 forintot kaptunk, ebből 385
erdei köbmétert, ezenfelül kiegészítő támogatást is kaptunk, 1.617.980 forintot.
Ebből 91 erdei köbmétert, így összesen
8.463.280 forintot kaptunk, ebből 476 erdei köbméter keménylombos tűzifát tudtunk vásárolni.
 Az immár hagyománnyá vált Népzenei Találkozó 2018. november 24-én került megrendezésre, mely meghatározó
része Apátfalva életének. Az idei év igen
mozgalmas és változatos volt a házigazda Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar számára. Apátfalva Község Önkormányzata vacsorával látta vendégül a
fellépő csoportokat.
 Egészségügyi állapotára hivatkozva még az október 29-ei testületi ülésen lemondott tisztségéről Bálintné
Siprikó Zsuzsanna (Fidesz-KDNP) települési képviselő A törvény szerint a
helyére a 2014. október 12-ei szavazás
alapján a következő legtöbb voksot kapó Veréb Anett (Fidesz-KDNP) kerülhetett, aki elfogadta ezt a felkérést
és le is tette az esküjét. Szekeres Ferenc polgármester az alpolgármesteri
posztra Kiszely János Pálnét javasolta.
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A képviselő-testület el is fogadta ezt
a javaslatot, így mostantól Kiszely János Pálné Apátfalva új alpolgármestere.
Fontos változás, hogy a korábbi alpolgármester főállásban dolgozott, Kiszely
Jánosné viszont társadalmi megbízatásban végzi ezt a tevékenységet.

 A projekt célja volt, hogy elősegítse a
beruházással érintett épületek racionális
energiagazdálkodását, megújuló energiaforrásokat hasznosítson, csökkentse
az üvegházhatású gázok kibocsátását. A
projekt keretében 5 épület energetikai
korszerűsítése valósult meg.

 Idén november 28. és 29. között rendezte meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegeden, az immár hagyományos
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt. A
jeles alkalomra Apátfalva is meghívást
kapott, így termékeinket bemutathattuk
a megyei nagyközönség előtt is.

 Polgármesteri hivatal: Homlokzat és
födém hőszigetelés, nyílászárók korszerűsítése, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, pellet kazán és hőszivattyú beépítés, napelemes rendszer kiépítése.

 Sportpálya öltöző: Homlokzat és födém hőszigetelés, nyílászárók korszerű Hagyományteremtő céllal megren- sítése, akadálymentesítés, fűtés korszerűdezésre került December 8-9-én a meg- sítés, tetőhéjalás cseréje (azbesztmentesíhívásos Apátfalvi Mikulás kispályás te- tés) napelemes rendszer kiépítése.
remlabdarúgó torna. Nyolc csapat került
meghívásra és mind a két napon, nagyon  Dózsa, Rákóczi és Maros utcai óvoszínvonalas mérkőzéseket láthatott a dák: Homlokzat és födém hőszigetelés,
nagy számú nézőközönség.
akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés,
napelemes rendszer kiépítése történt
 Novemberben 900 darab saját neve- meg.
lésű csirkét tudtunk szétosztani Ez a segítség nem az utolsó volt hiszen a hetven A teljesség igénye nélküli e felsorolás, hidarabos sertésállományunk egy részét is szen annyi minden történt, nem csak az
levágtuk, és az elmúlt évekhez hason- önkormányzati feladatellátásban, de a
lóan a feldolgozás után, darált húsból, sport, a kultúra, az ifjúság, az idősebbek
kolbászból, hurkából és egyebekből kb. és a bejegyzett civil szervezetek életében
900 darab ajándékcsomagot készítte- is, melyet felsorolni sem lehet, de mindentünk, melyet aztán a 61 év feletti idős és képpen jól látható, hogy milyen eseményszép korú lakosainknak, a közfoglalkoz- gazdag évet tudhatunk magunk mögött.
tatottaknak, a gyermekvédelmi támoga- A Sportcsarnokért és az eddig megvalótásban részesülőknek, valamint a hátrá- sult és folyamatban lévő beruházásokért
nyos helyzetű családoknak osztottunk ki nagy-nagy köszönettel tartozunk Lázár
karácsonyra.
Jánosnak országgyűlési képviselőnknek,
hiszen Apátfalva, minden tekintetben szá A szociális célú tűzifát is sikerült ki- míthatott a segítségére és a támogatására.
osztani karácsony előtt, annak a 294 la- A mindennapi feladatok elvégzésében az
kosnak, akik igényelték. Több mint 3000 apátfalviak is kivették a részüket. Önkormázsa tűzifát osztottunk ki, családosok- mányzatunk nagyon sok segítséget kapott
nak 12 mázsát, gyereket nem nevelőknek az önkéntes munkát végző lakosoktól, a
pedig 8 mázsát.
vállalkozóktól és a civil szervezetektől. Reméljük, hogy ebben az évben tovább fejlő Befejeződött az Önkormányzati épü- dik összefogásunk, és egyre több lakossal
letek energetikai korszerűsítése Apát- dolgozunk közösen településünk jólétén
falván. 176 millió Ft vissza nem té- és fejlődésén.
rítendő támogatást nyertünk el önkormányzati épületeink energetikai
Szekeres Ferenc
korszerűsítésére.
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

köszöntötték az ünnepet. A negyedik alkalommal a negyedikesek
és a nyolcadikosok műsorával kedveskedtek a gyerekek az iskola pedagógusainak, tanulóinak, munkatársainak. Sokféle nyelven
szólaltatták meg a Csendes éj karácsonyi dalát. A műsor után
Szekeres Ferenc polgármester úr köszöntötte a gyerekeket, és
átadta az önkormányzat karácsonyi ajándékát Fazekas Andreának, a diákönkormányzat elnökének. Az apátfalvi önkormányzat
nagyon gáláns ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek: Lego robotot és Micro:Bit programozható robotokat biztosított az iskola digitális oktatásának fejlesztésére. Lehetőséget kaptunk udvari
kemence építéséhez, alapanyagokat biztosítanak hozzá. Közös, a
December nem hiába az év utolsó hónapja, mindenki az év végi települést is gazdagító tanösvény projektben is gondolkodunk,
hajrában éli életét. Így volt ez a mi iskolánkban is. A karácsony- ennek a lehetőségeit a Körös-Maros nemzeti Parkkal egyeztetra hangolódva megható ünnepségek keretében gyújtottuk meg jük. Polgármester úr meghirdette a jutalom kirándulást is a tana gyertyákat az iskola aulájában található hatalmas adventi ko- év végére azoknak a gyerekeknek, akik kiemelkedő tanulmányi
szorún. Az első gyertyához kapcsolódó műsort az elsősök és az munkát végeznek a tanév folyamán. A Hódmezővásárhelyi Tanötödikesek adták, a második alkalommal a másodikosok és a kerületi Központ támogatásával ajándékokat tudtunk biztosítani
hatodikos gyerekek, harmadik alkalommal pedig a harmadiko- az osztályok számára is. Az Öltöztessük ünnepi díszbe az iskolát!
sok és hetedikesek műsorát láthattuk. Verssel, énekkel és tánccal verseny hangulatossá tette az iskola tantermeit, folyosóit. A győztes megosztva a hetedik és a nyolcadik osztály lett. Jutalomként
minden résztvevő szaloncukrot kapott. A szünet előtti utolsó tanítási napon hirdettünk eredményt az iskolai floorball bajnokság kapcsán. A korábban Mikulás-kupa néven zajló sportverseny
ettől az évtől BLaci-kupa lett, a sportágat meghonosító Bereczki
László tanár úr tiszteletére. Laci bácsi adta át a díjakat a győztes
csapatoknak. A győzelmet a Horváth Lajos által vezetett kék csa-
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pat szerezte meg, tagjai: Horváth Lajos, Kerekes Nóra, Süveges
Zalán és Jani Martin. II. helyezett lett a tanári csapat: Mátó Lajos,
Varga Klára, Tóth László, Joó Gabriella. A III. helyen a fehér csapat végzett: Varga Csenge, Kerekes Csongor, Bájer Árpád, Antal
Balázs és Kóczi Zoltán. A torna legjobb játékosa Jani Martin lett.
A legjobb góllövők: Varga Csenge, Ottlokán Radován és Kónya
Zoltán lett 17-17 góllal. A kupa lebonyolításában Joó Gabriella
végzett kimagasló szervezőmunkát.
A HÉBE országos levelezőversenyen iskolánk 3. osztályos csapata
a Mátyás király emlékversenyen országos 16. helyezést ért el. A
csapat tagjai: Baka Viktória, Machnitz Rebeka, Szalamia Tünde
és Varga Vanda voltak, sikerükben nagy szerepet játszott felkészítőjük, Csávás Antalné áldozatos munkája. December 5-én tartottuk hagyományos pályaválasztási szülői értekezletünket. Az
érdeklődő 7-8. osztályos szülőknek és gyerekeknek a makói középiskolák intézményvezető helyettesei tartottak tájékoztatót az
intézményük képzési kínálatáról. A megjelenteknek lehetőségük
volt kérdezni is. Megismerhették a különböző képzési formák jellemzőit, a felvételi esélyeket.

December 5. és 6. között tartottuk hagyományos Szemezgető
foglalkozásainkat, ahol a 4. osztályosok számára bemutatkozik
a felső tagozat. A diákok olyan tantárgyakkal ismerkedhetnek
meg, amivel felsőben találkozhatnak majd, megismerhették
leendő tanáraikat is. Mátó Lajos tanár úr fizikai kísérleteket állított össze számukra, Varga Klára tanárnő a biológiával kapcsolatos feladatokat, érdekességeket mutatott meg. Magyarné
Sebők Mária és Tóth László magyar irodalom és angol tantárgyakból készített feladatokat, melyet robotokkal kellett megoldani a gyerekeknek. A történelem foglalkozáson csoportmunkában kellett kutatniuk a karácsony és az advent témaköréből,
például mikor és ki készített először adventi koszorút, első fenyőfát stb. A kutatómunkát a világ legnagyobb könyvtárában
kellett elvégezniük tabletek segítségével, majd ezt követte a Kahoot verseny, amit nagyon élveztek. A versenyt a negyedikes
lányok nyerték meg. A foglalkozásokon nagy örömmel vettek
részt gyerekek és felnőttek egyaránt. Megismerkedtek leendő
osztályfőnökükkel, Tóth Lászlóval is.

December 12-én a Faluházban Laczó András Bartók-Pásztory díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Aranygyűrűs énekművésze, az Opera Nagykövete tartott a 3-4. osztályosoknak előadást a Varázsfuvola című operáról. A korosztály sajátosságainak
megfelelően – közel vitte a hallgatósághoz az opera csodálatos
műfaját, és igyekezett megszerettetni a különleges operai világot.
Mottója: a legszebb hangszer az emberi hang, így az élő operai
hang teremtette varázslat az egyik legjobb eszköz az opera csodálatos műfajának megismertetésére. A jelmezes, maszkos előadásban sok – sok élő énekkel és fuvolajátékkal, valamint az Operaház magyar nyelvű előadásának videó bejátszásaival mutatta be
e remekművet, bevonva a közönséget is a játékba.

Több száz megyei általános iskolás rajzaiból, festményeiből nyílt
kiállítás Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában. A diákok
feladata az volt, hogy a 112-es segélyhívószámmal kapcsolatos
képeket készítsenek. A pályázatnak egy kikötése volt: a képeknek
a 112-es segélyhívószám használatáról kellett szólniuk. A szervezetek egy programot is kidolgoztak, amelyben az iskolásokat
játékosan ismertetik meg a segélyhívó céljával és működésével.
Ebben segít nekik a Szegedi Tankerületi Központ, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és a Szeged–Csanádi Egyházmegye
Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete is. Iskolánkból a kiírásoknak
megfelelően 4 tanuló munkáját küldhettük be, a negyedikesek éltek a lehetőséggel. Az alsósok között
I. Kasza Luca
Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Szabó Jázmin
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
III. Bohák Viktória Sándorfalvi Térségi AMI
Bárnai Dominik az alsósok különdíját nyerte el. Felkészítő nevelő
Dobó Gyöngyi volt.
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BÍBIC OVIS HÍREK

Advent – karácsony
templomi szereplés

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és vízkeresztig tart (január 6.). Karácsony az év legszebb és legnagyobb keresztény ünnepe, amellyel Jézus
Krisztus születésére emlékezünk. Minden ember számára a karácsony ünnepe,
az emberi szeretet ünnepe. Az ünneppel
együtt jár az ajándékozás, üdvözlő lapok
küldése, a közös családi karácsonyi ebéd,
melyet ünnepi hangulat, karácsonyi zene hat át és a karácsonyfa díszítés közös
tevékenység.
A karácsony a december 25-ét megelőző
negyedik vasárnapig számított időszak
az adventi időszak. December 24. advent
utolsó napja. Az adventi időszak a várakozás, lenyugvás, visszafogottság, a felkészülés az öröm várásának időszaka. Az adventi időszakban koszorút készítünk, melyen 4 gyertya ég. Ezek színe lila – mely a
bűnbánatot jelképezi -, kivéve a harmadik
gyertyát, amely rózsaszín, mert ez az öröm
színe. A gyertyákat vasárnaponként, vagy
előző este gyújtjuk meg. Minden gyertya
szimbolizál egy fogalmat. Első a hit, második a remény, harmadik az öröm, negyedik a szeretet.
Az óvodánkban is készítünk adventi koszorút és minden héten meggyújtunk egy
gyertyát, karácsonyfát díszítünk, karácsonyi dalokat, verseket tanulunk, beszélgetünk az ünnepről. A kis hittanos gyermekeink is megtanulnak egy-egy szép verset,
dalt mindhárom óvodában és a gyönyörű
templomunkban, az első három gyertyagyújtáson – szentmise keretében – el-

mondják a versüket és elénekelik a szép
kis dalukat. Ebben az évben is így történt,
folytattuk a hagyományokat.
Az 1. gyertyagyújtáson a Dózsa György
utcai óvoda volt jelen: André Lili Katalin,
Baka Dominik, Baka Tibor, Bedő Cintia
Enikő, Borsos Tamás, Csikota Dávid, Csikota Zalán, Fekete-Nagy Lívia, SzabókiNagy Bence, Szabóki-Nagy Marcell.
A 2. gyertyagyújtáson a Maros utcai óvoda: Bajusz Levente, Bárdos Ferenc, Benke
Zsombor, Bodó-Kakuszi Dafné, Farkas Julianna, Hoang Regina, Kereszturi Botond,
Komáromi Bálint, Langó Zita, Pécsi Zente
Krisztián, Pintér Erzsébet, Rovó Evelin.
A 3. gyertyagyújtáson pedig a Rákóczi utcai óvoda gyermekei adtak műsort: Bányai Dorka, Burcsa István Tibor, Csókási
Blanka, Fekete Bettina Inez, Jakab Nikolasz, Lakatos Denisz Gábor, Raffai Levente,

Varga-Harsányi Boglárka, Varga-Harsányi
Hanna, Zászlós Henrietta.
Legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozik a betlehemezés,
a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka.
A gyerekek szépen, ügyesen mondták el
verseiket. Kicsit megilletődve, hiszen a
templomunknak van egy varázsa, mely a
gyerekeket is hatalmába kerítette. A szülők
örömmel hozták el gyermekeiket a templomba. Mindannyiunkra hatott a templom
békéje, nyugalma, meghittsége.
„Karácsony ünnepén szívből azt kívánom,
legyen béke a szívekben és az egész világon!”
Áldott, békés ünnepeket kíván az óvoda
dolgozói és a gyerekek nevében:
Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógus
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Szegedi kirándulás az adventi vásárba
A buszról leszállva nagy örömükre Dínó kiállításba botlottunk, csodáltuk az
óriási méreteiket, az ijesztő hangjukat.
Innen tovább mentünk a Dóm térre és
végighaladtunk a vásáron. A mesesátorban színezésen kívül lehetőségük volt
futkározásra is. Továbbhaladva a sátrak
között, nagy kedvencükhöz, a szalmalabirintushoz érkeztünk. Itt vidám , végtelen bújócskázás csúszdázás vette kezdetét, majd hosszas rábeszélés után elindultunk a karácsonyi fényárban úszó
Kárász utcán a Széchenyi térre, megnézni az Óriáskereket. Visszafelé jövet leragadtunk fényekkel fogócskázni, majd

megcsodálhattuk a Csodaszarvast.
Kis csapatunk mindvégig együtt haladt,
összetartott. A gyermekek játékában,
beszédtémájában, rajzaikban napokon
át észleltük élményeik hatását. Az élmények, az örömmel együtt töltött idő
nemcsak közösségépítő hatása miatt jelentős, hanem Vekerdi Tamás szavaival
élve „…öröm és élmény nélkül nincs hatékony tanulás”.
Tornyai Jánosné
óvodapedagógus

Tisztelt Támogató Partnerünk!
Régi hagyományunkat megőrizve az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány

Apátfalva Község Önkormányzata – Gyermekeink a jövő – humán szolgáltatások minőségének
fejlesztése Csongrád megyében:
„Gyere te is kirándulni” programelemének keretében óvodánk
mindhárom
középső-nagycsoportja élménydús délutánt tölthetett el a szülők, illetve az óvodapedagógusok és daduskák kíséretében Szegeden, az Adventi vásáron. Főként anyukák jöttek
velünk, de voltak apukák, sőt egy
nagymama is.
December 10-én a Maros utcai óvoda Katica csoportja, 11-én a Rákóczi utcai óvoda Szivárvány csoportja, 12-én a Dózsa
György utcai óvoda Hétszínvirág csoportja kirándult.
Induláskor minden résztvevő úti csomagot kapott üdítővel, édes és sós
keksszel. Gyermekeink már a buszozásnak is nagyon örültek, tetszett nekik az áthaladás a Maros illetve a Tisza
folyón. Szegedre beérve csodálták az
épületeket, a közlekedést, a nyüzsgést,
a fényeket.

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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Mikulás az óvodákban
A gyerekek minden évben izgatottan várják Miklós napját.
2018. december 6-án óvodáinkban is megérkezett a várva-várt Mikulás. A gyerekekkel már hetekkel ezelőtt dalokkal, versekkel készültünk erre a nagy eseményre.
Mára már hagyománnyá vált, hogy a gyerekek szüleikkel együtt várhatják Őt. Min-

denkiről mond néhány kedves gondolatot,
majd csomagot ad minden kisgyereknek.
Ezután közösen elfogyasztjuk a hozott süteményeket, üdítőket.
Apátfalva Község Önkormányzatának
ajándékát – csokimikulás, alma – is örömmel vették át a gyermekek.
A hangulat nagyon családias volt, hiszen

a gyerekek szüleikkel várhatják a Télapót.
A bölcsis apróságok meglepődve szemlélték a piros ruhás, nagyszakállú bácsit. Ők
is nagy örömmel vették át csomagjaikat.

Jubileumi jutalom
2018. december 7-én Magyar
Lászlóné, Évike dajka néni jubileumi jutalmat vehetett át a harminc évi közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évei után. A
dajka az óvónő jobb keze, munkájával segíti, támogatja a gyermekek gondozását, nevelését. Évike
lelkiismeretes, emberséges munkáját Szekeres Ferenc polgármester a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvényben meghatározott jubileumi jutalom átadásával köszönte meg.
Óvodánk minden dolgozója nevében kívánok Évának jó egészséget, további munkájához sok sikert!

Kardos- Tóth Anita
óvodapedagógus

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Karácsonyi ünnepségeken jártunk
2018. december 11- én a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének apátfalvi csoportjának karácsonyi ünnepségén, 2018. december 15-én a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
karácsonyán szerepeltünk. 2018. december 18- án az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ rendezvényén adott műsort

Köszönet a
Mikroháló Kft.
dolgozóinak
Köszönetemet fejezem ki az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében Galcsik Tibornak
és Ludányi Jánosnak a Mikroháló
Kft. dolgozóinak az önzetlen, segítő, támogató munkájukért. A
cég dolgozóiként ugyanis mind
a Rákóczi, mind a Dózsa György
utcai óvodáinkban illetve a konyhán újszerelvényezték, új helyre
telepítették, megvalósították az
internet hozzáférést a dolgozók
és gyermekek számára. A felújítási munkálatok után szükségessé
vált az internet újratelepítése, s
tették a dolgozók mindezt anyagi
honorárium nélkül, segítve intézményünk működését.
Példaértékű munkájukat
köszönjük!

a Maros utcai óvoda Katica csoportja.
„Karácsony a faodúban” című mesedarabot adták elő a gyermekek
dalokkal, tánccal színesítve. Az óvodások nagyon szépen szerepeltek, ügyesek voltak. A gyermekek kézzel készített ajándékokkal, szaloncukrokkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Viszonzásul
persze ők is ajándékkal térhettek haza a külső partnerek vezetőinek (Jakabovics Mátyásné, Károlyi Sándor és Herczegné Jáksó
Anita) köszönhetően.
Köszönjük a lehetőséget, a meghívást Önöktől, örömmel tölti el
szívünket az, hogy műsorainkkal örömet szerezhettünk a csoportok tagjainak, a jelenlévő vendégeknek!
Köszönetemet fejezem ki a felkészítő pedagógusoknak: Ludányiné Dinnyés Éva és Csikós Anita óvodapedagógusoknak, valamint
Pintér Györgyné dajka néninek!
Luczó Anikó
intézményvezető

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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Karácsonyi
„Cipődoboz akció” az óvodában.

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Gyermekvédelmi munkaközössége a hagyományokhoz híven
2018. decemberében ismét megszervezte a „Cipődoboz” Karácsonyi ajándékgyűjtő akcióját.
Felhívást intéztünk az óvodában, a helyi újságban a falu lakosságának körében,
hogy a feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket juttassák el
óvodáinkba, az összegyűjtött adományokkal támogassák az óvodás gyermekeket,
tegyék vele szebbé a gyermekek karácsonyát. Az összegyűjtött ajándékok átadása
karácsony előtt történt a munkaközösség
tagjainak közreműködésével a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. Szép számban érkeztek
felajánlások, szülőktől, apátfalvi és vidéki
lakosoktól, óvodát látogató szakemberektől, könyvterjesztőktől.

13

via, Kardos Krisztina, Szilvási Réka, Rácz
Alexandra, Jakabovics Mátyásné, Mátóné
Sóki Bernadett, Popányné Vaszkó Ágnes,
Bakai Orsolya
Maros óvoda: Janiné Beke Gyöngyi, Csabai Eszter, Biró Csabáné, Sándor Lenke,
Galambosi Nóra, Keresztúriné Takács Éva,
Herczegné Jáksó Anita, Joó Rita / Restás
Rita Szigetszentmiklós/ Végh Gyula /Tóth
Könyvkereskedés/, Molnár Katalin Szilvia
/ Budapest/ Borbély Rita, Luczó Anikó, Jakabovics Anett, Duma Árpád
Köszönjük Herczegné Jáksó Anitának,
hogy helyet biztosított a rendezvény lebonyolításához, köszönjük az óvoda dolgoFelajánlásaikat köszönjük:
zóinak, óvodapedagógusoknak, a csomaRákóczi óvoda: Bakainé Kisfügedi Tünde, gok elkészítéséhez nyújtott segítséget.
Furák Magdolna, Nagy Klaudia, Kanton
Józsefné, Fekete Irén, Bajusz Ilona
Duma Jánosné
Dózsa óvoda: Szabó Sóki Éva, Döbrei Mógyermekvédelmi munkaközösség vezető
nika, Füredi Noémi, Szabóki Nagy Szil-

Ebben az évben 34 gyermek részesült a felajánlásokból.
Az idősek otthonában került sor az ajándékok átadására, december 17-én. A szépen elkészített személyre szabottan összeállított csomagok az ÖNO karácsonyfája
alatt várták a gyermekeket és szüleiket, az
átadás ünnepélyes keretek között zajlott.
Remélem örömet tudtunk szerezni óvodás
gyermekeinknek az ajándékokkal. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki felajánlásával, munkájával támogatta a karácsonyi ajándékgyűjtő akciónk
megvalósítását.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Zenei koncert a Faluházban
2018. december 14-én, pénteken, zenei koncerten voltunk. Tóth István zenei
menedzser felkérését immár második alkalommal fogadtuk el, így Rózsás Viktória előadóművész tartott zenei koncertet
a gyermekeknek. A „Karácsony Vikivel”
koncert nagyon jól sikerült, tetszett a
gyermekeknek, akik énekelhettek, táncolhattak az oda varázsolt karácsonyi hangulatban. Az előadás végén a vendégek ajándékkal (szaloncukor) lepték meg a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt.
A rendezvény támogatásáért hálásan mondunk köszönetet Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítványnak.

Eszközbeszerzés az óvodában
Apátfalva Község Önkormányzatának nyertes pályázata, az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink a jövő” – humánszolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében.
E pályázat keretein belül az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde is programokhoz, eszközbeszerzésekhez jut. Így történt ez
2018. év végén is. „A Föld napja az oviban” című programhoz – melyről az újság novemberi számában már tájékoztattuk a
lakosságot – eszközbeszerzést is tudtunk megvalósítani. Az 520 ezer forint összegből mindhárom óvoda kapott esővízgyűjtő
tartályt, komposztáló edényt, építkezési terepasztalt, fejlesztő játékokat, gyermek kerti szerszámokat, hólapátokat.
Az ajándékokat a gyermekek nagy örömmel vették birtokba.
Luczó Anikó
intézményvezető
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November 27.
a Magyar Véradók Napja!

Apátfalván november 30-án ünnepeltük véradóinkat. Ez az esemény az, amikor köszönetünket
fejezzük ki önkéntes véradóinknak, hogy az élethez elengedhetetlenül szükséges vért önzetlenül
adják beteg embertársaik megsegítésére.
A vér és vérkészítmények transzfúziója
évente a világon több millió ember életét
menti meg. Apátfalván évente négy alkalommal van kiszállásos véradás szervezve, ahol 110-120 véradás történik. Több
véradónk a munkahelyén vagy a makói
véradóállomáson adja le a vért. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Szekeres
Ferenc polgármester úr, aki ünnepi köszöntőjében köszönetét fejezte ki a véradóinknak. A Makói Véradó Állomásvezető asszisztense Domokos Lászlóné is
köszöntötte a véradóinkat és a megjelent
hozzátartozókat. Elmondta, hogy Apátfalva a térség települései közül az egyik
legerősebb véradó bázis. Az ünnepi köszöntők előtt az Apátfalvi Kerekes Márton citerazenekar tagjai Tariné Tóth Hajnalka, Tóth Tamás és Kovács László két
népdalcsokor előadásával szórakoztatták
a jelenlévőket, majd a többszörös véradók
köszöntése előtt Csenteri Andrea előadásában hallhattuk Náhóczki János: Ember
vagy című versét, amely nagyon szívhezszóló volt. Több ember szemébe könnyet
csalt. A vers mindent elmond a véradás
fontosságáról, szükségességéről.

Ember vagy!
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a
tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,

Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!
Ezután köszöntöttük a többszörös véradóinkat (20 személy), akik között volt
tízszeres, húszszoros, harminc, negyven,
ötven, hatvan, kilencven és százszoros
véradónk is. Hetvenszeres véradóként
emléklapot kapott Jakabovics Mátyásné.
Kilencvenszeres véradóként emléklapot
kapott Vörös Lajos. Százszoros véradóként
kitüntetést kapott Kardos Ferenc. Szívből
köszönöm, köszönjük önzetlen véradóink
segítségét. Az emléklapok mellé a kitüntetettek egy-egy szerény ajándékot is kaptak,
majd következett a vacsora és a hasznos
baráti beszélgetések.
Köszönetemet szeretném kifejezni Polgármester úrnak, a Képviselő-testület
tagjainak a támogatásért, a Faluház dolgozóinak, Deszpot Lászlónak és Sóki
Andrásnak (Vine) a segítségért, az ünnepségen fellépőknek, hogy elfogadták meghívásomat és műsorukkal színesítették
ünnepségünket.
Minden kedves véradónak, hozzátartozóiknak, illetve a község minden lakójának
Boldog Új Évet Kívánok!
Kerekes Gézáné
véradásszervező

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Falukarácsony

Az idén is megrendezésre került
a Falukarácsony a kultúrházban,
2018. december 22-én. Az előtérben
az árusok már 13 órától számos karácsonyi ajándéktárggyal, ajándékötlettel várták a látogatókat, majd
14.30-kor a nagyteremben megkezdődött az ünnepi műsor.

te a lelkes közönséget. A zenekar is szórakoztatta a közönséget önálló zenekari produkcióikkal: „Crazy” – klarinétszóló Mátó
Erzsébet-, „Carlos Santana” híres dallamátszólózott Nagy Péter szaxofonon- valamint
„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”
című dalt – tárogatón szólózott Szigeti
Márton – hallhattuk. A Kicsinyek kórusa a

Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi
gondolatai után a műsor első részében a
Borbély András Band és Tini és Mini Tini
Mazsorett csoportok produkcióit láthatta
az érdeklődő közönség. A Mini-Tini csoport lépett elsőként a színpadra, akik botos
pörgetéssel indulóra táncoltak – közülük az
elsősök október óta ismerkednek ezzel az
eszközzel. A két majorette formáció közös
és külön koreográfiával is megörvendeztet-

Borbély András Banddal együtt karácsonyi
dallamokat adtak elő, melyek segítségével
hangolódhatott a közönség az ünnepre. A
blokkot a Kicsinyek kórusa „Halleluja” című csodálatos éneke zárta.
A színpadi műsor a Kardos István Néptánccsoport és a Gyermek citeracsoport
közös karácsonyi előadásával folytatódott,
melyet a karácsony, Jézus születése, a szeretet és az összetartozás ünnepe jegyében

készítettek. A 40 perces zenés, táncos, mesés koreográfiát követően a „Szállást keres
a Szent család” előadás keretében került
sor a betlehem átvitelére a templomba. A
Falukarácsony közönsége a Hagyományőrző csoport és a Kerekes Márton Népdalkört és Citerazenekar tagjait követve énekelve átvonult a Szent Mihály katolikus
templomba, ahol elhelyezték a betlehemet.
Ezután 16.30-kor sor került a IV. adventi
műsorra a templomban. A Hagyományőrző csoport és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar közös előadásában
verseket, citeraszóval kísért énekeket hallhattunk. Végül a templom elé kivonulva
Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely
Jánosné alpolgármester asszony meggyújtotta az adventi koszorún a negyedik hetet
jelképező gyertyát.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani minden
csoporttagnak, akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres rendezvény megvalósításához. Külön köszönet a csoportvezetőknek Mátó Mátyásnénak, Mátó Mátyásnak,
Csenteri Andreának és Vári Gabriellának.
Fekete Irén

2019. január
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Apátfalvának fontosak a vállalkozók
Az elmúlt évben egy régi hagyományt
élesztettünk újra, hosszú évek után rendezvényt szerveztünk a helyi vállalkozóknak. Mivel hagyományteremtő volt a
szándékunk, természetesen idén is megrendeztük, ezt az évzáró találkozót, és
közel 90 vállalkozót és kísérőiket hívtuk
meg a Faluházba, hogy közösen zárjuk
az évet. December 14-én, péntek este
az egész éves munkájukat egy vacsorával köszönte meg a helyi önkormányzat. Megköszöntem a vállalkozóknak az
egész éves munkájukat, hiszen a vállalkozó nagyon fontos ember Apátfalva
számára, nélkülük a település sem fejlődne. Köszöntőmben kiemeltem, nem
csak az adóbevételeket szeretnénk megugyanis nemrég hunyt el, így az álmát kevés ideig tudta élvezni. Több évtizede van
zöldség-gyümölcs kereskedésünk is a településen – mesélte az üzletvezető.
Czagány Józsefnek kiskereskedelmi Gazdaboltja van közel 20 éve a településen.
Mint elmondta, napjainkban nehezebb
ilyen boltot fenntartani, mivel egyre kevesebb igény van a táp-takarmányokra a
csökkenő állattartás miatt. Szoktak szakmai estek is tartani, ezzel is közelebb hozzák a gazdálkodást az emberekhez.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
hálálni, hanem azt is, hogy munkahelyeket teremtenek.
Apátfalva életében számtalan döntést kell
hozni. Kérem Önöket, segítsenek megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel
előrébb juthatunk! – kérte Szekeres Ferenc
polgármester.
A rendezvényen a vendégeket a gyermek citeracsoport karácsonyi előadásával
szórakoztatta.
Az esten a Fekete Bika Étterem szolgáltatta a finom falatokat. Zölleiné Takács Anna üzletvezető elmondta, hálás, amiért a
település bízik bennük és az ételeket tőlük
rendelik.
A férjem álma volt az étterem, amelyet tíz
éve hoztunk létre. Nehéz erről beszélnem,
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Apátfalvi Mikulás Kupa
Hagyományteremtő céllal megrendezésre került december 8-9én a meghívásos Apátfalvi Mikulás
kispályás teremlabdarúgó torna.
Nyolc csapat került meghívásra és mind a
két napon, nagyon színvonalas mérkőzéseket láthatott a nagy számú nézőközönség. A rendezvény támogatója Apátfalva
Község Önkormányzata és a Csongrád
Megyei Szabadidősport Szövetség volt. Az
első három helyezett érmeket, kupákat és
labdákat, a kiemelt játékosok különdíjakat
kapott. A torna győztese egy évig őrizheti
a Vándorkupát és automatikus indulásban
részesült a 2019-es makói Givaudan kupán. A torna végeredménye: Első helyen
végzett Csanádpalota, második helyezett
a Bálint Optika Makó, a harmadik helyen király Gálea Dániel (Cenad, Románia). Románia)a legjobb mezőnyjátékos Varga
pedig Cenad (Románia) végzett. A gól- A legjobb kapus, Szitár Máriusz (Cenad, Csaba (Bálint Optika). Külön köszönet jár
Luczó Csabának az ASC elnökének, Sóki
Józsefnek az ASC felügyelő bizottságának
tagjának, Jánosi Tamásnak és Bálint Norbinak a torna lebonyolításában végzett kiemelkedő munkájukért. A díjakat Szekeres Ferenc polgármester, Kiszely Jánosné
alpolgármester, Süli András a Csongrád
Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke és Kovács Gábor sportszervező adták
át. Gratulálunk a csapatoknak, játékosoknak és nagy szeretettel várjuk vissza őket
2019.-ben is a II. Apátfalvi Mikulás kupára.
Szekeres Ferenc
polgármester

A bajnokcsapat Csanádpalota

A második helyezett Bálint Optika Makó

A harmadik helyezett Cenad ( Románia )
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Advent Apátfalván

Advent első hetének szombatján, 2018. december 1-én, 15 órakor vette kezdetét az
adventi vásár, ahol a Faluház kézműves
foglalkozással várta az érdeklődőket. A
vásáron számos egyedi, saját kézzel készített termékek közül válogathattak a
megjelentek. A Bökény Népe Kulturális
és Harcművészeti Egyesület által adventi
koszorú készítésére nyílt lehetőség, ahol a
látogatók lelkesen kamatoztathatták alkotói kreativitásukat. Nagyon jó volt látni a
sok mosolygó arcú gyermeket és felnőttet.
A kreatív foglalkozás közben meleg teával
és zsíros kenyérrel kedveskedtünk a megjelenteknek. Az adventi műsor 16:30-kor
a Székely kapu előtt vette kezdetét. Ezen
a meghitt eseményen a Szent Mihály Plébánia énekkara által választott énekeket
és imádságokat hallgathatott a közönség.
A műsor után a kórus két tagja meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát,
amely a hitet szimbolizálja, és ezzel a legszentebb ünnepünkre készít fel bennünket.
17 órától Jánosi Szabolcs plébános úr tartott szentmisét, melyre szeretettel várta az
ünneplőket.
December 8-án, szombaton került sor a
második adventi gyertya meggyújtására.

Délután 15 órától kezdődött a karácsonyi vásárral egybekötött kézműves foglalkozás Simon Mihályné segítségével, ahol
karácsonyi asztali díszeket készíthettek a
felnőttek és a gyerekek. 16:30-kor kezdődött az adventi műsor a Szent Mihály Római Katolikus Templomban, ahol a Dózsa
György Általános Iskola énekkara lépett
fel Kocsis Katalin vezetésével, valamint
Varga Zsófia, a makói Kálvin téri Általános
Iskola tanulója. A műsor után meggyújtásra került a második adventi gyertya, a
remény gyertyája. A műsort követő szentmisét Jánosi Szabolcs plébános úr tartotta.
A harmadik adventi gyertyát december
15-én, szombaton gyújtottuk meg. A Faluház könyvtárában a karácsonyi vásár-

ral egybekötött kézműves foglalkozás a
Faluház dolgozóinak közreműködésével
vált lehetővé, az érdeklődők többféle szép
és ötletes karácsonyi dekorációt készíthettek el. 16:30-tól a templomban a Pódium Színpad adott elő karácsonyi műsort. Miután meggyújtották a harmadik,
az örömöt szimbolizáló adventi gyertyát,
Jánosi Szabolcs plébános úr tartott ünnepi
szentmisét.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Apátfalva Község Önkormányzatának,
a kézműves foglalkozások vezetőinek, a
felkészítő tanároknak, a Faluház dolgozóinak, valamint mindenkinek, aki részt
vett és segítségünkre volt a rendezvények
megvalósításában.
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Karácsonyi ünnepség az apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központban

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2018. december 18-án rendezte
meg Karácsonyi Ünnepségét. A műsort az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásai indították. Az előadásukat süteménnyel, valamint az idősek
által, az adventi időszakban saját kézzel
készített karácsonyfadísszel köszöntük
meg. Ezután Molnár Ildikó előadásában
egy verset hallgattunk meg. A műsor után
az idősek csomagot kaptak, együtt megebédeltek és egy kis beszélgetéssel zárult
az ünnepség.
Ebben az évben is tudtunk az időseknek
csomagot összeállítani. Ezúton is köszönjük Apátfalva Község Önkormányzatának
a támogatásukat. És köszönöm a dolgozók
egész éves kiemelkedő munkáját.
Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető

Karácsonyi adományosztás
az adományok gyűjtését, Puskásné Ember
Ninette a Szolgálat intézményvezető helyettese felvette a kapcsolatot különböző
szervezetekkel, vállalkozókkal. Többek
között a Magyar Élelmiszerbank Egyesültével, a Givaudan Hungary Kft.-vel,
helyi vállalkozók közül pedig a Dancsi és
Társa Kft.-vel. Az idén december 21-én a
karácsonyt megelőzően került sor az ajándékok kiosztására, 39 család 109 gyerek
részesült a tartós élelmiszer adományokból. A pénzadományokból egyenként
3000 Ft értékű csomagokat állítottunk ös�sze, melyekben megtalálható volt étolaj,
nápolyi, kávé, liszt, Dr. Oetker dekor toll,
többféle ízesítésű Orbit rágógumi, Twix
csokoládé, Dr. Oetker Fondant nyújtható
cukormassza.
A felajánlásokat ezúton is köszönjük!
Az elmúlt évekhez híven az idén is hozzá- gálattal közösen, hogy szebbé varázsolják
járult Apátfalva Község Önkormányzata néhány hátrányos helyzetű család karácsoaz Apátfalvi Család és Gyermekjóléti Szol- nyát. Már november elején megkezdtük

Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.
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Értéktár
2018. november 23-án Langó Hagyományőrző Ház- A bizottság köszönetét fejezi ki Köblös Mihálynak Apátfalva
ban tartotta az Apátfalvi Települési Értéktár Bizott- múltját bemutató dokumentumok közreadásáért.
ság soron következő, második félévi ülését. Az ülésen
részt vett Szekeres Ferenc polgármester is.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
Az ülés legfontosabb feladata a települési értéktárba érkezett felterjesztések megtárgyalása, elfogadása, hiszen
csak azokat a helyi értékeket tudjuk elfogadni,
amiket, akiket valaki felterjesztett.
Új értékeink: Pátfolvai kalács, Korom László citerakészítő tevékenysége, Vígh Antal kaskötő tevékenysége, Kakas Istvánné Bakai Anna munkássága, Vargáné Antal Ilona hagyományokat dokumentáló és kézműves tevékenysége.
Laci bácsi és Tóni bácsi egy ritka mesterségbeli
tudás birtokosai, művelői, ezért kerültek be értékeink közé. Ancsa néni horgolásai, apátfalvi
hímzései, csuhé munkái és kézműves foglalkozásaival, Ilonka néni kézimunkái, makraméi,
írói és előadói tevékenységével és kézműves foglalkozásaival érdemelte ki az elismerést. Gratulálunk nekik, hiszen ők az első „élő értékeink”.

Lego és Playmobil kiállítás a Faluházban
Az idei évben is lehetősége nyílt
a Faluháznak, hogy otthont adhatott Farkas Attila LEGO és Play
mobil kiállításának. A kiállítás
2018. december 3-14. közt volt
megtekinthető a könyvtárban.
Attila már 1996 óta gyűjti a LEGO-kat,
Playmobil figurái pedig 2003 óta színesítik
gyűjteményét. Elmondása szerint az első

készlet LEGO-ját Szegeden, az akkor még
ruházati boltból vette a Dózsa György utcában. Az első Playmobil figuráját szintén
Szegeden vette a Napsugár üzletházban.
Nagy örömmel vágott bele az első Playmobil kiállításába, ami 2010-ben volt az
apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
emeletén, a kémia teremben. Sajnálatos
módon eddig még önálló LEGO kiállítása

még nem volt, de részt vett a szegedi LUG
csoport kiállításán, és a KLIK csoport kiállításán, mint vendégkiállító.
LEGO-ból mintegy 100 készlete van, Playmobilból pedig megközelítőleg 500 figura
és kiegészítők.
2003-ban a Faluház is otthont adott egy
vegyes játékkiállításának, ami LEGO-ból
és Kinder figurákból tevődött össze.
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Gazdabál
A hagyományos „Gazdaköri bált”
2019. február 23-án tartjuk az apátfalvi
Faluházban.
Bővebb információ:
Langó Zsolt Apátfalva, Templom u. 104.
Telefon: (0620) 237-6895.
A zenéről és a jó hangulatról Csikota József és
zenekara gondoskodik.
Vacsora egyszemélyes sültes vegyes tál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó

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

V. Hagyományőrző Csoportok
Találkozójára
A rendezvényt 2019. január 26-án,
szombaton 15 órai kezdettel tartjuk
a Faluház Nagytermében.

A rendezvényre mindenkit
szeretettel várunk,
a találkozó megtekintése ingyenes!

2019. január
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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 lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása
– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is
– Kegyeleti tárgyak értékesítése
– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

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

BÍRÓ RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

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

BESZÉDES ESTÉK
A BÖKÉNY NÉPE KULTURÁLIS
ÉS HARCMŰVÉSZETI
EGYESÜLETTEL
HELYSZÍN: FALUHÁZ
Január 18-án (péntek) 17 órai kezdettel
Kajáriné K. V. Katalin festő
Lélek szárnyán kávéval című kiállítás megnyitója
Január 25-én (péntek) 17 órai kezdettel
Bárdi Andrea művésztanár, fafaragó
Életem és a jobb agyféltekés rajzolás című előadása
Február 1-jén (péntek) 17 órai kezdettel
Szedlják István ötvös mester és lemezdomborító
Ezüstöt domborítok, aranyat futtatok előadása

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.

Február 8-án (péntek) 17 órai kezdettel
Kajáriné K. V. Katalin festő
Lélek szárnyán a Caminon című előadása
A BÖKÉNY NÉPE KULTURÁLIS ÉS HARCMŰVÉSZETI
EGYESÜLET MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁR!
A PROGRAMOK MEGTEKINTÉSE INGYENES!
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Élelmiszercsomagokat és tűzifát is
osztottunk karácsony előtt

Apátfalván nagyon jól tudjuk, hogy a közmunkásoknak nem csupán az a dolga,
hogy az utcát söpörjék, telente pedig a havat lapátolják. Ez is nagyon fontos, de az
jóval hasznosabb, ha értéket állítanak elő.
Az önkormányzat ezért nem csupán a különféle üzemeiben készít eladható tárgyakat, (padokat, virágládákat, kukákat, térkövet, kerékpártárolót, brikettet, szőnyegeket), hanem a saját földjén növényeket
termeszt, illetve állatokat is tart.
Nagyon jól működik nálunk az értékteremtő közmunka, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy novemberben 900
darab saját nevelésű csirkét tudtunk szétosztani. A termelésben aktívan közreműködő 120 fő közfoglalkoztatottakon kívül
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is kaptak a csirkékből, de
természetesen szociális alapon is osztottunk. Gondoltunk a 61 év feletti idős és
szépkorú lakosainkra is, akik közel 600-an
kaptak a baromfiból.
Ez a segítség nem az utolsó volt az idén. A
hetven darabos sertésállományunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan a feldolgozás után darált húsból,

kolbászból, hurkából és egyebekből kb.
900 darab ajándékcsomagot készíttetünk,
melyet aztán a 61 év feletti idős és szépkorú lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, valamint a hátrányos helyzetű családoknak osztottunk ki karácsonyra.
A szociális célú tűzifát is sikerült kiosztani
karácsony előtt annak a 294 lakosnak, akik
igényelték. Több mint 3000 mázsa tűzifát
osztottunk ki, a családosoknak 12 mázsát,
gyereket nem nevelőknek pedig 8 mázsát.
2019 januárjában lesz lehetőség korlátozottan további szociális tűzifa kiosztására.

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült apátfalvi háztartások részére átutalta Apátfalva Község
Önkormányzatának a 3.264.000 forintot.
Az előzetes igénybejelentéssel érintett 272
darab háztartás, háztartásonként 12.000
forint összegű természetbeni támogatásra jogosult. Önkormányzatunk szerződést
köt a helyi tüzép-teleppel, és 2019 januárjában itt vehetik át az igényelt tűzifát. Az
átvétel időpontjáról az érintetteket írásban
értesíteni fogjuk.
Szekeres Ferenc
polgármester

