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Elsöprő Fidesz-győzelem Apátfalván!
A 2019. május 26-án tartották az európai
parlamenti választást Magyarországon,
amelyen a Fidesz-KDNP valósággal letarolta
az ellenzéket, akik ezáltal soha nem látott
mélységekbe zuhantak. Az ország minden
megyéjében és Budapesten is a Fidesz-KDNP
nyert. Ez azt jelzi, hogy a kormánypárt egy
igazi néppárt, minden társadalmi csoportban a legnépszerűbb.
A vasárnap egyik legfontosabb üzenete volt, hogy a
kormánypártok kilenc év kormányzással a hátuk mögött
sem fáradtak el, programjukkal továbbra is eredménye-

sen tudják mozgósítani szavazóbázisukat. Az emberek
megértették, hogy mi a választás tétje – és egyértelműen arra szavaztak, hogy Brüsszelben bevándorlásellenes
magyar politikusok képviseljék Magyarország érdekeit.
Komoly támogatottsága van a Fidesznek, ennek az önkormányzati választáson is nagy jelentősége lesz!
Apátfalván is magas részvétel (40.09 %) mellett zajlott le a
május 26-i EP-választás.
Emlékeztetőül: 2014-ben az EP-választáson Apátfalván
20,29 % volt a részvétel. Köszönet mindenkinek, aki átérezte az Európai Parlamenti választás történelmi jelentőségét
és elment a szavazókörökbe leadni a szavazatát.

Apátfalva eredményei:
A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma: 2392 fő. Szavazóként megjelent
választópolgárok száma: 959 fő (40.09%).
Érvényes szavazatok száma: 953 fő.
FIDESZ-KDNP: 667 szavazat (69,99%), DK:
57 szavazat (5,98 %), JOBBIK: 55 szavazat
(5,77%), MSZP-PÁRBESZÉD: 48 szavazat
(5,04%), MI HAZÁNK: 46 szavazat (4,83%),
MOMENTUM: 35 szavazat (3,67%), MKKP:
20 szavazat (2,10%), LMP: 19 szavazat
(1,99%), MUNKÁSPÁRT: 6 szavazat (0,63%).
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Ideje: 2019. június 23. (vasárnap)
14 óra
Helye: Apátfalva, Szoborkert,
I. Világháborús emlékmű
Program:
• Himnusz
• Ünnepi köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester úr
• Ünnepi beszédek: Pintér István történész
Dr. Halmágyi Pál ny. múzeumigazgató
• Ünnepi műsor: Kovács László és Tóth Tamás katonadalok
Faluház Kicsinyek Kórusa Mátó Mátyásné
vezetésével
• Koszorúzás
• Szózat
Közreműködik a Borbély András Band Mátó Mátyás vezényletével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
Testületi ülést tartottak május 28án Apátfalván: többek között tárgyaltak a község tavalyi zárszámadásáról, illetve tájékoztató hangzott el az önkormányzati intézmények tavaly beadott pályázatairól.
Szavaztak a jó tanulók kirándulásának támogatásáról is.
Elsőként a 2018. évi belső ellenőrzésről,
illetve a tavalyi év költségvetési zárszámadási rendelettervezetéről tárgyalt az apátfalvi képviselő-testületi a legutóbbi ülésükön. Ezt követően tájékoztató hangzott el
az önkormányzat intézményeinek által benyújtott tavalyi pályázatokról: múlt évben
összesen 285 millió 895 ezer 716 forintot

nyert el tenderek által a település.
Tárgyaltak a Helyi Esélyegyenlőségi Programról is, amely 2019 és 2024 között valósul meg. A képviselő-testület döntött arról
is, hogy támogassák a helyi alsó és felső
osztályos tanulókat, akik nemcsak kiváló
tanulmányi eredményeket értek el, hanem
aktívan részt vettek a közösségi, művészeti
és sportmunkában is.
– A 40 fő alsós tanuló és 4 kísérőpedagógusok Abaliget-Pécsre utaznak, a 39 felsős
diák és 4 fő kísérőjük pedig Eger-Egerszalókra mennek kirándulni. Az alsósok
utazását 438 ezer 900 forinttal, míg a felsősök kirándulását 412 ezer 200 forinttal
támogatja a testület, ezzel is ösztönözve

DIÁKMUNKA!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik
Apátfalva Község Önkormányzatánál
munkavégzésre diákmunka keretében a
2019. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban.
Várjuk a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezését.
Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kapható.

ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Makói Járási Hivatal
ügysegédjének ügyfélfogadási rendje
2019. május 20-tól Apátfalván megváltozott.
Új időpont:
minden szerdán 7.30-tól 12.00-ig van ügyfélfogadás.
dr. Lakatos-Tóth Andor
járási hivatalvezető helyettes

őket a megkezdett munkára – fogalmazott
a polgármester.
Az önkormányzat számára telket ajánlottak fel, amelyet elfogadott a testület.
Továbbá döntöttek arról is, hogy az idei
Start-munkaprogram keretén belül mintegy 6 millió forintértékben vásárolnak
pótkocsit, ezzel fejlesztve az értékteremtő
közmunkát.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. május

SZÜLETÉS:
05.07.: Farkas László
Édesanyja: Kardos Beáta
Édesapja: Farkas László
Apátfalva, Templom utca 105/A.
05.10.: Beke Szófia
Édesanyja: Szigeti Tímea
Édesapja: Beke Mihály
Apátfalva, Damjanich utca 19.
05.19.: Janovics Kristóf Noel
Édesanyja: Koszta Noémi
Édesapja: Janovics Dávid
Apátfalva, Dózsa György utca 13.

HALÁLESET:
Fejes János
Apátfalva, Petőfi Sándor utca 5. Élt: 85
évet
Janovics Jánosné (Bodor Rozália)
Apátfalva, Aradi utca 19. Élt: 79 évet
Sóki György
Apátfalva, Kereszt utca 82. Élt: 93 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre május hónapban
nem került sor!
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Átadták a nagylaki elkerülőutat

Május 23-án nem sokkal dél előtt
átadták a forgalomnak a nagylaki
elkerülőút Románia felé vezető
sávját is, ezzel az M43-ről a régi
nagylaki határátkelőre a kistelepülések érintése nélkül jutnak el
a kamionok. Fellélegezhetnek az
apátfalviak a magyarcsanádiak
és nagylakiak. A nemzetiszín szalagot Locskai Zoltán, Lázár János,
Varga Antal, a Duna Aszfalt Kft.
ügyvezetője és Nagy Róbert vágták át.
A kendergyári csomópontban rendezett
ünnepségen Locskai Zoltán, Nagylak
polgármestere ünnepi beszédében megköszönte a résztvevőknek, hogy fontosnak tartották eljönni egy olyan átadó
ünnepségre, mely az elkövetkezendő
időszakban a község életében, mindennapjaiban meghatározó jelentőséggel bír.
– Az M43-as autópálya megnyitását követően rendkívül nehéz időszak következett be a nagylakiak életében, hiszen
a különleges kezelést igénylő tehergépjárművek községünkön áthaladva közelítették meg a közúti határátkelőt. A napi
600 kamion a nagylaki házaktól mintegy
8-10 méterre haladt el. Repedező lakóin-

gatlan, életveszélyes közlekedés, élhetetlen környezet jellemezte ezt az időszakot.
Három hónap után ezt a forgalmat átterelték a 43-as főútra. Lázár János miniszter úr támogatta egy Nagylakot elkerülő,
nagy teherbírású útszakasz megvalósítását, mely összesen 3,37 milliárd forintba
került. Gyalogosvédő sziget, sárga veszélyt jelző villogó és sebességkorlátozó
táblák növelik a biztonságot. A nagylaki keleti elkerülőút átadásával Nagylak,
Apátfalva és Magyarcsanád is mentesül
a kamionforgalom alól – mondta Locskai Zoltán.
A különleges kezelést igénylő, például
élőállatot, növényeket vagy veszélyes
anyagokat szállító kamionokat eddig Makónál leterelték az autópályáról, így azok
a makói elkerülőút után a 43-as főúton
haladtak, Apátfalva és Magyarcsanádon
át a nagylaki határállomásig. Most nem
kell letérniük az M43-asról csak a nagylaki lehajtónál, hogy a lakott terület érintése nélkül jussanak el a határra.
Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt. vezérigazgatója
köszöntőjében elmondta, 2015-ben döntött a kormány az útépítésről, több évi
előkészítést követően a beruházás 2018-

ban indult meg. A kivitelező, azaz a Hódút és a Duna Aszfalt konzorcium nem
az út megépítéséért volt felelős, hanem a
tervezésért, az építési illetve a környezetvédelmi engedély beszerzéséért is felelős
volt.
– A teljes beruházás nettó 3,3 milliárd
forintba került, s két részből áll: egy 3,1
kilométeres meglévő útszakasz felújításából, mely a sztrádától a kendergyári
csomópontig tart, s 2,2 kilométeren vezet az új, kivilágított nyomvonal innen a
határig, ahol egy körforgalmi csomópont
épült. A határállomás területén egy 386
négyzetméter alapterületű vizsgálóépületet illetve mosdókat is építettek. Közel 72
ezer köbméter földmű épült, s 4300 köbmétert használtak fel – mondta.
– A térségben élők harminc éve vártak
a beruházásra, hiszen korábban voltak
olyan napok, amikor a nagylaki átkelőnél várakozó kamionok sora Apátfalva
széléig állt – mondta Lázár János, a térség országgyűlési képviselője az útátadó
ünnepségen. Hozzátette: Az M43-as autópálya 2015-ös átadását követően a napi
háromezer kamion már a csanádpalotai
autópálya-határátkelőhelyet
használja.
A növényvédelmi és állat-egészségügyi
ellenőrzésre kötelezett rakományt, valamint veszélyes árut szállító járművek,
mely naponta mintegy ötszáz teherautót
jelent azonban Apátfalva, Magyarcsanád
és Nagylak belterületét érintve közelíthette meg a számukra kijelölt nagylaki
közúti határátkelőhelyet.
– A 3,37 milliárd forintból, teljes egészében hazai forrásból megvalósult beruházás lehetővé teszi, hogy a forgalom
lakott terület érintése nélkül érhesse el
a határátkelőhelyet – tette hozzá Lázár
János.
A nemzetiszín szalag átvágását követően
a rendőrök azonnal az elkerülőre terelték az autópálya felől érkező járműveket.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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9 millió forintból épült sportpark
Apátfalván

Nemrég adták át Apátfalván, a
Hunyadi utcai játszótérnél azt a
szabadtéri sportparkot, amelyet
mindenki díjmentesen használhat.
A „B” típusú sportpark kültéri fitnesz eszközökkel lett felszerelve.
Kültéri kondiparkot létesítettek Apátfalván: a sportpark 9 millió 389 ezer forintból valósulhatott meg a Hunyadi utcai játszótérnél. Népszerű a létesítmény, minden
korosztály szívesen használja – a kisebbek
még óvatosan játszanak rajta, de a hobbi- és egyesületi sportolók már komoly
edzéseket végeznek a gépek segítségével.
Ahogy Szekeres Ferenc polgármester por-

tálunknak elmondta, a sportparkot mindenki saját felelősségre használja, illetve a
14 éven aluliak csak szülő felügyelet mellett használhatják, erre külön tábla is felszólítja a felhasználókat.
– Dupla multifunkciós tréner, fekvőtámasz kereszt, hasizom és hátizom erősítő,
kételemes és multifunkciós húzódzkodó, lépegetők, továbbá maxi létra alkotja
a sportparkot. A létesítmény változatos
szerkezeti kialakítása a legkülönbözőbb
nehézségi fokú mozgások kivitelezését teszi lehetővé – fogalmazott a polgármester.
– Az általános képességfejlesztés alapgyakorlati eltérő testhelyzetekben, könnyítve,

nehezített kiindulóhelyzetből egyaránt
végezhetők.
A sportpark kiválóan alkalmas a köredzéses rendszerű foglalkoztatásra, sportolásra is.
Diákok, egyesületek tagjai mellett egy család tagjainak több generációja a nagyszülők, a szülők és a gyerekek is egy időben,
egy helyen végezhetnek testedzést. Ezzel
erősödik a közösségben és a családon belül is az összetartó erő, javulhatnak az emberi kapcsolatok.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

TORNÁZZON ÖN IS VELÜNK!
Nagy sikerrel indult januárban községünkben az átmozgató torna Sajtos Renáta gyógytornász-fizioterapeuta vezetésével.
A Makói Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda biztosítja az apátfalvi lakosok részére, és kimondottan az idősebb korosztály számára nyújt mozgáslehetőséget, de bármely korosztály csatlakozhat. Ez a mozgásforma minden testrészre kiterjedő, minden
izomcsoportot átmozgató, megnyújtó torna. Minden hétfőn 17-18 óra között. A nagy érdeklődésre tekintettel nem zárul le a
torna, hanem újabb félévre meghosszabbítja a szerződést az EFI. Júniusban az iskola tornatermében zajlanak a foglalkozások,
Júliusban a sportcsarnokban lesz a torna, augusztusban nyári szünetet tartunk. Szeptembertől ismét az iskola tornatermében
folytatjuk. Idősebb korban is fontos és szükséges a torna, ami mind a testet és lelket is karbantartja. A résztvevők nagy része
rendszeresen jár a tornára és pozitív élményekkel telve, kellemesen elfáradva tér haza.
Minden régi és új tornázni vágyót várunk szeretettel, a férfiakat is.
Bakáné Nagy Gyöngyi védőnő
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A vizuális utazás után egy játékos versenyen vettek részt az osztályok, ahol versikék alapján kellett végigjárniuk a Japánt, Thaiföldet, Kínát és Koreát szimbolizáló termeket, ahol egy digitális
ismereti teszt mellett, kreatív feladatokat is meg kellett oldaniuk
az országokhoz kapcsolódóan. A gyerekek makettfalat építettek,
haikut írtak, megismerkedtek az evőpálcikával való étkezés nehézségeivel, és előadták a Gangnam Style-t is.

Májusi eső aranyat ér, mondták a régi öregek, de az égi áldás megtréfált bennünket, iskolai életünket és programjainkat sokszor az
időjárás szeszélyeinek kellett alárendelnünk.
Az idei évben a hagyományos Dózsa-nap az utazás, az ázsiai kultúra megismerése körül forgott a felsős évfolyamokon. Mint az
eddigi években, úgy most is egyszerre volt informatív, kreatív és
játékos a délelőtt tanulóinknak.

A Dózsa-napon nyílt meg az iskolai képzőművészeti élet legszebb
munkáiból kiállítás Hajdú Andrea tanárnő rendezésében. Az elkészült munkák közül több is részt vett a hódmezővásárhelyi őszi
diáktárlaton, ahol szép sikereket értek el diákjaink. Erről korábbi
lapszámban már tudósítottunk. A hagyományos technikákon kívül a tanárnő számítógépes grafikára is tanította a növendékeit,
ezekből is szép számmal láthatunk kiállított munkákat.
A felvonulás után meghívott vendégünk, Czibolya Kálmán,
a Makói Videoműhely vezetője mutatta be a keleti utazásai alatt
készített felvételeit, amik művészi szemszögből mutatták be Ázsia
mesés kultúráit és tájait. A felvételek nemcsak a keleti világba engedtek betekintést, hanem a művészi látás alapjaiba is. A faluházi
előadás alatt a gyerekek megismerkedtek Dél-Korea és Vietnám
mindennapi életével, az ősi hagyományokkal és mai modern világukkal is.

A délután meg hagyományosan a sport jegyében zajlott. Megmérkőztek diákok és tanárok streetballban, amit a szakadó eső
sem tudott félbeszakítani. Egész addig a pályán maradtak a résztvevők, amíg le nem fújták a döntő mérkőzést.
A napot az iskolák közötti focibajnokság zárta a sportcsarnokban, ahol a teljes iskola rendületlenül szurkolt iskolánk mindkét
csapatának.

6

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019. június

BÖNGÉSZ Országos Levelező Verseny 3. osztály
E tanévben első alkalommal vettünk részt a BÖNGÉSZ Országos
Levelező Versenyein. Két kategóriában indultunk: olvasásból és
nyelvtanból egy-egy csoport oldotta meg a négyfordulós verseny
feladatlapjait. Nagyon élveztük a sok érdekes feladatot, melynek
megoldását sokszor a könyvtárban kellett böngészni.
A döntő három részből állt:
Olvasásból: Machnitz Rebeka, Szalamia Tünde, Varga Vanda 1. forduló: elméleti - feladatmegoldás.
8. helyezést, nyelvtanból: Baka Viktória, Jung Kristóf 9. helyezést 2. forduló: gyakorlati - a csapatok élelmiszerkosárból készítenek
szabadtűzön, bográcsban ételt.
ért el. A gyerekeket Csávás Antalné készítette fel.
3. forduló: A Nyíregyházi Állatparkban feladatlapot kaptunk, az
ott élő állatokról kellett érdekességeket kiderítenünk.
A második napon fáradtan, de annál izgatottabban vártuk az
eredményeket.
2. osztályos csapatunk 3. helyezést (Antal Máté, Bakai Dóra,
Naszradi Nóra, Varga Zétény) illetve 5. helyezést ért el. ( Balogh
Szabolcs, Gombkötő Szabolcs, Langó Richárd, Varga Patrik) Felkészítő nevelőjük Restás Marianna.

Rigó Énekeljen! „Környezetvédelmi Kárpát-medencei
csapatverseny”
Iskolánk már 3. alkalommal nevezett be a versenyre, két második osztályos és egy negyedik osztályos 4-4 fős csapattal. Előzetesen két fordulót kellett sikeresen teljesítenünk, hogy az országos
megmérettetésen is részt vehessünk. Egészséges ételeket kellett a
gyerekeknek nevelőik segítségével készíteni még az ősz folyamán.
Ezeket képekkel, videókkal dokumentáltuk. A megyei fordulók
Szegeden tartották tavasszal, itt feladatlapokat kaptak a csapatok, melyet 45 perc alatt kellett megoldaniuk. Nagyon izgultunk,
hogy tovább jutunk-e, hiszen az országos döntőt Nyíregyházán
rendezték. Két napot voltunk a gyerekekkel a Kis vakond gyermektáborba. A döntőbe jutott csapatok az írásbeli feladaton túl,
egy előre meghatározott, többségében hazai alapanyagokat tartalmazó élelmiszerkosárból készítenek szabadtűzön bográcsban,
tradicionális ízeket képviselő ételeket.

4. osztályos csapatunk 4. helyezést ért el. Csapat tagjai: Koródi
Laura, Sóki Réka, Szabó Jázmin, Veréb Vanda Márta. Felkészítő
nevelőjük: Simon Hajnalka.
A felső tagozathoz hasonlóan, az alsós gyerekek is Ázsia világába
látogathattak el az idei Dózsa napon. A délelőtt folyamán állomásról állomásra vándoroltak, ahol különböző játékok és feladatok során a kontinens országaival, színes kultúrájával, szokásaival
ismerkedhettek meg diákjaink.
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az ötlet arra, hogy mi lenne, ha a gyerekek rajzolnának a műveire, ennek koncepcióját közösen találták ki Nadobán Zsuzsannával. A rajzoláshoz rengeteg féle technikát lehetett alkalmazni,
miközben a gyerekek a zongoraművésznő saját szerzeményeit és
átiratait hallgatták. Idén már 6 és 18 éves kor között lehet jelentkezni, végül 583 rajz közül kellett válogatnia a zsűrinek. Iskolánk
4. osztályos tanulója, Kovács Kinga korosztályában I. helyezést
ért el munkájával, melyet ünnepélyes keretek között vehetett át a
makói Glorius nagytermében. A pályázatra öt tanulónk készített
rajzot, felkészítő nevelőjük Dobó Gyöngyi volt.

Filmvetítés során Ázsia állatvilágába nyerhettek betekintést a
gyerekek, majd kézügyességüket is megmutathatták, hiszen origami technikával pandamacit és legyezőt is készítettek. Kipróbálták a pálcikával való étkezés fortélyait, tangramoztak, valamint
megtapasztalhatták hogyan lehet meditáció segítségével pihenni, gondolataikat lecsendesíteni. Természetesen a mozgás sem
maradhatott el, pingpongoztak, tollas labdáztak, valamint a jóga alapjaiban is elmerülhettek a gyerekek. Vendégünk is volt, aki
játékos feladatok segítségével ismertette meg őket a kínai nyelv
különlegességével, megpróbálhatták leírni az érdekes írásjeleket,
sőt kínai szavakat, kifejezéseket is tanultak.
A délután folyamán a faluházba látogattunk el, ahol ugrálóvár,
kézműves foglalkozások, ügyességi feladatok, mesehallgatás várt
bennünket a gyermeknap keretein belül. A finom palacsinta, igazán jól esett a tartalmas nap után. Reméljük mindenki nagyon jól
érezte magát és remek élményekkel ért haza.

125 iskola iratkozott be a Microsoft Innovatív Iskola Program
2018/2019-es évfolyamára, köztük az Apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola is. Az október 12-én megtartott évnyitón egyből
meg is kezdődött a tanulás: noha a hagyományos szavalás ezúttal
elmaradt, a Microsoft Magyarország székházban felsorakozó tanárok és iskolaigazgatók gondolatai enélkül is rímeltek a digitális
oktatásra. A Microsoft Innovatív Iskola Program 2016-ban indult
el azzal a céllal, hogy lendületet adjon az oktatási körülmények 21.
századivá tételéhez. „Az iskolák digitális transzformációja komplex folyamat, nem oldható meg néhány új laptoppal, tablettel vagy
interaktív táblával” – emelte ki a program jelentőségét Merényi
Ádám, a Microsoft Magyarország oktatási üzletágvezetője. Szerinte az átállásnak először fejben kell megtörténnie, a technológia
és a tantárgyi tematika között pedig nem árt egyfajta szimbiózis,
az IKT eszközökben rejlő előnyök maradéktalan kiaknázása érdekében. „Ebben óriási segítség az elmúlt két év gazdag tapasztalata és az ezalatt kialakult, szakértő és támogató pedagógusközösség”
– hangsúlyozta Merényi Ádám. Az iskolaigazgatókat vezetőképző
tréningsorozattal, a tanárokat módszertani képzéssel készítik fel.
A program eredményeként elkészült az iskolai Office 365 intézményi felülete, felmenő rendszerben az 5. és 6. évfolyamon a Teams és One Note osztályjegyzetfüzet. A tanulók és a pedagógusok
új programokat ismerhettek meg és használták tanítási órákon.
A felsősöknek már ismerős a Redmenta, a Kahoot, a Seppo, a
Szentpéteri Csilla zongoraművésznő 2015-ben indított útjára Quizlet, a Forms, és a Learningapps. A vezetés munkáját a tanári
Láttad-e már a zenét? címmel egy interaktív diák koncertso- Teams felület segíti a gyors információ megosztásban. A megkezrozatot, amellyel zenésztársaival 32 városban jártak. Ezután jött dett utat folytatni szeretnénk a következő tanévben is.
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gina, Sóki Nikoletta, Gyenge Dominika, Raffai Melissza.
Dózsa-kupa streetball torna
I. hely: Tóth László, Ottlokán Radován, Jung Fanni, Molnár Regina és Gombkötő Roland
II. hely: Joó Gabriella, Kerekes Csongor, Gyenge Dominika, Bájer
Árpád, Baka Róbert
III. hely: Szvoboda Szabolcs, Kónya Zoltán, Kardos Zoltán, Varga
Szilárd, Kis Balázs
A sportversenyeket szervezte és lebonyolította Joó Gabriella
tanárnő.
Az iskolai sportélet is pezsgett májusban, érdekeltek voltunk a
III.-IV. korcsoportos lány labdarúgás megyei döntőben, amit
Ruzsán rendeztek meg. Csapatunk V. helyezést ért el. Tagjai: Kovács Lili, Varga Csenge, Suhajda Lilla, Simon Brigitta, Molnár
Regina, Bárnai Rebeka és Kerekes Nóra voltak.
A csanádpalotai Dér-kupán a focitornán a IV. korcsoportos fiúk
IV. helyezést, a IV. korcsoportos lányok pedig I. helyezést értek el.
A torna gólkirálya Suhajda Lilla lett. A lánycsapat tagjai: Kovács
Lili, Suhajda Lilla, Bakai Boglárka, Bárnai Rebeka, Molnár Re-

Pedagógusnap
A pedagógusnap alkalmából
őszinte tisztelettel köszöntjük
az óvoda és iskola dolgozóit és
köszönjük áldozatos munkájukat. Hálásak vagyunk, hogy nap,
mint nap féltő okos szóval, de
ha kell, segítő szigorral bővítik
gyermekeink ismereteit, adnak
nekik biztos tudást és tartást az
életben, a koruknak megfelelő
eligazodáshoz.
Az Apátfalvi Dózsa György Általános
Iskola pedagógusai közül a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 2019.
június 6. napján megtartott Pedagógus Napi Ünnepségén 3 fő részesült
elismerésben.
Az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem került átadásra Csávás
Antalné és Kollárné Gacsó Julianna
részére.
Kiemelkedő pedagógiai tevékenysége
elismeréseként a Hódmezővásárhelyi
Tankerületi Központ elismerő oklevelé-

ben részesült Simon Hajnalka.
Engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetünket és hálánkat! Az Önök
munkája nagyon értékes egész közösségünk számára. Sok erőt, türelmet
és kitartást, jókedvet és örömet kívánunk hozzá! A tanév végeztével megköszönjük valamennyi pedagógusnak

és az oktatás-nevelésben dolgozó valamennyi munkatársnak gyermekeink
érdekében végzett áldozatos munkáját. A közelgő nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést, a következő tanévre
szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk mindenkinek!
Szekeres Ferenc
polgármester
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BÍBIC OVIS HÍREK
Virágültetés az apátfalvi
óvodákban
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde óvodásai, valamint bölcsődései a Föld napja alkalmából rendezték meg saját óvodájukban
2019. április 15-én a Föld napját.
Ezen a napon a gyermekek szülei is egy-egy virággal támogatták
az óvodákat, melyeket a délelőtt folyamán a gyermekek az óvodapedagógusokkal, valamint a dajka nénikkel közösen elültettek az
óvoda udvarán. A gyermekek lelkesen tevékenykedtek a különböző munkafázisok során, minden gyermek kipróbálhatta, hogy
milyen a virágokat elültetni, meglocsolni. A nap folyamán megbeszélésre került, hogy miért ültetünk virágokat, miért kell a Földünket megvédeni, valamint az is, hogy hogyan tudunk segíteni
mi itt az óvodában abban, hogy a bolygónk tiszta és „egészséges”
maradjon. A gyermekek a hét folyamán folyamatosan gondozták
az elültetett virágokat, gondoskodtak arról, hogy mindig elegendő vízhez jussanak.
Nemcsak a Földünket tudjuk megvédeni azzal, hogy virágokat
ültetünk, hanem szebbé és esztétikusabbá is tudjuk tenni az óvodánk udvarát, mely így sokkal vidámabb és színesebb lett.
Köszönjük a támogatást!
Jázmin Laura óvodapedagógus

Családi nap az óvodában

Hagyománnyá vált óvodánkban a családi nap megrendezése.
Ezen a napon a gyermekek szülei, nagyszülei, testvérei ellátogathatnak óvodáinkba, közösen játszhatnak, tevékenykedhetnek
gyermekeikkel.
Ebben az évben május 17.-én került sor a rendezvény megtartására. Sajnos a rossz idő miatt az udvart nem tudtuk használni. A
Maros utcai óvoda családi napi programja a Faluházban zajlott.
A szülők egy-egy gyümölccsel, zöldséggel érkeztek, tízórai után
ebből készítettek a vállalkozó anyukák gyümölcssalátát, szendvicset. A délelőtt folyamán különböző programokat szerveztünk,
melyekbe a gyermekekkel együtt a szülők is bekapcsolódtak.
Részt vehettek zenés tornán, bekapcsolódhattak versenyjátékokba, mókás feladatok megoldásába, barkácsolásba, közös táncba.
A Védőnői szolgálat tagjai is részt vettek családi napunkon mindhárom óvodában: szűrővizsgálatokat végeztek, lehetőség volt
testsúly, vérnyomás, vércukor, test tömegindex mérésre, hallás és
látásvizsgálatra.
EFOP- 3.9.2.-16sz. „Gyermekeink a jövő” humán szolgáltatások
minőségének fejlesztése Csongrád megyében pályázatnak köszönhetően új udvari játékeszközökkel lett gazdagabb mindhárom óvodánk. A jó hangulatú, élmény dús nap után 1000 Ft értékű ajándékkal térhettek haza gyermekeink.
Köszönjük a védőnői szolgálat tagjainak, faluház és az óvoda
dolgozóinak munkáját, támogatóink felajánlását. Családi napot
élelmiszerrel támogatta: Olasz pékség, Maus Kft, Galla és Társa,
Kacsner Kft.
Duma Jánosné intézményvezető-helyettes
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Színházi előadáson jártunk
Szegeden
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődéből 42 fő kisgyermek és 7 fő
felnőtt kísérő utazott 2019. május 14. én a Szegedi Szent-Györgyi
Albert Agóra épületében megrendezendő zenés színházi előadásra. Az előadás címe: BonBon Matiné, „Párnafelhők” c. előadása.
A gyerekekkel külön busszal utaztunk, amely a helyszínre vitt
bennünket. Az utazás közben megfigyelhettük a nagyváros közlekedését, a számukra nem mindennapi közlekedési eszközöket,
mint pl. a villamost, a trolibuszt, a rengeteg közlekedési táblát,
lámpákat stb. Sajnos az időjárás nem volt hozzánk kegyes végig
esett az eső.
Maga az óriási épület, és környezete ahova mentünk látványos és
élmény volt a gyerekek számára. Az épületbe lépve kedves és szívélyes fogadtatásban volt részünk, már nagyon vártak bennünket.
Az előadást a gyerekek érdeklődéssel figyelték. Az előadás interaktív volt a helyükön énekelhettek, mozoghattak, az előadáson
teljesen teltház volt. Szeged és Makó környéki települések óvodái vettek részt a programon. Az előadás végén csokival kedveskedtek a gyerekeknek. Kifelé jövet egy kiállítást is megnéztünk a
Szegedi hímzett kopogós papucs és hímzett népviseletek voltak
kiállítva. A program az EFOP 3.1.3 –Esélyteremtő Óvoda Pályázati támogatásból valósult meg, amely lehetőséget biztosított a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kulturális
programra való eljutásához.
Faragó Erzsébet óvodapedagógus

2019. június

Anyák napja az óvodában

Május első vasárnapja az óvodás gyerekek számára is nagyon fontos ünnep. A gyerekek dalokkal, versekkel, kis műsorral köszönték meg anyukájuknak azt a sok szeretetet, gondoskodást, amivel
nap, mint nap elhalmozzák őket. Már hetekkel előtte készülünk
erre az eseményre. A gyermekek saját készítésű kis ajándékkal,
virággal lepték meg édesanyjukat. A műsor után megvendégeltük
az anyukákat, nagymamákat, majd közös kézműveskedés, játék
vette kezdetét.
Kardos-Tóth Anita óvodapedagógus
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várt minket érdekes és színes programokkal. Sajnos az időjárás a Rákóczi utcai
óvodának nem kedvezett, mert a kirándulás alatt szakad az eső, így a Lombkorona
sétányon és a strandon csak „jelképesen”
voltunk, de annál érdekesebb volt a Makói
múzeumban tett látogatásunk. Érdekes
dolgokat láttunk és hallottunk a múzeum
skanzen részén, ahol találkoztunk a régmúlttal. Gyerekeknek, szülőknek egyaránt
érdekes volt a régi dolgokkal találkozni. A
gyerekek el sem tudták képzelni milyen
lehetett a régmúlt idő élettere, eszköze,
szokása, hagyománya stb., tele voltak kérdésekkel, észrevételekkel. A skanzen látgatása után bent a múzeumba kézműves
foglalkozás várt minket, ahol papírforgót
készítettünk. A buszos kirándulás–a rossz
idő ellenére–nagyon jól sikerült, és jó hangulatban telt el.
Csenteri Andrea
óvodapedagógus

Makón kirándultak
az ovisok
Az EFOP 3.9.2 „Gyermekeink a jövő” c.
pályázat keretében – május 6-án, 7-én és
8-án – mindhárom óvodánk középső –
nagycsoportja, Makón kirándult a szülőkkel együtt. A pályázat célja az volt, hogy a
szülőkkel és a gyerekekkel közösen éljük
át a kirándulás örömét. Séta a Lomborona
sétányon, trambulinozás a makói strandon, majd a makói József Attila Múzeum
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Óvodai évzáró – ballagás 2019
2019. június 1-én (szombaton) délelőtt 9 órakor került sor az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde – mindhárom tagintézményében–évzáró és ballagási ünnepségére. A 2018/2019-es nevelési
évben 26 kisgyermek ballagott el intézményünkből, ők szeptembertől iskolások lesznek. Rendezvényünkön szerepeltek a kicsik
és nagyok is, egy-egy témakör köré csoportosítva mutatták be
műsorukat. Az iskolába menő gyermekek a közös ballagó részen
búcsúztak el óvónénieiktől, a dadus néniktől, gyermektársaiktól,
óvodájuktól. Az idén sem maradhatott el a léggömbök eregetése, ami már rendezvényünk jelképévé vált. Gyermekeink nagyon
ügyesek voltak, színvonalas műsorokkal kápráztatták el szüleiket,
nagyszüleiket, vendégeiket. A ballagási ünnepségen ajándékok
átadására is sor került: Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú

A szülők, családok munkájukkal, támogatásukkal, felajánlásaikkal segítették a 2018/2019-es nevelési év folyamán intézményünket. Őket–köszönetünk jeleként átnyújtott – emléklappal, ajándékkal leptük meg: Bakainé Kisfügedi Tünde, Varga-Harsányi
Boglárka, Imre Nándorné, Döbrei Mónika, Szeges Brigitta, Szabóki-Nagy Szilvia, Márton Máté, Kardos Beáta, Csabai Eszter,
Takács Tímea.
Megköszönöm kollégáim egész éves, fáradhatatlan, lelkiismeretes munkáját!
A ballagó gyermekeknek sikerekben gazdag iskolás éveket
kívánunk!
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az iskolában, sok piros ponttal, dicsérettel térjenek haza mindennap. Bízunk benne, hogy az
ovis évek szép emlékként maradnak meg számukra, és mindig
szeretettel gondolnak majd vissza ránk.
Ballagó gyerekek:
Maros utcai óvoda:
Balla Eliz Veronika, Bárdos Ferenc, Bodó-Kakuszi Dafné, Botos
Kiara Renáta, Giliczó Rajmond Zalán, Kúsz Imre Krisztofer, Pintér Erzsébet, Rovó Evelin.
Rákóczi utcai óvoda:
Bakai Anna Zoé, Bányai Dorka, Burcsa István Tibor, Dömötör
Gergő, Jakab Nikolasz Péter, Lakatos Denisz Gábor, Varga-Harsányi Boglárka, Varga-Harsányi Hanna, Varga Virág Veronika.
Dózsa György utcai óvoda:
Baka Dominik, Baka Tibor, Borsos Tamás, Csikota Dávid, Janovics Milán Dávid, Popány Tímea, Sápos Ildikó Eszter, SzabókiNagy Marcell, Volford Dorina.

Adományok–ajándékok
az óvodában
Közalapítvány egyéni, névre szóló sporttáskával lepte meg a ballagó gyermekeket. Minden ballagó kisgyermek a Palánta Sorsfordító Alapítvány felajánlásával egy-egy állatokról szóló CD-t, illetve foglalkoztató füzetet kapott. Három kisgyermek kapott versmondásért emléklapot, és külön könyvjutalmat. Ők, Balla Eliz
Veronika, Popány Tímea és Varga-Harsányi Boglárka. Az ajándékokat nagy örömmel vették át a gyermekek, csillogó szemekkel,
boldog mosollyal viszonozták a feléjük irányuló szeretetet.

Intézményünk 2019. május 27-én a Palánta Sorsfordító Alapítvány ajándékát vehette át. Ez az ajándék egy állatokról szóló vidám foglalkoztató füzetet, és egy állatos CD-t tartalmazott. Ezeket az ajándékokat a 26 ballagó kisgyermek az évzáró ünnepélyen
vehette át.
Hálásan köszönjük az Alapítvány ajándékait!
Luczó Anikó
intézményvezető
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NÉPZENE-KÓTA
ARANYPÁVA MINŐSÍTŐ

A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, valamint a Pátfalvi Trió kis formáció 2019. május 18-án részt vett a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA)
által megrendezésre kerülő Aranypáva Térségi és Országos Minősítőn Kunhegyesen.
A népdalkör legutóbb 2009-ben volt szakmai minősítőn, 10 év elteltével úgy gondol-

tuk, itt az ideje újra megmérettetést tenni.
Örömmel és büszkeséggel mondhatom,
hogy a kitartó és szorgos munka meghozta gyümölcsét, mindkét csoport a térségi
minősítés legmagasabb fokozatát, ,,Kiváló”
eredményt ért el. A népdalkör és citerazenekar galgamenti és apátfalvi népdalokat, a
trió tagjai dél-alföldi dallamokat adtak elő.

Ezúton is szeretném megköszönni a csoport minden tagjának a szívvel-lélekkel
teli munkáját! Jövőre vár ránk az országos
minősítés, amihez addig is sok sikert kívánok Mindannyiunknak!
Felkészítő és csoportvezető:
Tariné Tóth Hajnalka
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Gyermeknap

Rendhagyó
helyszínen
került
megrendezésre május 24-én, pénteken az idei Gyermeknap. Az elmúlt hetek csapadékos időszaka
miatt döntöttünk úgy a polgármester úrral, hogy a Faluházban
kerüljön megrendezésre. Sajnos,
amitől tartottunk, be is következett, az égiek nem kedveztek nekünk és ezen a napon is áldásukban részesítettek bennünket.
A rendezvényt két részre bontottuk. Délelőtt az ovisoké volt a Faluház. A napot
Fekete Tímea „Timcsi” által vezetett reggeli
torna indította – melyet ezúton is köszönünk –, hogy ezt követően a kicsik egy
sorversenyben mutathassák meg, hogy
melyik tagintézmény óvodásai az ügyesebbek. Mindenki megnyugtatásául közlöm, hogy az összes gyerkőc nagyon ügyes

volt. Ezt követően forgószínpad szerűen az
óvodás csoportok részt vehettek kézműves
foglalkozásokon, – melyeket a Bökény Népe Egyesület tagjai: Czigeldromné Korom
Ilona, Gyuricsekné Szilvási Mária, Pappné

Olga, Tamás Mihályné Erzsébet és Szalamia János, valamint a Faluház dolgozói
tartottak – továbbá volt csillámtetoválás
és arcfestés, melyet Antal Eszter segítségével a Szigetház és a Faluház dolgozói
készítettek el. A nagyteremben került felállításra kettő légvár, melyet a gyerekek
nagy örömmel és kifogyhatatlannak tűnő energiával vettek birtokba. Tilimpás
Mária – aki a Kardos István Néptánccsoport és a Bökény Népe Egyesület tagja is
– mesével várta a gyerekeket, akik nagy
csendben és odafigyeléssel itták minden
szavát. Természetesen nem maradhatott
el a már hagyományos palacsintázás sem
a gyerekek részéről. Csokis és lekváros
palacsintát a Napsugár Baráti Klub jóvoltából ehettek az ovisok. A délelőtt folyamán Bajusz Andrásné, Darocz Júlianna, Kovács Józsefné, Pestl Gáborné, Sóki

Józsefné, Sókiné Kubinyi Éva és Takács
Józsefné sütötte – fáradhatatlanul – a palacsintát. Délben elköszöntünk az ovisoktól, akik sok élménnyel és vidáman tértek
vissza az óvodába. A Faluházat délután az
iskolások vették birtokba. Az alsó tagozatos gyerekek érkeztek meg először, majd
őket követték a felső tagozatos diákok. A
palacsintasütést ekkor már, a délutáni
órákban, a Napsugár Baráti Klub újabb
tagjai készítették – Csonka Jánosné, Giláné Török Éva, Langó Ferenc Andrásné,
Mátó Jánosné, Nagy Sándorné és Szigeti
Józsefné –, akiknek ezúton is köszönjük a
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fáradozásaikat. A délutáni programok is
szépen lezajlottak és az időjárás szeszéjei
ellenére, egy jó hangulatú és élményekben
gazdag Gyermeknapnak lehettek részesei
a jelenlévők.
A cikkben szereplő személyeken túl, szeretném megköszönni az óvoda és az iskola valamennyi dolgozójának a segítségét,
a Szigetház és a Faluház dolgozóinak, a
közfoglalkoztatott munkatársaknak, valamint a polgárőrségnek, hogy segítettek lezárni a faluház előtti útszakaszt a délelőtti
órákban.
Langó Csaba
Faluházvezető
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Gyereknap a Szigetházban
Május 26-án vasárnap az Apátfalvi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és a Tanoda közös, ingyens gyermeknapi rendezvényére
várta a kicsiket és nagyokat a Szigetházba.
Károlyi Sándor köszöntötte a résztvevőket,
valamint Szekeres Ferenc polgármester
urat, aki fiaival érkezett és csatlakozott a
programokhoz. Szűcs László bűvész közel
1 órás műsorával kápráztatta el a fiatalokat, majd ezt követően Károlyi Róbert, valamint Dobóné Balogh Gyöngyi és Dobó
Gyöngyi pedagógusok ügyességi és játékos feladatokkal színesítették a délelőttöt.
Károlyi Sándor a CKÖ elnöke elmondta,
hogy olyan programok kívántak szervezni, ahol a gyerekek és a felnőttek is együtt,
felhőtlenül jól érzik magukat, szórakoznak
és ezáltal is erősebbé válik a helyi közösség.
A napot a pizzaevő verseny zárta, valamint
egy-egy labdát és édességet kaptak a gyerekek búcsúzóul.
Károlyi Sándor elnök

2019. június

2019. június

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Értéktári hírek

Falunapi felhívás

Apátfalva bekapcsolódott az „Otthonról haza”
Hagyomány és megújulás a népi kézművességben című projektbe. 2019. február 22-én,
a békéscsabai műhelymunkán előadást tartottam a Kézműves hagyományok Apátfalván
címmel. Legnagyobb örömünkre falunkban is
forgatták a Hagyomány és megújulás élményfilmet.
A projektzáró konferencia Lakitelken volt, ahol az asztalokra kirakott mappákban nagy örömünkre Vígh Tóni
bácsi, Kakasné Ancsa néni és Pintér Attila fotóját és egy
– egy mondatát láthattuk. A konferencián mutatták be a
Hagyomány és megújulás élményfilmet. Több apátfalvi
kézműves is elmondja benne hitvallását munkásságáról.
Megtisztelő, hogy az imázsfilmben az anyaországot mi
képviselhettük.
Reméljük, az értéktár bizottság által végzett munka, hozzájárul a kézműves termékek népszerűsítéséhez!

2019. július 27-én, szombaton délelőtt interaktív kiállítás és mesterség bemutató nyílik
Apátfalván a Faluház nagytermében, apátfalvi
és elszármazott kézművesek munkáiból.
Kézművességnek nevezzük az emberi erővel és kézi
szerszámaival – a természetes eredetű alapanyagokon –
végzett forma átalakító tevékenységet, és kézműves-terméknek az így létrehozott termékeket. A magyar nyelv
kézművesség szava a hagyományokra épülő, kézi szerszámokkal, egyedi eljárással folytatott háziipari vagy kisipari tevékenységet jelenti.
Mindazokat hívjuk, akik a két kezükkel valamit készítenek, legyen az dísztárgy, vagy használati tárgy.
Közel 50 meghívót már szétküldtünk a faluba, sokan
jelentkeztek is. Biztosan vannak még, akiket nem kerestünk fel. Kérjük, aki szeretne részt venni, kiállítani
jelentkezzen Vargáné Nagyfalusi Ilonánál 70 5104743
telefonon.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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Lóca Együttes
az apátfalvi könyvtárban

2019. május 16-án, a délután folyamán, a Lóca Együttest láthattuk vendégül könyvtárunkban, a Somogyi Könyvtár jóvoltából.
Az együttes egy zenés, interaktív előadás keretében a környezetvédelem fontosságára hívta fel a meghívott 3. osztályos gyerekek figyelmét, akik nagyon élvezték a fergeteges hangulatú műsort.
Köszönjük ezt a csodás délutánt!
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Élménybeszámoló
a Budapesti kirándulásunkról

Mozgáskorlátozott csoportunk Budapestre kirándult, melynek első állomása a
Szikla templomba volt. Ott várt kalauzunk
Németh János Antal, a Budapesti Nyugdíjas Rendőrségi klub elnöke. Innen átsétáltunk a Gellért fürdő aulájába. Villamossal
átmentünk a Nagy vásárcsarnokba, ahol
minden kapható, ami szem-szájnak ingere. Majd a 4-es, vezető nélküli metróval
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Németh Gyula ezredes, főkapitányhelyettes köszöntötte csoportunkat és kis ajándékkal kedveskedett nekünk. Ezután villamossal és metróval a Parlamentbe, útunk
fő céljához érkeztünk, ahol Lázár János
irodájának dolgozójától megkaptuk az ingyenes VIP belépőjegyeket. Mindig újabb
részletekben gyönyörködhetünk a parlament termeiben. Ismét villamosoztunk a
hajóállomásra, a Kossuth tértől a Boráros
térig Dunai hajózáson élveztük a hullámokat. A Jászai Mari téri McDonalds-ban
fagyiztunk, majd a Teve utcai Rendőrpalotától busszal a Margit szigeti szökőkúthoz
mentünk a kirándulásunk csúcspontjához.
A víziparádét egy órán át láthattuk és a véa Rákóczi térről a Gellért térig élveztük gén hazánk nagyjainak vízfüggönyön hoa közlekedést. Következő állomásunk a logramos képeiben gyönyörködhettünk.
rendőrség Teve utcai palotája volt. Külön- A nap csodás időben és élményekkel teli
leges belépővel mehettünk be. Az épület remek hangulatban ért a kirándulásunk
15. emeletén megcsodálhattuk Budapest végére. A mostani kirándulásunkkal a főpanorámáját. Ebédünket az első emele- városunk újabb nevezetességeivel és látváti ebédlőben kaptuk, majd gyalog az Al- nyosságaival imerkedhettünk meg.
za Materiál Centerben lévő rendőrségi
irodában hallásvizsgálaton vettünk részt.
Jakabovics Mátyásné csoporttitkár
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Kisiskolás kézi bajnokság volt Apátfalván
Sportosan telt május 11-én a szombati nap Apátfalván: a sportcsarnokban rendezték meg a kisiskolás
kézilabda bajnokság Badó László
Régiójának a meccseit. A lányok nagyot küzdöttek a mérkőzések során.
U10-es korosztályú, kisiskolás kézilabda
bajnokságot szerveztek az apátfalvi sportcsarnokban. A rendezvényen a házigazda
Apátfalva mellett makói, maroslelei, deszki, balástyai, szegedi és zákányszéki csapatok vettek részt. Nacsa Ferenc, a Makói
Kézilabda Klub Utánpótlás Szakosztály
vezetője elmondta, a makói csapatnak fontos az utánpótlás nevelés, ezért is támogatják a térségben – Apátfalván és Maroslelén

– a fiatal sportolókat. Hozzátette, a mérkőzések során sok tehetséges kislányt látott,
akik előtt nagy jövő állhat.
Apátfalván alig egy éve alakult meg a
kézilabda-utánpótlás csapat. Az elmúlt
években ennek a sportágnak nem volt
hagyománya, azonban a megalakulás óta
folyamatosan csatlakoznak a csapathoz a
gyerekek. Bárnainé Restás Adrienntől, a
csapat segédedzőjétől megtudtuk, rendszeresen 20-22 gyerkőc vesz részt az edzéseken, akik főképp apátfalviak.
– Ez már az ötödik komolyabb megmérettetésünk a megalakulásunk óta, korábban
jártunk például Makón, Gyulán és Mórahalmon is. A gyerekek szeretnek hoz-

Köszönet

zánk járni és folyamatosan ügyesednek
is – fogalmazott Adrienn. – Úgy látom, a
foci mellett a kézilabda is népszerű, de az
a célunk, hogy újabb csapattagokat toborozzunk, mivel lassan az U10-es korosztályunk korcsoportot vált.
Szekeres Ferenc polgármester is részt vett
a mérkőzésen. Mint elmondta, a sportcsarnok átadásakor azt a cél tűzték ki, hogy
minél több új sportágat honosítsanak meg
a településen, így ennek köszönhetően
alakult meg a kézilabda is. A résztvevő
gyerekeknek és edzőknek is gratulált az elmúlt időszakban elért eredményekhez.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

A 2018/19-es szezonban a Magyar Kézilabda Szövetség U10-es szivacskézilabda bajnokságának 5. fordulóján vettünk részt.
A lányok játéka hónapról-hónapra egyre jobban fejlődött, formálódott. A csapat edzőjeként ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a játékosok szeptember óta végzett kitartó munkájáért, a
szüleiknek, hozzátartozóiknak, hogy elfogadtak, támogatták a gyerekeket a sportolásban. Nem mehetek el szó nélkül a sportcsarnok munkatársai mellett sem, mindig számíthattunk rájuk, rengeteg segítséget
kaptunk tőlük. Komoly kis lánycsapat van kialakulóban a településen,
több jó adottságú játékossal, akik -bízunk benne, hogy- sokáig fogják
még űzni a sportágat, s a makói kézilabda erősségei lesznek. Végül, de
nem utolsósorban nagy köszönet jár az Apátfalvi Önkormányzatnak és
a Makói Kézilabda Clubnak, nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.
Koczka Gergő edző
Makói Kézilabda Club
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U15-ös futsal országos középdöntő
Apátfalván

Május 10-én, pénteken a Csongrád
megyei Apátfalván az U15-ös korosztályos futsalbajnokság országos szakasza középdöntő-selejtezőjének – ahova a budapesti és
(Nógrád megye kivételével a többi) 18 megyei bajnokcsapat, valamint a legnépesebb Pest megyéből
a 2. helyezett Dunakeszi Kinizsi jutott – 3. számú csoportja küzdelmeit rendezték.
A szokatlanul nagy távolságot (a supésok
dunakeszi otthonától közel 240 kilométerre került sor a tornára) – amelyet a SUPE
tagjai a gyerekek szüleinek segítségével
személyautókkal tettek meg – megfelelően
ellensúlyozta a minden igényt kielégítő,
gyönyörű apátfalvi sportcsarnok, a szívélyes fogadtatás (a résztvevő négy együttest
a szervező megyei igazgatóság vacsorára látta vendégül a mérkőzések után), no
és persze a SUPE kiemelkedő, lenyűgöző
futsaljátéka.
A Pest megyei gárda mindhárom ellenfelét
– sorrendben a makói Maros-menti UFC-t
(Csongrád megye), a Gyomaendrőd
GYLE-t (Békés megye) és a Tiszaszentimre SE-t (Jász-Nagykunk-Szolnok megye)
– magabiztos játékkal győzte le, egyetlen
pillanatra sem hagyva afelől kétséget, ki

jut be ebből a csoportból első helyen a május 29-én – egyébként Pest megyei mintára és abból fakadó megyei igazgatói javaslatra – semleges, földrajzilag leginkább
középponti helyszínen, a Jász-NagykunSzolnok megyei Kunhegyesen rendezendő
negyeddöntőbe, ahol a SUPE ellenfelei az
Újbuda FC (Budapest), a Balmazújváros
(Hajdú-Bihar megye) és a továbbjutását
éppen az apátfalvi csoportból drámai küzdelemben, az utolsó mérkőzésen kiharcoló Maros-menti UFC (Csongrád megye)
lesznek.
A sportesemény jelentőségét mutatva jelen volt Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatója és Szekeres Ferenc,
Apátfalva polgármestere is.
Az apátfalvi torna második felét a helyszínen tekintette meg Benkő Tamás, az
MLSZ Pest megyei igazgatója is, aki megosztotta velünk tapasztalatait:
Amint – az MLSZ délelőtti telki közgyűlése és rövid irodai munka után – megérkeztem Apatfalvára és megpillantottam a
kívülről is impozáns látványt nyújtó sportcsarnokot, azonnal megértettem a Csongrád Megyei Igazgatóság helyszínválasztásának indokait. A tavaly tavasszal átadott–
speciális borítású szabványos futsalpályával, lelátóval, közvetítőállással, megfelelő

számú és méretű öltözővel, fogadótérrel,
konditeremmel felszerelt, megújuló energiával üzemeltetett – új sportcsarnok igazán méltó körülményeket biztosított az
U15-ös országos futsalbajnokság egyik
középdöntő-selejtezős csoportjának. Az
irigylésre méltó létesítmény a polgári kormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség
sportinfrastruktúra-fejlesztési koncepciójának egyik ékköve, elismerés illeti azokat, akik tevékeny szerepet vállaltak ennek
létrehozásában. Ami a tornát illeti, a Pest
megyei futsalbajnok SUPE csalódást nem
okozva igazolta jó hírét, méltó módon
képviselve megyénket. A lelátón helyet
foglalva büszkén hallgattam az ellenfelek
szurkolóinak, majd később szakvezetőinek
elismerő véleményét a csapat játékáról, a
gyerekek felkészültségéről. A torna utolsó
találkozója izgalmas ki-ki meccset hozott,
amelyen szoros, drámai csatában a Csongrád megyei Maros-menti UFC szintén kiharcolta az ország legjobb nyolc együttese
közé jutást, ezzel igazán emlékezetessé téve a rendező számára (is) a tornát. Gratulálok a két továbbjutónak, a szervezőknek
és a csarnok üzemeltetőinek!
Forrás: MLSZ Pest Megyei Igazgatóság

A SUPE csapata
Szekeres Ferenc polgármesterrel,
Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád
megyei igazgatójával
és Benkő Tamással, az MLSZ Pest
Megyei igazgatójával.
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Évértékelő az Apátfalva SC-nél
U7, U9, U11 és U13-as csapataink eredményesen szerepeltek a Bozsik tornákon Makón és
Hódmezővásárhelyen. A Bozsikprogram nem eredménycentrikus, nem az számít, hogy az egyik
vagy a másik csapat győz-e, hanem az, hogy a gyerekek élvezzék
a futballt, az együttlétet, a játékot. Ezért nincs is eredményhirdetés a tornákon, de azért a legjobban szereplő játékosokat megjutalmazzák.
U14-es csapatunk a 4. helyen zárta a bajnokságot, ami lehetett volna jobb is, főleg
úgy, hogy ősszel még vezettünk, de sajnos
a tavasz nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Azért büszkék vagyunk a fiúkra. Jövőre biztos jobb lesz, hiszen az egyik legfiatalabb csapat voltunk a mezőnyben.
U17-es csapatunknak még van két mérkőzése és küzd a 4-5. helyért, ami jobb eredmény, mint amit vártunk, hiszen ők szerepelnek a megyén belül a legmagasabb
osztályban a korosztályukban.

U19-es csapatunknak egy mérkőzés van
hátra és már biztos, hogy a 4. helyen végez, így megismétlik a tavalyi eredményt.
Mégis van különbség az idei és a tavalyi
eredmény között, mert a jelenlegi pontszámmal tavaly megnyerték volna a bajnokságot. A felnőtt csapatunknak is van
még egy mérkőzése itt már eldőlt, hogy a

csapat a 3. helyen fog zárni, ami az utóbbi
évek legjobb eredménye a csapat életében.
Az utolsó fordulóban Földeákon szereplünk, reméljük sokan eljönnek a csapatnak
szurkolni a rangadón!
Hajrá Apátfalva SC!
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INGYENES ALAKFORMÁLÓ TORNA TIMCSYVEL
Május hónap vándordíját Czifráné Csiky Éva nyerte el. Nagy
érdemmel, hiszen ő az az ember aki mindent bele ad ebbe a
tornába. A szeretete, kitartása, akaratereje, a mosolya, a hozzáállása és minden ami a szívéből jön! Köszönöm, hogy hétről hétre a csapat tagja vagy, és semmi sem állíthat meg a kitartásodban!
További sok sikert és fittséget kívánok neked! Szeretettel Ölellek!
Továbbra is várok minden kedves érdeklődőt vasárnaponként Apátfalván
új időpontban 18:00-kor a Sportcsarnokban egy ingyenes alakformáló
tornára!
Timcsy

MEGHÍVÓ

Az Apátfalvi Gazdakör Tisztelettel meghívja a gazdálkodókat 2019. június 14-én (péntek) 17.00 órakor az Antal és Társa Kft.
szárító telepén tartandó kukorica gyomírtási bemutatóra. Előadó: Dr. Kiss Ernő gyombiológus
36 féle hatóanyag egyidejű összehasonlítása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

gyászjelentések
Köszönetnyilvánítás!

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, Te csak álmodni mentél.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik drága szeretteink
Kerekes Jánosné (Varga Mária)
és
Kerekes B. János
búcsúztatásán megjelentek, sírjukra koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az
Apátfalvi Polgárőrség tagjainak a megjelenésükért, Plébános úrnak
és a Kántor úrnak a szívhez szóló búcsúztatásért, valamint a Rekviem
temetkezés dolgozóinak kegyeletteljes munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás!

„Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
jó szomszédoknak, volt kollégáknak, akik drága
szerettünk
Fejes János
nyugalmazott tűzoltó zászlós
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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Temetésre koszorúk, sírcsokrok és
egyéb kegyeleti virágok rendelését
felvesszük. Temetőbe kiszállítását
vállaljuk.
Rendelésfelvétel:
Bíró Rita 0620 431-96-29
TÜNDÉRRÓZSA Virágüzlet

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása
– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is

LEVENDULA VIRÁGÜZLET

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

nyílt Apátfalva, Templom u. 71.
szám alatt!

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

Ballagásra, temetésre és egyéb
alkalmakra rendelést felveszünk.

– Ügyelet a nap 24 órájában

Üzletünkben kínálunk még
papír- és rövidárut is.
Nyitva tartás:
H-P: 7.30-17.00
Sz: 7.30-13.00
V: 7.30-10.00
Minden kedves vevőt
szeretettel várunk!

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Apátfalván családi ház eladó!
1970-ben épült 90 m2-es tiszta tégla,
gázkonvektoros, pincés ház, szép panorámás kerttel 7.800.000 Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 06-70/3650-655

gyászjelentés
Köszönetnyilvánítás!
„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Meg kell tanulni élni nélküled.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk
Mátó Józsefné (Fejes Julianna)
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

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

Kiváló minőségű szántóföld eladó Királyhegyesen a volt TSz mögött, osztatlan közösben, három egymást határoló apátfalvi, makói, királyhegyesi
parcellában. (össz. 6,4255 ha, 258,59
Ak) Irányár: 20 M Ft. Érdeklődni:
06-30/659-8029-es telefonon lehet.

Apátfalvi Búzakalász Kft.
6931 Apátfalva, Kossuth utca 94.
Tisztelt Földtulajdonosok,
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk ügyfélfogadási rendje
megváltozott
2019. június 1-től:
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Az Apátfalvi Búzakalász Kft.
székhelyén
(6931 Apátfalva, Kossuth u. 94.)
Kedd: 9:00 – 12:30
Csütörtök: 12:30 – 15:30
Elérhetőségeink:
Földügy:
Raisz Péter 0630/694-2030
Termelés/raktározás/felvásárlás:
Tamás István 0630/525-0926
Farkas Tivadar 0620/405-6440
Faragó János 0620/912-3980
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Újszülötteket köszöntöttek
Apátfalván

Az elmúlt időszakban minden hónapban tudott az apátfalvi önkormányzat újszülötteket köszönteni a településen. Május 31-én
péntek délelőtt négy babánál járt Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné alpolgármester. Megnőtt a gyermekvállalási kedv Apátfalván: Szekeres Ferenc polgármestertől megtudtuk, 2019 júniusáig 13 baba született a településen és a
védőnőnél 16-an jelezték, hogy hamarosan szülői örömök elé néznek. A polgármester kiemelte, természetesen még ezután is
jelentkezhetnek a leendőbeli kismamák, így további népességnövekedés elé tekintenek.
Elsőként Marcocian Alinánál jártak. Az édesanya, Lakatos Dzsamilla elárulta, a kislány április 11-én született. Az anyaság nehéz,
de megéri. Imádjuk Alinát! Anyukám és párom nagyon sokat segít, így könnyebb – mesélte Dzsamilla. – A babakötvénynek nagyon nagy segítség, mindent a kislányra fordítunk. Egy hónapban
közel 50-60 ezer forintot költünk pelenkára, tápszerre és kis ruhákra is, hiszen gyorsan kinövi őket.

A Vízhányó Mihály és Vízhányóné Süli Melinda családjába, második babaként érkezett meg Kincső április 8-án. Testvére Marcell
két évvel idősebb. Az édesanya elmondása szerint, a 40 ezer forintos támogatást a két picire költik el. A kis Kincső nagyon jó baba,
bár az éjszakát még nem alussza át. – Mivel Marci sem szobatiszta
még, így pelenkát és törlőkendőt veszünk belőle. Mindenképpen
a gyerekekre fordítjuk – mondta Melinda.

Borbély Rita és Benke László második közös gyermekeként született meg Benke Borbála március 25-én. A kicsi Borival a mindennapok gyorsan telnek, Rita elmondása szerint. – Párom első
házasságában született egy lánya, ő már 13 éves és nagyon sokat
tud segíteni. Bori bátyja 5 évvel idősebb, és a maga módján próbál
segíteni. Párom is nagyok aktív, tisztába rakja, eteti, nem ijed meg
– fogalmazott Rita. A bébikötvényt szeretnék félrerakni, és ha Bori
nagyobb lesz, majd felhasználja, amire szeretné.

Kakas Zalán április 2-án született Kakas-Szueta Zsáklin és Kakas
Árpád első gyermekeként. Bár Zalán 23 óra 50 perckor született,
ez nem befolyásolja az éjszakai alvásban – Nagyon gyorsan telnek
a napok, mindig csak arra eszmélek fel, hogy már a fürdetésnél
járunk. Zalán nagyon jó baba, igazi mintababa: háromóránként
kel, eszik, alszik és igazából nem hallottuk a hangját még – fogalmazott Zsáklin. – Az anyukám, vagyis a mama, illetve a tata
is rengeteg segít, és persze Árpi is kiveszi a részét mindenből.
(www.makohirado.hu, Gajáta Fanni cikke alapján)

