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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
Devecsery László: Édesanyámnak
Napraforgó fényre fordul,
én tehozzád szólhatok:
Édesanyám! Hozok néked
messzi-égről csillagot.

Ám, ha őket el nem érem,
a szemedet keresem,
belenézek és megértem:
mily nagy kincs vagy 
énnekem.

Fénylőbb, szebb a 
csillagoknál,
minden égi ragyogásnál,
az, amit én tőled kaptam:
e szépséges nagy titok,

HOGY A GYERMEKED 
VAGYOK!
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A képviselő testület 2019. ápri-

lis 29-én tartotta soros ülését. Az 

ülésről tudósított a Makó Híradó 

az alábbiak szerint.

69 millió 750 ezer forint helyi adó folyt 
be tavaly Apátfalván, 144-gyel csökkent 
a rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülők száma, s nem jellemző a 
fiatalkorú bűnözés a faluban és tűzijáték is 
lesz az idei falunapon – derült ki a ma dél-
utáni apátfalvi testületi ülésen.
1995. július 1. óta van kommunális adó, 
ami jelenleg 7000 forint/év adótárgyan-
ként. A 70 évesnél idősebbeknek nem kell 
helyi adót fizetni. 1997 óta van helyi ipar-
űzési adó. Ebből 55,99 millió folyt be, ke-
vesebb a tervezetnél. A gépjárműadó 40 
százaléka az önkormányzatot illeti meg, 
míg a talajterhelési díjból 1 millió 34 ezer 
forint folyt be, így összesen 69 millió 750 
ezer forintot fizettek be az apátfalvi közös 
kasszába – derült ki a helyi adóbevételek 
tavalyi alakulásáról szóló tájékoztatóból.
Ahogy az is, hogy csökkent az adóhátra-
lékok összege, annak ellenére, hogy a 
végrehajtás, letiltás, inkasszó, járművek 
forgalomból való kivonása sem vezetett 
eredményre. A 2013. december 31-ig fel-

halmozott adókat, ugyanis az elévülés 
miatt törölték.
A testület elfogadta a helyi adóhatóság ta-
valyi tevékenységéről szóló beszámolót, s 
megköszönte Szilvási Aliz adóigazgatási 
ügyintéző munkáját.
86 családból 173 gyerek részesült rend-
szeresen gyermekvédelmi támogatás-
ban, 144-gyel kevesebb, mint egy évvel 
később. Az ok, a szülők elhelyezkedtek a 
munkaerőpiacon. Összesen 573 0-18 éves 
gyerek lakik Apátfalván. A faluban tavaly 
446 esetben fordultak a gyermekjóléti 
szolgálathoz, 159 esetben a szülő, a csa-
lád életvitelében jelentkező probléma, 178 
esetben megélhetési probléma, 25 esetben 
magatartási probléma, 24 esetben szülői 
elhanyagolás, 5 esetben családi konfliktus 
miatt – derült ki a helyi gyermekvédelmi 
szolgálat tájékoztatójából. Szekeres Ferenc 
polgármester hangsúlyozta: egyre csökken 
a problémás gyerekek száma, a fiatalkorú 
bűnözés nem jellemző a faluban.
És idén nyáron várhatóan 10 ingyenes (az 
egész nyarat átfogó) tábort indítanak az 
apátfalvi gyerekeknek, hogy így könnyít-
sék meg a szülők dolgát..
A képviselők elfogadták a szociális rászo-

rultságtól függő pénzbeli és természetben 
nyújtott ellátásokkal kapcsolatos helyi 
rendelet módosítását és a közbeszerzési 
szabályzatot. Mindkettőre a törvény válto-
zása miatt vált szükségessé.
A lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló beszámolót, ahogy a két ülés 
közti fontosabb eseményekről szóló pol-
gármesteri jelentést is elfogadták.
Böjte Csabát szeretnék meghívni a falu-
napra és 8-10 perces tűzijáték is lesz – de-
rült ki az egyebekben.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. április

SZÜLETÉS:
04.02.:  Kakas Zalán
Édesanyja: Szueta Zsaklin
Édesapja: Kakas Árpád
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 90.

04.08.: Vízhányó Kincső
Édesanyja: Süli Melinda
Édesapja: Vízhányó Mihály
Apátfalva, Rákóczi F. u. 45.

04.11.: Lakatos Alina
Édesanyja: Lakatos Dzsamilla
Édesapja: Marcocian Ioan
Apátfalva, Szabadság u. 29.

HALÁLESET:
Farkas Sándor
Apátfalva, Maros u. 10. Élt: 53 évet

Jani Károlyné (Hajdu Rózsi)
Apátfalva, Maros u. 84. Élt: 62 évet

Antal Józsefné (Keresztesi Katalin)
Apátfalva, Liget utca 22. Élt: 79 évet

Kerekes János
Apátfalva, Kisköz u. 1. Élt: 83 évet

Kerekes Jánosné (Varga Mária)
Apátfalva, Kisköz u. 1. Élt: 81 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Horváth Marianna és Sólyom Tibor
Házasságkötésre április hónapban 
nem került sor! 

ÉRTESÍTÉS
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 35.§ (1) bekezdése alapján „adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállal-
kozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység)”.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, 
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti az adózókat, hogy 
a 2018. évi iparűzési adóbevallás beadási határideje 2019. május 31.

Az ügyfélkapuval rendelkező adózók bevallásukat elektronikusan beadhatják az 
Önkormányzati Hivatali Portálon a https://ohp-20.asp.lgov.hu-n vagy ÁNYK 
programon keresztül.
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A TÉT: 
MAGYARORSZÁG MEGMARAD-E 

MAGYAR ORSZÁGNAK?

Május 26-ra tűzte ki Áder János 

köztársasági elnök a 2019-es 

Európa Parlamenti választá-

sok magyarországi időpontját. 

Országunk 21 képviselőt küld az 

Európai Parlamentbe. A magyaro-

kat érintő döntések egy része ma 

Brüsszelben születik, ezért na-

gyon fontos, hogy olyan képvi-

selői legyenek hazánknak, akik a 

magyar emberek, a magyar csalá-

dok érdekeit védik.

Fontos tudni, hogy a választópolgárok lis-
tára szavazhatnak, amelyet párt állíthat, 
önállóan, vagy közösen másik párttal. A 
listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő 
szervezet állapítja majd meg. A szavazó 

lapokon ugyan szerepelni fog a pártok ál-
tal delegálni kívánt első öt jelölt neve, ez 
azonban csak tájékoztató jellegű, rájuk a 
választópolgároknak nem kell és nem le-
het szavazni.
Orbán Viktor miniszterelnök a választás 
kapcsán kiemelte: a tét most az, hogy be-
vándorláspárti vagy a bevándorlás-ellenes 
vezetői lesznek-e az uniónak.
Európa maradjon-e az európaiaké, vagy 
adjuk át a helyet egy más kultúrából, más 
civilizációból érkező tömegnek; megvéd-
jük-e a keresztény, európai kultúránkat, 
vagy átadjuk a terepet a multikulturaliz-
musnak? – tette fel a kérdést, majd ki-
emelte: Mi szeretnénk megőrizni Európát 
az európaiaknak, Magyarországot pedig 

magyar országnak. Szeretnénk meghagyni 
a döntés lehetőségét a következő generá-
cióknak, gyermekeinknek, unokáinknak.

A KORMÁNYPÁRTOK PROGRAMJÁT 
HÉT PONTBAN HATÁROZTAK MEG:

1.  A migráció kezelését 
el kell venni a brüsszeli 
bürokratáktól, és vissza kell 
adni a nemzeti kormányoknak!

2.  Egyetlen ország se legyen 
kötelezhető migránsok 
befogadására akarata ellenére!

3.  Senkit ne engedjenek be 
Európába érvényes igazolvány, 
dokumentumok nélkül!

4.  Szüntessék meg 
a migránskártyákat és 
a migránsvízumot!

5.  Brüsszel ne adjon több pénzt 
Soros György bevándorlást 
segítő szervezeteinek, 
ehelyett térítsék meg a 
határvédelem költségeit!

6.  Európában senkit ne érhessen 
hátrányos megkülönböztetés 
azért, mert kereszténynek 
vallja magát!

7.  Bevándorlást ellenző 
vezetők legyenek az uniós 
intézmények élén!

Ezek azok a pontok, amelyek a legszüksé-
gesebbek ahhoz, hogy megállítsuk a be-
vándorlást, és megőrizzük a keresztény 
kultúránkat – hangsúlyozta Orbán Viktor.
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APÁTFALVI FEJLESZTÉSEK
Apátfalván felújítják az 1925. ok-

tóber 25-én avatott „Koszorúzó 

honvédet” ábrázoló I. világhábo-

rús emlékművet.

Szekeres Ferenc kiemelte: az emlékmű 
nem csupán a 173 apátfalvi világháborús 
hős előtt tiszteleg, hanem az 1919. június 
23-ai román mészárlás áldozatai előtt is. 
Az 1925. október 25-én átadott emlékmű-
vön a vérengzésben elhunyt apátfalviak 
közül csak negyven név szerepelt. A ku-

tatások azonban kiderítették, hogy még 
21-en estek áldozatul a román megszállás-
nak, így az ő nevük is felkerül a felújított 
emlékműre.
A 4,6 millió forintból megvalósuló beru-
házás ünnepélyes átadása a tervezett sze-
rint június 23-án lesz.
A másik fejlesztés során pedig Apátfalva 
és Magyarcsanád külterületén 1706 méter 
hosszú mezőgazdasági utat alakítanak ki, 
mely a gazdák mellett a turizmust is fellen-

díti, mert itt található az úgynevezett Kun-
kereszt. A projekt a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
Külterületi helyi közutak fejlesztése kere-
tein belül 117 millió forintból valósul meg 
Magyarcsanáddal konzorciumban. A kivi-
telezés folyamatban van.

 Szekeres Ferenc 
polgármester

Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala
Tájékoztatom Önt, hogy a „kormányablak busz road show” keretén belül a kormányablak busz

2019. május 15. napján 12.30-15.30 között az Ön településén fogadja az ügyfeleket.
A mozgó kormányablakban a következő ügytípusok ügyintézésére van lehetőség:

– személyazonosító igazolvány,
– lakcímkártya,
– útlevél,
– vezetői engedély,
– ügyfélkapu nyitás,
– diákigazolványhoz szükséges adatlap igénylése.

A kisbuszban az illeték, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított. 
A kiállítás helyszíne: 6931 Apátfalva Templom u. 69.
Tájékoztatom továbbá, hogy a települési ügysegéd a busz kiállításának napján a megszokott helyen (polgármesteri hivatal) és 
ügyfélfogadási időben 12.00–16.00 között várja az ügyfeleket az ügysegédnél intézhető ügytípusokban.
A járási hivatalvezető jogkörében eljárva:

dr. Lakatos-Tóth Andor 
járási hivatalvezető-helyettes
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Az I. világháborús hősökre emlékeztek 
Apátfalván

Apátfalva Község Önkormányzata 

Április 24.-én a könyvtárba szer-

vezte Boros István: HÁBORÚS 

EMLÉKEK 1914- 1918 című köny-

vének bemutatóját. Vendégeik 

voltak: Kozma Andrásné (Boros 

István unokája) és dr. Halmágyi Pál 

ny. múzeumigazgató.

Apátfalviakról is szól ez a könyv, melyet 
Boros István egykori makói I. világhá-
borús katona naplójából állítottak össze. 
dr.  Halmágyi Pál nyugalmazott múzeum-

igazgató a Rádió 7-nek elmondta: a szege-
di laktanyából vitték a frontra azokat az 
egységeket, melyekben makóiak és apát-
falviak is szolgáltak. A doberdói ütközet-
ben nagyon sokan az életüket vesztették, s 
mind a mai napig olasz sírokban nyugsza-
nak más nemzetek katonáival együtt.
A bemutatón többek között Kozma And-
rásné is beszélt a háborúban hősi halált 
halt katonákról, és elmondta, hogy nagyon 
sok községbéli rokona, ismerőse hunyt el 
az I. világháború harcaiban. Dr. Halmágyi 
Pál hozzátette: arra kér mindenkit, hogy a 
padlás, a pince, illetve egyéb helyiség ki-
ürítése során talált régi fotókat, naplókat, 
tábori leveleket ne dobják ki, mert felbe-
csülhetetlen történelmi emlékekről tanús-
kodnak. Apátfalvi padlásokról is kerültek 
már elő régi dokumentumok.

(Rádió 7, Kormos Tamás cikke alapján)

Zsinagóga koncerten 
az  apátfalvi tértáncosok

A Budapesti Fesztiválzenekar évadról évad-
ra többet tesz azért, hogy muzsikája ne szo-
ruljon a koncerttermek falai közé. Egyedi 
hangversenyformákat vezetnek be, és egyre 
több szokatlan helyszínen zenélnek, hogy 
új kapcsolatot teremtsenek, és egységet al-

kotva egymásra találjanak a közönséggel. 
Közösségi Heteik keretében 2014 nyara óta 
koncerteznek elhagyatott vagy funkcióju-
kat vesztett vidéki zsinagógákban. Koncert-
jeiken zsidó vonatkozású szerzők művei, il-
letve klezmerdallamok hangzanak el.

2019. április 16-án egy ilyen közösségi hét 
keretein belül a Makói zsinagógában kon-
certezett a zenekar.

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Regionális Tértáncpróba Apátfalván
A Tértánc koncertre való készülés egyik 
állomása a regionális táncpróbák. Ezek a 
próbák azok, ahol a gyerekek megismer-
kedhetnek néhány Tértáncos csapattal, így 
már egymásnak nem lesznek idegenek a 
koncert napján. Az idén is országosan 5 
helyszínen voltak a regionális próbák. Az 
idei évben ismét ránk esett a választás, 
hogy Apátfalva adhatta a helyszínt, ahol 
az Apátfalvi csapat mellett, Karcagról és 
Berettyóújfaluról érkeztek a gyerekek. A 
foglalkozások a Sportcsarnokban voltak, 
míg az étkezéseknek a faluház adott ott-
hont. A nap közös játékkal, táncpróbával, 
ismerkedéssel telt el. De voltak olyanok, 
akikkel már az 5 év alatt amióta részt ve-
szünk a programba barátságok szövődtek 
és örömmel találkoztunk velük újra.
Itt voltak a Demokratikus Ifjúságért Ala-
pítvány munkatársai, akik közös játékra 
invitálták a gyerekeket a nap folyamán, 
melyet a gyerekek nagyon élveztek. A já-
tékot a táncpróba követte, de előtte meg-
lepetéssel készültünk a résztvevő gyere-
keknek. Mivel nálunk a citera egy régi 
tradicionális hangszer, ezért ezt szerettük 
volna megismertetni a messziről hozzánk 
érkező gyerekekkel, így a Kerekes Már-
ton Népdalkör és Citerazenekar Gyermek 
csoportja Őrkői cigány népdalcsokorral 
kedveskedett. Ezután jött az igazi megle-
petés melyre sokat készültünk a Tértáncos 
és a citerás gyerekekkel együtt. Csak erre 
az alkalomra készült el a Follow The Flow: 
Nem tudja senki c. dala citerával előadva 
melyet a közel 70 gyerek együtt énekelt el 
citera kísérettel, hatalmas siker volt.

A közös táncpróbán először szituációs 
játékokat játszottunk, melyek segítsé-
gére lesznek a színpadon való eligazo-
dásba, majd a koreográfiákat eltáncolva, 
megnéztük ki hol tart, mit kell javítani 
és megtanultunk egy új lépést az utolsó 
koreográfiából. Az egész nap jó hangu-
latban telt el, a gyerekek úgy tértek haza, 
hogy tele voltak élményekkel, új barát-
ságokkal. Az Apátfalvi csapat nagyon 
élvezte a házigazda szerepet, minden 
segítettek a vendég gyerekeknek, terítet-
tek, kihordták az ebédet, útba igazították 
őket, mit hol találnak. A vendég gyere-
kek, a Demokratikus Ifjúságért Alapít-
vány és a Budapesti Fesztivál Zenekar 
stábja megszámolni sem tudom hány-
szor köszönte meg a vendéglátást és a 
meleg fogadtatást.

Azt gondolom a vendégszeretetünk nem 
lenne ilyen híres ha nincs az az Apátfalvi 
csapat aki azért fáradozott már hetek óta 
hogy ez a rendezvény létre jöhessen. Kö-
szönet a Dózsa György Általános Iskolá-
nak, Balázs Katalin Judit igazgató nőnek a 
szervezésért, Szilvási Mátyásnénak és az 
Óvoda konyha dolgozóinak a finom éte-
lekért, a Fornetti cégnek, akik a gyerekek 
uzsonnáját szponzorálta, a Széchenyi ut-
cai ABC dolgozóinak, akik már hajnal óta 
a Fornettit sütötték a gyerekeknek. Hálás 
köszönet Vári Gabriellának a gyermek ci-
tera csoport vezetőjének és a citerás gyere-
keknek a szép műsorért és a meglepetésért, 
a Faluház és a Sportcsarnok dolgozóinak a 
szervezésben és lebonyolításban való rész-
vételért, Apátfalva Község Önkormányza-
tának a támogatásért.

Az Apátfalvi Tértánc csapatot az a megtisz-
teltetés érte, – mivel 5. éve vesznek részt a 
zenekar által szervezett Tértánc koncerten –, 
hogy meghívást kapott a zsinagóga koncert 
főpróbájára. Örömmel tettünk eleget a ké-
résnek és vettünk részt a főpróbán. A zene-
kar tagjai, nagyon örültek, hogy a gyerekek 
részt vettek ezen az eseményen. Örömmel 

fogadták őket és beszélgettek velük. Bete-
kintést nyerhettünk, hogy készül egy kon-
certre a zenekar, hogyan próbálnak. Az 
egész próba ideje alatt bevonták a gyereke-
ket a „munkálatokba”, közösen állítottuk be 
a hangerőt, egyes hangszerek hangerősségét, 
valamint beszélgettek arról mit fognak hal-
lani, mi a darab története. Az egész próba 
hatalmas családi hangulatban telt el és a 
gyerekek nagyon élvezték. A zenekart meg-

leptük házi készítésű süteménnyel, melyet 
volt egyik Tértáncosunk nagymamája ké-
szített el, ami még a főpróba előtt elfogyott. 
Hálásan köszönjük Szani Szolongónak a 
közösségi hetek szervezőjének, a Budapes-
ti Fesztivál Zenekar tagjainak hogy ilyen 
élményben lehetett részünk. Köszönjük 
Apátfalva Község Önkormányzatának, hogy 
biztosított számunkra külön buszt, amivel 
beutazhattunk a koncertre.

(Folytatás az 5. oldalról.)
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Élőfüves pálya és sportpálya öltöző 
kerül nyáron átadásra Apátfalván

A Magyar Labdarúgó 

Szövetség 55 millió fo-

rinttal támogatta az 

Apátfalva  SC Labdarúgó 

Sportegyesület sport-

fejlesztési programját, 

amelyet élőfüves pálya 

felújítására adott be.

A pénzügyi támogatás 38 mil-
lió forint TAO támogatásból és 
17 millió forint önrészből való-
sul meg. Az önrészt Apátfalva 
Község Önkormányzata bizto-
sította. A TAO támogatást és 
az önrészt Lázár János ország-
gyűlési képviselőnk segítségé-
vel sikerült megkapnunk.
A Sportpálya öltöző felújítá-
sa az Önkormányzati épüle-

tek energetikai korszerűsítése 
Apátfalván projekt egyik hely-
színe volt a többi négy mellett. 
Megtörténtek a homlokzati és 
födém hőszigetelések, nyílás-
zárók korszerűsítései, akadály-
mentesítés, fűtés korszerűsítés 
és a napelemes rendszer kiépí-
tése is megtörtént.
Az Önkormányzat közel 5 mil-
lió forint önerőből valósítja 
meg a belső felújításokat, a fes-
tést, az öltözők és a kiszolgáló 
helységek kialakítását.
Az élőfüves pálya és a sport-
pálya öltöző nyáron kerülnek 
átadásra.

Szekeres Ferenc 
polgármester

ORSZÁGOS UP 
FUTSAL 

KÖZÉPDÖNTŐ U15
Apátfalván a Sportcsarnokban kerül megrendezésre

2019. május 10-én pénteken 13-tól 18 óráig
RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:

Pest megye bajnoka: 
Sáfár Utánpótlás Egyesület (SUPE) DUNAKESZI

Jász-Nagykun-Szolnok megye bajnoka: 
TISZASZENTIMREI SE

Békés megye bajnoka: GYOMAENDRŐD GYLE
Csongrád megye bajnoka: Maros-Menti UFC ( MAKÓ)
A mérkőzések 13 órakor kezdődnek és 18 óráig tartanak

 MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
 A BELÉPÉS INGYENES
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Április mozgalmas időszak volt az 

iskolai életünkben.

Ebben a hónapban zajlottak a Diákolim-
pia versenyei, iskolánk a labdarúgás-
ban volt érintett több korcsoportban is. 
Eredmények: 
II. korcsoport fiú II. hely. A csapat tagjai: 
Bárnai Dominik, Kis Bence, Jung Kristóf, 
Kolompár Mihály, Kovács Gergő, Márki 
Barnabás, Szopori Ádám.
III. korcsoport fiú IV. hely. A csapat tagjai: 
Ábel Dávid, Antal Balázs, Bárdos Ferenc, 
Bárnai Dominik, Berczán Áron, Gomb-
kötő Roland, Kóczi Zoltán, Szabó Levente.
IV. korcsoport IV. hely. A csapat tagjai: Bá-
jer Árpád, Bárdos Ferenc, Bitter Brendon, 
Horváth Lajos, Nagy Alex, Raffai Barna-
bás, Szabó Roland, Szalárdi Sándor
III.-IV. korcsoport lány I. hely. A csapat 
tagjai: Bakai Boglárka, Bárnai Rebeka, Ke-
rekes Nóra, Kovács Lili, Molnár Regina, 
Sóki Nikoletta, Suhajda Lilla, Varga Csen-
ge, Simon Brigitta.
A lány labdarúgó csapatunk a megyei dön-
tőbe jutott, melyet 2019. május 3-án ren-
deznek meg Ruzsán. A versenyekre való 
bejutást az Önkormányzat támogatta, kö-
szönjük szépen a segítséget. A csapatokat 
Joó Gabriella tanárnő készítette fel.

Hagyományoknak megfelelően került sor 
az iskolai házi asztalitenisz bajnokságra, 
melyben szép számban vettek részt gye-
rekek és pedagógusok is. A fiúk versenyét 
Varga Levente 6. osztályos tanuló nyerte 
meg, a második Mátó Lajos tanár úr, a 
harmadik Baráth Viktor 6. osztályos tanu-
ló lett. A negyedik helyen Tóth László vég-
zett. A lányoknál Molnár Tiborné lett az 
első, Varga Klára a második, a harmadik 
helyen Bárnai Rebeka végzett. Köszönjük 
Joó Gabriella tanárnő szervező munkáját.
Április 8-12. között rendeztük meg első al-
kalommal a digitális témahetet.

A délutáni idősávban mindennap volt va-
lamilyen érdekes program. Hétfőn a mes-
terséges intelligencia témakörében néztek 
meg vitaindító filmeket, majd ezt köve-
tően Mátó Lajos a jövő fizikájáról tartott 
műhelymunkát, Tóth László kreatív írás 
foglalkozásán a gyerekek a jövőről ké-
szítettek érdekes írásokat. Balázs Katalin 
Judit a biztonságos internetről beszélge-
tett a gyerekekkel, és ehhez kapcsolódva 
Quizlet játékkal bővítették ismereteiket. 
A keddi nap a robotikáé volt, Mátó La-
jos a Micro:bitek programozását mutat-
ta meg a diákoknak, majd ezt követően 
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a fiúk és lányok lelkesen programozták a 
Micro:biteket. Tóth László tanár úr a Le-
go robotokkal és Beebotokkal dolgozott az 
érdeklődő gyerekekkel. Ezen a napon be-
mutatkozott a szabadulószoba is. Szerdán 
Megtanuljuk Apátfalvát címmel indult el 
a digitális kincsvadászat, ahol a gyerekek 
a falu nevezetességeivel kapcsolatos fel-
adatokat oldottak meg okostelefonjaikkal, 
felkeresve a helyszíneket, szelfit készítettek 
a fontosabb épületekről, kérdésekre kellett 

válaszolniuk, mindent időre. Csütörtökön 
hasznos alkalmazásokat tanulhattak meg a 
gyerekek, hang-és videovágások program-
jaival ismerkedtek meg. A legnépszerűbb 
program, a szabadulószoba egész péntek 
délutánig működött. 
A képen az első „szabadulók” láthatók.

Április 25-én az alsó tagozat hagyományos 
költészet napi rendezvényt tartott, ahol a 
gyerekek szebbnél szebb műveket szólal-

tattak meg, Rigó János pedig saját költe-
ményeivel színesítette a programot.
Április 12-én este a Makói alapfokú Mű-
vészeti Iskola Apátfalvi Tagozatának ta-
nulói nagy sikerrel szerepeltek a makói 
Hagymaházban rendezett növendék 
hangversenyen. A koncerten 4 műsorszá-
mot adtak elő. Elsőként kezdő furulyások 
játszottak gyerekdalokat, majd Popány 
Dávid és Varga Zsófia hegedült egy régi 
korál dallamot. Ezután felcsendült a Tita-
nic című film híres betétdala, Sóki Réka 
szólóénekével és osztálytársai furulyajá-
tékával. Az apátfalvi gyerekek fellépését 
egy közös szám zárta, a Muzsika hangja 
c. musicalból, a Dó-ré-mi kezdetű dal 
hangzott fel. A közönség vastapssal ju-
talmazta az előadást és ráadásként ismét 
felhangzott az utolsó szám. A gyerekek 
felkészítő tanárai: Kocsis Katalin és Sas-
vári Csaba voltak, az utolsó két számban 
gitáron közreműködött Sasvári Péter. A 
fellépő gyerekek névsora: Antal Boglárka, 
Varga Fanni, Jenei Ramona, Tóth Adri-
án, Antal Máté, Naszradi Nóra, Sóki At-
tila, Bakai Dóra és Balogh Szabolcs a 2. 
osztályból. Mátó Amarilla, Baka Viktória, 
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Bárnai Mercédesz, Botos Lara, Szalamia 
Tünde, Varga Vanda és Szabados Ange-
lika 3. osztályos tanulók. Popány Dávid, 
Cserepes Barbara, Mezei Vanessza, Sza-
bó Jázmin, Kóródi Laura, Kerekes Anna, 
Szabados Bence, Sóki Réka és Veréb Van-
da 4. osztályos diákok. Varga Zsófia Kál-
vin Iskola. 

Tanulmányi versenyek: Lezajlott a Mozaik 
Országos Tanulmányi verseny országos 
döntője, melyet Szegeden az Arany János 
Általános Iskolában tartottak, iskolánk két 
tanulója volt érdekelt benne. Ábel Dávid 
6. osztályos tanulónk a döntőben történe-

lemből a 14., természetismeretből 15. és 
irodalomból a 19. helyen végzett. Bakai 
Dóra 2. osztályos diákunk anyanyelvből 
25., környezetismeretből 19. és általános 
műveltségből a 15. helyen végzett.

 A Bendegúz Tudásbajnokság megyei dön-
tőjében Bakai Dóra irodalomból 19. he-
lyen végzett, Ábel Dávid irodalomból 3., 
történelemből 5. és természetismeretből 6. 
helyen végzett. Gratulálunk Dóri és Dávid 
szép eredményeihez! Felkészítő nevelők: 
Restás Marianna, Molnár Tiborné, Balázs 
Katalin Judit és Varga Klára voltak.

A romániai Csanád iskolája idén máso-
dik alkalommal hívta meg diákjainkat egy 
nemzetközi diák labdarúgó tornára, ame-
lyen négy csapat vett részt. Tanulóinknak 
és a csoport minden tagjának kedves ven-
déglátásban volt része üdítővel, ásványvíz-
zel, a mérkőzések után pedig ebéddel kí-
náltak minket. Két korosztályban mérték 
össze erejüket a csapatok. A kicsik – jel-
lemzően 4-5.osztályosok harmadik helyen 
végeztek. A csapat tagjai: Kamarás Márk, 
Berczán Áron, Antal Balázs, Keresztúri 
Barnabás, Márki Barnabás, Kolompár 
Szabolcs, Jung Kristóf. Az „idősebb” kor-
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EBOLTÁS!

Apátfalva Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni oltása
2019. május 14. (kedd) reggel 7-8 óráig a Lukács ház előtt,

2019. május 15. (szerda) reggel 7-8 óráig a Tűzoltó szertár előtt,

2019. május 16. (csütörtök) reggel 7-8 óráig a Faluház előtt lesz.

Az oltás díja: 4.000 Ft/db
Az összevezetett oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. 

Az oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre.
Microchippel való megjelölés dr. Kovács József állatorvostól a (0620) 97-63-413-as telefonszámon 

előzetes egyeztetés alapján kérhető.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!

Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját hozza magával!

Polgármesteri Hivatal

osztály hatodik, hetedik és nyolcadik osz-
tályosokból álló csapattal képviseltette 
magát, ők szintén harmadik helyen zárták 
a tornát. A csapat tagjai: Horváth Lajos, 

Bájer Árpád, Ábel Dávid, Szalárdi Sándor, 
Kerekes Csongor és Szabó Levente. A csa-
nádi iskola kedves meghívását a Dózsa na-
pon szeretnénk viszonozni.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Varga 
Zoltánnak, aki önzetlenül segítette isko-
lánkat a focihálók felrakásában.
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A nyuszi is eljött az apátfalvi 
kézműves délutánra

Nemhogy a legismertebb mester-

ségek helyi és makói képviselői, 

de a húsvéti nyuszi is részt vett 

a április 6-án délután az apátfal-

vi kreatív kézműves délutánon. És 

persze a gyerekek és felnőttek is 

nagy igyekezettel próbálták le-

utánozni őket.

Egész iskolai osztályt érdekelt az apátfal-
vi húsvéti lakásdísz bemutató, de inkább 
azok készítése. A faluház nagytermében 
majd minden asztalnál gyereksereg for-
gatta a ragasztót, az írókát, a színes ceruzá-
kat, vagy éppen amire ott éppen szükséges 
volt, hogy a felnőttek segítségével húsvéti 
dísz készítsenek. Nem ez volt az első alka-
lom, hogy ilyet szervezett az apátfalvi ön-
kormányzat a Marosvidék Baráti Társaság 
és a Pátfalvi Egyesület tagjai segítségével.

– Mindenféle kézművességgel foglalko-
zunk, tagjaink közt sokan vannak, akik 
hol ehhez, hol ahhoz értenek – mondta 
Vargáné Nagyfalusi Ilona. A Marosvidék 
Baráti Társaság alapító tagja elárulta, a 
program eredetileg nem gyerekeknek in-
dult, hanem azért, hogy a felnőttek meg-
tanítsák egymást arra, amit tudnak. – Ezt 
a programot 5 éven keresztül Makón ren-
deztük meg, s az egyikre Szekeres Ferenc 
Apátfalva polgármestere is eljött, meg-
látta, hogy mennyi apátfalvi kézműves 

mutatkozik be egy-egy ilyen alkalommal. 
Ő adta az ötletet, hogy akkor Apátfalván 
is rendezzünk ilyet. Ez a mai a harmadik 
alkalom, melyet mindig húsvét előtt ren-
dezünk. Hozzátette: a kézműves délután 
törzstagjai a Marosvidék Baráti Társaság 
tagjai, hozzájuk keresnek mindig újabb és 
újabb arcokat, újabb kézműves ágakat. Az 
idén a papírfonás, a mézeskalács díszítés 
és a kézimunka jelenti az újdonságot.
Veréb Anett, az önkormányzat kulturá-
lis, ifjúsági és sportbizottsága elnökével 
közösen szervezett programra a pedagó-
gus külön is készült, elmondta: hon- és 
népismeretet is tanít a helyi iskola ötödik 
osztályában.
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A gyerekek sok kézműves foglalkozásba 
belekóstolhattak, az egyikbe szó szerint, 
ugyanis a feldíszített mézeskalácsot a va-
lóságban is megették.
A makói, nyuszinak öltözött Vajka Petra 
sütötte a gyerekek által munkába fogott 
mézeskalácsokat. – Minden esztendőben 
mást próbálok kitalálni erre az alkalom-
ra, olyat, ami a gyerekeknek tetszik. Ta-
valyelőtt még csak a makói rendezvényen 
vettem részt, tavaly viszont már itt voltam: 
akkor tojástartóból készítettem nyuszikat 
és csibéket. Szüleim a Marosvidék Ba-
ráti Társaság tagjai, ők kértek meg, hogy 
vegyek részt ezeken a foglalkozásokon – 
mondta a makói gimnazista.
– Tízéves koromban tanultam meg a kas-
kötést a szüleimtől. Mivel volt saját fűz-
favesszőnk, kötöttünk kocsielőtétet, kocsi 
kasokat a parasztkocsikra. Akkor ugyanis 
még nem volt tsz – mondta a 83 esztendős 
Vígh Antal bácsi. Azt mondja, hogy most a 
megfelelő vessző előkerítése a legnehezebb 
ugyanis ilyen nincs. Az ártéri erdőkbe lé-
vő vadvesszők ugyanis nem alkalmasak a 
kosárfonásra. – Tartósak ezek a fonások, 
olyannyira, hogy még megvan az a varró-
kosár, melyet az esküvőnkre kötöttem a fe-
leségemnek, 58 évvel ezelőtt, mandulazöld 
vesszőből, amit akkor még termesztettünk. 
És még most sincs semmi baja.
Beke Mihályné tojásfestést tanított a gye-
reknek, hagyományos gyertyalánggal 
kormozott írókával. Azt mondja, hogy őt 
megnyugtatja. – A legszebb része az ami-
kor készen van a tojásfestés, s az ember 

gyönyörködik benne. – 15-16 éve festek 
tojást, az írókázást pedig olyan 13 éve vég-
zem – mondta. Hozzátette, hogy ugyan 
vannak mintakönyvek, de egy faluházi 

összejövetelen rájött, hogy tudja ezt csi-
nálni, s egyre szebbeket festett.
A kézműves délután egyik különleges-
sége volt, az, hogy meg lehetett tanulni, 

hogyan lehet közönséges újságpapírból 
szobadíszeket, például mécsestartót készí-
teni: – Hallottam róla, hogy létezik ilyen, 
aztán az idén télen youtube-on néztem 
meg, hogyan is lehet az újságpapírból 
szép, érdekes dolgokat készíteni – árulta 
el az apátfalvi Kiss Róbertné, azzal, hogy 
ez csak amolyan hobbija. – Egyszerű a tit-
ka, csak fel kell hengerelni az újságpapírt 
egy hurkapálcára, s amikor arról lehúz-
zuk, akkor masszív lesz, s tartja magát és 
lehet belőle mindenfélét alkotni: például 
kisszekrénytartókat.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Virágültetés az 
apátfalvi óvodákban
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde óvo-
dásai, valamint bölcsődései a Föld napja 
alkalmából rendezték meg saját óvodájuk-
ban 2019.04.15-én a Föld napját. 
Ezen a napon a gyermekek szülei is egy-
egy virággal támogatták az óvodákat, me-
lyeket a délelőtt folyamán a gyermekek az 
óvodapedagógusokkal, valamint a dajka 
nénikkel közösen elültettek az óvoda ud-
varán. A gyermekek lelkesen tevékeny-
kedtek a különböző munkafázisok során, 
minden gyermek kipróbálhatta, hogy mi-
lyen a virágokat elültetni, meglocsolni. A 
nap folyamán megbeszélésre került, hogy 
miért ültetünk virágokat, miért kell a Föl-
dünket megvédeni, valamint az is, hogy 
hogyan tudunk segíteni mi itt az óvo-
dában abban, hogy a bolygónk tiszta és 
„egészséges” maradjon.  A gyermekek a hét 
folyamán folyamatosan gondozták az elül-

tetett virágokat, gondoskodtak arról, hogy 
mindig elegendő vízhez jussanak.
Nemcsak a Földünket tudjuk megvéde-
ni azzal, hogy virágokat ültetünk, hanem 
szebbé és esztétikusabbá is tudjuk tenni 

az óvodánk udvarát, mely így sokkal vidá-
mabb és színesebb lett.
Köszönjük a támogatást!

Jázmin Laura 
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS HÍREK
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Jubileumi jutalom 
az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és 
Bölcsődében
2019. április 12–én Kerekes Istvánné, Ka-
tika dajka néni jubileumi jutalmat vehe-
tett át a harmincévi közalkalmazotti jog-
viszonyban eltöltött évei után. A dajka az 
óvónő jobb keze, munkájával segíti, támo-
gatja a gyermekek gondozását, nevelését. 
Katika lelkiismeretes, emberséges munká-
ját, Szekeres Ferenc polgármester a Közal-
kalmazottak Jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott jubileumi jutalom átadásá-
val köszönte meg. 
Kerekes Istvánné, Katika 2019-ben a nők 
kedvezményes öregségi nyugdíjának lehe-
tőségével élt, így elköszönt munkatársaitól. 
Nyugdíjba vonulásának emlékére vendé-

gül látta – a Makói Vadásztársaság Szék-
házában – az Apátfalvi Bíbic Óvoda és 
Bölcsőde jelenlegi és egykor volt dolgozóit. 
Óvodánk minden dolgozója nevében kí-
vánok Katikának jó egészséget, nyugdíjas 
éveihez élhető, emberi jövőt!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Nyílt napok 
az óvodában
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde nyílt 
napokat rendezett tagintézményeiben. A 
szülők és nagyszülők nagy örömmel láto-
gatnak el az óvodai nyílt napokra, hisz ezek 
az alkalmak nyújtanak lehetőséget számuk-
ra, hogy betekintést nyerjenek gyermekeik 
óvodai mindennapjaiba. A gyermekek nagy 
izgalommal várták ezt a napot, számolgat-
tuk a napokat, hogy mikor jönnek a szüleik, 
hogy bemutathassák, milyen ügyesen tevé-
kenykednek az óvodában. A mi óvodánk-
ban, a Dózsa Gy. utcai óvodában 2019. áp-
rilis 11 és 12-én került sor a nyílt napokra.
A Hétszínvirág csoportban Tavasz téma-

körben anyanyelvi tevékenységeket, a mű-
vészeti tevékenységek közül pedig ének-
zene, énekes játékfoglalkozást láthattak a 
középső-nagycsoportos gyermekek szülei. 
A Napraforgó csoportban anyanyelvi neve-
lés, mese és vizuális tevékenységeket szer-
veztünk. Az állatok témakörön belül a ba-
romfikkal foglalkoztunk, ezért baromfik 
hangját utánzó anyanyelvi és mozgásos játé-
kokat játszottunk. Ezután került sor A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja című mese be-
mutatására, majd a mesefeldolgozást barká-
csolás követte. Kiskakas figurát készítettünk, 
mely tevékenységbe a szülők, nagyszülők is 
bekapcsolódtak. Végül az elkészült kiskaka-
sokkal a kezükben a gyermekek boldogan 
mondogatták a kakasról megismert verseket, 

mondókákat. A délelőtt további részében a 
gyermekek együtt játszhattak gyermekeik-
kel a csoportszoba játékaival. 
Hamarosan ismét szeretettel várjuk az 
édesanyákat, hisz május elején tartjuk az 
óvodákban az Anyák napi ünnepélyeket és 
játékkuckó foglalkozásokat. Május 17-én 
pedig ismét megrendezésre kerül a Csalá-
di nap, mely keretén belül a „Gyermekeink 
a jövő” EFOP 3.9.2 sz. pályázat támoga-
tásával egészségügyi szűrések lesznek az 
óvodában a gyermekek, szüleik és a nagy-
szüleik részére. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bunyeváczné Bakai Ágota 
óvodapedagógus
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Rendvédelmi nap 
az óvodában
„Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád!” pro-
jekt keretén belül harmadik alkalommal 
szerveztünk rendvédelmi napot, melyen 
a makói rendőrök és a makói hivatásos 
tűzoltók tartottak bemutatót a rendőrség 
előtti parkban, óvodásainknak. A gyer-
mekek örömére rendőrkutyás bemutató 
is szerepelt a programok színes palettá-
ján, ezzel indult a nap. Tetszett minden 
gyermeknek a fegyelmezett rendőrkutya. 
Megmutatta, hogy hogyan keres robbanó-
szert, drogot és mi mindenre képes egy kis 
jutalomfalatért és kedvenc labdájáért. A 
bemutató végén a bátor gyermekek meg 
is simogathatták Buddhát, a rendőrkutyát.
Ezt követően a rendőrség munkatársai 
intézkedési, -biztonságtechnikai bemuta-
tóval kápráztatták el a gyermekeket. Leg-
inkább a fegyveres előállítás tetszett a 
gyermekeknek. A rendőr bácsik hatalmas 
tapsot kaptak. A tűz és rendvédelmi isme-
retek átadását nem lehet elég korán kezde-
ni. Természetesen ez a legkisebb gyerme-
keknél játékos formában történik. Ebben 
a korban nagyon sok gyerkőc álma, hogy 

hősök legyenek. Erősek, mint a rendőrök, 
akik elkapják a rossz embereket, s bátrak, 
mint a lánglovagok, akik életüket is fel-
áldozva oltják el a nagy tüzeket, mentik a 
rászorulókat.
A tűzoltó autó és rendőrautó sziréna szó-
val jelezte, hogy a kicsik birtokba vehe-
tik a nagy piros csodát és a rendőrautót. 
Kezdetben a visszafogott apróságok ha-
mar feloldódtak és egymás kezéből vették 
ki a sisakot, kabátot, öltöztek be tűzoltó-
nak, furakodtak közelebb a kormányhoz, 
létrához. A rendőrautó sem volt üres egy 
percre sem. Szirénáját és az autó dudáját 
sem hagyták pihenni a gyermekek. Meg-
ismerkedhettek az ujjlenyomat vétel tech-
nikájával is. Minden gyermek hazavihet-
te saját ujjlenyomatát. Felpróbálhatták a 
rendőr sapkát, megfoghatták a bilincset, 
gumibotot. Ha kérdésük volt a gyerme-
keknek a rendvédelmi szervek felé, élet-
koruknak megfelelő tájékoztatást kaptak. 
Amikor elfáradtak, megpihenhettek egy 
pohár tea és sütemény elfogyasztása 
közben.
A program zárásaként a tűzoltó létráról 
a tűzoltók „cukor- esővel” kedveskedtek a 
gyermekeknek. A nagycsoportos gyerme-

kek saját rajzaikkal köszönték meg a rend-
védelmi szervek munkatársainak munká-
ját, kedvességét.
Nagy élményt jelentett a program az ovi-
soknak. Jó volt látni a csillogó szemeket, 
hogy kockázat nélkül hogyan szórakoztak. 
A nap végén fáradtan, sok- sok élménnyel, 
ajándékokkal térhettek vissza óvodájukba 
a gyermekek.

Támogatóinknak szeretnénk megköszönni 
együttműködésüket, felajánlásaikat, mely-
lyel szebbé, tartalmasabbá tették minden 
óvodás napját.
Makói Rendőrkapitányság
Apátfalvi Rendőrörs dolgozói – Apfel Éva 
kapcsolattartó segítségével
Csongrád Megyei Katasztrófavédelem – 
Makói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 

– Izsák Kitti kapcsolattartó segítségével
Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mány zat
Czigeldrom Üzletház – Czigeldrom Ko-
rom Zoltán

Papp Józsefné 
óvodapedagógus
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Föld napja a 
Magyarcsanádi 
Református 
Általános Iskola és 
Óvodában
2019. április 11-én vendégségben vol-
tunk a magyarcsanádi óvodában. Meg-
hívást kaptunk a Föld napja alkalmából 
rendezett programra. Nagyon szívesen 
mentünk a magyarcsanádi óvodába, mely 
nagyon szép, rendezett óvoda és a fel-
nőttek, gyermekek is nagyon barátságo-
sak. A program a „Gyermekeink a jövő” 
EFOP 3.9.2 sz. pályázat támogatásával ke-
rült megrendezésre.
Hogy milyen is volt ez a nap? Nagyon jó!
Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető kö-
szöntött bennünket és minden résztve-
vőt egy szép verssel. Ismertette a délelőtti 
programot, melyet a Föld napja alkalmá-
ból rendeztek meg. A témát ősszel már 
egyszer a mi óvodánk is feldolgozta a 
magyarcsanádi óvodával együtt. Most 8 
csoportot alakítottunk vegyesen magyar-
csanádi és apátfalvi gyerekekkel. Minden 
csoport nevet választott, az én csopor-
tom a Fecske csoport volt. Kaptunk egy 
menetrend lapot, mely az állomások sor-
rendjét tartalmazta. Az állomásokhoz ju-
tás nagyon változatos volt, karikába ug-
ráltunk, padon egyensúlyozva jártunk, 

alagúton kellett áthaladnunk, különböző 
felületű korongokon lépkedtünk. A nyolc 
állomás a Föld témakörben megoldan-
dó feladatokat tartalmazott. A feladatok 
nagyon változatosak voltak, a gyerekek 
ismereteire épültek, természetesen sok 
új ismeretet is szereztek. Ujjlenyoma-
tainkkal elkészítettük Földünk térképét, 
könyvet nézegettünk földrészekről, ott 
élő állatokról, költöző, nem költöző ma-
darakról. Kukacokat szedtünk össze csi-
pesszel a gyümölcsös kertben, hulladékot 
válogattunk, állítások közül kiválogattuk 
az igaz és hamis állításokat – a Föld téma-
körben. Puzzle kirakóztunk. Változatos, 
érdekes feladatok voltak.

Közben tízóraiztunk, pogácsát és teát kap-
tunk. Az állomásokat a csoportok végig-
járták, majd a jól végzett munka eredmé-
nye után kimentünk az udvarra játszani. 
Nagyon jól éreztük magunkat, kedves fo-
gadtatásban volt részünk.
Köszönjük a vendéglátást, reméljük ez a jó 
kapcsolat, mely kialakult, tovább mélyül 
és lesznek még ilyen közös programjaink.
Ez a délelőtt reméljük segített abban, hogy 
gyermekeink környezettudatos gyerekek-
ké, majd felnőttekké váljanak. Vigyázza-
nak a mi bolygónkra, a Földre, mely az 
otthonunk.

Ludányiné Dinnyés Éva 
óvodapedagógus
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Lelkes tagokból áll a Kerekes Márton 
Népdalkör és Citerazenekar

Minden fellépésével nagy sikert 

arat a leggyakoribb népi hang-

szeren játszó, hét citerásból és ti-

zenegy énekesből álló apátfal-

vi Kerekes Márton Népdalkör és 

Citerazenekar. Tagjait a helyi (ze-

nei) hagyományok őrzése motivál-

ja. Jól érzik magukat a színpadon, 

ez minden fellépésükön kiderül, s 

jókedvüket a nagyközönségnek is 

sikeresen adják át.

Hányan vannak és Ön szerint mi 
motiválja a citeracsoport tagjait, 
hogy ezen a régi népi hangszeren 
játszanak? – kérdeztem Tariné Tóth 
Hajnalkától, az apátfalvi Kerekes 

Márton Népdalkör és Citerazenekar 
vezetőjétől.

Tizennyolcan vagyunk, ebből heten játsza-
nak citerán, míg a többiek énekelnek. Én 
2017 szeptembere óta vezetem őket.

Mi lehet az, ami összehozza, össze-
tartja a csoportot?

Apátfalva hagyományai, kultúrája és zené-
je. Legalábbis úgy gondolom, hogy a helyi 
népdalok, népszokások és hagyományok 
megőrzése mozgatja a tagjainkat.

Milyen gyakran lépnek fel? Apát-
falván szinte nincs is olyan rendez-
vény melyen ne vennének részt. S 

aratnának egyben nagy sikert is 
műsorukkal…

A helyi fellépéseink minden esztendőben 
hagyományosan zajlanak. A nyári Szent 
Anna-napokon, azaz a Falunapon min-
den évben fellépünk, de jelen vagyunk 
az évente megrendezendő népzenei talál-
kozón is. Ezen olyan citerazenekarokkal, 
népdalkörökkel lépünk fel, melyekkel a 
csoportunk évtizedek óta tartja a kapcso-
latot. Ami azt jelenti, hogy ők is fellépnek 
a mi rendezvényeinken, de mi is részt ve-
szünk az övéken.

A szólistáik is szép eredményeket ér-
tek el…

Valóban, tavaly a csoportunk két szólistá-
ja is részt vett országos és térségi minősítő 
versenyen is. Majoros Zoltán és Tóth Ta-
más szóló hangszer, illetve szólóének kate-
góriában indultak. Mindketten citerások, 
csak Tóth Tamás énekelt is játék közben.

Miért pont citerán játszanak?

Úgy gondolom, hogy annak idején, a régi 
tanyavilágban ez volt a legelterjedtebb és 
a legkézenfekvőbb hangszer, ami ráadásul 
szinte minden háznál megtalálható volt. 
Jómagam is tíz évet tanultam zeneiskolá-
ban citerázni.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)

„Laposra taposva”

Szinte már egy szállóige és tudja ezt jól 
minden ovis lurkó, aki gyűjtött PET-pa-
lackot valaha. Intézményünkben fontos-
nak tartjuk a gyermekek környezet véde-

lemre szoktatását. Évek óta rendszeresen 
szervezünk papír és PET-palack gyűjtést, 
melybe nagy örömmel és aktívan kap-
csolódnak be a gyermekek és családjaik. 
Most tavasszal is több mint egy hónapon 
keresztül lehetett hozni az újrahasznosít-
ható hulladékot. Az így összegyűjtött kon-
ténernyi „szemét”-ért kapott összeget az 
Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítvány számlájára utalják. Így tehát 
nemcsak a természetet védjük, de pénzt is 
gyűjtünk, mellyel az óvodai életet igyek-

szünk megszépíteni! Ezúton is szeretnénk 
megköszönni mindenkinek: gyermekek-
nek, szüleiknek, hozzátartozóiknak, apát-
falvi lakosoknak és vállalkozóknak a sok-
sok „hasznos-hulladékot”!
Ha megtetszett akciónk, van kedved (és 
egy üres sarok – ahol) elkezdheted a gyűj-
tést! Hiszen 2019 őszén ismét meghirdet-
jük majd programunkat.

Jakabovics Anett 
pedagógiai asszisztens
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Közösséggé kovácsolódott az apátfalvi 
Kardos István néptánccsoport

Nincs olyan apátfalvi rendez-

vény, melyen ne lépnének fel a 

Kardos István Gyermek és Felnőtt 

Néptánccsoport tagjai. Őket leg-

utóbb a nemrégiben Apátfalván 

rendezett tavaszvárón láthatta a 

közönség. A csoport hat év alatt 

valódi közösséggé kovácsolódott.

Mikor alakult a csoport? – 
kérdeztem Csenteri Andreától, az 
apátfalvi Kardos István Gyermek 
és Felnőtt Néptánccsoport 
vezetőjétől.

A Kardos István Néptánccsoport nagyon 
régen alakult, de mindig változnak a tagjai. 
Ugyanis ha elballagnak az általános isko-
lából a gyerekek, akkor már nem nagyon 
tudnak visszajárni hozzánk. Ez a jelenlegi 
csoport hat éve működik és bő egy éve ke-
rült hozzájuk a felnőtt néptánccsoport, s 
azóta ők együtt dolgoznak.

Mi motiválja a gyerekeket, hogy 
eljárjanak a próbákra és a 
fellépésekre? Azt gondolná az 
ember, hogy a mai kor nem a 
néptánc kora, már mármint a 
gyerekek számára…

Ezek a gyerekek már óvodás koruk óta 
táncolnak, ugyanis az óvodában is én ta-
nítottam a néptáncot. Így kerültek föl hoz-
zám elsős korukban a néptánccsoportba. 

Ez egy jó közösség, a próbák során renge-
teg új anyagot tanulnak, olyanok vagyunk, 
mint egy nagy család. A csoportban meg-
beszéljük a problémákat is, segítjük a gye-
rekeket. Amellett, hogy sok fellépésen ve-
szünk részt, meghívásnak teszünk eleget, 
nem csak itt Apátfalván, de a környékbeli 
településeken és külföldön is, valamint 
külföldön. De rendszeresen szerepelünk 
versenyeken is. Ez a csapat hat év alatt úgy 
összekovácsolódott, hogy ezek a gyerekek 
élvezik, amit csinálnak.

Hányan vannak most?

Huszonnyolc a csoportlétszám, valameny-
nyi gyerek apátfalvi, csak nem mindegyik 
a helyi iskolában tanul.

Melyik a kedvenc műsorszámuk?

Sok ilyen van. Mindig a legújabb. Az egyik 
kedvenc azonban az apátfalvi hagyomá-
nyokból táplálkozik.
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Majális 2019
Apátfalva Község Önkormányzata 

idén is megrendezte a községi 

Majálist. A május elsejét megelő-

ző esős időjárásra való tekintettel 

a Faluház és a Faluház udvara volt 

az új helyszín.

Május 1-én, reggel nyolc órakor, 24 csapat 
szakácsai vehették át a marhahúst, hogy 
a rekordszámú több mint 880 főre elké-
szülhessenek a finomabbnál finomabb 
pörköltek.
Az időjárás is kegyes volt a május 1-jei 
mulatságokhoz, hiszen csak egy alkalom-
mal riasztotta meg az apátfalviakat az eső. 
Ahogy az elmúlt években, idén is főzőver-
senyt hirdetett az Önkormányzat: össze-
sen 24 csapat több mint, 880 fővel jelent-
kezett, és csapattagonként 40 dekagramm, 
azaz összesen több mint 350 kg. marha-
húst biztosított a település a résztvevők-
nek. Igazi közösségkovácsoló rendezvény 
volt a Majális.
A nap folyamán nemcsak a főzés, hanem 
a szórakozás is fontos szerepet kapott. 
Délelőtt 10 órától vette kezdetét az ünne-
pi műsor, melyen a Borbély András Band 
fúvószenekar és Tini- és Mini Tini Ma-
zsorett Csoport lépett fel. A műsor végén 
került sor a Májusfa állítására. Fél 12-től 
pedig Luigi lépett a színpadra és szórakoz-
tatta a közönséget.
Az ízletes pörköltek főzése folyamán Sze-
keres Ferenc polgármester még riporternek 
is felcsapott, és minden csapatból megin-
terjúvolta a főkuktát. Bár sokan titkolták a 

finom pörkölt receptjét, többen megosztot-
ták a település vezetőjével, hogy mi kell a 
jó egytálételhez. Például van, aki azt vallja, 
hogy az alapanyagon múlik minden; van, 
aki szerint a fűszerezés a titka, de az egyik 
csapat szerint a részeges szakács tudja meg-
főzni a tökéletes pörköltet, illetve van, aki 

a jó házi paprikára és a jó háziasszonyra 
esküszik. Idén is díjazták a legjobb pörköl-
teket. A zsűrinek nehéz dolga volt az elké-
szült pörköltek elbírálásában. Végül az első 
helyet a Betyár Bt. szerezte meg, második 
helyen az Ami marad, harag csapata, har-
madik helyen pedig a Fakanál csapata vég-
zett. Különdíjban részesült a Táncoló talpak 
csapata. A helyezetteknek az önkormányzat 
ajándékait Szekeres Ferenc polgármester és 
Kiszely Jánosné alpolgármester asszony ad-
ta át. Ezzel zárult a nap hivatalos program-
sorozata, de a jóízű ebéd után a majálisi 
hangulat tovább folytatódott.
Szeretném megköszönni a Tini és Mini 
Tini Mazsorett csoportnak és vezetőjének 
Mátó Mátyásnénak, valamint a Borbély 
András Band fúvószenekar tagjainak és 
vezetőjének Mátó Mátyásnak, a csoport-
jaik színvonalas előadását és a majálison 
való közreműködésüket.
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Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi a nagyszabású rendezvény 
megvalósításáért az Önkormányzati dol-
gozóknak, Langó Csabának és a Faluház 
dolgozóinak, a Szigetház dolgozóinak, 
Antal Eszternek, a közfoglalkoztatott 
munkatársainknak, valamint mindazok-
nak, aki segítségünkre voltak, nélkülük 
nem valósulhatott volna meg a Majális.

A résztvevőknek köszönjük, hogy jelen-
létükkel megtisztelték az Önkormányzat 
rendezvényét, és mindenkit szeretettel 
várunk későbbi programjainkra is!

Gajáta Fanni cikke alapján 
Szekeres Ferenc polgármester
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Közösséget is építettek az apátfalvi 
Tavaszköszöntőn

Tavaszköszöntő rendezvényt szerve-
zett az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat. A délutáni program 
nemcsak a szórakozásról, hanem a ta-
valyi év összefoglalásáról és a jövő át-
beszéléséről is szólt. Az újrapontozás 
után remek eredményt ért el az Apát-
falvi Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat pályázata az EMMI kiírásán. Ennek 

köszönhetően sikerült megrendezni a 
Tavaszköszöntő rendezvényt a Sziget-
házban. Károlyi Sándor, a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke elmondta, a dél-
után a közösségépítésről és a közösség 
jövőjéről szól: megbeszélik a jövőt érin-
tő programokat, az Európai Parlamenti 
választásokról is szó esik, illetve a szó-
rakozás sem maradhat el. A Szigetház-

ban a remek hangulatról a Károlyi Trió 
gondoskodik.
– Nagyon fontos a májusi EP-választás ki-
menetele, ugyanis nekünk nem mindegy, 
ki képvisel bennünket Brüsszelben. Az 
előzetes aláírásgyűjtés alapján kijelenthe-
tem, hogy az apátfalvi cigány közösség a 
Fidesz-KDNP-t támogatja ezen a választá-
son – fogalmazott Károlyi Sándor.
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Gabnai Győzőnek az utóbbi 
három évben sikerült megszerezni 

az első helyet a bajnoki tabellán

Gabnai Győző Apátfalván gazdál-

kodik és szabadidejében roncs-

derbinek hódol. A versenyző az el-

múlt három évben megnyerte az I. 

géposztályt, és ebben az eszten-

dőben ismét a rajtvonalhoz áll – 

most a cél az örömautózás.

Hogyan ismerkedtél meg a 
roncsderbivel?

Már tizedik éve, hogy Apátfalván roncsder-
bi futamot szervezünk, ekkor csöppentem 
bele ebbe a világba a testvérem által. Elő-
ször nem versenyeztem, csak a helyszínt 
biztosítottam, majd pár évvel később én is 
belekezdtem a versenyzésbe, olyan 7-8 éve.

Mivel kezdtél és most mivel 
versenyzel?

Legelőször egy kölcsönautóval kezdtem, 
egy elég gyenge Mitsubishi Lancerrel: az 
a járgány arra volt jó, hogy beletanuljak 
és belerázódjak. Aztán lépegettem feljebb. 
Most egy Audi A4-esbe van beépítve egy 
S8-as Audi motorja – ezzel versenyzek 
már harmadik éve. Körülbelül egy 360 ló-
erős kocsiról van szó.

Mi fogott meg a roncsderbiben?

Nagyon jó kikapcsolódás. Amikor ott 
állsz a rajtnál és körbenézel, körülötted 
van 8-10 háromszáz lóerő körüli autó, ak-
kor az nagyon fel tudja pörgetni az em-
bert. Igazából ez az egész család számára 
egy szórakozás, mivel minden versenyre 
egy nappal hamarabb elmegyünk, sü-
tünk-főzünk egy 30-40 fős baráti társaság-
gal és remek hangulatú pikniket szerve-
zünk. Viszont másnap kőkemény verseny, 
koncentrációval.

Mik a nehézségei a sportnak?

Sokan mondják, hogy ez a legolcsóbb au-
tósport, de ha javítani kell, akkor az meg 
tudja viselni az ember pénztárcáját. Egy 
futamot össze kell rakni fejben, hogy hol 
fogsz elkanyarodni, de közben lökdöső-
dés is megy. Nem olyan egyszerű, nagyon 
ott kell lenni. Mivel ez egy technikai sport, 
bármikor jöhet a baj, lehetsz bármilyen jó 
versenyző, ha az autó nem bírja.

Említetted, hogy a családod is elkí-
sér a versenyhelyszínekre, ez meny-
nyire tud segíteni?

Feltétlenül pozitívan hat. Mivel nem min-
dig magának versenyez az ember, hanem 
a családjának, örülök, hogy ott vannak a 

helyszínen és szurkolnak. Futamok között 
együtt kaparjuk a sarat, ami nagy segítség: 
a kis hétéves fiam is ott kaparássza, hogy 
még könnyebb legyen az autó. A baráti 
társaság is nagyon sokat segít, anyagilag és 
más dolgokban is.

Milyen sikereket értél el idáig a roncs-
derbiben és melyik kategóriákban?

Már a kezdetektől az I. géposztályban ver-
senyzek, ahol nincsenek határok lóerőben 
és hajtásban sem. Voltak dobogós helye-
zéseim is, de az utóbbi három évben sike-
rült megszerezni az első helyet a bajnoki 
tabellán.

Ez a kategória mennyire nehéz? 
Mennyivel technikásabb?

Itt bármilyen autót lehet építeni: valaki a 
kis, könnyűre szavaz. Szerintem ebben a 
kategóriában az én autóm az egyik leg-
nehezebb, körülbelül 15 mázsa, míg vala-
ki 700 kilós géppel versenyzik. Én a súlyt 
próbálom az előnyömre fordítani, mivel 
ez egy kontaktsport. De a motorerő is elég 
szokott lenni.

Hogyan készülsz az idei szezonra?

Most nem feltétlenül cél a címvédés, iga-
zából élvezni szeretném azokat a futamo-
kat, amelyekre nevezek. Persze, szeretnék 
nyerni, de az igazi cél, hogy élvezzem az 
autózást. Nincs rajtam most semmilyen 
teher.

Szerinted a családodban lesz olyan, 
aki követni fog a roncsderbiben?

Nem igazán tudom. A kislányom már pró-
bálgatta az autót, de egyelőre még túl erős 
neki. Gyakorolnia kell egy kisebb, nőie-
sebb autón. De majd meglátjuk.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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A Délmagyarország futballtúrájának 
újabb állomása Apátfalva

A háromezres településen is ra-

jonganak a gyerekek a játékért. 

Csodás körülmények között edz-

hetnek, hamarosan pedig elké-

szül az Apátfalva Sport Club új 

nagypályája.

Úgy indult a délutánunk, hogy először 
visszatettük az állunkat. Apátfalvára utaz-
tunk, a Délmagyarország-futballtúra 
újabb állomására. A Makótól 10 kilomé-
terre található háromezres településen 
is a futball a legnépszerűbb. Egykor még 
az NB III-ban is szerepelt a csapat, most 
a megyei II. osztályban az éremért küzde-
nek a felnőttek, akik jelenleg a harmadik 
helyen állnak.
Koczkás Zoltán, aki a nagyok mellett az 
utánpótlás munkáját is irányítja, a helyi 
sportcsarnok előtt fogadott bennünket. 
Beléptünk a létesítménybe, és tátva maradt 
a szánk. Röviden jellemezve:gyönyörű.
Kis lelátó, eredményjelző, konditerem, tá-
gas öltözők – a női játékvezetőknek külön 
is van egy –, orvosi szoba, szóval minden, 
ami a mai kor igényeinek megfelel. És ami 
a lényeg, sok gyerek a pályán, éppen az 
U7-től az U9-ig edzettek a fiatalok.
– Százhúsz igazolt labdarúgónk van, ebből 
húsz felnőtt. A gyerekek között rengeteg a 

lány is, a kicsik heti két edzésen vesznek 
részt.
Játékos labdavezetés szerepelt éppen a mű-
soron, amikor néztük őket. „Alapvonalra 
sorakozunk! Kicsit futunk!" – szólt Ke-
resztúri Dávid edző. A vicc sem maradt el, 
mert tapsra kellett indulni, a fiatal tréner 
azonban többször is a levegőbe csapott, 
a gyerekek pedig elindultak, így nevetett 
mindenki. Ebben a korban éppen a játé-
kosságról szól egy-egy foglalkozás, Apát-

falván pedig erre helyezik a hangsúlyt.
– Szekeres Ferenc polgármestertől, Balázs 
Katalintól, a Dózsa György Általános Is-
kola igazgatónőjétől minden segítséget 
megkapunk, hogy ilyen szinten és színvo-
nalon tudjuk működtetni a klubot. Négy 
edző dolgozik a csapatokkal, rajtam kívül 
Bornemissza Gábor, Keresztúri Dávid és 
Juhász Dénes – mondta Koczkás Zoltán.
Jung Kristóf az Apátfalva Sport Club egyik 
tehetsége, az U9-es csapat tagja. Érdekes-
ség, hogy a nagypapája éppen annak a he-
lyi csapatnak volt a kapusa, amelyik az NB 
III-ban szerepelt.

– Védő vagyok, a Real Madrid a kedvenc 
csapatom, kedvelem Gareth Bale-t és Ser-
gio Ramost. A tanulás is jól megy, a matek 

Apátfalván megbecsülik a futballt.
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és a tesi a kedvencem. Jó csapat a miénk, 
szeretek az ASC-ben futballozni – mesélt 
nekünk Kristóf.
A sportcsarnokból az iskola udvarán ta-
lálható műfüves pályára mentünk. Itt a 
nagyobbak edzettek, és ádáz csatát vívtak, 
egymás közti játék szerepelt a program-
ban. Paul egy remek csel után a kapuba 
talált, mi pedig mondtuk neki, hogy ezt 
megörökítettük videón. Na, innentől 
kezdve kapta a társaktól az osztást, hogy 
a 14 éves játékos médiasztár lett. Jött a 
válasz, Laci egy ziccert használt ki, ordí-
tott is minden csapattárs, hogy sikerült 
egyenlíteni. Bornemissza Gábor edző a 
csütörtöki edzésen is a játékra helyezte a 
fő hangsúlyt.
És ezzel még nincs vége az apátfalvi tör-
ténetnek, hiszen hamarosan elkészül az 
új pálya, világítással, így igazi futballszen-
téllyel rendelkezik majd a település.
Amit megállapíthatunk: a futball nagyon 
jó helyen van Apátfalván. Értékelik, meg-
becsülik, és tesznek érte, ami igazi közös-
séget épít.

Olimpiai ezüstje is van 

a községnek

Kevesen tudják, de Apátfalvának van egy 
olimpiai ezüstérme. A település szülötte, 
Herczeg István 1912-ben Stockholmban 
a magyar tornászcsapat tagjaként állha-
tott fel a dobogó második fokára. A 15 fős 
csapatnak volt a tagja. Érdekesség, hogy a 

kiváló sportoló földbirtokos is volt, fiata-
lon, 61 évesen hunyt el Szatymazon. A fa-
lu szülötte az ultrafutó Sipos István is, aki 
több kategóriában is országos csúcstartó, 
idén májusban ünnepli 60. születésnapját.

Forrás: Süli Róbert, 
fotók: Török János

Lány szivacskézilabda 
Bajnokság Apátfalván

U10-es lány szivacskézilabda forduló: 
2019. május 11. (szombat) Apátfalvi Sportcsarnok:

09:00 Makói KC II. - Apátfalva – TVSC Zákányszék
09:40 Makói KC I. – TVSC Zákányszék
10:20 Makói KC III. - Maroslele – TVSC Zákányszék
11:00 TVSC Balástya – Makói KC II. - Apátfalva
11:40 FERROÉP-SZER Deszki SC – Makói KC I.
12:20 K. Szeged SE II. – Makói KC III. - Maroslele
13:00 FERROÉP-SZER Deszki SC – FKSE-Algyő
13:40 K. Szeged SE I. – PC Trade Szeged II.
14:20 K. Szeged SE II. – PC Trade Szeged I.
15:00 PC Trade Szeged II. – FKSE-Algyő
15:40 PC Trade Szeged I. – K. Szeged SE I.

A rendezvényre sok szeretettel várjuk Önöket!

Hajrá Apátfalva!

Magyar Kézilabda Szövetség
Badó László Régió
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Az apátfalvi Hagyományőrző csoport 
hisztériakeltése

Február első heteiben megjelent a Facebo-
okon, hogy a Polgármester Úr megvonta a 
támogatást a Hagyományőrző csoporttól. 
Ezt óránként felváltva osztogatták meg, 
hadd lássa ország-világ, hogy milyen go-
nosz ez a polgármester.
De nem csak Ő került terítékre, hanem két 
pedagógus is.
Az egyik Mátó Mátyásné Magdika.
Igaz, hogy a hagyományőrzők tagjainak 
családjából Robikát, Andikát és Évikét 
Magdika tanította táncolni. Lehet, hogy 
30 év eltelte után jöttek rá, hogy nem is jó 
helyen táncoltak?
Az is igaz, hogy Magdika keze alól kerültek 
ki olyan tanítványok, akikre nagyon büsz-
ke lehet. Országos hírnévre tettek szert!
Csenteri Andrea is említésre került.
Neki a fő bűne az volt, hogy nem engedte 

szét a gyerekeket. Ez karácsony táján le-
hetett. A dátum módosított volt. Az írója 
nem figyelt, csak annak örült, hogy okosat 
írhatott.
A pedagógusnak van egy olyan felada-
ta, hogyha átveszi a gyereket, a szülővel 
megbeszélt időben és helyen adja vissza. 
Utána döntse el a szülő, hogy beviszi-e a 
templomba.
Arról is essen szó, hogy Csenteri Andrea 
az a pedagógus, aki elviszi a gyerekeket 
olyan helyre is, ahol világhírű karmester-
rel találkozhatnak és dolgozhatnak együtt.
Ezeket a tanárokat nem fogadják el az igen 
tisztelt hagyományőrzők. Lenézik a fiata-
lokat. Nem akarnak velük együttműködni. 
Nem akarják a hagyományt átadni, vagy 
inkább csak nem szeretnék, ha éreznék a 
pálinka szagát.

Miért nem a Kék házban próbálnak? Nem 
kellene közösködni senkivel. Vagy ott már 
a világítás és a fűtés nem lenne ingyen? 
Pedig a támogatói (szponzor) pénzekből, 
tagdíjakból igazán ki tudnák fizetni. Még 
pályázatot is írhatnának.
Csak ezek után illene a falu adófizető pol-
gárainak pénzéből igényelni, és ha a testü-
let nem ad csak 0 Ft-ot, na akkor lehetne a 
Facebookon fröcsögni, hogy a Polgármes-
ter megvonta a támogatást.
A Hagyományőrzők eddigi állításait mife-
lénk hagyományőrzősen szólva hazugság-
nak mondják.
Nagyon szép dolog a művészet minden 
ága, de csak ha alázattal és méltósággal 
művelik.

Egy apátfalvi lakos

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ áprilisi eseményei

2019. április 9-én az Apátfalvi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat ruhabörzét tar-
tott a budapesti Baptista Szeretetszolgálat 
jóvoltából.

Segítségüket köszönjük!

2019. április 10-én a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Csa-
lád és Gyermekjóléti Szolgálatával közö-
sen tartós élelmiszert és babakelengyét 
osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 
kiemelt európai uniós projekt keretében a 
szegény gyermekes családok és a rászoru-
ló várandós nők számára. 
2019. április 17-én a Máltai Szeretetszol-
gálat jóvoltából öt család kapott tartós 
élelmiszer csomagot.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető h.
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LAKOSSÁGI 
HIBA BEJELENTŐ 

VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatéko-
nyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a 
közterületeinket érintő javítással, hiba-
elhárítással kapcsolatos észrevételeiket 
jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 
520-040-es telefonszámán.

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre
– Koporsós és urnás temetések 

lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

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

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

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

gyászjelentés

Köszönetnyilvánítás!

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk

Szilvási Mihályné (Tari Anna)

volt apátfalvi lakos temetésén meg-
jelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

Meghívó
A Kegyelemház Egyesület 
zenés istentiszteletet tart

2019. május 18-án 13 órakor 
a Faluházban. 

Kézrátétellel imádkoznak 
a betegekért.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Jézus él, ma is gyógyít!

MAMMOGRÁFIAI 
SZŰRÉS

Emlőszűrést szervezünk Apát-

falván a Sportcsarnok előtt a 

Szűrőbuszban 2019. május 24-

én pénteken 13-18 óra között.

A vizsgálatra névre szóló behívóleve-
let kapnak azok a hölgyek, akiknek 
aktuális a vizsgálat. Indokolt esetben 
háziorvosi beutalóval lehet a szűrést 
igénybe venni. Októberben Mamog-
ráfia biciklitúrát szervezünk, melyen 
a szűrésen résztvevők között ismét 
kerékpár, ajándék kosár, stb. lesz ki-
sorsolva. Időpont kérés információ a 
védőnőknél kérhető.

Tavaszi kirándulás 
a Mozgáskorlátozott 

csoporttal
2019. május 23-án 

budapesti 

kirándulást szervez az 

Apátfalvi Mozgáskorlátozott 

csoport.

Élménydús programunk: Csoki 
mintabolt megtekintése, Parlament 
látogatása, Szikla templom, Dunai 
hajókázás, Rendőr palota látogatás - 
előadás, Margit-szigeten víz „vászon” 
lézer képek és a sziget látványossá-
gainak megtekintése.
Aki szeretne velünk kirándulni, je-
lentkezzen nálam vagy a (0620) 419-
3880 telefonszámon. 
Jelentkezési határidő: 2019. május 
20-ig.  

Minden utazni, kirándulni vágyó 
érdeklődőt szeretettel várok!

Jakabovics Mátyásné csoport titkár

Vakcinázott napos és 
előnevelt csibe előjegyezhető. 
Apátfalva, Szetápmix Tápbolt, 

Kossuth u. 77. Restásné Katikánál.
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Újszülötteket köszöntöttek 
Apátfalván

Megnőtt a gyermekvállalási kedv 

Apátfalván, köszönhetően a te-

lepülés fejlődésének és a falu-

si csok-nak is. 2019. május 3-án, 

péntek délelőtt Szekeres Ferenc 

polgármester két családnál járt, 

ahol újszülötteket köszöntött 

Kiszely János Pálné alpolgármes-

terrel közösen.

Ismét újszülötteket köszönthetett Szeke-
res Ferenc polgármester és Kiszely János 
Pálné alpolgármester a település nevé-
ben. Ahogy korábban már beszámoltunk 
róla, nyárig várhatóan 18 gyermekkel 
gyarapodik Apátfalva lakossága. A gyer-
mekvállalási kedv megnőtt a faluban, 
ez köszönhető a fejlődésnek és a falusi 
csok-nak is. A polgármester elmondta, 
mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy egy élhető település legyen Apát-
falva. Ezért is épült meg a sportcsarnok, 
felújították mind a három óvodát, létre-
hoztak mini bölcsödét, újra lett építve a 
műfüves focipálya, szabadtéri sportpark 
létesült, nyáron átadásra kerül 2 élőfü-
ves futballpálya és a sportpálya öltözője. 
Felújítanak 3 játszóteret, EFOP pályázat 
keretében a makói Pápay intézménybe 
külön busszal viszik-hozzák a gyereke-
ket. Szintén EFOP pályázat keretében az 
óvodásoknak több programot és kirán-
dulást szerveztek és szerveznek, ill. nyá-
ron minden gyerektábor ingyenes lesz. 
Az Apátfalvi Dózsa György általános is-
kola legjobb alsós ill. legjobb felsős diák-
jainak ingyenes osztálykirándulást ad az 
Önkormányzat már második éve, ezzel 
ösztönözik a gyerekeket a jobb tanulásra 
és számos családi programmal is várják 
a helyieket.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

Janovics Levente első gyermeke Király Fanni Évának és Janovics Leventének. A kicsi már-
cius 22-én született Makón. Az új helyzet először furcsa volt a szülők számára, azonban 
gyorsan belerázódtak. Sok segítséget kapnak a nagyszülőktől is, de az apuka sem ijed meg 
a fürdetéstől vagy a pelenkázástól. – Sokat jelent az önkormányzattól kapott 40 ezer fo-
rintos támogatás, hiszen a készpénznek mindig megvan a helye. Pelenkára, törlőkendőre 
fordítottuk ezt az összeget – fogalmazott Fanni.

A település vezetői először Volford Maja Emíliát és szüleit köszöntötték. A Volford-család 
Hódmezővásárhelyről költözött a Maros-parti faluba: a kis Maja már Apátfalvára szüle-
tett, testvérei pedig remekül beilleszkedtek az óvodai és iskola közösségbe. Volfordné Kar-
dos Krisztina elárulta, Maja a hatodik lánygyermek a családban.

– A lányok nagyon szeretik és sokat segítenek Maja körül, aki nagyon jó baba, hiszen 
jókat eszik és sokat alszik, illetve mindig mosolyog. Néha kicsit nehéz, de mivel én is 
nagycsaládból származok, négyen voltunk testvérek, így nem ismeretlen ez a helyzet – 
mesélte az édesanya.


