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Sokan látogattak el Lázár János
apátfalvi fogadóórájára

Számos témában, többek között
szociális jellegű kérdésekkel is
fordultak a térség országgyűlési
képviselőjéhez február 14-én délelőtt, de a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a munkalehetőségek kapcsán is érdeklődtek.
Összesen 15-en kértek sorszámot.
Mint Lázár János portálunknak elmondta: az előző ciklusban általában a választókerület központjában voltak a fogadóórák, de a választási időszakban azt ígérte,
hogy minden településen rendszeresen
tart majd fogadóórát. – Február 14-én az
ígéretéhez híven az apátfalvi lakosokat fogadta a Faluházban.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Nőnapi köszöntő

Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai
nevében minden apátfalvi hölgynek
sok boldogságot kívánunk Nőnap alkalmából!
Richard Wagner: Szeretettel
„Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
Egész évben – és minden Nőnapon.”
Szekeres Ferenc polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
Szó esett arról is, hogy ki legyen az idei
Falunap fő attrakciója. Két előadóval van
előszerződés: a Bikini együttessel, illetve
Kasza Tibivel. Miután a fellépők személye
a testületet is megosztotta, abban maradtak, hogy egy új előadó után is néznek, s a
fellépőről rendkívüli ülésen döntenek.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
A képviselő-testület 2019. február 25-én
tartotta soros ülését. Az ülésen részt vevő Palicz András makói rendőrkapitány.
Az apátfalvi közlekedési és közbiztonsági
helyzettel kapcsolatos napirend tárgyalásakor elmondta, tavaly 34 bűncselekmény
történt a faluban, míg 2017-ben 24 volt.
Közölte, az elmúlt 5 évben 30-40 közötti
volt a bűncselekmények száma. A testi sértések száma a 2017-es 1 esetről 4-re nőtt,
s mind oka a szerelemféltés volt. 9 lopás
történt, 11 balesetnél kellett helyszínelni,
ami a nagy forgalomhoz képest kis számot jelent, 9 esetben nem történt személyi sérülés, 1 eset súlyos, 1 pedig könnyebb
sérüléssel járt. A kapitány azt is elmondta,
hogy tavaly 24 órás szolgálatot vezettek be
a faluban, s a rendőrök a polgárőrökkel
vagy készenléti rendőrökkel plusz szolgálatot láttak el. Azt is hozzátette, hogy
2018-ban két apátfalvi kábítószer-terjesztő
ellen indult eljárás.
Bodor Attila alezredes, a nagylaki határrendészeti kirendeltség parancsnoka már
arról beszélt, hogy tavaly a korábbi évek
4-500-as számhoz képest csak 95 határsértőt fogtak, s közülük Apátfalváig csak
hárman jutottak el. Az elfogott határsértőket jellemzően Romániának adják vis�sza, vagy a szerb határ tranzitzónájába
szállítják őket.
Varga Mihály, az Apátfalvi Polgárőr Egyesület év elején lemondott elnöke elmondta,
45 polgárőr dolgozik a községben. Tavaly a
rendőrökkel közösen keresték a Szlováki-

ából érkezett, az országon átkelő medvét.
Drónokat is bevetettek, hogy felderítsék
hollétét. A maci utoljára az apátfalvi temetőbe is ellátogatott, onnan terelték ki a
szántóföldre, onnan aztán az állat Romániába távozott.
Az ülésen az is kiderült, hogy a horgászok
gyakran találkoznak a Maroson is határrendészekkel. Igaz, az embercsempészek a
veszélyes vízi átkelés miatt nem erre terelték a menekülteket.
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolókat és megköszönte a rendőrség, a
határrendészet és a polgárőrök munkáját.
Egy helybéli személy rágalmakkal bombázta a hagyományőrző csoportok egyik
vezetőjét, s Facebook kommentekben tett
sértő bejegyzéseket – emiatt közel egy órát
panaszkodtak az érintettek. A feszültséget
végül a polgármester oldotta fel – egy korábbi megbeszélésen. A nyílt ülésen név
szerint meg nem nevezett ármánykodónak – a jelenlévők szerint – szerepe volt a
korábbi hagyományőrző csoport szétrobbantásában is.
A testület vita nélkül elfogadta a civil szervezetek beszámolóit, majd a belvízelvezető
csatornarendszer befejezett rekonstrukciójával kapcsolatos tájékoztatósorán kiderült, tovább fejlesztenék a hálózatot az
újfaluban is, ezért keresik rá a pályázatot.
A képviselők döntöttek a polgármester
szabadsága ütemezéséről is. Szekeres Ferencet az alap és pótszabadságokkal együtt
az idén 39 nap illeti meg.
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SZÜLETÉS:
02.02.: Kovács Bianka
Édesanyja: Móricz Katalin
Édesapja: Kovács Péter Pál
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 45.
02.03.: Szigeti Rebeka Mira
Édesanyja: Klembucz Bianka
Édesapja: Szigeti István
Apátfalva, Maros u. 128.
02.18.: Pénzes Annabella
Édesanyja: Mácsai Beatrix
Édesapja: Pénzes Arnold
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 32.

HALÁLESET:
Széles Jánosné (Borsos Erzsébet)
Apátfalva, Tavasz utca 13. Élt: 90 évet
Nagy Sándor
Apátfalva, Béke utca 20. Élt: 74 évet
Aradi Mihály Sándor
Apátfalva, Kisköz utca 12. Élt: 72 évet
Pécsi Mihály
Apátfalva, Rózsa utca 2. Élt: 68 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre február hónapban
nem került sor.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A szociális jellegű kérdések mellett érdeklődtek a CSOK-ról, illetve a munkalehetőségekkel kapcsolatos kérdések is felmerültek, továbbá az apátfalvi romák helyzetéről
is szó esett, de a szemétszállítás ügye is téma volt.
– Eléggé komoly, mondhatni az embert
megrázó személyes szociális történetek is
voltak: egy család keresett meg, ahol fogyatékkal születtek a gyerekek. Az ő élethelyzetüket is megismerhettem, nagyon
tanulságos volt és sokat tanultam, és azt
remélem, hogy néhány embernek tudtam
is segíteni – mondta el a térség országgyűlési képviselője. Lázár János Szekeres Ferenc polgármesterrel is beszélgetett a települést érintő beruházásokról.
– Sikerült a kormánytól plusz 100 millió
forintot szereznünk Apátfalvának, és ezzel a 100 millió forinttal le lehet zárni a
sportcsarnok építését. 930 millió forintból épített olyan sportcsarnokot Apátfalva
község, amely kiszolgálja az óvodát és teljes egészében az iskolát, ez a legfontosabb.
Emellett még jut arra is lehetőség és mód,
hogy a pályán, illetve a sportcsarnokban a
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helyiek és a környező településeken lakók
szabadidő eltöltése céljából, vagy éppenséggel a professzionális sport érdekében
itt sportoljanak – emelte ki Lázár János.
Lázár János országgyűlési képviselő elmondta: „Támogatja Szekeres Ferenc polgármestert, szerinte jó polgármestere a
községnek. Itt úgy néz ki Apátfalván, hogy
Szekeres Ferenc polgármester úrral többen elégedettek, mint nem. Persze mindenhol van a munkának kritikája – félre-
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értés ne essék –, de én bízom abban, hogy
az apátfalviak szót tudnak érteni egymással. Mert az a legfontosabb, hogy a helyi
közösségben legyen együttműködés, hiszen csak együttműködésből lehet várost
vagy községet építeni.”
Forrás: www.makohirado.hu,
Kiss Dániel cikke
és Lázár János hivatalos oldala

Egy irányban elindult a forgalom
a nagylaki elkerülőn
A Romániából érkező kamionok mostantól csak az elkerülő utat használhatják, ha a nagylaki határátkelőnél
Magyarországra érkeznek. Locskai Zoltán a határmenti település polgármestere elmondta: az új elkerülőt egyelőre csak egy irányban nyitották meg a
forgalom előtt, mivel kisebb-nagyobb
munkálatok még folynak rajta. Május
közepétől azonban mind a két irányban
igénybe vehetik a járművek, így Nagylak mellett Apátfalva és Magyarcsanád
is mentesül a kamionáradattól.
(Rádió 7,
Kormos Tamás cikke alapján)
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A kommunizmus áldozataira
emlékeztek Apátfalván

Február 25.-én délután emlékeztek meg a
kommunizmus áldozatairól Apátfalván.
A SZEFO épülete falán lévő emléktáblánál
rendezett megemlékezésen mondott köszöntőjében Szekeres Ferenc polgármester hangsúlyozta: főhajtással emlékszik az
erőszakrendszer áldozataira az apátfalvi

önkormányzat. – Egy rendszert, egy diktatúrát létrehozni, irányítani bizony választható. Mindezért tehát fenn kell tartanunk
magunknak a jogot, hogy erkölcsi megítélés alá vessük mindazokat, akik e rendszer
működtetésében szerepet vállaltak. Azoknak, akik ezer szállal, mélyen beágyazot-

tan és meggyőződésből irányították a
kommunista rendszert és az elnyomó hatalom működtetői voltak, ideológiai utódainak nincs helyük a magyar közéletben
– fogalmazott a polgármester.
Halmágyi Pál nyugalmazott makói múzeumigazgató emlékbeszédében részletesen felidézte a tanácsköztársaság idején, a
Rákosi-korban elkövetett bűnöket, illetve
az 1956-os forradalom és szabadságharc
utáni megtorlást. Hangsúlyozta, hogy az
utóbbiban jóval nagyobb volt az áldozatok
száma, mint amit a többször nagyobb Magyarországon az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc leverése után Haynau végeztetett ki.
A megemlékezésen Varga Szilárd a Borbély András Band szólistája játszott szaxofonon, majd a résztvevők megkoszorúzták
az áldozatok emléktábláját.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

Megfestett apátfalvi díszpolgárok
Az országban szinte egyedülálló módon festmények is megörökítik azokat,
akikre az egész település büszke. Dr.
Langó Julianna fejéből pattant ki az
ötlet, hogy festmény készüljön a díszpolgárokról. A községi könyvtár falán
immáron 15 kép lóg, mely mindegyike
a most már Mórahalmon élő magyarszerb kettős állampolgárságú festőművész, Pavlovski Péter munkája.
Dr. Langó Juliannától megtudtuk: még 2010ben kezdték el a munkát. Szinte valamennyi
díszpolgár portréja fénykép alapján született.
A mórahalmi festő egy speciális, Angliában
ellesett módszerrel dolgozott. Ennek a technikának köszönhetően az alkotások olyanok,
mintha fotók lennének, pedig valójában festékkel készültek.
(Rádió 7 Kormos Tamás cikke alapján)

Dr. Langó Julianna és Pavlovski Péter festőművész
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ismét eltelt egy hónap, és ideje számba venni iskolai életünk eseményeit. A hónap elején angol nyelvi témahetet szerveztek nyelvtanáraink a felsős diákoknak. Mindennap valamilyen a nyelvi kompetenciákat fejlesztő program került sorra. A nagyok angol nyelvű,
felirat nélküli filmet néztek meg a jövő világáról. Sarnyai Anikó, korábbi tanárunk útiélményeit osztotta meg a gyerekekkel a Faluház
zsúfolásig megtelt könyvtárában. Mesélt indiai utazásáról. A fényképes vetítés során nem maradt el a nyelvi gyakorlás sem. Megdöbbentő volt látni a gyerekeknek, hogyan élnek az indiai kortársaik. Megcsodálhatták az épületeket, a világhírű Tadzs Mahalt, a
mindennapi élet pillanatait. Az előadás végen lehetett kérdezni is az előadótól.
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Újdonságot jelentett az angol szép kiejtési verseny, melyben két kategóriában értékelték a versenyzőket: 5-6. és 7-8. osztályos évfolyam szerint. A diákoknak egy kötelező és egy ismeretlen szöveget kellett szépen bemutatni. A zsűri tagjai (Csomor Nóra, Nagyné
Jávor Krisztina és Varga Klára) nagyon nehéz helyzetben voltak, mert sok kiemelkedő produkció hangzott el. A végén minimális
pontkülönbség döntött a helyezésekről. A csütörtök a játékos feladatoké volt, a csapatoknak nyelvi rejtvényeket kellett robotokkal
megoldani. A pályán lévő betűkből kellett szavakat alkotni a versenyzőknek. A péntek igazi meglepetést hozott a gyerekeknek, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem két angol szakos hallgatója látogatott el hozzájuk: Sebők Alexandra és Souhaila el Khadir (marokkói),
mindketten anglisztika szakos hallgatók (angol kultúra és civilizáció). Alexandra Harry Potter világáról tartott előadást, de az igazi
meglepetést a marokkói kislány jelentette, ő ugyanis nem beszél magyarul, csak angolul lehetett vele beszélgetni. A témahét igazi színfolt volt a februári hidegben, nagy sikert aratott.

Február 11-én a félévi tantestületi értekezletet követően műhelymunkát tartottunk a pedagógusok digitális tolltartóját bővítve,
olyan hasznos programokat ismerhettek meg a kollégák, melyek jól használhatóak a tanításban, érdekessé és színessé teszi az órákat.
Ezeket a programokat ki is próbálhatták Balázs Katalin Judit digitális szaktanácsadó vezetésével.
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Február 22-én tartottuk meg hagyományos alsós farsangi karneválunkat. Csávás Antalné alsós munkaközösségvezető megnyitója
után az osztályok bemutatkozása következett, a gyerekek fergeteges hangulatot varázsoltak a Faluház nagytermében. Az elsősök a
Dzsungel könyvének egy részletére táncoltak, mint majmócák. A másodikosok színes kavalkádja nagyon tetszett mindenkinek, a
harmadikosok fergeteges farsangi hangulatot csempésztek a terembe táncukkal. Igazi különlegesség lett a negyedikesek produkciója,
akik a gyerekek által készített és vágott videóval idézték fel az elmúlt évek farsangi fellépéseit, majd ezt követően saját maguk által írt
rap szöveggel táncoltak és nyújtottak bepillantást az osztályuk életébe.
A felsősök sem maradtak farsangi programok nélkül. Az iskolai Diákönkormányzat soron következő januári ülésén vetette fel,
hogy szeretnének szórakoztató programot szervezni a diáktársaiknak. Fazekas Andrea DÖK elnök munkáját segítette Tóth László
és a felsős tanárikar is. Február 27-én került sor a programokra a gyerekek javaslatai alapján: lehetett csocsózni, a Playstation 4
Pro-val focibajnokságot játszani. Nagyon tetszett a csapatoknak a szabadulószoba, a délutánt pedig vetélkedővel zártuk, ahol fel
kellett ismerniük a csapatoknak tanáraikat öt állításból és kiskori képeikből. A hetedikes lányok büfét működtettek. Mindenki jól
érezte magát.


Minden jó, ha a vége jó, tartja a mondás. Február utolsó napján rendezte meg Joó Gabriella a hagyományos farsangi röplabda bajnokságot, ahol a diákok és tanáraik játszottak egymással a csapatversenyben. A fáradságos meccsek után a legnagyobb egyetértésben
falatozták az illatos farsangi fánkot, melyet a Bíbic Óvoda dolgozói készítettek el az Önkormányzat támogatásával. Szívből köszönjük!
Itt a farsang, áll a bál!
2019. február 22-én az iskola alsó tagozatos diákjai és nevelői fergeteges farsangi délutánt szerveztek.
Minden osztály ötletes jelmezeket öltött magára és hangulatos műsorszámmal szórakoztatta a közönséget. Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy lehetőséget biztosítottak a jelmezek elkészítéséhez.
Köszönjük továbbá az Apátfalvi Mívesház Manufaktúra dolgozóinak a 3. osztályosok jelmezének elkészítését.
Kedves szülők, nagyon hálásak vagyunk azon fáradozásaikért, amivel támogatták rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
Külön köszönjük külső szponzorainknak, hogy segítségünkre siettek:
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Mívesház Manufaktúra, Dr. Végh Imre, Tisza
Jánosné, Balázs Katalin Judit igazgatóasszony, Bálóné Antal Julianna, Mátóné Sóki Bernadett, Magyarné Sebők Mária, Tóth Brigitta
(L’Oreal), Tomi Barkácsüzlet, Makó, Andi Dekor, Makó, Korom ABC – Czigeldrom Korom Zoltán, Sóki Attila, Óvoda Konyha dolgozói, Polgárőr Egyesület, Simon Mihályné, Varga ABC, Sóki Józsefné
A délután fénypontját színvonalas jelmezek sokasága emelte. A zsűri döntése alapján:
I. helyezett: Tengeri akvárium – Varga Fanni, Mosógép – Tari Boglárka, Játékautomata – Bárnai Dominik
II. helyezett: Limonádéárus lány – Bárnai Mercédesz, Páva – Antal Boglárka, Szökőkút – Bakai Dóra
III. helyezett: Hőlégballon – Gergely János, Szülinapi hógömb – Naszradi Nóra
Reméljük, hogy jól érezték magukat kedves vendégeink és mindenkinek tetszett az előadás!
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BÍBIC OVIS HÍREK

Ovi-farsang

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
farsangi bálja 2019. február 16-án került
megrendezésre. E rendezvényt az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány közös szervezésben valósította meg. A rendezvény összes bevétele
alapítványunk számlájára került, amit az
alapítvány a gyermekek javára fordít vis�sza játékok, nagy értékű tárgyi eszközök,
előadások, kirándulások finanszírozásában. Duma Jánosné intézményvezetőhelyettes elmondta, hogy a gyerekek és
a nevelők közössége most is nagy odafigyeléssel készült erre az ünnepre, megköszönte a nevelőtestület előkészítő, lel-

kiismeretes munkáját. Elmondta, hogy az
ovi-farsang megvalósításában nagy szerepet vállalt minden Támogató, az óvodai
Szülők Közössége, illetve minden szülő,
kik hozzájárultak a rendezvény színvonalas, sikeres megvalósításához, támogatásukkal, munkájukkal, felajánlásaikkal
segítségükre voltak.

vicskészítésben, mind tombola- és ajándéktárgy felajánlásokkal.

A farsangi mulatságon először az ovisok
műsorát láthatták a vendégek.
– a Rákóczi utcai óvoda Szivárvány csoportjának műsora: Shakira: Waka waka
– a Maros utcai óvoda Katica csoportjának
műsora: Patai Anna: Ha fiatal a szíved
A farsang levezetésére Jázmin Laura óvo- – a Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág
dapedagógust kérte fel. A program rövid csoportjának műsora: Pinokkió dala.
ismertetése után megköszönte intézményünk nevében az anyagi illetve tárgyi A gyermekeket felkészítették: Csenteri
felajánlásokat.
Andrea – Jázmin Laura, Ludányiné Din�A szülők közül sokan segítettek, támogat- nyés Éva – Csikós Anita, Tornyai Jánosné
tak, mind süteménykészítésben, szend- és Faragó Erzsébet óvodapedagógusok.
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Az óvodapedagógusok munkáját segítették: Magyar Lászlóné,
Pintér Györgyné, Izsák Lászlóné dajka nénik. A gyermekek nagyon ügyesek voltak, az óvó nénik színvonalas koreográfiát állítottak össze csoportjaiknak.
A műsor után a jelmezesek felvonulása következett.
Óvodánkból sokan – 26 kisgyermek – öltöztek jelmezbe. Ötletes,
kreatív jelmezekkel találkozhattunk.
Zsűritagjaink Csávás Antalné, Bálintné Nagy Erika, Sókiné Kubinyi Éva, mint felnőtt zsűritagok és Fazekas Andrea, általános
iskolánk diákönkormányzatának elnöke voltak.
Jelmezesek helyezései:
Helyezés Gyermek neve–Óvoda
1.
Füvesi Dóra–Dózsa
1.
Borsos Tamás – Dózsa
2.
Márton Maja–Dózsa
2.
Bajusz Áron–Maros
3.
Bárdos Ferenc–Maros
4.
Langó Szabolcs–Maros
5.
Ábel Anna Anett–Dózsa
6.
Baka Dominik–Dózsa
7.
Rovó Evelin – Maros
8.
Balogh-Vig Hanna
9.
Komáromi Bálint–Maros
10.
Popány Tímea–Dózsa

Jelmez neve
torta
hőlégballon
csibe
ma született bárány
gombán ülő manó
csiga fiú
indiánlány
tintahal
Piroska
boszorkány
hegesztő
karácsonyfa
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A bálon folyamatosan lehetett tombolát vásárolni, a táncos műsor után lehetőség volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, szendvics
vásárlására is. A csillámtetoválás mellett arcfestést is kérhettek a
gyermekek. A mulatság a tombola nyeremények kisorsolásával
fejeződött be. Intézményünk nevében szeretném megköszönni a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában való segítséget az
Apátfalvi Polgárőrség Szervezetének.
A délutáni rendezvény kellemes hangulatban telt, melyen a gyermekek és minden jelenlévő vendég jól érezte magát.
Luczó Anikó
intézményvezető
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Remek hangulat kísérte
az Apátfalvi Gazdakör bálját

A hagyományokhoz híven ismét
összegyűltek a gazdák és családtagjaik, hogy együtt mulassanak
az Apátfalvi Gazdakör bálján. A 24
éve működő kör nagy múltú rendezvényén idén is részt vett a térség országgyűlési képviselője, aki
beszédében szólt a gazdák munkájának kihívásairól és fontosságáról is, de a pálinkakóstoló sem
maradt el a bálon.
Az ötven taggal működő gazdakör immáron közel negyed évszázada működik,
azóta minden évben megrendezik a bált,
amelyre a gazdákat és családtagjaikat is
várják. Mint Langó Zsolt portálunknak
elmondta: a gazdaköri téli esték részeként
minden kedden találkoznak, előadásaikon
pedig 25-70 fő szokott részt venni.
– A gazdabál valahol az évnek a zárása,
egy újnak a kezdete, amely lendületet ad
az idei évhez – emelte ki Langó Zsolt az
Apátfalvi Gazdakör elnöke.
– Nagyon megijedtem a jövő évi meghívástól, hiszen alig hevertem ki a tavalyit. Tekintettel arra, hogy tavaly március
első szombatján találkoztunk, izgalmas
időszakban, és az apátfalviak két dolgot
szerettek volna velem kapcsolatban: vigasztalni és bátorítani. Ez olyan jól sikerült, hogy ott az asztal végén, a baloldali
ajtó környékén jelentős mennyiségű pálinka fogyott el elég rövid idő alatt, melynek következtében nagyon megerősítettek,
és rendkívüli mértékben megbátorodtam,
ez a bátorság kitartott április nyolcadiká-

ig, amikor az apátfalvi polgártársak nagy
arányban választottak meg országgyűlési
képviselőjüknek és tiszteltek meg bizalmukkal, ezt itt is szeretném nagyon szépen
megköszönni! – kezdte beszédét Lázár János, és mint hozzátette: nemcsak a pálinkát, hanem a bizalmat is meg fogja hálálni,
amely a választások során megnyilvánult,
és nemcsak azokat fogja szolgálni, akik rá
szavaztak, hanem azokat is, akik nem rá
adták a voksukat; szeretné segíti ennek a
közösségnek, a településnek a boldogulását, hogy egy még jobb hely legyen Apátfalva – ezért pedig közösen kell dolgozniuk. A sikeres és eredményes munkához
együttműködés szükséges, minden féle
fajta ember között, emelte ki Lázár János
országgyűlési képviselő.
– Ennek az országnak a föld, a mezőgazdaság adja mindig az erejét. Akié a föld, azé
az ország. Azok jelentik ennek az országnak
az erejét, akik birtokolják a földet, és akik

a földből próbálnak boldogulni. Meggyőződésem szerint, hogyha ez az ország, ez
a környék, ezek a városok és falvak lemondanak arról, hogy megéljenek a földből, ha
feladják azt, hogy egy család tisztességesen
is tud boldogulni termőföld segítségével,
akkor ennek a világnak vége lesz; azok, akik
ide születtek már nem fognak itt boldogulni – hangsúlyozta Lázár János. Ennek kapcsán továbbá elmondta: arra szövetkeznek,
hogy a termőföldből meg lehessen élni, jövőt álmodni és megalapozni, ehhez pedig
fontos, hogy sokat beszéljenek, a gazdabál
pedig erre adhat lehetőséget.
A bálon pedig természetesen a zene és
a tánc sem maradt el: a jó hangulatról
Csikota József és zenekara gondoskodott,
de a pálinkakóstolásra is sor került az est
során, illetve tombola is várta a bálozókat.
(www.makohirado.hu,
Kiss Dániel cikke alapján)
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Sikeres évet zárt
a Maros Vadásztársaság

Bálint Antal elnök
és felesége Bálintné Magdi

Remek hangulatú vadászbált szervezett a Maros Vadásztársaság
Apátfalván: a finom vadételek elfogyasztása után Csikota József
és zenekara húzta a talpalávalót.
Idén terveik között szerepel a vadászház felújítása, amelyhez forrást keresnek.
Sikeres évet zárt a Maros Vadásztársaság:
Bálint Antal elnöktől megtudtuk, a vadászati és gazdasági eredményeik, illetve a
társaság hangulata maradt a régi, vagyis

minden remekül ment. Bár tavaly a medvével nem találkoztak, csak hallomásból
hallottak róla, így is jó évet zártak. A tagok létszáma nem változott – jelenleg 39en alkotják a Maros Vadásztársaságot. A
2019-es esztendőben szeretnének pályázni
is, ugyanis terveik között szerepel a vadászház felújítása, amely az elmúlt esztendőkben igen leromlott.
A Maros Vadásztársaság tagjai Apátfalva
és Magyarcsanád között munkálkodnak.
A területen a vadgazdálkodási törvénye-

ket tartatják és tartatják be, illetve a társaság tagjai vadásznak a törvényi kereteken
belül.
– Amiben mi igazán erősek vagyunk állatok terén az az őz, mint nagyvad, illetve
mezei nyúlból és fácánból is sok van, továbbá ezekből van a legtöbb bevételünk –
fogalmazott az elnök.
A vadászbálon az ételek is ezekből az állatokból készültek: többek között volt fácánleves, szarvaspörkölt, vadhúsokból sültek.
A jó hangulatról dr. Csikota József és zenekara gondoskodott.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

Apátfalvi Hagyományőrző Csoport
Az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport tovább öregbítette Apátfalva hírnevét. 2019.
február 23-án a Népek tánca–Népek zenéje rendezvénysorozat országos döntőjén
vett részt Szegeden, az Ács Kalári kocsmája c. darabot adta elő. A produkciót a zsűri
Kiemelt Arany minősítéssel díjazta. A csoport továbbra is nagy lelkesedéssel folytatja a munkáját, és nagy öröm, hogy már
a döntőn is részt vett négy új tag, akikkel
bővült a Hagyományőrző Csoport. Köszönet a csoport valamennyi tagjának a kitartó munkáért!
Horváth Csabáné
csoportvezető
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Honismereti pályázat
Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke még tavaly ősszel hirdette meg hon- és
népismereti pályázatát, Generációk értékei címen.
A szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy
a különböző témakörökben–ünnepek,
gazdálkodás, első világháború–milyen
hagyományokat őriznek települések, családok, s a generációk során ez hogyan
öröklődött, módosult, gyarapodott vagy
kapott új formát. A diákok pályaműveinek
saját gyűjtésből származó adatokat is tartalmazniuk kellett, ez volt ugyanis a zsűri
legfőbb támpontja az értékelésnél. Az első
három helyezett dolgozataival ismerked-

hetett meg az, aki ellátogatott az eseményre. Varga Réka I. helyezett munkáján keresztül megtudhattuk azt, hogyan zajlott
régen, és hogyan zajlik most egy apátfalvi
disznóvágás. A nagymama (Varga Andrásné) emlékeinek, képeinek, és a kilencedik osztályos tanuló személyes tapasztalatainak viszonylatában megmutatkozott,
hogy milyen közösség összetartó ereje is
van egy disznótornak, és hogy a családtagoknak a folyamatokban betöltött szerepe
hogyan is változott az idő múlásával.

Elődeinken keresztül ismerhetjük meg
magunkat–hangsúlyozta Dr. Barna Gábor,
az SzTE BTK egyetemi tanára méltatva a
diákokat, akik a programok végeztével egy
körbevezetéssel is gazdagabbak lettek. Az
értékes könyvnyeremények mellé ez értékes tapasztalatként társult, hiszen a díjazottak ennek révén beleláthattak a tanszéken folyó munka, kutatások egy részébe.
Forrás: delmagyar.hu 2019. február 14.

Évzáró-évértékelő a
Csongrád Megyei Lovas Szövetségnél

„A Csongrád Megyei Lovas Szövetség hagyományos évzáró-évértékelő és egyben újévet indító díjátadó rendezvényét 2019. február 14-én tartottuk a szegedi „Délvidék Ház”-ban.
A jó hangulatú ünnepséget több mint 120
résztvevő (sportolók, egyesületi képviselők, díjazottak, edzők) tekintette meg.
Az este első részében először Ferenci Ri-

chárd, a CSMLSZ elnöke értékelte a 2018as évet, ill. szólt néhány szót a 2019-es
aktualitásokról. Ezután a díjátadások következtek, ahol először a 2017-es, majd a
2018-as év kiemelkedő sportteljesítményéért vehették át az emlékérmet és elismerő oklevelet a díjazottak az elnökség
tagjaitól. A díjátadások során külön elismerésben részesültek a megye kiemelkedő
sikereket elérő edzői is.

Községünkből Varga László egyesfogathajtó országos bajnok kapott elismerő
oklevelet 2017 és a 2018 évi országos fedeles bajnoki címéért, és egyesfogathajtó
csapat aranyért. Edzője Görbe Sámuel,
segédhajtó Baka Tibor.
Forrás: http:csmegyeilovasszovetseg.hu
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Zenei bemutató

Első félévi zenei bemutatóját tartotta Mátó Mátyás tanár úr és tanítványai 2019. február 21-én az apátfalvi könyvtárban. A kellemes zenés délutánon a diákok különböző hangszereket szólaltattak meg. Fellépők: Szabó Jázmin fuvola, Sztáncs Martin klarinét, Darula János
klarinét, Bárnai Rebeka klarinét, Kerekes Nóra zongora, ifj. Szigeti Márton szaxofon, Sóki Máté dob és Varga Szilárd szaxofon.
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FOCI HÍREK
Szinte minden korosztályban befejeződtek az utánpótlás futsál
bajnokságok.
U11-es csapatunk csoportjában 3. helyet szerezte meg. Nagy csatában voltak a MUFC C csapatával, akik második hely megszerzésében, de egy ponttal többet gyűjtöttek. Így is szép eredményt
értek el a fiúk.
A csapat tagjai: Tokai Noel, Körömi Ábel, Kolompár Mihály, Restás Roland, Márki Barnabás, Jung Kristóf, Juhász Patrik, Bakai
Benett, Szalárdi Martin.
U13-as csapatunk megnyerte a csoportját a MUFC C csapata
előtt, így bejutottak a középdöntőbe, amit Mórahalmon rendeztek. Első mérkőzésen 2:2 döntetlent játszottak a Kiskundorozsma
ellen, második mérkőzésüket magabiztosan nyerték a Rendőr TE
B csapata ellen. Ezután következett a mindent eldöntő találkozó
a Mórahalmi csapat ellen. Nem kicsi volt a tét, mert az a csapat,
amelyik nyer, bejut a 4-es döntőbe. Sajnos a fiúk hiába küzdöttek
jól 3:1 arányban alul maradtak a mérkőzésen, így meg kellett elégedni a 3. hellyel, de így is nagyon szép eredményt értek el.
A csapat tagjai: Gombkötő Roland, Borbély Szabolcs, Berczán
Áron, Keresztúri Barnabás, Antal Balázs, Szabó Levente, Szopori
László, Ábel Dávid, Szabó Patrik, Borka Bercel, Borka Zsombor
U17-es csapatunk nagyszerű teljesítménnyel második helyett
szerezte meg a mórahalmi döntőben. Egyetlen gól döntött az első
hely sorsáról, nagyon közel volt a végső győzelem is, de így is remek teljesítményt nyújtottak a fiúk.
Eredmények:
Apátfalva SC-Mórahalom 4:2
Apátfalva SC-Domaszék 5:1
Apátfalva SC-Csongrád 3:4
A csapat tagjai: Kurai Péter, Vörös Péter, Kiss Zsolt, Víg Dávid
Gáspár Roland, Rabi Patrik, Németh Brendon, Hévézi Botond, Jó
Árpád, Cseszkó Szabolcs, Kiss Attila, Pászti Zsolt

U19-es csapatunk mind a 3 mérkőzését megnyerte Domaszéken
az utolsó csoportmérkőzésén így magabiztosan bejutott a 4-es
döntőbe, ami Apátfalván lesz Március 8-án 14:00-kor.
Eredmények:
Apátfalva SC-Deszk SC 3:0
Apátfalva SC-Pázsit SE 9:2
Apátfalva SC-MUFC B 3:0
A csapat tagjai: Kardos Bence, Kardos Gergő, Keresztúri Dávid,
Dimovics József, Ács Szabolcs, Török Dominik, Lajtár Krisztofer,
Kiss Zsolt, Víg Dávid, Kurai Péter
Megkezdődött U19-es csapatunk tavaszi nagypályás
bajnoksága is.
A fiúk alig várták a rajtot ki voltak már éhezve a focira és ez meglátszott az eredményen is.
Apátfalva SC-Nagymágocs SE 11:0 (4:0)
Góllövők: Somogyi L 4, Ács Sz 2, Gáspár R, Kiss Zs, Bereczki Á,
Kardos G, Rabi P
Tavaszi menetrend U19
2019.03.02.12:30 APÁTFALVA SC-NAGYMÁGOCS SE
2019.03.10.12:30 SZŐREGI RSE-APÁTFALVA SC
2019.03.16.13:00 SZATYMAZ SE-APÁTFALVA SE
2019.03.23.13:00 DESZK SC-APÁTFALVA SC
2019.03.30.13:00 APÁTFALVA SC-SZÉKKUTAS TC
2019.04.06.14:30 CSANYTELEK SC-APÁTFALVA SC
2019.04.13.14:30 APÁTFALVA SC-MÓRAHALOM VSE
2019.04.21.15:00 TÖMÖRKÉNY KSE-APÁTFALVA SC
2019.04.27.15:00 APÁTFALVA SC-ÜLLÉSI ISE
2019.05.04.15:00 KSE BALÁSTYA-APÁTFALVA SC
2019.05.11.15:00 APÁTFALVA SC-ST. MIHÁLY FC
2019.05.18.15:00 APÁTFALVA SC-RÖSZKE SK
2019.05.26.15:00 CSENGELE KSE-APÁTFALVA SC
2019.06.01.15:00 APÁTFALVA SC-MÓRAVÁROSI KINIZSI
Hazai mérkőzéseink Makón lesznek.
Felnőtt csapatunk is megkezdte tavaszi menetelését és magabiztos játékkal múlta felül a Nagymágocs csapatát. A helyzet kihasználáson még javítani kell a fiúknak, de ez így elsőnek nem olyan
rossz eredmény.
CONTITECH-APÁTFALVA SC-NAGYMÁGOCS SE 4:2 (2:0)
Makó 100 néző vezette: Dobó
Apátfalva: Fazekas-Varga V, Varga Cs, Rakity Gy, Köteles I (Szílvási J), Rékasi J, Bakos T (Helembai R), Baranyi A (Varga Á),
Bány T (Sinoros M), Juhász D, Béres R (Bán M)
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Edző: Koczkás Zoltán
Nagymágocs: Vígh I-Varga, Dovics Á Dovics M, Kovács, Borbás,
Kanász-Nagy, Bús (Mihalecz), Szabó, Mátyus, Tóth
Edző: Vadász Béla
Góllövők: Béres 2, Rakity, Juhász ill. Kovács, Kanász-Nagy
Jók: Rakity, Béres, Juhász ill: Dovics Á, Dovics M, Kanász-Nagy
Tavaszi menetrend felnőtt:
2019.03.02 14:30 APÁTFALVA SC-NAGYMÁGOCS SE
2019.03.09 14:30 MINDSZENTI SC SE-APÁTFALVA SC
2019.03.16 15:00 APÁTFALVA SC-CSENGELE KSE
2019.03.23 15:00 DESZK SC-APÁTFALVA SC
2019.03.30 15:00 APÁTFALVA SC-KISZOMBOR KSK
2019.04.06 16:30 CSANYTELEK SC-APÁTFALVA SC
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2019.04.13 16:30 APÁTFALVA SC-MÓRAHALOM VSE
2019.04.21 17:00 TÖMÖRKÉNY KSE-APÁTFALVA SC
2019.04.27 17:00 APÁTFALVA SC-ÜLLÉSI ISE
2019.05.04 17:00 KSE BALÁSTYA-APÁTFALVA SC
2019.05.11 17:00 APÁTFALVA SC-ST.MIHÁLY FC
2019.05.18 17:00 APÁTFALVA SC-BAKS KSE
2019.05.25 17:00 SZEGEDI VSE II-APÁTFALVA SC
2019.06.01 17:00 APÁTFALVA SC-MÓRAVÁROSI KINIZSI
2019.06.08 17:00 FÖLDEÁK TC-APÁTFALVA SC
Hazai mérkőzéseink Makón lesznek.
Hajrá Apátfalva!

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.
Ez a mozgásforma minden testrészre kiterjedő, minden izomcsoportot átmozgató, megnyújtó torna.

Minden hétfőn 17-18 óra között az iskola tornatermében zajlanak a foglalkozások 30-40 fő részvételével. Legidősebb tagunk Tiborcz Imréné Gizike
néni, aki rendszeres résztvevője a tornának, bebizonyítja, hogy idősebb korban
is fontos és szükséges a torna, ami mind
a testet és lelket is karban tartja. A program 2019. június 30-ig tart, de megfelelő
számú résztvevő esetén lehetőség lesz a

további folytatásra. 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

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

16

2019. március

SZABADTÉRI SPORTPARK
LÉTESÜLT APÁTFALVÁN

Február 28.-án átadásra került a
9.389.862 forintból megvalósult,
Hunyadi u. játszótér mellett létesített „B” típusú sportpark, kültéri fitnesz eszközökkel.
A sportpark alapterülete 70 négyzetméter.
14 év alatti gyermek csak felnőtt kísérő
jelenlétében és felügyelete mellett veheti
igénybe az eszközöket. Dupla multifunkciós tréner, fekvőtámasz kereszt, hasizom
és hátizom erősítő, kételemes és multifunkciós húzódzkodó, lépegetők, maxi
létra alkotja a sportparkot. A sportpark
változatos szerkezeti kialakítása a legkülönbözőbb nehézségi fokú mozgások
kivitelezését teszi lehetővé. Az általános
képességfejlesztés alapgyakorlati eltérő
testhelyzetekben, könnyítve, nehezített kiindulóhelyzetből egyaránt végezhetők. Az
alacsonyabb és a multifunkciós felépítésű
oszlopokon, állványokon és lépegetőkön
végzett húzódzkodó, tolódzkodó, fekvőtámasz, has- és hátizom erősítő és láberő
fokozó gyakorlatok a különböző testtájak
főbb izomcsoportjait mind megmozgatják. A lépegetők többek között általános
ügyesség, egyensúly-érzék fejlesztésére, az
alsó végtagi izomzat erejének fokozására
használhatók. Ennél a verziónál újdonság
az ún. dupla multifunkciós tréner elem,
melyen egyszerre ketten is tudnak tolódzkodást, lábemelést, nehezített körülmények közötti karhajlítást és nyújtást tartal-

mazó gyakorlatokat végezni. A maxi létra
a majomlétra egy továbbfejlesztett változata, melyen a függeszkedés és létramászás alapgyakorlatai az eszköz szerkezeti
kialakításának köszönhetően nagyobb kihívást jelentenek. Az eszközök nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket így a balesetveszélyt minimalizálva széles korosztály

számára alkalmazható. A talaj burkolata
rugalmas gumi, ami egyrészt a fekvő helyzetben végzett gyakorlatokat, másrészt a
lendületszerzések, felugrások, elugrások,
valamint a talajra érkezés mozzanatát teszi kényelmesebbé és biztonságosabbá. A
sportpark kiválóan alkalmas a köredzéses
rendszerű foglalkoztatásra, sportolásra.
Mindig az aktuális edzettségi állapothoz,
életkori sajátosságokhoz mérten állítsunk össze egy-egy gyakorlatsort. 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, családon belüli kohézió, javulhatnak az emberi kapcsolatok.
Jó sportolást és jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Szekeres Ferenc
polgármester
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Farsang az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központban

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2019. 02. 28.-án rendezte meg
Farsangi Ünnepségét. Az ünnepséget
megelőző időszakban a klubtagok készültek, hogy a társalgót saját készítésű díszekkel tegyük szebbé.
A mulatságot az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásai
indították.
Az idősek kalapokba bújtak. Dolgozóink
farsangi fánkkal készültek a megjelenteknek, melyet aztán közösen fogyasztottunk
el. Az óvodások műsora után Simon Mihály bácsi harmonikán játszott. Nagyon
jól éreztük magunkat.
Herczegné Jáksó Anita intézményvezető

Ruhabörzét tartottak

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2019.02.14-én ismét ruhabörzét tartott a budapesti Baptista Szeretetszolgálat
jóvoltából. A Szeretetszolgálattól 90 karton bébi tápszert és több mázsa ruhát kaptunk. A tápszereket a község védőnői segítségével szétosztottuk a kisgyermekes
családok között.
Segítségüket köszönjük!
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

A kézművesség
múltja,
jelene és jövője
2019. február 22-én tartott a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Békéscsabán kihelyezett műhelymunkát. A kézművesség múltja, jelene és jövője volt a téma.
Többek között szóba kerültek az ipari
kendertermelésben rejlő lehetőségek, a
kézművesek munkájának a segítése. A
programon Vargáné Nagyfalusi Ilona, az
Apátfalvi Települési Értéktár Bizottság
elnöke előadást tartott Kézműves hagyományok Apátfalván címmel. Előadásában bemutatta a faluban működő kézműveseket, akik még a mai napig is művelik az általuk megtanult népművészeti
ágakat. A faluban még van alkotó kaskötő, csuhéfonó, szalmafonó, citerakészítő,
fafaragó, szappankészítő és szappanfőző,
szövő, horgoló, hímző, tojásfestő, ostorkészítő, kovács.
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INGYENES ALAKFORMÁLÓ TORNA
TIMCSYVEL
Apátfalva újabb sikeres tornázója!
Aki kezdetek óta jelen van az órán, aki példaképként áll előttünk hétről hétre! Sokat küzdve, bátorsággal és akarattal teli szívvel!
Hozzáállásával megtölti szeretettel ezt a nagy
sportcsarnokot!
Köszönöm Zsuzsi, Kerekesné Binecz Zsuzsanna,
hogy minden vasárnap engem választasz!
További sok sikert!
Büszke vagyok rád!
Továbbra is várok minden kedves érdeklődőt vasárnaponként Apátfalván 17:00-kor a Sportcsarnokban egy ingyenes alakformáló tornára!
Timcsy
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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

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

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

BÍRÓ RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

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

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK

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

gyászjelentések

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

Apátfalván,
Maros-parton 4 lánc szőlő eladó.
Érdeklődni: 06-20/924-8685

Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája vállal

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

„Elmentél tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és örökké ott
maradsz.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik
drága szerettünk

Nem integet többé elfáradt kezed.
Nem dobog, már értünk jóságos
szíved. Számunkra Te sosem leszel
halott. Örökké élni fogsz, mint a
csillagok.

Széles Jánosné
(Borsos Erzsébet)
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyánk
Gacsó Józsefné
(Kerekes Julianna)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

temetésén részt vettek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Gyászoló család

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

20

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019. március

Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Az apátfalvi képviselő-testület még tavaly
döntött arról, hogy minden apátfalvi újszülött családja 40 ezer forintos készpénzes támogatást kap a településtől. Ebben a hónapban már második alkalommal tudott családokhoz látogatni a polgármester.

Ismét bébikötvényeket tudott átadni Sze- júniusig nagy baby boom lesz a települékeres Ferenc polgármester és Kiszely Já- sen, hiszen 18 gyermek születése várható,
nos Pálné alpolgármester Apátfalván: a védőnő információja szerint.
február 28.-án, csütörtök délután három
családot látogattak meg. Ahogy Szekeres
(www.makohirado.hu, Gajáta
Ferenc polgármestertől megtudtuk, idén
Fanni cikke alapján)

Elsőként Bagi Jankát köszöntötték: a kislány Bagi-Győri Dóra és Bagi János első
gyermekeként született 2018. december 31én. A kis Janka nagyon jó baba, de ahogy
az édesanya elárulta, bele kell szokni ebbe
az új szerepbe.

Imre Nándorné és Imre Nándor második
gyermeke, Marcell december 20-án szülelett. Krisztina, az édesanya elmondta, Nándi nagyobb tesója, Lilien elsőként féltékeny
volt az újszülöttre, azonban az új helyzetet
könnyen meg szokta és azóta nagyon szeret
segíteni szüleinek. Nándi az éjszakákat öthetes kora óta végigalussza, így szülei helyzete sokkal könnyebb.

Barát Csengét első babaként köszönthették
a település első emberei: szülei, Rácz Fanni
és Barát Szabolcs nagyon várta már első
gyermeküket. Csenge december 27-én látta
meg a napvilágot a makói kórházban. Fanni, az édesanyja elmesélte, keresztlányán
már tudta gyakorolni az anyaszerepet, így
fel tudott készülni az anyaszerepre.

