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Megalakult az új apátfalvi
képviselő-testület

A községháza házasságkötő termében október 22-én délután
rendezett alakuló ülésen Kerekes
Jánosné, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október
13-i helyhatósági választás eredményét, kiemelve, hogy az ellen
a megadott határidőn belül senki
sem emelt kifogást.
A polgármester, a képviselők, illetve a bizottságok tagjai is letették az esküjüket.
Szekeres Ferenc ismertette 2019–2024
közötti polgármesteri programját, mely-

ben kiemelte: szeretné folytatni a település megkezdett fejlesztését és az életminőség javítását úgy, hogy közben a település
megőrizze működőképességét, s gondoskodó önkormányzat legyen az apátfalvi.
A testület elfogadta a szervezeti és működési szabályzatát, mely értelmében az eddigi három helyett két bizottság működik,
mely tagjait azonnal meg is választották.
A pénzügyi, ügyrendi és településfejlesztési bizottság elnöke Antal Sarolta lett,
tagjai: Nándori Gábor és CzigedromKorom Zoltán. A Szociális, Nemzetisé-

Szekeres Ferenc polgármester Kiszely Jánosné alpolgármester

Herczegné Jáksó Anita

Antal Sarolta

Varga Péter

gi, Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport
bizottság elnöke: Herczegné Jáksó Anita,
tagjai: Antalné Bíró Rita, Varga Péter, Füvesiné Varga Anikó és Raffai János.
A testület Szekeres Ferenc polgármester
javaslatára – titkos szavazással – ismét
Kiszely János Pálnét választotta a község
alpolgármesterének.
A megalakult új képviselő-testület tagjai:
Szekeres Ferenc polgármester, Kiszely Jánosné alpolgármester, Nándori Gábor,
Herczegné Jáksó Anita, Antal Sarolta,
Varga Péter, Antalné Bíró Rita.

Nándori Gábor

Antalné Bíró Rita
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYE,
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYE
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2019. évi általános választását Magyarország
köztársasági elnöke a 308/2019.
(VII.26.) KE határozatával 2019.
október 13. napjára tűzte.
2019. október 13-án a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok
zavartalan körülmények között kezdték
meg és végezték munkájukat. A szavazás
ideje alatt semmiféle rendbontásra, rendkívüli eseményre nem került sor, amely
akadályozta volna a szavazás menetét.
A szavazás megkezdésekor községünkben
a választók nyilvántartásában összesen
2440 választópolgár szerepelt.
A 2440 választópolgárból 1318-an jelentek meg a szavazóhelyiségekben, mely a
választópolgárok 54.01%-a.
A polgármester választás összesített jegyzőkönyve alapján a megjelent 1318 választópolgár 1303 érvényes és 14 érvénytelen
szavazatot adott le.
A szavazás eredménye:
1.) Szekeres Ferenc 791 szavazat,60.70%
2.) Langó Csaba 512 szavazat,
39.30%
Apátfalva polgármestere:
Szekeres Ferenc

Önkormányzati
képviselő-választás
eredménye:
Nándori Gábor
637 szavazat
Kiszely János Pálné
610 szavazat
Herczegné Jáksó Anita
551 szavazat
Antal Sarolta
523 szavazat
Bálintné Siprikó Zsuzsanna 496 szavazat
Varga Péter
463 szavazat
Langó Imre György
455 szavazat
Kovács Józsefné
431 szavazat
Antalné Biró Rita
405 szavazat
Fekete Irén
385 szavazat
Veréb Anett
346 szavazat
Czigeldrom-Korom Zoltán 276 szavazat
Sókiné Kubinyi Éva
258 szavazat
Restás István
248 szavazat

A képviselő-testület tagjai:
Nándori Gábor
Kiszely János Pálné
Herczegné Jáksó Anita
Antal Sarolta
Varga Péter
Antalné Biró Rita
Nemzetiségi önkormányzati választás
A nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel határideje 2019. szeptember 27. volt.
A roma nemzetiségi névjegyzékbe ezen
időpontig 260-an, a román nemzetiségi
névjegyzékbe pedig 73 fő kérte felvételét.

A roma nemzetiségi önkormányzat
választás eredménye:
A képviselő-testület tagjainak össze- Kisalbert Tibor
116 szavazat
tételében változás történt, ugyanis Kolompár Diána
110 szavazat
Bálintné Siprikó Zsuzsanna nem vet- Károlyi János
101 szavazat
te át megbízólevelét. Az utána kapott Raffai János István
93 szavazat
legtöbb szavazatot elért Langó Imre Károly József
81 szavazat
György sem vette át megbízólevelét. A Károlyi Sándor
78 szavazat
következő legtöbb szavazatot kapott Károlyi Sándor
78 szavazat
Kovács Józsefné szintén nem vette át Léderer Klaudia
77 szavazat
megbízólevelét. A következő legtöbb Juhász Mária
75 szavazat
szavazatot kapott Antalné Biró Rita át- Károlyi Róbert
73 szavazat
vette megbízólevelét a 2019. október Kolompár Mihály
62 szavazat
22-i alakuló ülésen.

A települési önkormányzati képviselők
választásának összesítő jegyzőkönyve
alapján megjelent választópolgárok száma 1318, az érvényes szavazólapok száma 1285, az érvénytelen szavazatok száma 34.
A jelöltekre leadott érvényes szavazatok
száma 637 (legtöbb) és 248 (legkevesebb)
között oszlott meg. A 3000 és 5000 közötti lakosságszámú települések képviselő-testületébe 6 fő képviselő választható.
A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel 7 fő.
Roma Nemzetiségi Önkományzat
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. október

SZÜLETÉS:
10.04.: Kecskeméti Blanka
Édesanyja: Dobos Tímea
Édesapja: Kecskeméti Zsolt
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 46.

Román Nemzetiségi Önkományzat
A roma nemzetiségi önkormány képvi A megyei önkormányzati választás teleselő-testületének tagjai:
pülési részeredménye:
Kisalbert Tibor
A névjegyzékbe felvett 2440 választópolgár
Kolompár Diána
közül 1318 fő adta le szavazatát.
Károlyi János
Raffai János István
Az érvényes szavazatok száma összesen:
Károly József
1256
Román Nemzetiségi Önkormányzati
választás:
A települési román nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek száma 3 fő.
A névjegyzékbe felvett 73 választópolgár
közül 65 fő adta le szavazatát.
A román nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületének tagjai:
Füvesiné Varga Anikó
58 szavazat
Fejes Szilvia
47 szavazat
Varga Elisabeta
44 szavazat

FIDESZ-KDNP 888 szavazat,
MSZP 94 szavazat,
Mi Hazánk 73 szavazat,
MOMENTUM 69 szavazat,
JOBBIK 68 szavazat,
DK 64 szavazat,

70.70%
7.50%
5.80%
5.50%
5.40%
5.10%

HALÁLESET:
Mátó Imréné (Varga Julianna Márta)
Apátfalva, Templom u. 24. Élt: 76 évet
Kardos Zoltán
Apátfalva, Petőfi u. 6. Élt: 57 évet
Tóbiás Istvánné (Köblös Mária)
Apátfalva, Kossuth u. 174. Élt: 69 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
(Októberi számból kimaradt szeptemberi házasságkötés!)
Szilágyi Nikoletta Apátfalva, Kisköz
utca 35. és Kulcsár István Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 13.

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata
sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2019. évi karácsonyi
programsorozatra.
Advent I. – 2019. november 30. (szombat)
14 órai kezdettel
Adventi készülődés az Ifjúsági Klubbal
16:30 – Első adventi gyertya meggyújtása a székely kapu
előtt
Műsort ad a Dózsa György Általános Iskola
17 órai kezdettel szentmise

Advent II. – 2019. december 7. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások Simon Mihályné vezetésével
16:30 – Második adventi gyertya meggyújtása a székely
kapu előtt
A Szent Mihály Plébánia Kórus ünnepi műsora
17 órai kezdettel szentmise

A programokon való részvétel ingyenes. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Adósságkezelési tematikus napot rendezett
a Csongrád Megyei Önkormányzat Apátfalván
Az
EFOP-1.6.3-17-2017-00003
Csongrád Megyei Felzárkózási
és
Esélyegyenlőségi
program keretében október 18-án,
Adósságkezelési rendezvénysorozat keretén belül Tematikus
nap került megrendezésre. Az
előadások során a hátrányos
helyzetű résztvevők számos hatékony gazdálkodási tanácsot
kaptak.

A roma lakosság felzárkózását segítő pályázat apátfalvi rendezvényén Szekeres
Ferenc polgármester és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal képviseletében Major-Nánási Zsófia területfejlesztési
osztályvezető köszöntötte a résztvevőket,
majd Rostás Mihály családsegítő számolt
be a megyei roma felzárkóztatási programok tapasztalatairól.
A halmozottan hátrányos helyzetű roma
nemzetiségűek számára ingyenes rendez-

vényen tematikus előadások keretén belül
tanácsot kaptak a résztvevők, hogyan tudnak maguk is segíteni helyzetükön.
Majláthné Lippai Éva az érdeklődők számára interaktív előadást tartott a megfelelő családi gazdálkodás fontosságáról,
kiemelve, hogy a költségvetés megtervezése, és főként annak betartása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a családok a
hónap végére ne éljék fel a rendelkezésre
álló forrásaikat. Ehhez a Védőernyő Alapítvány elnöke hasznos tippeket is adott a
hallgatóságnak.
Pakuné Furák Klára, az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal munkatársa a rászorulók
számára elérhető helyi támogatásokról
számolt be.
Dr. Zsolczai Ildikó drogprevenciós előadása zárta a tematikus napot.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tájékoztató a hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT. továbbra is
évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja.
Ezáltal minden településen élő lakos maga
választhatja meg a számára legmegfelelőbb
időpontot. Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-4304
tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft.
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom
elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek
díjhátraléka ne legyen! A lomtalanítás folyamata:1. az ügyfél a megadott telefonszámon
egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával. 2. az előre egyeztetett időpontban

az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot. 3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító
járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint pl.
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok
a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra: – gally, salak,
trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bon-tási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;– elektromos,
elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép...); – veszélyes hulladékok, gumiabroncs; – a hetente rendszeresen gyűjtött
háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda, az eddig
megszokott módon. Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék sárga edény elszállítása havonta egy alkalommal az alábbi
naptár szerint, minden hónap második
hétfőjén történik. Január 13., február 11.,
március 11., április 8., május 13., június 10.,
július 8., augusztus 12., szeptember 9., október 14., november 11., december 9.

Zöldjárat naptár 2019 (minden hónap első hétfője) – Apátfalva: január 7., február 4.,
március 4., április 1., május 6., június 3., július 1., augusztus 5., szeptember 2., október
7., november 4., december 2.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2020. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
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1956 hőseire emlékeztek Apátfalván

A SZEFO épülete falán elhelyezett
emléktáblákat koszorúzták meg
október 22-én délután, az apátfalvi önkormányzat megemlékezésén.
– Micsoda hősiesség, bátorság kellett ahhoz, hogy a legsötétebb diktatúrában egy
kis nemzet fel tudja emelni a szavát az
elnyomók ellen, egy világhatalom ellen!
A magyar nép egyként követelte a szovjet
csapatok kivonulását, a szabad választások
kiírását, a sajtószabadságot. Ebben egyetértett munkás és értelmiségi. A kijárási tilalom és a szovjet tankok dübörgése sem
állíthatta meg a nemzet kiáltását: elég volt
– hangsúlyozta Szekeres Ferenc.
Apátfalva polgármestere az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából a SZEFO épületén lévő emléktáblák előtt rendezett ünnepi megemlékezésen elmondta azt
is, hogy sajnos a szuezi válság elterelte a
nagyhatalmak figyelmét Magyarországról,
így a forradalmat gyorsan vérbe fojtották. A harcokban több mint 2600 magyart
meggyilkoltak, több ezren megsebesültek,
több, mint húszezer embert börtönbe zártak és közülük százakat kivégeztek. Legalább kétszázezren menekültek el az országból, a diktatúra visszaállt, a kegyetlen
megtorlás folytatódott, de a nép lelkében
megmaradt a szabadságvágy. A rendszerváltás rehabilitálta az áldozatokat, Nagy
Imre és társai újratemetése, október 23-a
ünnepnappá nyilvánítása felszabadította a
lelkekben megbúvó fájdalmat.

Hangsúlyozta, ahogy ’56-ban mindenki
együtt mozdult a szabadságért és a függetlenségért, a szabadságért és a biztonságért
együtt mozdulni – ez a mi dolgunk ma
is. – Hálával tartozunk az akkori hősöknek, akik példát mutattak a ma élőknek
hazaszeretetből, áldozatvállalásból, helytállásból. Hajtsunk fejet a hősök előtt! Köszönjük meg, hogy egységbe olvasztották
a nemzetet 1956-ban és tovább adták nekünk a reményt! – mondta.
– Hiszem, hogy Magyarország egységes és
erős, amelyre tisztelettel néznek a világon.
Hiszem, hogy 63 évvel forradalom után
van még bennünk elszántság és erő, hogy
Magyarországot és közvetlen otthonunkat.
Apátfalvát erősíteni tudjuk – mondta ünnepi beszédében Antal Sarolta települési
képviselő. Hozzátette: – Mindig lesznek,
akik önös céljaik érdekében megpróbálnak

árnyékot vetíteni sok ember munkájára,
mindennapos áldozatvállalására. Szavaikat azonban mindaddig elfújja a szél, amíg
az apátfalviak, ’56 hőseihez méltóan, egységben, szeretetben, közös jövőt építenek.
Az ünnepségen a Dózsa György Általános
Iskola diákjai: Balogh Nikolett, Fazekas
Andrea, Veréb Vanda, Gombkötő Roland,
Keresztúri Barnabás adtak műsort.
A megemlékezés résztvevői végül megkoszorúzták az emléktáblákat, közte Keresztúri András néptanítóét, 1956 apátfalvi hősét.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
Apátfalván

A tizenhárom aradi vértanú emléke előtt tisztelegtek október 4-én
pénteken délután Apátfalván a
Petőfi szobornál.
– Az aradi tizenhármak és az első magyar miniszterelnök vértanúsága azt
üzeni a jövendő magyarjainak, hogy az
áldozatként hullajtott vérből mindig új
élet hasad – hangsúlyozta köszöntőjében
Szekeres Ferenc polgármester. Aki azt
is hangsúlyozta, hogy október 6-a már
akkor is nemzet gyásznapja volt, amikor
az aradi vértanúkra, egészen az 1867-es
kiegyezésig, csak titokban lehetett emlékezni. – Az aradi tizenhármak mártírhalála, Batthyány és ’48 valamennyi hőse
vértanúsága az ország, a kiegyezés utáni

egyedülálló felemelkedésben, a magyar
polgárosodásban nyert értelmet… Most
nekünk is látnunk kell, és meg kell határozni céljainkat is az Európai Uniónak. A
mi unokáink is megkérdezik majd, mit
tettünk azért, hogy megmaradjon a kultúránk, a nyelvünk, a vallásunk, nemzetünk. Mertetek-e lépni, amikor lépni
kellett? A kihívásnak csak összefogással
felelhetünk meg. Lehetnek belső kis csatározások, időnként versenyhelyzetek, de
a nagy célt, a magyarság megmaradásának célját együtt kell megfogalmazzuk és
harcolunk érte – mondta.
– Ma az aradi vértanúkra emlékezünk.
Azokra a katonákra, akik az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc leverése után

a kegyetlen megtorlás áldozatai voltak,
akik önként vállalták a halált egy nemzetért, mely sokuknak nem is anyanemzete
volt – mondta beszédében Kiszely Jánosné
alpolgármester. Hangsúlyozta: – A nemzeti gyásznap által megtanultuk, számunkra a legfontosabb a szabadság, melyért
tudunk és akarunk is küzdeni. De azt is
megtanultuk, hogy a szabadságharc nem
volt hiábavaló küzdelem, a forradalom
előtti állapotot nem lehetett visszaállítani.
A bukás ellenére a nemzetben nem csak
tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje.
Az alpolgármester arra kérte a ma élőket,
hogy merítsenek erőt az aradi vértanúk a
hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan hozott áldozataiból. Szolgáljon
példaként emberi nagyságuk, hiszen csak
így maradhat meg a magyarság önmagában… így maradhatunk meg mi magyarok – mondta Kiszely Jánosné.
A megemlékezésen közreműködtek a Dózsa György Általános Iskola diákjai. Szögi
Armand, Döme Zsuzsanna: Kötél, golyó,
hóhér bárdja, míg Szabó Jázmin, az ismeretlen szerző által írt Sírok, hantok című
versét szavalta el.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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APÁTFALVI HÍRMONDÓ

7

Mindenszentek napi megemlékezés

Az idei évben is a hagyományokhoz híven november 1-jén a temetőben megemlékeztünk hősi halottainkról. Koszorúk és mécsesek elhelyezésével tisztelegtünk
elhunyt katonák vértanúk és a háborúban elesett helyiek előtt.
14 órakor az Aradi vértanúk emlékhelyén
kezdődött a megemlékezés, Wass Albert:
„Üzenet haza” című versének részletét Antal Eszter mondta el. Az I. világháborús
emlékműnél Antal Esztertől ismét egy
Was Albert részletet hallhattunk „Gyertyaláng” címmel. A temetőbe átvonulva a
II. világháborús emlékműnél Fejes Szilvia
átiratot olvasott fel „Halottaink emlékére”.

Majd Nándori Gábor települési képviselő
úr mondta el megemlékező beszédét, aki a
hétköznapi hősök tetteit és a megemlékezés fontosságát emelte ki.
Magyar és szovjet katonák hősi sírjait is
felkereste az emlékezők csoportja. Itt Fazekas Andrea előadásában Antóni Sándor
„Emlékezés a hősőkre” című költeményét
hallhattuk, majd az eleset szovjet katonák
emlékére Kosztolányi Dezső „Az ismeretlen, végtelen temetőben” versét Molnár Regina szavalta el.
Az emlékhelyeken koszorúkat és mécseseket helyeztek el az önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, intézmények, civil
szervezetek képviselői. A koszorúzás ideje

alatt a Borbély András Band zenélt Mátó
Mátyás vezényletével.
15 órától a szabadtéri oltárnál szertartás
kezdődött, amit Jánosi Szabolcs plébános
úr vezetett.
Apátfalva Község Önkormányzata és a
Szent Mihály plébánia nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a
megemlékezésen megjelent és tiszteletét lerótta a hősök előtt. Külön köszönet
a közreműködő személyeknek és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
a megvalósításhoz.
Fekete Irén
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ovisok az iskolában
Második alkalommal került megrendezésre az iskolahívogató őszi programsorozat intézményünkben, ahol a leendő első osztályosokat látjuk vendégül. A
megszokott programok mellett, ezzel is
szeretnénk gördülékenyebbé tenni az
óvoda-iskola átmenet kihívásait a gyerekeknek és megkönnyíteni az iskolaválasztást a szülőknek. A gyerekek négy alkalommal látogathatnak el hozzánk, ahol
játékos, kreatív foglalkozások által megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel,
melynek köszönhetően ismerősként lépik
már át az iskola kapuját jövő szeptemberben. Amíg a gyerekek játszanak, addig a szülők a felsős pedagógusok segítségével interaktív programok keretében
betekintést nyerhetnek az iskola életébe,
kipróbálhatják az oktatás során használt alkalom remek hangulatban telt, remél- 15 órakor tartjuk. Szeretettel várunk mineszközöket és módszereket. Az első két jük ezután is minél többen részt vesznek den iskolába készülő nagycsoportost és
a foglalkozásokon. Novemberben még szüleiket!
kétszer találkozhatunk, legközelebb november 8-án pénteken 15 órakor, az utolCsávás Antalné, Csomor Nóra
sót pedig két hét múlva, november 22-én
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Haraptuk a levegőt
Határtalanul pályázat 2019 – A Székelyföldön jártunk
A Határtalanul pályázat keretei között
idén is volt lehetősége iskolánknak, hogy
felsős diákcsapattal ellátogasson Erdélybe. Sepsibükszádra végül tizenegy hetedikes és négy nyolcadikos tanuló indult el
két kísérőtanárral (Joó Gabriella és Tóth
László).
Az odaút, ahogyan szokott, izgatottsággal
teli zajjal, rekord mennyiségű gumicukorfogyasztással és az „Ott vagyunk már?”
kérdés percenkénti feltételével járt. Az
amúgy sem kurta utazást tovább növelte az autópályán való rostoklás, de a táj, a
bércekkel teletűzdelt horizont, a beszélgetések mégis kellemessé tették a maratoni
buszutat.
A szállásunk a Sólyomkő Panzióban volt,
ahol négy és két ágyas szobákban lettünk
elszállásolva. A szíves vendéglátás, a gazdag és ízletes étkezések, a szobák felszereltsége és tisztasága mind kiemelkedő
volt. Azt hiszem, kijelenthetem mindenki
nevében, hogy nem lehetett okunk panaszra. És bár nem töltöttünk sok időt
ott az alváson kívül, mert rengeteg programban volt részünk, de a sakkjátszmák, a
közös beszélgetések és játékok ugyanúgy

hozzájárultak, hogy mindenki gazdagabban jöjjön haza, mint ahogyan elment.
A helyi iskola diákjai és tanárai is lelkesen
és szeretetteljesen fogadtak minket.
A kezdeti bizonytalan ismerkedést hamar
felváltották a jóízű beszélgetések, a közös képek készítése. Az iskola és az egykori üveggyár történetének megismerése
mellett bőven volt idejük a gyerekeknek a
közös kötetlen időtöltésre. A közös napot

végül egy számháborúval zártuk, ami után
lovaskocsival fedeztük fel a környék természeti kincseit.
Nehéz lenne összefoglalni, hogy az ott töltött három nap alatt mennyi mindent láttunk, milyen élményekkel gazdagodtunk.
Megismertük jobban a székely kultúrát
egy tájház körbejárásával, meglátogattunk
egy vízimalmot, ami még mind a mai napig aktívan működik. De ott volt Benedek
Elek emlékműve is, illetve ellátogattunk a
Szent István kápolnához is. Megcsodáltuk
a helyi székelykapukat, tettünk egy rövid
sétát Kézdivásárhely belvárosában és helyi recept és technika lapján készítettünk
kürtöskalácsot.
Viszont a legsikeresebb programok azok
voltak, ahol túráztunk, amikor az erdőket
és a hegyeket jártuk be. A táj szépsége, a
közös időtöltés, a szabadság, ami ránk szakadt egyszerre volt felemelő és bámulatos.
Egymást segítettük a Bálványos vár felé
vezető emelkedőn, szabadon játszottunk
a torjai Büdös-barlangnál, és csendesen
szemlélődtünk a Szent Anna-tónál.
Erdély rabul ejt, és mi, akik ott voltunk,
rabjai lettünk. Belőlünk egy darab ott maradt, de gazdagabban tértünk haza. Nem
csak a vidéket, de magunkat és egymást is
jobban megismertük.
Tóth László tanár
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Környezetvédelmi vetélkedő Maroslelén
Október 11-én, iskolánk 20 alsó tagozatos diákja részt vehetett Maroslelén megrendezett, a térség községeit felölelő programsorozaton. A rendezvény a környezetvédelem, és az újrahasznosítás jegyében zajlott ahol a gyerekeknek sok érdekes és ötletes faladatot kellet megoldaniuk. Például ásványvizes palackokból hajót kellet építeniük, vagy hangokat kellet felismerniük. Előzetes feladatként egy
rövid előadást kellet készíteniük a Földünk védelmének jegyében. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, és emellett nagyon sokat
tanultak a környezetünk megóvásáról.
Simon Hajnalka
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BÍBIC OVIS HÍREK
BŰVÉSZ AZ
ÓVODÁKBAN
Október 17-én Szűcs László bűvész ellátogatott intézményeinkbe. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, sokat nevettek
és csodálkoztak a látványos trükkökön.
Fehér galambokból varázsolt macskát, ba-

kelit hanglemezt színezett át észrevétlenül,
esernyőt változtatott át és persze mindezt
úgy, hogy a gyerekeket is bevonta a bűvészkedésbe. Nem maradtak ki a felnőttek
sem, nekik összetépett papír zsebkendőből varázsolt ötezreseket, pontosabban
fogalmazva sajnos csak megmutatta, ő hogyan tud az elégetett zsebkendőből akár
tízezer forintot is varázsolni. A fellépését
egy kacagtató mutatvánnyal zárta, a meg

ivott üdítőt egy gyermek füléből pumpálta a poharába. A sok-sok csoda és nevetés
után nagy tapssal köszönték meg a kicsik
és a nagyok a látványos és szórakoztató
bűvészmutatványokat.
A jó hangulatú előadást a gyerekek még
mindig emlegetik!
Csikós Anita
óvodapedagógus
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A nyár folyamán
megszépültek az
apátfalvi óvodák
udvarai
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány a nyár folyamán
1.458.000 Ft támogatást nyújtott az óvodai
játszóudvarok fejlesztési és korszerűsítési
programjához. A játékfajtákat az óvodapedagógusok választották ki. Az udvari
játékeszközök az óvodák takarítási szüneteiben letelepítésre kerültek. A Maros utcai óvodában egy fészekhinta állvánnyal,
a Rákóczi utcai óvodában és Mini bölcsődében 2 db udvari piknik asztal ernyővel,
egy zeneszőnyeg egy almafás mászóka és
egy négyszemélyes rugós libikóka, a Dózsa
György utcai óvodában egy kétszemélyes
hinta állvánnyal és egy négyszemélyes rugós libikóka került telepítésre. A telepítéssel a Debreceni GÓBÉ Spot Kft-t bízta meg

az Alapítvány a szakszerű munka elvégzése
érdekében, szem előtt tartva a balesetmentesség fontosságát. A cég pontosan határidőre elkészítette a telepítést, az eszközöket
térítésmentesen le is szállította nekünk. Az
esésvédelmet az ütéscsillapítást homokággyal oldottuk meg az önkormányzati
dolgozók segítségével. Itt szeretnénk meg-

köszönni az Önkormányzatnak a homok
biztosítását. A gyerekek nagy örömmel fogadták az eszközöket mikor megérkeztek
újra az óvodákba, nagyon szeretnek rajtuk
játszani. Ezekkel az eszközökkel is bővültek
a gyerekek udvari játék lehetőségei.
Faragó Erzsébet
óvodapedagógus

Takarékszövetkezetben jártak az óvodások
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde óvodásai, most is mint minden évben a Takarékossági Világnap alkalmából ellátogattak az apátfalvi Takarékszövetkezetbe. A Takarékossági Világnapot október utolsó munkanapján tartják világszerte. Az óvodás gyerekekkel is
megbeszéltük miért fontos a takarékszövetkezetben dolgozók munkája, miért kell takarékoskodni és hogy miért a méhecske a jelképe.
Ilyenkor a nagycsoportosokkal ajándékot készítünk a takarékban dolgozóknak. A pénzintézetbe megérkezve énekeltünk és verseltünk
aminek a takarék dolgozói mindig nagyon örülnek. Miután átadtuk az általunk készített ajándékot, megköszönve munkájukat a gyerekek is kaptak ajándékot a dolgozóktól.
Csenteri Andrea
óvodapedagógus
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„Ahány csengő: csendüljön,
Ahány gyermek: örüljön!”

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Gyermekvédelmi munkaközössége
„Cipős doboz” Karácsonyi ajándékgyűjtést szervez
2–7 éves gyermekek számára

Kérjük a falu lakosságát, hogy a feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket juttassák el óvodáinkba, csomagolás
nélkül. Adományaikkal a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatják, szebbé teszik vele a gyermekek karácsonyát. Az ajándékok átadása karácsony előtt történik, a gyermekvédelmi munkaközösség tagjainak közreműködésével. A gyűjtés folyamatos december 10-ig.
Felajánlásaikat köszönjük!
Az óvoda dolgozói és a gyermekek

ÚJABB TÁMOGATÁS A RÁSZORULÓ
ÉS A SZÉPKORÚ LAKOSAINKNAK

Nagyon jól működik Apátfalván
az értékteremtő közmunka, mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy október végén 850 darab saját nevelésű csirkét tudtunk szétosztani. A termelésben aktívan
közreműködő közfoglalkoztatottakon kívül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
is kaptak a csirkékből, de természetesen szociális alapon is osztottunk. Gondoltunk a 65 év feletti idős és szép korú lakosainkra is,
akik szintén kaptak a baromfiból.
Az önkormányzatnak fontos, hogy
a rászoruló családoknak segítsen,
így a közeljövőben is várhatóak
még adományosztások.
Decemberben sertésállományunk egy részét is levágjuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan a feldolgozás után, darált hús-

ból, kolbászból, hurkából és egyebekből
kb. 850-900 darab ajándékcsomagot készíttetünk, melyet aztán a 65 év feletti idős
és szépkorú lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, valamint a hátrányos helyzetű családoknak osztunk ki
karácsonyra.

Sajnos az önkormányzat látókörében
nincs minden hátrányos helyzetű lakosunk, ezért kérjük, hogy jelezzék az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
felé, ha úgy érzik, hogy rászorultak és eddig nem kaptak támogatást!
Szekeres Ferenc
polgármester
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Kerékpározással a mellrák ellen
Apátfalván öt éve útjára indított
egészségprogramnak köszönhetően kiemelt figyelmet fordítunk
az egészségmegőrző, -fejlesztő,
betegségmegelőző szűrőprogramokra. Különös tekintettel az emlőrák elleni küzdelemre is, hiszen
hazánkban ez az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganatos
megbetegedés. Minden évben az
emlőrák elleni küzdelem hónapjában egészségkerékpározással hívjuk fel a figyelmet, és részvételre
ösztönözzük azokat a nőket, akik
ma még évről évre távol maradnak
az emlőszűrésektől.
Immár ötödik éve került megrendezésre
községünkben „Kerékpározással a mellrák
ellen” szlogennel meghirdetett jelképes
biciklitúra.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Világszerte és Magyarországon is

ebben a hónapban számtalan rendezvén�nyel hívták fel a figyelmet a mammográfiai
szűrővizsgálatok fontosságára. Apátfalván
2019. 10. 04-én 14,30-tól kezdődött a regisztráció a faluház előtt. A zenei aláfestésről a jó hangulatról a faluház dolgozói
gondoskodtak. Az idén több mint 90 felnőtt vett részt kerékpárral a rendezvényen.
Mindenkit regisztráltunk és mellrák elleni

küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagot
tűztünk ki. Az útvonalat szintén rózsaszín
szalaggal jelöltük
A rendezvény résztvevői között ajándékokat sorsoltunk ki, miután visszaértek a
biciklitúráról.
Az Önkormányzat két ajándékkosarat, valamint a fődíjat egy kerékpárt biztosított a
kisorsolt szerencsés nyerteseknek. Veréb
Dávid Avon koordinátor, mint magánszemély 3 Avon csomagot, Bucsányi Ágnes 3 cserép virágot ajánlott fel. Köszönjük
támogatásukat.
Köszönjük a faluház dolgozóinak a polgárőröknek a és a jelen lévő összes segítőnek
a munkáját.
Reméljük ezzel a kis programmal sikerült
a lakosság figyelmét felkelteni és jövőre
még többen élnek a szűrővizsgálatokon
való részvétel lehetőségével.
Bakáné Nagy Gyöngyi védőnő
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Orvosi műszereket kaptak az apátfalvi
háziorvosok

Kétmillió-százezer forint értékű, egészségszűrésre alkalmas orvosi eszközökkel gyarapodott az
apátfalvi háziorvosi szolgálat. Dr.
Sziebig Géza és dr. Bittó Csaba október 10-én délelőtt vehette át
azokat Szekeres Ferenc polgármestertől. Holnaptól már használják is azokat.
Az apátfalvi önkormányzat még 2016-ban
indult a Tisza és Maros Vidéke Leader
Egyesület tagjaként a Vidékfejlesztési program „A lakosság életminőségének és egészségének javítása” pályázatán különféle, a háziés a fogorvosi ellátás eszközeinek gyarapítása érdekében. A hétmillió-százezer forint
értékű pályázatot nemrégiben bírálták el. S
a háziorvosok által használatos műszereket
Szekeres Ferenc polgármester október 10én délelőtt személyesen vitte el dr. Sziebig
Géza és dr. Bittó Csaba rendelőjébe.
– Az orvosok 24 órás vérnyomásmérőt,
boka- kar indexmérőt, egy garnitúra XL
mandzsettát (csővel) és egy Multidoppy
érdoppler készletet, azaz egy érrendszeri diagnosztikai, hordozható készüléket
kaptak. Az eszközöket a háziorvosok választották ki a pályázat összeállításakor
– mondta Szekeres Ferenc. Apátfalva polgármestere hozzátette, hogy a fogorvosok
által használható digitális panorámaröntgen beszerzése folyamatban van. Azzal
együtt az orvosi műszerek értéke 7 millió

358 ezer 600 forint. Az elnyert támogatáshoz a 258 ezer 600 forintos önerőt az önkormányzat biztosította.
– Nehezen tudnák a két készülék között
különbséget tenni. Ha azonban azt nézzük, hogy az újabb szakmai elvárások mit
helyeznek előtérbe, akkor a boka- kar index mérőt – mondta dr. Sziebig Géza háziorvos. – Ennek az eszköznek az adataiból
arra lehet következtetni, hogy mennyire
rugalmas az érrendszer fala, s mennyire
normálisan reagál a különböző stresszhelyzetekre. Fizikai terheléskor egy normális érrendszer nem összehúzódik, hanem nagyobb keringést tud biztosítani. A
kóros összehúzódást hoz létre, s ezt ezzel
az eszközzel már a korai stádiumban ki lehet szűrni, még jóval az esetleges meszesedés, érszűkület kialakulása előtt. Azaz lesz

Dr. Sziebig Géza háziorvos az egyik eszközzel…

lehetőség a megelőzésére – tette hozzá.
– A beteg nyakába akasztható 24 órás vérnyomásmérő alkalmas arra, hogy kiszűrjük azokat a betegeket, akik a határeseteket jelentik, azaz nem lehető róluk megállapítani, hogy csak a pillanatnyi stresszhelyet miatt magas a vérnyomásuk vagy
egyébként is. Ez azt eszközt egész nap a
nyakában viseli a beteg, az időszakonként
megméri a vérnyomását, t s az értékeket a
rendelőben ki tudjuk olvasni vele – mondta dr. Bittó Csaba háziorvos, aki hozzátette
az összes kapott eszköz szűrésre és terápiás utánkövetésre is alkalmas.
Az eszközöket a két háziorvos igény szerint felválva használja, s holnap már munkába is állítja.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

Dr. Bittó Csaba a másik tartozékával.
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Panorámaröntgent kapott az apátfalvi
fogászat

Megérkezett, és október 23-án
már be is szerelték azt az ötmilliós digitális panorámaröntgent
az apátfalvi fogorvosi rendelőbe, melyet egy Leader pályázaton
nyert az apátfalvi önkormányzat.
Az eszköz a helybéliek mellett a
magyarcsanádi és a nagylaki betegeket is szolgálja majd, várhatóan
november/decembertől.
A legmodernebb Trident panorámaröntgent szerelték be a nemzeti ünnepen az
apátfalvi fogorvosi rendelőbe. Az eszközt
október 24-én tekintette meg Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné
alpolgármester.
– A panorámaröntgen azért kell, mert sok
mindent nem látunk a betegek szájában.
Ami látunk, az nem feltétlen az, amit kellene. Ezért kell az íny alá néznünk, amit
csak panorámaröntgennel tudunk megtenni – mondta Zádori Dániel, asszisztens,
a rendelőt működtető cég tulajdonosa.
– Előfordulnak betört gyökerek, melyekre ránőtt az íny, azaz azt szabad szemmel
nem látjuk. Ahogy az eldőlt bölcsességfogat sem. A felső fog húzásánál is nagyon
fontos, hogy lássuk az arcüreg nyílást, hiszen ez a beavatkozás és szájsebészet – tette hozzá.
Akinél szükséges a panorámaröntgen el-

készítése, azt az apátfalvi fogászatról Szegedre küldik, ugyanis Makón sem működik ilyen ingyenes, azaz a társadalombiztosítás által finanszírozott. Így a betegnek
utaznia kell, ami időt és nem csekély távolságot jelent.
– Az alsó, hátsó nagyőrlő fogak állapotát
jobban látjuk majd, mint a meglévő egyszerű röntgennel, hiszen a régi készüléknek a nyelv és az állcsont is útban van. A
panorámaröntgennel azt is meg tudjuk
állapítani, hogy a fiatalkorú betegnek hogyan állnak a bölcsességfogai, még akkor
is, ha azok úgy fájnak neki, hogy még ki

sem bújtak. De a nagyobb pótlásoknál
sem kell több fogat egyesével megröntgenezni. Azaz kisebb sugárterhelést kap a
beteg – avatott a részletekbe dr. Tóth Gábor Gellért fogorvos.
Az apátfalvi panorámaröntgen az utazgatást, várhatóan november/decembertől
fölöslegessé teszi, akkor lesz meg a hozzá való számítógép és készül el a hálózati
bekötése.
– Ezt a röntgenkészülék is annak a Leader
pályázatnak köszönhető, melynek a nemrégiben a háziorvosoknak átadott eszközök. Összesen 7,1 millió forintot nyertünk,
ebből 2,1 millióért a háziorvosok kaptak
eszközöket. A panorámaröntgenre ötmilliót nyertünk, s ezt még körülbelül 300
ezer forinttal kellett kiegészítenie az önkormányzatnak – mondta Szekeres Ferenc
polgármester, aki hozzátette, ha lesznek
még az egészségügy fejlesztésével kapcsolatos pályázatok, akkor – a házi- és a fogorvosokkal egyeztetve – a település azon is
indulni fog, annak érdekében, hogy minél
magasabb szolgáltatást biztosítsanak a betegeknek Apátfalván.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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TÖKJÓ NAP!
Remek szórakozást szervezett a
gyerekeknek október 29-én délután a helyi Faluházba az Apátfalvi
Ifjúsági Klub. Többen jöttek el a
„Tökjó” napra, mint ahány résztvevőre előzetesen számítottak.
A legkisebb gyerekek még kísérőjükkel
vagy egyenesen babakocsiban érkeztek a
faluházbeli rendezvényre. Míg a járni tudók remekül szórakoztak, a babakocsiban
ülők tágra nyílt szemmel nézték a többieket. És volt mit…
Hiszen a gyerekek ott nyüzsögtek a labirintusban, csúszkáltak a színpadon sorba tett
székek alatt, „dolgoztak” a kreatív sarokban
és a faluház udvarán csoportokban keresgették az elrejtett arany köveket. A legjobb
gyerek a kilenc közül ötöt is megtalált.
– Elsősorban csapatversenyekkel készültünk a tökjó napra, hogy az őszi szünetben
kicsit erősítsük a gyerekeknek a közösséghez való tartozását – árulta el Antal Eszter,
az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagja, a rendezvény fő szervezője. – Készültünk akadálypályával, szabadulószobával. Ugyanis ez
utóbbinak hatalmas sikere volt a nyári táborunkban. De készültünk labirintussal,
működik a kézműves sarok, illetve külön-

féle értelemfejlesztő játékok és a kincskeresés lámpással érdekesnek ígérkezik, ha
majd besötétedik. És a “just dance” is várja
a táncolni vágyókat!
Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen
hány gyereket vártak a rendezvényre, a
főszervező azt mondta: sokra készültek,
de több jött, mint amennyire számítottak. – Ennek nagyon nagyon örülünk.
Úgy szerveztük, hogy mindenkit tudjunk
foglalkoztatni. Antal Eszter hozzátette,
az Apátfalvi Ifjúsági Klub civil szervezet-

ként működik. – Régebben is szerveztünk
már ilyen napokat, csak közben az akkori klubtagok továbbtanultak, főiskolára,
egyetemre járnak, így nincs idejük erre.
Ezért most alakult egy új csoport, velük
kezdtünk újra programokat szervezni a
gyerekeknek.
A szervezők nem csak a helyi gyerekekre gondoltak, de kihelyeztek egy „ki mit
szán” dobozt, melybe az SMA-s betegségben szenvedő Leventének gyűjtöttek
adományokat.

Ruhabörzék
A HIT Gyülekezet az idén is szervez meleg ételosztással egybe kötött ruhabörzét
2019.11.14-én az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat kert helyiségében (Maros u.
39. szám alatt) kizárólag apátfalvi lakosok
számára.

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgálta- retetszolgálat jóvoltából. Segítségüket
tási Központ Család és Gyermekjóléti köszönjük!
Szolgálat 2019.10.03-án ismét ruhaPuskásné Ember Ninette
börzét tartott a budapesti Baptista Szeintézményegység vezető

Kérem lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni!
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető
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Regionális Futsal Bajnokság
Apátfalvi mérkőzései
CONTITECH-APÁTFALVA SC–SZEGEDI VSE
2019. 11. 11. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok
CONTITECH-APÁTFALVA SC–SZARVASI FC
2019. 11. 25. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok
CONTITECH-APÁTFALVA SC–SZTE EHÖK SE
2019. 12. 02. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok
CONTITECH-APÁTFALVA SC- ÚJSZEGEDI TC
2020. 01. 06. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok
CONTITECH-APÁTFALVA SC–ST. MIHÁLY FC
2020. 01. 20. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok
CONTITECH-APÁTFALVA SC–MÓRAHALOM VSE
2020. 02. 03. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok

FELHÍVÁS
SZOCIÁLIS TŰZIFA
IGÉNYLÉSRE!
Apátfalva pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásra és nyert 329 erdei köbméter
keménylombos tűzifát, 7.103.110 Ft értékben, ezért lakosainknak Apátfalva Község Önkormányzata szociális célú
tűzifát nyújt a készlet erejéig. A jövedelemhatár családoknál: 57.000 Ft/fő/hó, egyedülállónál: 85.500 Ft/fő/hó. A kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt.
A támogatáshoz kapcsolódó kérelem átvehető a Polgármesteri hivatalban, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelem beadásának időpontja 2019. november 11től november 29-ig. A kérelmek elbírálása november 29-e
után történik (ABC sorrendben). Az ügyfeleket határozatban értesíti a polgármesteri hivatal, a tűzifa átvételének helyéről és idejéről.

CONTITECH-APÁTFALVA SC–DIRNER-SILAND
FUTSAL
2020. 02. 24. 19:00
Apátfalva Sportcsarnok

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara és az Apátfalvi Gazdakör
szervezésében ingyenes tájékoztató
előadásra kerül sor
Az előadás időpontja:
2019. november 19. (kedd) 17 óra
Az előadás témái:
Kárenyhítési kérelem benyújtása novemberben
Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások szabályozási háttér és határidők
A Kölcsönös megfeleltetés előírásai, Nitrát adatszolgáltatás,
Talajmintavétel
Előadók: Fehér Attila, falugazdász
Kovácsné Czene Csilla, falugazdász
Az előadás helye:
Faluház
Apátfalva, Templom utca 57
Minden érdeklődő gazdálkodót tisztelettel hívunk és várunk!

2019. november
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

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

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
Temetésre koszorúk, sírcsokrok és
egyéb kegyeleti virágok rendelését
felvesszük. Temetőbe kiszállítását
vállaljuk.
Rendelésfelvétel:
Bíró Rita 0620 431-96-29
TÜNDÉRRÓZSA Virágüzlet

Levendula virágüzlet
Apátfalván
a Templom u. 71. szám alatt!
Temetésre és egyéb alkalmakra csokor,
illetve koszorú rendelést felveszünk.
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Trapézlemez
• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben
• Tégla, cserép
BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/A
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

Nyitva tartás:
hétfőtől–péntekig: 7.30–16.00
szombat: 7.30–13.00
Telefonszám: 70/340-8937,
30/313-1851

Nóra Kozmetika
Apátfalva, Hunyadi u. 17.
Telefonszám: 30/504-51-56
Szolgáltatások:
– Szemöldökszedés, festés
– Szempillafestés
– Arckezelések
– Gyantázás
– Smink
– Arc-és dekoltázsmasszázs

Minden kedves vevőt
szeretettel várunk!

Kisméretű mázsa, elektromos
kukoricamorzsoló, 2 db üstház, kézi
kocsi, forgótárcsás mosógép eladó.
Érdeklődni: 06-20/564-2237

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

LAKOSSÁGI
HIBABEJELENTŐ
VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy
a közterületeinket érintő javítással,
hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal
(62) 520-040-es telefonszámán.

– 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

December 5-én 9 órakor ajándékkal
várja a Mikulás az apátfalvi babákat
és kisgyermekeket (3 éves korig) a
Faluház nagytermében.
Apátfalva Község Önkormányzata

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

Mintegy kétszázötven idős és
szépkorú vett részt az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ és az Apátfalvi Önkormányzat által október 5-én délután a
helyi faluházba szervezett idősek
napi ünnepségen.
– Mindig voltak életerős, tenni vágyó idős
emberek, de a mai idősebb generációra, talán az egész nemzetre jellemző ez. Milyen
jó az ilyen emberekkel találkozni. Kíváncsiság, nyitottság az újdonságokra, kreativitás,
tenni akarás. Mindezek a tulajdonságok
azt teszik lehetővé, hogy a hatvanan túliak
lelkes ötvenesek lettek, a hetvenen túliak
pedig lelkes hatvanévesek legyenek. Világ
önökkel nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy

újabb nemzedék jövőjén munkálkodik. Az
élet rendje, hogy folyton azon dolgozunk,
hogy egyre jobb körülményeket hozzunk
létre és egyre jobb világot hagyjunk az
utánunk jövő generációra. És ha eközben
elfáradunk, ehhez az önök példájából meríthetünk erőt, hitet és bátorságot – hang-

Gulyás Jenőnét. Őt, mivel egészségi állapota miatt nem lehetett jelen, otthonában
köszöntötték, és a jelenlévő, 1927. május 18-án született Gyenge Mihályt, aki
ma délelőtt az Apátfalvi Hagyományőrző
Csoport tagjaként fellépett az óföldeáki
családi napon.

súlyozta köszöntőjében Szekeres Ferenc
polgármester. Hozzátette, azért kell odafigyelnünk idős társainkra, hogy megtaláljuk
a példát, amit követnünk kell.
A műsorban felléptek az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde Maros utcai óvodája
nagycsoportosai, majd Popányné Vaszkó
Ágnes mondott verset a idősek klubja vezetője és dolgozói nevében.
Szekeres Ferenc és Herczeghné Jáksó Anita köszöntötték a legidősebb, 1923. október 19-én született apátfalvi asszonyt:

A műsor második részében Benkóczy Zoltán, színművész, a község díszpolgára és
társulata, azaz Bozsó József. Vásári Mónika és Szóka Juli adott remekbe szabott, zenés, nótás,operettes műsort.
Ezt követően szolgálták fel a sertéspörkölt
vacsorát, melyet az idősek Lázár János országgyűlési képviselő ajándékaként küldött Csíki sörrel öblíthettek le, és tortával
fejezhettek be.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

