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Felavatták az apátfalvi focipályát
Szeptember
28-án
délután
Szekeres Ferenc polgármester,
Lázár János országgyűlési képviselő és Nógrádi Tibor, a Csongrád
Megyei Labdarúgó Szövetség
igazgatója avatta fel, Kiss-Rigó
László megyéspüspök áldotta
meg a teljesen felújított apátfalvi sportpályát és az öltözőt. Majd
két focimérkőzés szemtanúi is lehettek a szurkolók.
55 millió forinttal támogatta a Magyar
Labdarúgó Szövetség az Apátfalvi FC
Sportegyesület sportfejlesztési programját, melyet az élőfüves pálya felújítására
nyújtott be – mondta köszöntőjében Szekeres Ferenc polgármester. Hozzátette:
a pénzügyi támogatás 38 millió forint
TAO-támogatásból és 17 millió forint önrészből valósult meg. Az önrészt az apátfalvi önkormányzat biztosította. Mind a
TAO-támogatást, mind az önrészt Lázár
János országgyűlési képviselő segítségével
sikerült megkapnunk!
A sportpálya öltöző felújítása az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván” projekt egyik helyszíne
volt a többi négy mellett. Megtörténtek
a homlokzati és födém hőszigetelések,
nyílászárók korszerűsítései, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés és a napelemes
rendszer kiépítése is megtörtént. Az önkormányzat is több mint 5 millió forint
önerőből valósította meg a belső felújításokat, a festést az öltözők és a kiszolgáló
helységek kialakítását.
És hogy honnan indultunk – A 80-as évek
legvégén a régi pályát fel kellett számol-

ni, mert árvízvédelmi területen volt. 1992
tavaszán lett kialakítva a régi pálya, az
öltözés az általános iskolában történt és
busszal szállították a játékosokat a pályára. 1992 őszén készült el a régi öltöző, de
az elmúlt 27 évben sajnos az állapota na-

az tudja, ez monumentális előre lepésnek
számít, főleg, hogy nem csupán a pálya,
hanem az öltöző is megújult – fejtette ki.
És ami nagyon fontos, hogy a fejlesztések
mellett az elmúlt években az utánpótlásnevelési feladatokra a gyerekekre is, több

gyon leromlott, ezért volt fontos az öltöző
felújítása is. A pálya kialakításában, megvalósításában a legtöbb segítséget Sóki
József (Szultán) nyújtotta. Saját gyerekeként törődött a pályával, azért is lett ilyen
gyönyörű. Szeretném megköszönni neki
ezt az önzetlen segítséget, hiszen nélküle
a pálya ma nem így nézne ki.
Azt, hogy megkora fejlődés volt Apátfalván, Molnár János is elmondta, aki pontosan húsz éve járja a megyei pályákat,
ebben az évben Csongrád megye teljes
egészét magába ölelve 53 megyei helyszínen 70 pályát minősített. – Elmondása
szerint – Apátfalván két új pályával várták – és aki ismerte a régi körülményeket,

mint 40 millió forintot sikerült TAO támogatás formájában Apátfalvára hozni.
A fiatalok egészséges életmódra nevelése
Magyarország első számú nemzeti ügye,
nincs ennél fontosabb dolog. A sport a
fiatalok nevelésének legalkalmasabb eszköze, mert kitartásra, egészséges életmódra, aktív életre és becsületes versengésre tanítja őket és közösséget is teremt.
Magyarországnak erős, egészséges és elkötelezett fiatalságra van szüksége.
Apátfalva életében minden beruházás
nagy örömöt jelent, ezek között is különösen fontosak azok, amelyek a jövő
nemzedékek szolgálatába állnak.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

Jelentősen javult az iskola oktatási színvonala, a tankerület tavaly 10,7 milliót fordított, míg az
önkormányzat egymillió forintot fordított rá. A testület a Bíbic
óvoda és a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat munkájával is elégedett – derült ki a testületi ülésen.
A képviselő-testület 2019. szeptember 30-án tartotta soros ülését.
Elfogadták a Dózsa György Általános Iskola, az előző tanévben végzett munkáról.
Balázs József tankerületi igazgató szóbeli
kiegészítőjében elmondta: Balázs Katalin megbízott intézményvezető minden
lényeges dolgot leírt. Stabil a tankerület
anyagi helyzete, így az általa fenntartott
iskoláké is. 161-gyel indult a tanév, s nég�gyel nőtt a létszám. Az intézmény jó rendű minősítést kapott. Az iskola egy év alatt
165 besorolási helyet lépett előre a www.
legjobbiskola.hu rangsorában, az országos
tanintézményei listáján.
Tavaly tizenhárman szakgimnáziumban,
ketten szakközépiskolában, míg hárman
gimnáziumban tanultak tovább. Csökkent
az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma. Tavaly folytatódott az együttműködés,
az önkormányzat közel egymillió forintot
fordított az iskolára. Elmondta, idén 65 digitális aktív boardot szereztek be, Apátfalva kettőt kapott közülük. Tavaly 10,7 milli-

ót fordítottak az épületre, s a fejlesztéseket
a következő tanévben is folytatni akarják.
Az intézmény mintegy 163 ezer forintot
nyert a diáktanácstól a gyerekek ötleteinek
megvalósítására. Az iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra,
ezt mutatják a tanulmányi versenyeken elnyert eredmények.
Szekeres Ferenc hangsúlyozta, a jó együttműködést a tankerülettel, s köszönte a
több mint 10 milliós fejlesztést, s azt is
köszönte, hogy az iskolai úszásoktatást is
meg tudták oldani.
Balázs Katalin intézményvezető elmondta, jó hagyományaikat igyekeznek megtartani, a honismereti szakkörben a helyi
hagyományokat ápolják, de odafigyelnek
az esélyegyenlőségi munkára, egy EFOTpályázat támogatásával. A Microsoft-iskola sokat lendített az iskolán, s támogatta
ebben a tankerület és az apátfalvi önkormányzat is. Digitális mintaiskola szeretnének lenni. Bízott abban, hogy ez a program megtartó erővé is válik a diákok (és
szüleik) számára.
Károlyi Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta: tanodai
tapasztalataik alapján is javult az iskolai
oktatás színvonala. 80 hátrányos helyzetű
diáknak adtak 3 ezer forint tanszervásárlási segítséget.
Elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját, a három telephelyen
5 csoport működik 21-es létszámmal.

Luczó Anikó intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta: tartalmas pedagógiai élet folyik az intézményben, a pedagógusok közreműködésével. Nagy hangsúlyt fektetnek a felzárkóztatásra. Több
pályázatos is nyertek. Szekeres Ferenc
szerint a pályázatok nagy részét a gyerekek élvezik.
A testület jóváhagyta az óvoda szervezeti
és működési szabályzatát és házirendjét
is. És elfogadták, valamint szintén megköszönték az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját. Károlyi Sándor elnök szóbeli kiegészítésében
elmondta: nincs lelkiismeret furdalásunk,
hogy nem tettünk meg mindent az itteni
cigány közösségért. Közösséget szolgáló
programot szerveztünk, s az érdekeiket is
érvényre juttattuk. Ha a cigány nőket meg
tudjuk nyerni, mert ők a család motorjai,
akkor a családokat is megnyertük – tette
hozzá azzal, hogy az oktatásra helyezik a
hangsúlyt. Károlyi Sándor azt is elmondta, hogy a helyi cigány közösség a kultúra nagyköveteivé is vált rendezvényeikkel,
illetve közösséggé vált a falu nem cigány
lakóival.
Módosították a község idei költségvetését,
mely főösszege 962 millió 757 ezer forintra emelkedett. A képviselők megszavazták,
hogy a község csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
Jóváhagyták a helyi településrendezési
terv és építési szabályzat módosítását, az
M43-as autópálya új lehajtója és a leendő
Maros híd felhajtó tervezése érdekében.
Szekeres Ferenc a cikluszáró testületi ülés
végén megköszönte a képviselőtestületnek a munkáját, melyet Apátfalva község
lakossága érdekében végeztek az elmúlt
öt évben. Összegezte az elmúlt öt esztendő fejlesztéseit. Elmondta, a mai napon
166 millió forint van az önkormányzat
számláján, illetve az elmúlt fél évszázadban nem történt annyi fejlesztés a faluban,
mint ebben az öt esztendőben.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. szeptember

SZÜLETÉS:
09.02.: Mátó Levente
Édesanyja: Tóth Dóra
Édesapja: Mátó Gábor
Apátfalva, Széchenyi István utca 77.
09.04.: Szabó Martin
Édesanyja: Kocsis Diána
Édesapja: Szabó Sándor
Apátfalva, Kisköz utca 8.
09.09.: Bajusz Léna
Édesanyja: Csányi Gabriella
Édesapja: Bajusz Zsolt
Apátfalva, Nagyköz utca 29.
09.10.: Kovács Áron
Édesanyja: Füredi Noémi
Édesapja: Kovács Pál
Apátfalva, Széchenyi István utca 187.
09.20.: Major János
Édesanyja: Széll Tímea
Édesapja: Major János
Apátfalva, Maros utca 38.

HALÁLESET:
Antal Imre
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 55.
Élt: 62 évet
Restás Antal
Apátfalva, Csokonai Mihály utca 55.
Élt: 70 évet
Sóki István
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 79.
Élt: 83 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Papp Lívia Éva és Kovács Gábor
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 150.
Sóki Gergő és Tóth Aranka
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 79.
Bencze János és Varga Mónika
Apátfalva, Széchenyi István utca 99.

BURSA
HUNGARICA
A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. A pályázat
kiírására 2019. október 2-ig kerül sor. A pályázatokat a polgármesteri
hivatalhoz 2019. november 5-ig nyújthatják be a felsőoktatási intézmények hallgatói. A pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha a családjában az
egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, 42.750 Ft-ot, a pályázót egyedül nevelő szülő esetén pedig a kétszeresét 57.000 Ft-ot nem haladja
meg.

„A” típusú pályázatot
nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

„B” típusú pályázatot
nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik
a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben
még felvételt nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a
2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázathoz szükséges kérelem átvehető munkaidőben a polgármesteri hivatalban Varga Györgyné ügyintézőnél, illetve letölthető a
www.emet.gov.hu internetes oldalon.
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A 2019. évi helyi önkormányzati
választások induló jelöltjei
Apátfalva Helyi Választási Bizottsága a 2019. szeptember 18-i ülésén jóváhagyta a 2019. október 13.
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a roma és román nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szolgáló szavazólapok adattartalmát.
A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendje a következő:
Polgármesterjelölt
1.	Szekeres Ferenc FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
(KDNP)
2.	
Langó Csaba FÜGGETLEN JELÖLT

Helyi önkormányzati képviselőjelöltek
1.	
Kiszely János Pálné FIDESZ- MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
2.

Herczegné Jáksó Anita FÜGGETLEN JELÖLT

3.	
Sókiné Kubinyi Éva FÜGGETLEN JELÖLT
4.	
Restás István FÜGGETLEN JELÖLT
5.	
Antal Sarolta FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
(KDNP)
6.	
Antalné Biró Rita FÜGGETLEN JELÖLT
7.	
Nándori Gábor FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
(KDNP)
8.	
Fekete Irén FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
(KDNP)
9.

Langó Imre György FÜGGETLEN JELÖLT

10.	
Kovács Józsefné FÜGGETLEN JELÖLT
11.	
Bálintné Siprikó Zsuzsanna FÜGGETLEN JELÖLT
12.	
Varga Péter FÜGGETLEN JELÖLT
13.	
Czigeldrom-Korom Zoltán FÜGGETLEN JELÖLT
14.	
Veréb Anett FÜGGETLEN JELÖLT

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
1.	
Kolompár Mihály FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)
2.	
Kisalbert Tibor FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)
3.	
Léderer Klaudia „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (LUNGO
DROM)
4.	
Károlyi JánosFIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)
5.	
Raffai János István FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)
6.	
Kolompár Diána FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)
7.	
Károlyi Sándor (1970) „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
(LUNGO DROM)
8.	
Károlyi Róbert „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (LUNGO
DROM)
9.	
Károlyi Sándor (1950) „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
(LUNGO DROM)
10.	
Juhász Mária „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (LUNGO
DROM)
11.	
Károly József FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FIROSZ)

Román nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
1.	
Fejes Szilvia „ÖSSZEFOGÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKÉRT” EGYESÜLET (ÖMRE)
2.	
Varga Elisabeta „ÖSSZEFOGÁS A MAGYARORSZÁGI
ROMÁNOKÉRT” EGYESÜLET (ÖMRE)
3.

F üvesiné Varga Anikó „ÖSSZEFOGÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁNOKÉRT” EGYESÜLET (ÖMRE)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az újonnan épült kettő darab élőfüves
sportpálya kerítéssel, cserepadokkal, korlátokkal, lelátóval, világítással, labdafogó
hálókkal, öntöző rendszerrel, kitűnő körülményeket teremt a labdarúgáshoz.
Bízunk benne, hogy a beruházások jól
szolgálják majd az apátfalvi sportolni vágyókat, és az apátfalvi labdarúgás felemelkedéséhez is hozzájárul. A feltételek már
adottak, csak Ti kelletek hozzá, fiatalok! –
mondta el Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere a köszöntőjében.
Szeretnék gratulálni azokhoz a sportlétesítményekhez, melyeket a település a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel összefogásban, közös sikerként hozott létre, vállalkozók, adófizetők bevonásával, lehetővé
téve azt, hogy minden apátfalvi fiatal számára a sportolás valóban lehetőség és egy
élmény lehessen – mondta Lázár János
országgyűlési képviselő, aki gratulált ahhoz is, hogy egyetlen kamion sem ment el
a pálya közeli úton, s nem zavarja a helybéliek nyugalmát.
Nógrádi Tibor, a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója a köszöntő-
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jében az apátfalvi élményeit is felidézte
és elmondta: Apátfalva megérdemli, hogy
megfelelő infrastruktúrát kapjon, hiszen
az apátfalvi labdarúgás már több mint hét
évtizede szolgálja az itt élőket. Gratulált a
létesítményekhez és a településnek további sok sikert kívánt.
Kiss-Rigó László megyéspüspök megköszönte a meghívást és elmondta, nagy
élmény részt venni egy létesítmény átadásán, ami sok örömet jelent sokaknak. Ezután a pályát és az öltözőt áldotta meg.
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A megnyitó után kezdődött a Budapest
Honvéd és az Apátfalvi öregfiúk barátságos mérkőzése, majd a Contitech – Apátfalva bajnoki labdarúgó mérkőzése.
A megnyitón közreműködött a Tini és
Mini Majorette Csoport, illetve a a Mátó
Mátyás által vezényelt Borbély András
Band fúvószenekar.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolai életünk
Halkan útra kel a nyár, s
észre sem vesszük, beköszönt az ősz, a szeptember s vele az új tanév.
Az idei nyár sem telt tétlenül iskolánkban, számos új fejlesztéssel, innovációval várunk benneteket, gyerekeket az új
tanévben is. Elindultunk
mi is az okos iskola felé vezető úton. Az idén
már három osztályban
dolgozunk
rendszeresen okos eszközökkel, a
Tankerületi Központ pedig két hatalmas interaktív panelt kaptunk. Az
hordozható változat az
alsós osztályok munkáját segíti. Becsengettek
a Microsoft Innovatív
Iskola programba is. Az
Apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola második

évben vesz részt a programban.
A Microsoft Innovatív Iskola
Program 2016-ban indult el
azzal a céllal, hogy lendületet
adjon az oktatási körülmények
21. századivá tételéhez. Az iskolaigazgatókat vezetőképző
tréningsorozattal, a tanárokat
módszertani képzéssel készítik fel. „A most tanulóit a jövő
munkaerőpiacára kell felkészítenünk. De milyen képességekre
lesz szüksége a 2030-as évek álláskeresőjének? Egy mesterséges
intelligenciával átszőtt világban
épp az olyan emberi kompetenciák fognak felértékelődni, mint
a kreativitás, az együttműködés
és a kritikai gondolkodás” – világított rá a digitális oktatás és
a jövő HR kihívásainak összefüggéseire Szentpétery Boglárka, a Microsoft Magyarország
HR igazgatója. Szerinte ezeket újragondolt szerepekkel és pe- resen találkoznak, hogy motia kulcsképességeket csak inno- dagógiai eszközökkel lehet fej- válják egymást, és megosszák
vatív oktatási módszertannal, leszteni. A résztvevők rendsze- a legjobb gyakorlatokat, vagy
megoldást keressenek a tapasztalt problémákra. A leginkább
inspiráló munkát végző, XXI.
századi megoldásokat alkalmazó iskolák igazi referenciasulikká válhatnak! Szeptember
17-én csodálatos zenei élményben volt része iskolánk zeneszerető diákjainak. A Nemzeti
Filharmonikusok egy pályázat
keretében koncertet adtak a
gyerekeknek. Szathmáry Éva,
a program szervezője nagyon
elégedett volt a hallgatósággal,
a kérdésekre a tanulók ügyesen válaszoltak. Új hangszereket is megismerhettek. A koncertről egy rövid részletet az
iskolai Facebook oldalunkon
megtekinthetnek. A pályázatot
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ni, akadálypályán végig menni,
mesét írni és kvízkérdésekre válaszolni. Csapatunk a III. helyet
szerezte meg a 9 csapat közül.
Szeptember 27-én kistérségi
olimpián vettek részt a felsősök.
lány és fiúfoci, sakk, csocsó röplabda mérkőzéseken vettek részt
a gyerekek, és ismét a III. helyet
érték el. Másnap hatalmas erőpróbára került sor, következett
a földeáki maratoni váltó, melyen iskolánk ötödik éve vesz
részt. Húsz futó tette meg a tá-

Kocsis Katalin tanárnő készítette Úton a zene címmel.
A térség községeinek Önkormányzatai egy pályázat keretében programsorozatot biztosítottak iskoláiknak Maroslelén.
szeptember 20-án került sor
az éjszakai akadályversenyre,
melyre 20 tanulóval neveztünk
be. Érdekes feladatokat kellett
megoldani a népmesék világáról: sárkánycsontokat keresni,
lencsét és babot válogatni, talicskázni, népdalokat énekel-

7
vot, hatalmas versenyben az induló iskolákkal. Őszinte öröm
töltött el bennünket, pedagógusokat, hogy milyen szeretettel
segítették, bíztatták egymást a
gyerekeink. Végül a III. helyen
zártunk a versenyben. A tanári csapat is készült, Osztály, vigyázz! formációnk az I. helyet
szerezte meg. Ráadásul még az
iskolák közötti főzőversenyt is
megnyertük. Az elkészült marhapörköltet farkasétvággyal kebeleztük be.
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BÍBIC OVIS HÍREK
Családi nap
az Apátfalvi
óvodákban
2019. szeptember 20-án került megrendezésre az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde mindhárom tagintézményében az
EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyermekeink
a jövő – humán szolgáltatások minőségének
fejlesztése Csongrád megyében” c. pályázat
kapcsán a Családi nap elnevezésű óvodai
program. Erre a napra a gyermekek szüleikkel vagy hozzátartozóikkal érkeztek meg
az óvodába és az egész délelőttöt együtt
tölthették. A nap kezdetén a gyermekek
szabad játéktevékenységet választhattak
maguknak, majd a tízórait megelőzően
közösen tornáztunk egyet. Ezt követően
elfogyasztottuk a tízórait majd a gyermekeknek lehetőségük volt szabad játékte-

Támogatás a Családi
napra
2019. szeptember 20-án megrendezésre
került az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődében az EFOP-3.9.2-16-2017-00028
„Gyermekeink a jövő – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében” c. pályázat kapcsán Családi
napunk. A pályázat lehetőséget adott tárgyi eszközök, élelmiszerek beszerzésére. A
pályázaton túl immár többszöri alkalommal támogatta e rendezvényt több makói
vállalkozó. A KACSNER Kft. Zöldség- és
Déligyümölcs Nagykereskedés által adományként kaptunk kígyóuborkát, tojást,
szőlőt, banánt, körtét, almát, közel 9000 Ft

vékenységére, barkácsolásra, mozgásra. A
szülők eközben közösen szendvicseket és
gyümölcssalátát készítettek, melyet később elfogyasztottunk. A nap folyamán
mind a gyerekek, mind a szülők részt vehettek különböző védőnői szűréseken is. A
nap hátralévő részében pedig az udvaron

biztosítottunk közös játéktevékenységet a
gyermekek és szüleik részére. A program
zárásaként pedig a gyermekek egy-egy kis
jelképes ajándékkal térhettek haza.
Jázmin Laura
óvodapedagógus

értékben. A Galla és társa Kft-től szalámit, Hálás köszönetet mondunk Kacsner Istmargarint és sajtot kaptunk, a Mesterpék ván, Balogi Sándor és Galla Zoltán
Kft. – Olasz Pékség – a kenyeret biztosítot- vállalkozóknak.
ta a szendvicsek elkészítéséhez.
Luczó Anikó intézményvezető
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Támogatást kapott az Apátfalvi Bíbic Óvoda
és Bölcsőde

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Ismét papír és PET palack gyűjtési akciót szervez, melyre
kéri a lakosságot, hogy kapcsolódjon be.

2019. szeptember 2-től,
folyamatosan október 25-ig
lehet vinni az újágpapírokat, kartondoboz papírokat és
PET palackokat mindegyik óvodába.
Konténeres szállítás időpontja: október 29.
Kérjük, a papírdobozokat hajtsák szét, csak így lehet elhelyezni!

Ezzel a tevékenységgel nagyban hozzájárul az
Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány támogatásához.
Tegyünk közösen a környezetünk tisztaságáért!

Köszönjük!

Tisztelettel: Az óvoda dolgozói

AZ ÓVODÁS GYERMEKEK BŰVÉSZ ELŐADÁSON
VESZNEK RÉSZT
2019. október 17-én, csütörtökön,
8.30-tól Dózsa oviban,
9.30-tól Rákóczi oviban,
11.00-tól Maros oviban
Helyszín az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ klubterme.

Apátfalva Község Önkormányzatának nyertes pályázatának köszönhetően – TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - megújultak intézményeink.
Mindhárom épületünkben napelemes rendszer került kiépítésre, fűtéskorszerűsítési munkálatok (tető, homlokzat
hőszigetelés, kazán csere), nyílászáró cserék, valamint akadálymentesítés valósult meg. A felújítás után szükség volt
az arra kijelölt nyílászárók szúnyoghálóval történő ellátására. A fenntartó önkormányzat költségét Bíró Antal és felesége, Erzsike egyéni vállalkozók 30.000 Ft értékű felajánlásukkal támogatták.
Támogatásukért hálás szívvel mondunk köszönetet!
Az óvoda minden dolgozója

Kedves Szülők!
MESEFIGURÁK AZ ÓVODÁBAN
A nyár folyamán elkészült a Maros utcai óvodában egy
sport szertár, melynek külső oldalára mesefigurákat festett
Csikós Anita óvodapedagógus.
A gyermekeknek és a felnőtteknek is nagyon tetszett az elkészült alkotás, mely színfoltot képez az gyermekudvar levegőztetőjében. Anita munkáját a kollektíva és a gyermekek
nevében is köszönjük.

FÉNYKÉPÉSZ jön intézményünkbe
október 25-én (pénteken)
8 órakor a Maros és a Dózsa Gy. utcai óvodába,
11 órakor a Rákóczi utcai óvodába.
Minden gyerekről készít képet,
megvásárolni nem kötelező.
(A testvéreket is be lehet hozni!)
Tisztelettel: Óvoda vezetősége
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V. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár

A Belügyminisztérium „Vidéki hagyományok és ízek vására” címmel, immár ötödik alkalommal rendezte meg az Országos
Közfoglalkoztatási
Kiállítást.
A 2019. szeptember 20-21-ei rendezvényen több mint 130 kiállító mutatta be értékteremtő tevékenységének eredményét.
A Vajdahunyad várában és környékén
megtartott vásár célja, hogy a nagyközönség számára is bemutassa az egész országban működő értékteremtő közfoglalkoztatást. A rendezvényt Pogácsás Tibor,
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára nyitotta meg. A főváros kedvelt
zöldövezetében lezajlott rendezvény ismét
nagy népszerűségnek örvendett, a két nap
alatt közel 40 ezer látogatója volt. A családbarát rendezvényen 101 közfoglalkoztató,
továbbá harminc szociális szövetkezet és
egy szövetkezeti együttműködés mutatkozott be. Megyénkből az önkormányzatok közül csak Apátfalva és Maroslele kapott felkérést a kiállításon való részvételre.
A start mintaprogramjainkból a legszebben sikerült termékeinket összeválogatva
igyekeztünk bemutatni. Az állattartáson
és a növénytermesztésen túl, (amit molinón és szórólapon mutattunk be) az előállító üzemeink termékei is bemutatásra

kerültek. A Közfoglalkoztatási Kiállításon
és Vásáron a Mívesház Manufaktúra két
dolgozója, Tari Andrea és Guvat Lászlóné
rendezték be a termékeinkből a pavilont,
valamint az érdeklődőknek válaszoltak a
szakmai kérdésekre.
Ez az esemény jó példája annak, hogy a
közfoglalkoztatásnak a munkaerőpiaci integrációs hatáson túl jelentős szerepe van
a vidék- és településfejlesztésben, a kistelepülések önellátóvá válásának folyamatában is.
A rendezvényre kilátogatók ízelítőt kaphattak a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből és az
ezekből előállított termékekből. Az érdeklődők megismerkedhettek olyan különlegességekkel is, mint a gyógynövényekből
készült szirupok, a zöldségkrémek vagy
mézeskalácsból készült figurák és ajándéktárgyak. A gasztronómia iránt fogékonyak
megízlelhették a hagyományos tájjellegű
ételkülönlegességeket: kóstolót kaphattak
többek között slambucból, lepcsánkából,
töltött laskából, struccpörköltből, molnárkalácsból is.
A gyermekek népi fajátékokkal játszhattak,
megismerhették a tűzoltóság és a rendőrség munkáját, kézműves bemutatókon

egyebek mellett kipróbálhatták a fafaragást, a kosárfonást, a dekupázs technikát,
a fazekas korongozást, a csipkekészítést, a
csuhéfonást és a csigatészta készítést is. A
szórakozni vágyókat gyermekkoncertek
és néptánc-előadások várták, pénteken
zárásként Vastag Csaba, szombaton pedig
Radics Gigi lépett fel.
Az országosan is egyedülálló rendezvény
nagy lehetőség a kistelepüléseknek a bemutatkozásra, a termékeik megismertetésére, a piacteremtésre. Ahogy azt záróbeszédében dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi
helyettes államtitkára említette, a kiállítások alkalmat teremtenek a közfoglalkoztatók közötti szoros együttműködésre, továbbá a tapasztalatok cseréjére is.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden munkatársunknak, akik a
közfoglalkoztatási programokban ill. a feladatok ellátásában részt vesznek és munkájukkal hozzájárulnak a mindennapokban Apátfalva sikereihez.
Forrás: Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási portál alapján
Szekeres Ferenc polgármester
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Egy különleges könyvátadó
– Apátfalva értékei –

Évszázadok hagyományait, kulturális örökségének eddig felfedezett értékeit összegzi a Vargáné
Nagyfalusi Ilona által összeállított
kötet, amely az apátfalviak örökségét menti át a jelen nemzedéknek – többek között erről beszélt
Dr. Marjanucz László egyetemi tanár a könyv bemutatóján.
A kötet összegzés: többek között olyan ősi
mesterségeket mutat be, amelyek a mai
fogyasztói társadalomban most épp nem
számítanak értéknek, de a jövő ökologikus gondolkodásához ezek lehetnek azok
a csírák, amelyekre alapozva újra gondolhatjuk a műanyagmentes világot (ld. 1., 3.,
8. fejezet).
Ugyanígy a bio és az öko világában hasznos, ha megismerjük az egészséges táplálkozás népi elemeit, a faluközösségre
jellemző sajátos gasztronómiát (6. és 7.
fejezet).
A falu kulturális életének alakulását is nyomon követhetjük a könyv alapján (2., 4., 7.
és 11. fejezet), hiszen a népi vallásosság
éppúgy hozzátartozik a gyökerekhez, mint
az oktatásügy és a sajtó. Ezeknek a lenyomatait is őrzik a mai programok: a Szent
Anna-napok éppúgy, mint a lovasnap, illetve a Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találkozó.
Nagy értéke a kötetnek, hogy az itt bemutatott értékeket a szerző kiváló fotókkal il-

lusztrálta: ezek azok számára, akik ismerik
a bemutatott tárgyakat, a könyvben szereplő személyeket, jelen voltak a rendezvényeken, felidézik az átélt emlékeket; a
kötet olvasói részére pedig élővé teszik a
folklórt: megelevenednek a könyv lapjai.
Számomra több helyen nagyszüleim világát idézik meg a bemutatott értékek: én
már nem találkozom kaskötőkkel, csuhéfonókkal, s ma már eszembe sem jut csőregét sütni, pedig emlékeimben él, amikor
nagymamám még a fedőre tette a sütés tak az értékek felmutatásához, közkinccsé
előtt álló tésztadarabokat.
tételéhez, azaz a települési értéktár elemei
nemcsak nekrológ-funkciót tölt be, hanem közöttünk élő, hús-vér emberek tevékenységének is emléket állít.
S végül egyetlen ÉRTÉK-et szeretnék kiemelni. Nekem, mint tanárnak az életemben a legfontosabb szerep a diákoknak, fiataloknak jut. Feladatomnak érzem, hogy
bevonjam őket abba a világba, ami körülvesz bennünket, s megmutassam mindazt
a kincset, ami ott hever a lábuk előtt. Azt
remélem, hogy ők is tevékenyen alakítják
majd a környezetüket, a rájuk bízottakat,
a világot. Ma a kütyük elviszik a „modern” gyerekeket, s azért különösen hálás
vagyok, hogy már többször részese lehettem egy egyfajta élménypedagógiának: a
A könyv erényei közül kiemelkedik, hogy parasztolimpiának. A gyerekek öröme fela kötetben jelen vannak ma élő kézmű- hőtlen volt, amikor sikerült teljesíteni egyvesek, mesteremberek, s a hagyományok egy versenyszámot: legyen az abronyicán
azon őrei, akik munkájukkal hozzájárul- való vízhordás, patkódobás, csutkavárépítés vagy gombzúgatás.
Köszönet illeti az alkotón kívül mindazokat, akik támogató levelet írtak egy-egy értékhez, azaz a falu népét, hiszen nélkülük
nem jöhetett volna létre ez az összefoglaló,
s ezúton is bátran és szeretettel biztatok
mindenkit arra, hogy ha felfigyelt a környezetében lévő bármely értékre, tegye azt
elérhetővé a köz javára, és ossza meg tudását, hogy újabb ismeretekkel bővülhessen
Apátfalva eddig 69 értéket számba vevő
listája.
Mészáros Ildikó
a kötet nyelvi lektora
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V. Gasztronómiai fesztivál

Szeptember 7-én délután három órakor a
Hunyadi utcai parkban
vette kezdetét az ötödik
Gasztronómiai Fesztivál,
melyet Apátfalva Község
Önkormányzata szervezett meg.
Azt gondolom, jól döntöttünk, amikor arra az
elhatározásra jutottunk,
hogy egy napot feltétlenül kellene áldozni az
apátfalvi
tradicionális
ételek megismertetésére. Az elgondolás helyességét már négy sikeres
rendezvény igazolta. A
gasztronómiai fesztivált
azzal a céllal hoztuk létre, hogy megismertessük
az elkészítési módokat és
megkóstolhassuk az ételeket eredeti receptek
alapján.
Szeptember 7-én immár ötödik alkalommal került megrendezésre
gasztronómiai
fesztiválunk. Az idei évben

asszonyok, hölgyek készítették: palacsinta – Bajusz Andrásné, Csonka Jánosné, Dorogi
Kitti, Nagy Sándorné –, túrós
béles- Veréb Józsefné, Veréb
Anett, Vargáné Nagyfalusi Ilona –, kevert pite – Kardosné
Dancsi Katalin, Kiszely Jánosné –, töpörtős pogácsa – Csikota Józsefné, Kerekes Jánosné,
nyolc főétellel és hatféle süte- Tóth Jánosné –, kőttes – Fekete
ménnyel, édességgel vártuk az Ilona, Takács Mihályné, Sóki
érdeklődőket.
A szakácsok és ügyes hölgyek,
asszonyok már kora délután
szorgoskodtak a sütők és bográcsok körül. 15 órától folyamatosan elkészülési sorrendben lehetett kóstolni a finomságokat. Szakácsaink jóvoltából
készült marhapörkölt – Ludányi István és Papp Erzsébet –,
kakaspörkölt – Kiszely János, Józsefné –, meggyes pite – KöFekete Antal, Jung Róbert –, teles Florentina és Machnitz
disznópörkölt – Tóth Tamás, Zoltánné –. Köszönjük minKovács László –, birkapörkölt- denkinek az egész napos álLangó Mátyás, Gönczi Gábor –, dozatos munkát! Finomságok
birkapörkölt – Kisalbert Tibor, elkészülése alatt arcfestésre és
Károlyi János, Köteles Gábor csillámtetoválásra is lehetőség
–, savanyú káposztás árpakása volt. Bökény Népe sátrában pebúzakolbásszal – Bökény Né- dig a kézi malom segítségével
pe Kulturális és Harcművésze- őrlést lehetett kipróbálni.
ti Egyesület –, paradicsomos A délután folyamán Szekeres
káposzta és szárma – Cigány Ferenc polgármester úr köNemzetiségi Önkormányzat –, szöntötte a megjelenteket. Ezciorba cu carne de pui, azaz után a gyermekek tombolásavanyú csirkeleves – Román jának kisorsolása következett.
Nemzetiségi Önkormányzat. Minden jelenlévő kiskorú 14
Süteményeket és édességeket éves korig játékot, játékokat

nyert. A tombola kisorsolásában közreműködött Antal Sarolta, Fekete Ilona, Kiszely Jánosné, Veréb Anett és polgármester úr, aki a főnyereményt
kisorsolta, ami az önkormányzat édességcsomagja volt.
Sztárvendég is színesítette a
programot, hiszen 18 órától
Sláger Tibó lépett a színpadra
és fantasztikus mulatós hangulatot varázsolt. A jó hangulat-

ról az est hátralevő részében a
Premier zenekar, azaz Csonka
Jani és barátai gondoskodtak.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében köszönjük mindenki áldozatos munkáját!
Köszönet a szakácsoknak és a
hölgyeknek, asszonyoknak, isteni ételek, édességek készültek. Külön köszönet az önkormányzat, a faluház alkalmazottainak, közfoglalkoztatott
dolgozóknak, önkénteseknek,
ifjúsági klub és a képviselő-testület tagjainak.
Fekete Irén
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Egészségügyi hírek
ben hogyan tudnak segíteni bajba jutott
társaikon.
Hirdetés a 14. oldalon
A szűrésektől független várjuk az érdeklődőket minden korosztályból, általános
A lakossági szűrővizsgálat alkalmával a és, középiskolás tanulókat, jogosítvány
Sportcsarnokban lehetőség nyílik újra- megszerzésére készülőket, és minden
élesztés gyakorlására 4 db Ambu-babán, érdeklődőt.
valamint Defibrillátor szakszerű használatának megtanulására. A szakemberek be- MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS
mutatása után korlátlan gyakorlási lehető- Emlőszűrést szervezünk Apátfalván a
séget biztosítunk.
Sportcsarnok előtt a Szűrőbuszban 2019.
Kérjük a lakosságot, hogy éljenek ezzel a május 24-én pénteken 13-18 óra között. A
lehetőséggel, tanulják meg, vagy frissítsék vizsgálatra névre szóló behívólevelet kapfel ismereteiket, hogy váratlan helyzetek- nak azok a hölgyek, akiknek aktuális a vizsLAKOSSÁGI SZŰRŐVIZSGÁLATOK

gálat. Indokolt esetben háziorvosi beutalóval lehet a szűrést igénybe venni. Időpont
kérés információ a védőnőknél kérhető.
ÁTMOZGATÓ TORNA
Immár heti két alkalommal tartjuk az átmozgató tornát az idősebb korosztály
számára.
Minden hétfőn 17-18 óra között az iskola tornatermében, valamint csütörtökön
16,30-17,30 között a Sportcsarnokban. Az
önkormányzat biztosítja számunkra az
eszközös tornához szükséges nagy labdákat és gumiszalagokat a Sportcsarnokban,
így azokat is szívesen várjuk akiknek nincs
otthon ilyen eszközük.
Mi már kipróbáltuk !!!
A fent említett programok a Makói Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, lebonyolításában, és anyagi támogatásával
valósulnak meg, így a lakosság számára
minden program ingyenes.
Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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A szűrővizsgálatok nem
diagnosztikai jellegűek.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Apátfalva

2019. október 19-én 8:00-16:00-ig
a Sportcsarnokban (Templom u. 67.)

Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnőnél a 62/260-051

A szűrővizsgálatok nem
diagnosztikai jellegűek.
A változtatás jogát fenntartjuk!

EFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi szolgáltatások
minőségének fejlesztése Csongrád megyében”

Nagy szeretettel vár minden kedves
régi és új vásárlót a
BUNDÁS ÉLELMISZERBOLT
(régi nevén: Fabolt)

– Nyitva tartás, az év 365 napján: reggel 6-tól este 10 óráig
– Kibővített árukészlet (min. 1300 féle termék)
– Meglévő és új termékek széles választéka új (csökkentett)
árakkal
– Bankkártyával való fizetés, telefon feltöltés, áram- és gázfeltöltés hamarosan...
– Több hűtött termék széles választéka kapható
– Három féle kenyér (Favorit, Olasz és Forrai pékségek)
– Mindennap délután 5 órakor érkezik a még meleg, gözölgő forrai kenyér és péksütemények egyenesen a
kemencéből
– Esti rendeléseket is felveszünk a bolt telefonján.
– 
Folyamatos változások, újítások a vásárlók igényeit
kielégítve
– A nap első vásárlója mindig vendége egy kávéra a boltnak
– Ingyenes wi-fi, internethasználat a bolt körül.
– Aktív Facebook-oldal: „Bundás Élelmiszerbolt”
– Kedves, barátságos, szeretetteljes és mosolygós kiszolgálás
A bolt dolgozói: Gyöngyi, Dávid, János és András
A bolt telefonszáma: 06705501841

2019. október
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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ELADÓ!
Daewoo Lublin motoros kisteherautó,
MTZ utáni munkagépek.
Telefon: 70/251-3243

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.
Nyitva tartás:
hétfőtől–péntekig: 7.30–16.00
szombat: 7.30–13.00
Telefonszám: 70/340-8937,
30/313-1851
Minden kedves vevőt
szeretettel várunk!

Apátfalvi Termálkertészetbe paprika,
paradicsom termesztéshez helyi dolgozót keresünk folyamatos és alkalmi
munkára. Telefon: 20/343-1653

FAGALLYAZÁS!
Cégünk az NKM Áramhálózati Kft.
fagallyazó partnereként 2019 október hónapban az elektromos hálózat
biztonsági övezetének karbantartása
céljából gallyazási munkákat végez
az Önök településének belterületén.
Megértésüket és türelmüket előre
is köszönjük!
Káity Szilárd
Borbolya 2000 Bt.
6771 Szeged Mályva utca 16.
Mobil: +36-30-281-0288
www.borbolyabt.hu

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
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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

RÓKÁK
VESZETTSÉG
ELLENI
IMMUNIZÁLÁSA

A Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási
Hivatala Állategészségügyi
Hatósága Apátfalva Község
belterületnek nem minősülő
közigazgatási területeire
2019. október 5- től
2019. október 20. napjáig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el.
A kihelyezett csalétkekhez
ne nyúljanak!
A kutyákat ne engedjék szabadon!
A figyelmeztető plakátok
kihelyezésre kerültek
a falu forgalmasabb helyein.
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Megnőtt a gyermekvállalási kedv Apátfalván, köszönhetően a település fejlődésének és a falusi csoknak is. Az apátfalvi képviselő-tesület még tavaly döntött arról, hogy minden apátfalvi újszülött családja
40 ezer forintos készpénzes támogatást kap.
Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné
alpolgármester 2019. október 4-én délelőtt öt újszülöttet köszöntött.

Kovács Áron szeptember 10-én született Füredi Noémi és Kovács
Pál második gyermekeként. Az anyuka elmondása szerint az apuka és a testvére, Hanna is sokat segít az újszülött baba körül. Sokat kiviszik sétálni a friss levegőre a kis Áront.

Elsőként Demény Pannát és szüleit Demény-Szabóki Hajnalkát
és Demény Elemér Andrást látogatta meg az önkormányzat. Bár
a vártnál hamarább született, de az anyuka elmondása szerint a
kicsi Panna teljessen egészséges. A nagyszülők is sokat segítenek
a baba körül.

Molnár Boglárka 2019. augusztus 8-án született Molnár Anett és
Molnár Csaba második gyermekeként. Az anyuka elmondása szerint a bátyja már nagyon várta. A baba picit hasfájós, de ennek ellenére nagyon nyugodt. A mamák nagyon sokat segítenek. Az önkormányzati támogatásnak nagyon örültek, nagy segítséget jelent.

Bajusz Léna Szegeden született szeptember 9-én, Csányi Gabriella és Bajusz Zsolt harmadik gyermekeként. Nagyon nagy öröm,
hogy a két kisfiú mellé most egy kislány érkezett. Levente és Áron
is várták haza az újszülött kislányt. Az anyuka elmondása szerint
így lett teljes a családjuk.

Molnár Imre Kálmán július 14-én látta meg a napvilágot Makón,
Hegedűs Szilvia és Molnár Imre első gyermekeként. Testvére még
nincs, de pár év elteltével szeretnének. Az apuka sokat segít a fürdetésben és a pelenkázásban is. A kicsi Imre Kálmán nagyon jó
baba, nyugodt, nem sír. A nagyszülök sokat segítenek a szülöknek és a babának is.

