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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
A következő napok-hónapok arról szólnak majd, hogy elkezdjük a jövőt tovább építeni közösen, Önökkel együtt. Ha vis�szatekintek a 2019-es évre, az
öröm és büszkeség kerít hatalmába, hiszen sikeres időszakot
zártunk Apátfalva életében december végén.
Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk-dolgozunk
rajta. Látjuk, Apátfalva sikeres település,
amely fejlődik, gyarapodik. Úgy vélem,
kellő önbizalommal vághatunk neki a
jövendő évnek is. Az újév lehetőséget ad
arra, hogy az elmúlt év tapasztalataiból
merítsünk, jobbá váljunk és jobbá tegyük
szűkebb világunkat. Sokan fogadalmakkal próbálkoznak, melyek legtöbbször
nem túl sikeresek, de mindig a hibák és
hiányosságok felismeréséből fakadnak.
Mindannyiunkban ott él a remény, hogy

sok jó, és szép esemény vár ránk, és ott
él a hit, hogy az „égiek” vigyáznak szeretteinkre és ránk. A múló évek során
folyamatosan építkezünk, építjük saját
személyiségünket, értékrendünket, egyre jobban megismerjük önmagunkat. Az
újabb év újabb mérföldkő saját fejlődésünk útján, mely akkor válik igazi kinc�csé, ha mások szolgálatába állíthatjuk, ha
mások életének jobbá tételére fordítjuk.
E tiszta szándékkal vezérelve mindennapjainkban az újév nem lesz más, mint
az óév folytatása, hiszen nem valami újat
kezdünk, hanem folytatjuk azt, amiben
hiszünk és értékesnek ítélünk.
Apátfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, valamint jómagam
nevében kívánom, hogy további feladatainkhoz, céljaink eléréséhez legyen
erőnk, egészségünk, Apátfalva lakóinak
sikereket kívánok a munkájukban, boldog családi életet, jó barátokat, és a feltöl-

tődéshez elegendő pihenést és szabadidőt.
Mindannyiunk számára legyen nagyon
boldog, békés, sikeres és egészséggel áldott 2020-as esztendőnk!
Szekeres Ferenc
polgármester

Újévi hangverseny Apátfalván

Meghívó

Helyszín: Faluház
Időpont: 2020. január 25. szombat 15 óra
Program:
Köszöntő
Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekarának műsora
vezényel: Dr. Csikota József
Rendező: Apátfalva Község Önkormányzata
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 85. § (2) bekezdésében foglalt törvényi feltételek egyikének sem, mivel az
ahhoz tartozó Magyarcsanád és Nagylak
községi települések összlakosságszáma
nem érte el a 2000 főt, valamint az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati
választások napját követő hatvan napon
belül, azaz 2019. december 12. napjáig nem állapodtak meg 2020. január 1.
napjával közös önkormányzati hivatal
2019. december 16. soros képvise- átalakításáról.
lő-testületi ülés
 A Csongrád Megyei Kormányhivatal
 A képviselő-testület elfogadta a 2020. az Mötv. 85. § (3a) bekezdésében foglalt
évi munkatervét.
jogkörében eljárva Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak községi települések 2020.
 Megtárgyalta és elfogadta a belső el- január 1. napjával történő közös önkorlenőrzés 2020. évi munkatervét.
mányzati hivatalhoz kijelölésével és közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
 Döntött a háziorvosi rendelők, vala- szóló megállapodás pótlásával összemint a fogorvosi rendelő rezsiköltségei- függésben véleményezésre megküldte a
nek 2019. évi elszámolásáról és 2020. évi megállapodás-tervezetet.
megállapításáról.
 A képviselő-testületeknek határo A képviselő-testület 2020. január 1-től zatban kellett dönteniük a közös önkor2024. december 31-ig a gyermekorvi ellá- mányzati hivatalhoz tartozó településeket
tást a 4 Children Egészségügyi Szolgálta- kijelölő határozat és közös hivatalról szótó Bt.-vel kívánja a továbbiakban is ellátni. ló megállapodás tervezetben foglaltakkal való egyetértéséről, vagy egyet nem
 Ezen az ülésen döntött a képvise- értéséről.
lő-testület a decemberben kiosztott Apátfalva Község Önkormányzat Képvisesertéshús csomag előkészítéséről és lő-testületének nem volt választási lehetőösszeállításáról.
sége, el kellett fogadnia a csatlakozást.

A decemberi hónapban a képviselő-testület 3 ülést tartott, ebből:
Szekeres Ferenc
3 alkalommal
Kiszely János Pálné
3 alkalommal
Antalné Biró Rita
3 alkalommal
Antal Sarolta
3 alkalommal
Herczegné Jáksó Anita 2 alkalommal
Nándori Gábor
3 alkalommal
Varga Péter
1 alkalommal
vett részt.

 Zárt ülés keretében döntött önkormányzati lakások, garázsok bérleti díjának
megállapításáról, önkormányzati lakások
bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról, valamint egyéb szociális ügyekről.
2019. december 19. rendkívüli
képviselő-testületi ülés

közös önkormányzati hivatal alakításáról
és fenntartásáról szóló megállapodás 2019.
december 31.napjával történő elfogadásáról, Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak
Községek részvételével létrehozott Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról.
 Ezen az ülésen tárgyalta meg a képviselő-testület az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állására
beérkezett pályázatot. 2020. január 1-től
2024. december 31. napjáig, határozott
időre Herczegné Jáksó Anitát bízta meg
az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetői feladatainak
ellátására.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. december

SZÜLETÉS:
12.24.: Börcsök Mira
Édesanyja: Sándor Anett
Édesapja: Börcsök István
Apátfalva, Templom u. 12.
12.26.: Szabó Emili
Édesanyja: Sóki Éva
Édesapja: Szabó Gyula
Apátfalva, Pacsirta u. 14.

HALÁLESET:

 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Apátfalva Község Önkormányzatának Apátfalvi Hírmondó című
ingyenes tájékoztató havilapjában 2019.
december 19. napjától magánjellegű hirdetést nem jelentet meg.

Baka Ferencné (Baráth Erzsébet)
Apátfalva, Petőfi u. 23. Élt.: 87 évet

2019. december 30. rendkívüli ülés

HÁZASSÁGKÖTÉS:

 A Magyarcsanádi Közös Önkormány-  Ezen az ülésen döntött a képviselő-teszati Hivatal nem felelt meg Magyaror- tület az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. jogutóddal történő megszüntetéséről, és a

Máthé Ágnes (Biró Ágnes) Apátfalva,
Rákóczi u. 13. Élt.: 33 évet

Házasságkötés nem volt decemberben.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2020. január

3

Eredményeink összefoglalója
Öt évvel ezelőtt közösen azt a feladatot vállaltuk, hogy egy olyan
települést építünk, ahol jó élni, amire büszkék lehetünk. A közös erőfeszítésnek köszönhetően az elmúlt fél évszázad legsikeresebb ciklusát tudhatjuk magunk
mögött.
 Első intézkedéseink között szerepelt,
hogy bankjegyautomata kerüljön kihelyezésre a településünkre.
 2015 tavaszán ültem le tárgyalni a
SZEFO Zrt. vezérigazgatójával, amelynek
az lett az eredménye, hogy most negyven
főnek tudunk Apátfalván helyben munkát
biztosítani. A telephelyet Apátfalva Község Önkormányzatától bérli a cég.
és testtömeg index mérésen, érszűkületi
vizsgálatokon illetve szakorvos által vég A Pacsirta u. 17-19-nél kettő darab zett anyajegy szűrésen is részt vehettek. A
közvilágítási villanyoszlop került elhelye- 45 év feletti nők részére lehetőséget biztozése, és több évtizedes közvilágítási hiá- sítottak csontsűrűség rizikómérésre, a 45
nyosság oldódott meg.
év feletti férfiak részére pedig a prosztata
megbetegedések rizikó szűrésére. Az alap Apátfalva Önkormányzata az apátfalvi szűréseken túl a kórház mobil emlőszűrő
lovasok kérésére új lovaspálya kialakítását állomása is kitelepült, így a behívóval vagy
tette lehetővé. A lovaspálya megépítése a beutalóval rendelkező érintett hölgyek
Zrínyi és a Cservölgy utcák által határolt mammográfiás vizsgálaton is helyben
területen valósulhatott meg. 2018-ban a részt vehettek.
Falunapok keretében a Lovasnapon lett átadva az új lóversenypálya.
 Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nagyon fontos 2017 óta minden évben több alkalom- nak tartja a tanulást és a minél magasabb
mal látogatott el Apátfalva településre a szintű tudást, ismereteket, intelligenciát.
Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda Ezért a képviselő-testület határozatokat
munkatársai a lakosság egészségi állapot hozott a legjobb tanulók jutalmazására és
felmérésére szolgáló, prevenciós szűrése- a legjobb tanulók kirándulásának teljes
ket tartalmazó szűrőnapok lebonyolítása, támogatására.
mivel Apátfalva Község Önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött a  Apátfalva Község Önkormányzata
CsM-i Egészségügyi Ellátó központ Hód- a közfoglalkoztatási programban elért
mezővásárhely-Makó Egészségfejlesztési kiemelkedő szakmai tevékenysége elIrodával.
ismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. Az elismeréssel együtt járó
 A szűréseken várták az egészségi álla- 7 millió Ft támogatást az önkormányzat a
potuk iránt érdeklődő lakosokat, akik vér- startmunka mintaprogramokban hasznocukorszint, koleszterinszint, testsúly, test- sítható nagyértékű eszközök beszerzésére
zsír százalék, haskörfogat, testmagasság fordította.

 Az apátfalvi önkormányzatnak sokat
jelentenek a helyi vállalkozók, akik a település egyik legjelentősebb adófizetői, nélkülük Apátfalva sem fejlődhetne. Az egész
éves munkájukért az önkormányzat karácsonyi vacsorát szervezett részükre, és szeretnénk ezután is minden évben megvendégelni a legjelentősebb adófizetőinket.
 A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseknek
köszönhetően bruttó 12 millió forintból új
útburkolatot kapott a művelődési ház előtt
található parkoló, illetve a Széchenyi utca
– Nagyköz utca kereszteződésétől a 43-as
számú főútig tartó útszakasz. Mindkét útszakasz felújítására szükség volt, ugyanis
a lakók közlekedését megnehezítette egyegy esős nap és a faluház is megközelíthetetlen volt.
 18 millió forintból újult meg a Dózsa
György Általános Iskolában található műfüves pálya, illetve az intézmény és a pálya
védelmének érdekében kamerarendszert
építettek ki.
 Sportcsarnok épült Apátfalván, a
938 millió forintos beruházást 2018. április 6-án adtuk át. Az épület kettő szintes és
(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
2263 négyzetméter beépített alapterületű,
224 ülőhellyel rendelkezik, amely első osztályú futsal mérkőzések megrendezésére
is alkalmas. Nem csak az itt élők használják előszeretettel, de a környező településekről is érkeznek sportolni vágyók.
 Az elmúlt években az utánpótlás-nevelési feladatokra (gyerekeknek), több mint
40 millió forintot sikerült TAO támogatás
formájában Apátfalvára hozni.
 Kültéri kondiparkot is létesítettünk
Apátfalván: a sportpark 9 millió 389 ezer
forintból valósulhatott meg a Hunyadi utcai játszótérnél. Népszerű a létesítmény,
minden korosztály szívesen használja.
 Immár ötödik éve került megrendezésre községünkben „Kerékpározással a
mellrák ellen” szlogennel meghirdetett jelképes biciklitúra. Az Önkormányzat két
ajándékkosarat, valamint a fődíjat egy kerékpárt biztosított a kisorsolt szerencsés
nyerteseknek.

 Befejeződött a Kereszt utcában (köz),
a Nagyköz utcában és a Kossuth Lajos utcában a nyílt-zárt bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat építése. A projekt keretében az 56 millió forintos Európai Uniós
támogatásból épített bel- és csapadékvíz
elvezető rendszerek hossza összesen 1281
folyóméter. A beruházásnak köszönhe-  A Magyar Labdarúgó Szövetség
tően 113 ingatlan előtt vált megoldottá a 55 millió Ft összegben támogatta az Apátvízelvezetés.
falva SC Labdarúgó Sportegyesület sportfejlesztési programját, amelyet élőfüves
 ÁRVÍZVÉDELMI
VÉDVONALAK pálya felújítására adott be. A pénzügyi
FEJLESZTÉSE megkezdődött a kivitelezés, támogatás 38 millió forint TAO támogaa pályázat Apátfalvát is érinti több fejlesz- tásból és 17 millió forint önrészből valósul
téssel, 1,5 milliárd forint összegben.
meg. Az önrészt Apátfalva Község Önkormányzata biztosította.
 A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Leader Egyesület tagjaként a Vidékfejlesztési  2019. június 23-án a román vérengProgramban, „A lakosság életminőségének zés 100. évfordulója időpontjához igazíés egészségi állapotának javítása” felhí- tottuk a „Koszorúzó honvédet” ábrázoló I.
vásban háziorvosaink és fogorvosi ellá- világháborús emlékmű avatását, amelynek
tás számára orvosi eszközökre pályázatot felújítására 4.6 millió forintot nyertünk.
nyújtottunk be, 7.358.600 Ft értékben és A felújított I. Világháborús emlékmű talnyertünk meg. (A beszerzéshez szüksé- pazatán 173 hősi halott neve, a hátoldalára
ges önerőt 258.600 Ft-ot az önkormány- a román vérengzés 61 Apátfalvi áldozatázat biztosította). Az orvosok 24 órás vér- nak neve került felvésésre.
nyomásmérőt, boka-kar indexmérőt, egy
garnitúra XL mandzsettát (csővel) és egy  Befejeződött az önkormányzati épüleMultidoppy érdoppler készletet, azaz egy tek energetikai korszerűsítése Apátfalván.
érrendszeri diagnosztikai, hordozható ké- 184 millió Ft vissza nem térítendő támogaszüléket, míg a fogászat panorámarönt- tást nyertünk el önkormányzati épületeink
gent kapott.
energetikai korszerűsítésére.

 A projekt célja volt, hogy elősegítse a
beruházással érintett épületek racionális
energiagazdálkodását, megújuló energiaforrásokat hasznosítson, csökkentse az
üvegházhatású gázok kibocsátását. A projekt keretében öt épület energetikai korszerűsítése valósult meg.
 Polgármesteri hivatal: homlokzat- és
födémhőszigetelés, nyílászárók korszerűsítése, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, pellet kazán és hőszivattyú beépítés,
napelemes rendszer kiépítése.
 Sportpálya öltöző: Homlokzat és födém hőszigetelés, nyílászárók korszerűsítése, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, tetőhéjalás cseréje (azbesztmentesítés)
napelemes rendszer kiépítése.
 Dózsa, Rákóczi és Maros utcai óvodák:
Homlokzat és födém hőszigetelés, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése történt meg.
 Az önkormányzat több mint 5 millió
forint önerőből valósította meg a belső
felújításokat, a festéseket, a sportpályánál
pedig az öltözők és a kiszolgáló helyiségek
kialakítását.
 Apátfalván a BM által biztosított szociális tüzelőanyag támogatások: 2014ben 5.848.350 Ft, 2015-ben 4.498.340 Ft,

2020. január
2016-ban 4.551.680 Ft, 2017-ben
6.436.360 Ft, 2018-ban 6.845.300 Ft-ot,
2019-ben 7.103.110 Ft értékben. Ezekből
az összegekből keménylombos tűzifát tudtunk vásárolni.
 Befejeződött a Külterületi közút fejlesztése, Magyarcsanáddal konzorciumban.
A projekt teljes költsége 117.647.022 Ft
volt. Az érintett útszakaszról több mint
10 gazdálkodó telephelye, művelt földje
érhető el. Az érintett útszakaszról megközelíthető gazdaságok működését segíti
elő az útfelújítás, amely biztosítja számukra a könnyebb közlekedést, megkönnyíti
a beszerzett és termelt áruk mozgatását,
szállítását. Az útfelújítással javult az út
vízelvezető képessége, és téli időszakban
könnyebben takarítható. Az útszakaszról
így jól megközelíthető az ún. Kun-kereszt,
amely Magyarcsanád egyik nevezetessége.
(A kereszt keletkezését a 16. századra teszik.) A fejlesztés két település közös beruházásaként valósult meg.
 A Start Értékteremtő közmunka beindítása is nagy feladat volt, de sikerült és jól
működnek a programok. Kistérségi Start
mintaprogramokra: 2015-ben 173 millió,
2016-ban 226 millió, 2017-ben 220 millió, 2018-ban 185 millió, 2019-ben több
mint 153 millió forintot kaptunk (belvíz
elvezetés, belterületi utak karbantartása, mezőgazdasági program, állattartásra, varroda, betonelem gyártás, utcabútor
gyártás). Természetesen idén is pályázunk
a start mintaprogramokra hiszen az a
100 fő apátfalvi lakosunk, akiknek munkát biztosítunk erre nagyon számít, hiszen
számukra ez biztosítja a megélhetést. Évről-évre csökken a közfoglalkoztatottaink
létszáma, ez a program sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon sok dolgozónk el
tudott helyezkedni a verseny szférában. A
mintaprogramok 2020 március 1-jén indultak és 2021 február 28-ig tartanak (mezőgazdasági program, állattartásra, varroda, betonelem gyártás, utcabútor gyártás).
Idén 2400 baromfit, 60 sertést szeretnénk
nevelni, és juh állományunk is nő, hiszen
már több kis bárányunk is született. Fóliasátrainkban paradicsomot, paprikát,
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karalábét, karfiolt, salátát, borsót, míg
szabadföldi gazdálkodásban 9 hektár területen gabonát (kukoricát, búzát, árpát)
termesztünk.
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 Novemberben 850 darab saját nevelésű
csirkét tudtunk szétosztani, és ez a segítség
nem az utolsó volt hiszen a sertésállományunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt
évekhez hasonlóan a feldolgozás után, da 2019-ben is folytattuk a járdafelújí- rált húsból, kolbászból, hurkából kb. 800
tásokat, itt jelentősen csökkenti a költsé- darab ajándékcsomagot készíttetünk, megeket, hogy a saját üzemünkben gyártott lyet aztán a 65 év feletti idős és szép korú
térköveket használtuk, és a közfoglalkoz- lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak,
tatottak, illetve már lakosaink is végzik a a gyermekvédelmi támogatásban részesüfelújítási munkákat. Elmondhatom, hogy lőknek, valamint a hátrányos helyzetű csa2015 óta több mint 10 km járda került ládoknak osztottunk ki karácsonyra.
megépítésre a start mintaprogramban.
 Átadásra került az M43-as gyorsforgal A fenti munkák elvégzése, illetve a mi út nagylaki, keleti elkerülő szakasza! A
gyártás gyorsítása és az előállítandó ter- közel 2,5 kilométeres új szakasszal és a rémékek számának a növelése érdekében gi 3 kilométeres bekötőút felújításával és
minden évben lehetőségünk van új, nagy kiszélesítésével szó szerint fellélegezhet
értékű eszközök beszerzésére, ami az ön- Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak lakormányzat vagyonát növelik. Pl. (trak- kossága. A beruházás révén Apátfalván
torok, pótkocsik, 9 személyes kisbusz, és a másik két településen csillapodott a
Nissan furgon, betonelemgyártó gép, forgalom: biztonságosabb, csöndesebb és
sablonokat, brikettáló gép, hulladékda- tisztább levegőjű környezetben élhetnek
ráló, asztalosipari gépeket, fólia sátrakat, az emberek. A hazai forrásból megvalósués még sorolhatnám). Az elmúlt idő alatt ló beruházás több mint 3,3 milliárd forinttöbb mint 100 millió forinttal növeltük az ba került. Ez azt jelenti, hogy Apátfalva
önkormányzat vagyonát csak a közfoglal- minden lakójára – csecsemőtől az aggaskoztatási programok által! A felsorolásból tyánig – több mint 650 ezer forintnyi fejjól látható, hogy a közfoglalkoztatási prog- lesztési forrás jutott, pusztán az elkerülőút
ramokkal folyamatosan és jelentős men�- megépítése révén.
nyiségben lehet értéket teremteni, mely Az elmúlt közel 50 évben nem történtek
Apátfalva életét könnyebbé és a közfoglal- ilyen méretű ingatlan beruházások és fejkoztatott munkatársak munkáját hasznos- lesztések Apátfalván, mint az elmúlt 5 évsá, értelmessé teszi. Így önkormányzatunk ben. A munkahelyteremtés mellett, több
célkitűzése megvalósulni látszik, hiszen mint 3 milliárd forint értékben valósultak
Apátfalva közterületeit, illetve szabadidős meg beruházások Apátfalván.
parkjait, játszótereinek felújítását, szebbé,
Szekeres Ferenc
élhetőbbé tételét meg tudtuk valósítani.
polgármester
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ÉV VÉGI TÁMOGATÁSOK

Apátfalva Község Önkormányzata
karácsony előtt is keményen dolgozott azért, hogy az ünnepekre
minden rászoruló családhoz, idős
lakosunkhoz eljussanak a lehetséges támogatások.
Novemberben 850 darab saját nevelésű
csirkét tudtunk szétosztani. Ez a segítség
nem az utolsó volt, hiszen a sertésállomá-

nyunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt
évekhez hasonlóan a feldolgozás után darált húsból, kolbászból, hurkából 800 darab
ajándékcsomagot készíttetünk, melyet aztán a 65 év feletti idős és szépkorú lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek,
valamint a hátrányos helyzetű családoknak
osztottunk ki karácsonyra. A Belügymi-

nisztérium szociális célú tüzelőanyag támogatását 316 lakosunknak tudtuk kiosztani
és az Élelmiszer-bank élelmiszeradománya
is mind segítség a mindennapi megélhetésben. Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és
értik azt az önkormányzati szándékot, mely
mögött az egyre szélesebb körben nyújtott
támogatás, és a lakosok életfeltételeinek javítása áll.

Trianon konferencia
2019. december 13-14-én került megrendezésre Lakiteleken a Trianon konferencia,
a Nemzeti Együttműködés Közössége és
az Összetartozunk Szövetség szervezésében,a Kultúra határok nélkül című projekt
keretében. Mivel korábban is részt vettünk
a rendezvényeken, így erre a több állomásos Trianon projektre is meghívást kapott
Apátfalva Község Önkormányzata, ahol én
képviselhettem a településünket.
A két nap során számos értékes előadást
hallgathattunk meg, hallgathattak meg az
érdeklődők, meghívottak. Felföldi Zoltán
helyi volt polgármester például pontos statisztikákkal, történelmi tényekkel vezette
be az előadássorozatokat. Dr. Bodó Barna
a Kolozsvári egyetem oktatója a Trianoni egyezmény után eltűnt magyar emlékjelekről beszélt. Míg Gazda József kutató
Erdély sorsát mutatta be Trianon tükrében.

Kun László a Székely himnuszról ismertetett értékes információkat a hallgatósággal.
Például én magam sem tudtam, hogy tőlünk nem messze Szegeden van eltemetve
Mihalik Kálmán, a Székely himnusz zeneszerzője. Trianon Tagadók Társasága is bemutatkozott a rendezvényen, akik nevükkel ellentétben az együvé tartozást kívánják erősíteni. Havasi Péter a kassai Figyelő
című folyóirat újságírója és alapítója az
ott élő magyarság helyzetéről és a magyar
nyelv jelentőségéről beszélt.
Az első napon Lezsák Sándor úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke köszöntötte
a jelenlévőket, értékes és megható gondolatokkal. Majd átadta a Szétszaggatott
ország – Trianon a magyar költészetben
című kötet példányait.
A két nap alatt számos egyesület is bemutatkozott a kötetlen beszélgetések során,

mint a nagyváradi civil csoportok, várpalotai civilek, tornyosi civil egyesület, Tar
Lőrinc Baráti kör- akik a Palóc világtalálkozókat szervezik. Egymás jobb megismerése mellett szó esett a jövő évi évforduló
kapcsán rendezvények, együttműködések
kialakításáról, megszervezéséről.
Büszkeséggel töltött el, hogy az előadók
nagy része jelen volt 2019 márciusában
Apátfalván megrendezésre került rendezvényen és szép élményekkel távoztak, jó
emlékeket idéztek fel településünkről.
Projekt keretében 2020-ban egy nagyobb
konferencia kerül megrendezésre illetve
az évforduló napján, Szarvason a történelmi Magyarország földrajzi közepén lesz
közös megemlékezés.
Fekete Irén
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ADVENT
Az apátfalvi faluházban a második adventi gyertyagyújtás előtt is
rendeztek programot, ahogy tették azt az első előtt is. Az elsőn
az Apátfalvi Ifjúsági Klub rendezett adventi készülődéses kézműves foglalkozást a gyerekeknek, s
a helybéli asszonyok sütöttek kétféle palacsintát is. A templomban
a helyi iskola nyolcadikosai adtak
zenés műsort, majd ők is gyújtották meg az első, azaz a Hit gyertyáját.
A második adventi gyertya meggyújtása
előtti faluházbeli program sem maradt el.
Ezúttal Simon Mihályné szervezett kézműves foglalkozást az adventi készülődés
jegyében. Műsort a Szent Mihály plébánia kórusa és a Dózsa György utcai óvoda
gyermekei adtak az érdeklődőnek, majd
immár meggyújtották a székelykapu előtti adventi koszorún a második gyertyát is.
A harmadik adventi gyertya meggyújtása
előtt is voltak programok az apátfalvi faluházban. Ezúttal a Bökény népe egyesület
és a Pátfalváért egyesület szervezett kézműves foglalkozásokat az adventi készülődés jegyében. A műsort a székelykapu
előtt a Kicsinyek kórusa és a Borbély András band gyerekzenészei adtak az érdeklődőknek, majd immár a harmadik gyertyát
is meggyújtották az adventi koszorún. A
templomban a Rákóczi utcai óvodások adtak műsort a Szentmise előtt.
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Karácsonyi adományosztás
Egész évben kapcsolatban állunk különböző szervezetekkel, vállalkozókkal, akik
folyamatosan támogatnak bennünket, de
elsősorban karácsony közeledtével, mikor megkezdjük az ünnepi készülődést.
Többek között a Bp. Élelmiszerbankkal,
a Baptista Szeretetszolgálattal, a SzegedCsanádi Egyházmegyei Karitásszal, a helyi
vállalkozók közül pedig a Dancsi és Társa
Kft.-vel és a Givaudan Hungary Kft.-vel.
A csomagokban található volt Rauch Bravo Sunny Orange narancs gyümölcsital
1,5 liter, kukorica konzerv, dr. Oetker Vitalis Szuperkása barackos quinoa rizskása
alappor, Smarties mini tejcsokoládé drazsé,
Az elmúlt évekhez híven Apátfalva szebbé varázsolta néhány hátrá- liszt, száraztészta, étolaj és kristálycukor.
Község Önkormányzata az Apát nyos helyzetben élő család kará- Köszönjük a felajánlásokat!
falvi Család és Gyermekjóléti csonyát adományosztás formájáPuskásné Ember Ninette
Szolgálattal közösen az idén is ban.
intézményegység vezető

Karácsonyi ünnepség
az Apátfalvi Szociális otthonban

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2019. december 20-án rendezte
meg karácsonyi ünnepségét. A műsort az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos óvodásai indították. Az előadásukat süteménnyel és üdítővel köszöntük
meg. Ezután Popányné Vaszkó Ágnes

előadásában egy verset hallgattunk meg.
A műsor után az idősek csomagot kaptak,
együtt megebédeltek, és egy kis beszélgetéssel zárult az ünnepség.
Apátfalva Község Önkormányzatának finanszírozásával ebben az évben is tudtunk
az időseknek csomagot összeállítani.

Köszönjük a támogatásukat. És
ezúton is szeretném megköszönni
az intézmény dolgozóinak egész
éves kiemelkedő munkáját.
Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető
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Falukarácsony
A hagyományokhoz híven a negyedik adventi gyertya meggyújtása alkalmából megrendezésre került a Falukarácsony, melyre idén december 21-én a Faluház
nagyteremben került sor.
Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi
köszöntője után a műsor első részében a
Borbély András Band, Tini és Mini-Tini
majorette csoport és a Faluház Kicsinyek
Kórusa lépett fel. A zenekar nemcsak a
táncos lányoknak szolgáltatta az indulót, hanem karácsonyi énekeket és jól ismert dallamokat (Jézus Krisztus szupersztár, Spanyol cigánytánc) szólaltatott
meg hangszereiken. A műsor karácsonyi
hangulatát tovább emelte Varga Szilárd
szaxofon szólója az Ave Maria és a Kicsinyek kórusa által előadott két karácsonyi
dallam – Neoton Família: Egy kis nyugalmat; Csendes éj. Az első részt a mazsorett
csoport koreográfiája zárta, Merry Christmas címmel.
A falukarácsonyi műsor második részében
a Hagyományőrző csoport Pásztorjátékát láthatta a megjelent közönség. Sajnos

az idő közbeszólt, így a hagyományoktól
eltérve a betlehem átvitele a templomba
nem valósulhatott meg.
A rendezvényünket végül a Szent Mihály
templomban zártuk, ahol a Hagyományőrző csoport tagjai adventi verseket adtak
elő, majd Szekeres Ferenc polgármester
úr és Kiszely Jánosné alpolgármester as�szony meggyújtották a negyedik lila, a szeretetet jelképező gyertyát. 17 órától pedig
szentmise vette kezdetét Jánosi Szabolcs
celebrálásában.

Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani minden fellépőnek és a csoportvezetőiknek,
Mátó Mátyásnénak, Mátó Mátyásnak,
Horváth Csabánénak a hangulatos és
megható műsorokat. Külön köszönet a
Faluház dolgozóinak, akik ízletes mézeskaláccsal kedveskedtek a megjelenteknek.
Fekete Irén
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APÁTFALVÁNAK
FONTOSAK A VÁLLALKOZÓK

Két évvel ezelőtt egy régi hagyományt élesztettünk újra, hosszú
évek után rendezvényt szerveztünk a helyi vállalkozóknak. Mivel
hagyományteremtő volt a szándékunk, természetesen idén is megrendeztük, ezt az évzáró találkozót, és 50 vállalkozót és kísérőiket, azaz 100 főt hívtuk meg a
Faluházba, hogy közösen zárjuk
az évet.
December 20-án, péntek este az egész
éves munkájukat egy vacsorával és zenés
programmal köszönte meg a helyi önkormányzat. A jó hangulatú vacsorán minden
ágazat képviselte magát. Megköszöntem

nak céljaink, s amelyekre
támaszkodva el is érhetjük
őket.
A rendezvényen a vendégeket Csonka János és zenekara szórakoztatta. Az esten
a Fekete Bika Étterem szolgáltatta a finomabbnál finomabb falatokat.
Szekeres Ferenc
polgármester

a legnagyobb adózóknak az egész éves
munkájukat, akik nemcsak munkahelyeket teremtenek, de közösségi, társadalmi
szempontból is hasznos tevékenységet végeznek. Köszöntőmben kiemeltem, Apátfalva nem lehet fejlődőképes, sikeres vállalkozók nélkül! Olyan vállalkozók nélkül,
akik hajlandók tenni Apátfalváért. Megköszöntem a vállalkozóknak, hiszen ezek
az adóbevételek fontosak Apátfalva számára, mint ahogyan azok a munkahelyek
is, amelyek megélhetési lehetőséget nyújtanak az Apátfalvi családok számára.
Apátfalva életében számtalan döntést kell
hozni. Keressük meg azokat a közös pontokat, amelyekre építve közössé válhat-
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat
Karácsonyi ünnepsége
csomagot, illetve a 14 év alatti
gyerekeknek készség fejlesztő játékokkal kedveskedtünk.
A 2020-as évben is próbálunk
sok programot, rendezvényt
szervezni nemzetiségi tagok
részére, illetve a falu lakosainak. Apátfalva Község Román
Nemzetiségi Önkormányzata
hat pályázatot adott be a 2020as évi nemzetiségi kulturális
események megrendezésére.
Nemzetiségi néptánc találkozóval egybekötött román

Apátfalva Község Román
Nemzetiségi Önkormányzata
2019. december 13-án tartotta
meg a közmeghallgatással egybekötött karácsonyi ünnepségét. A rendezvény a 2019. évi
beszámolóval illetve a 2020-as
évi munkaterv bemutatásával
kezdődött, majd fellépett az
apátfalvi mazsorett csoport,
a kicsinyek kórusa és Varga

bálat, kirándulás Romániába,
megtekintenénk Mezőhegyesen a Ménesbirtokot, nemzetiségi gyerekeknek gyereknapi
rendezvényt, családi napot,
nemzetiségi napot és gyermektábort is szerveznék. Ha
igény lenne rá kerékpár túrát
Őscsanádra és Román Nagylakra. Részt vennénk az apátfalvi Önkormányzat által illetve megyei és országos Román
Önkormányzati rendezvényeken is.

Szilárd szaxofonon adott elő
karácsonyi dalokat. A műsor
nagyon színvonalas volt, köszönjük a felkészítő tanároknak. Ezt követően vacsorával
vendégeltük meg a jelenlévőket, és a fellépő gyerekeket,
majd egy jó hangulatú beszélgetés alakult ki. Minden tagunk részére állítottunk össze
egy-egy karácsonyi ajándék

Véget ért a könyvtári pontgyűjtő játék
2019. november 4-én indítottuk el könyvtári játékunkat, melyben ösztönözni kívántuk a gyermekek olvasási kedvét.
Az ifjú olvasók minden elolvasott könyv után pontot kaptak,
melyet pontgyűjtő füzetben
gyűjthettek december 20-ig.
Plusz pontot lehetett szerezni,
ha az olvasott könyvről ajánlót írtak, továbbá plusz pont
járt azért is, ha egy barátjukat
is elhozták magukkal, aki szintén elindult a pontgyűjtésben.
Összesen 25 gyermek kezdett
lelkes olvasásba. Többen a játék

tunk fel helyezéseket, hanem
minden résztvevő és a pontgyűjtőjét leadó gyermek kapott
ajándékot. Sajnos akik nem
hozták vissza a pontgyűjtőjüket, azokat nem tudjuk megajándékozni, de ne csüggedjenek ők sem, lesz még játék a
könyvtárban. 2019. december
23-án a zord időjárás ellenére eljöttek a gyerekek, hogy az
eredményeket meghallgassák,
és az ajándékokat átvegyék.
miatt iratkoztak be, sokan már darab könyvet kölcsönöz és Szeretném megköszönni nekik
egyébként is beiratkozott ol- olvas a gyermek, hanem hogy hogy lelkesen részt vettek a jávasók voltak. A játékban nem milyen tartalmú és hosszúsá- tékban, és a szüleiknek is, hogy
csak az számított, hogy hány gúak azok. Ezért sem állítot- segítették őket ebben.
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A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Az újonan választott Apátfalva Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat első közmeghallgatása megtörtént, ami a 2019. évi
tevékenységéről és a 2020. évi aktuális tervekről és programokról
adott tájékoztatást, amire nagyon sok helyi roma eljött, érdeklődött és javaslatokat is tettek. (2019. december 23.)
Megalakult decemberben a zenés-táncos-játékos hagyományőrző
roma klub, ami nagy érdeklődést váltott ki rövid időn belül.
További jelentkezőket is szívesen várunk!

A roma mikulás házhoz ment, közel
80 gyereknél kopogtatott.

Nemzetiségi napot, és vacsorás zenés estet tartott Cigány Önkormányzatunk.
(2019. december 23.)

Nagy volt az érdeklődés a Magyar Vöröskereszt adományaira, amit a roma közösségi házunkban szét is osztottunk két nap alatt.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

lóinak, munkatársainak. A műsor után az
osztályok képviselői társasjátékokat vehettek át, melyet a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatásával tudtunk
biztosítani az osztályok számára is. A tantermek és az iskola épülete ünnepi díszbe
öltözött, hangulatossá téve a karácsonyvárást. A szünet előtti utolsó tanítási napon
hirdettünk eredményt az iskolai floorball
bajnokság kapcsán.

December nem hiába az év utolsó hónapja,
mindenki az év végi hajrában éli életét. Így
volt ez a mi iskolánkban is. A karácsonyra
hangolódva megható ünnepségek keretében gyújtottuk meg a gyertyákat az iskola
aulájában található hatalmas adventi koszorún. Az első gyertyához kapcsolódó
műsort az elsősök és az ötödikesek adták,
a második alkalommal a másodikosok
és a hatodikos gyerekek, harmadik alkalommal pedig a harmadikosok és hetedikesek műsorát láthattuk. Verssel, énekkel
és tánccal köszöntötték az ünnepet. A negyedik alkalommal a negyedikesek és a
nyolcadikosok műsorával kedveskedtek a
gyerekek az iskola pedagógusainak, tanu-

Tóth László és Siket Tamás voltak. Végre
sikerült az élre törni pedagógusainknak!
II. helyen holtverseny alakult ki: a citrom
csapat: Tóth Tamás, Fazekas Andrea, Szabados Bence és Jani Martin. A szintén II.
helyezett narancs csapat tagjai: Ferenczi
Gyula, Bárnai Rebeka, Márki Barnabás és
Czine-Buzsi Szorin voltak. A III. helyen a
fehér csapat végzett: Bájer Árpád, Nagy
Alex, Kerekes Csongor Rácz Tímea és Varga Szilárd. A legjobb góllövő Bájer Árpád
lett. A kupa lebonyolításában Joó Gabriella végzett kimagasló szervezőmunkát.
Az utolsó tanítási napon a téli szünet előtt
Just Dance! partival zártuk a napot a gyerekek nagy örömére. Vidáman együtt táncoltak a kicsik és a nagyok egyaránt.

December 18-án a Lázár Ervin Program
keretében az ötödik osztályosok a Szegedi Nemzeti Színházban jártak. A Szegedi
Kortárs Balett Hamupipőke előadását tekintették meg. Hamupipőke meséjének
története az ókori Egyiptomba nyúlik vis�sza. A világon az egyik legtöbbet feldolgozott és előadott, megfilmesített mese. A
balett verzió zenéjét Szergej Prokofjev szerezte. Hamupipőke gúnynevét anyja halála
után, a mostohanővéreitől és azok anyjától
kapta, akik a lányt saját házuk cselédjévé
tették, még a kandalló tisztítását is vele végeztették. Amikor a trónörökös bált hirdetett, hogy a legszebb leányok közül párt
találjon magának, a gonosz nővérek hiába
gátolták Hamupipőkét, aki egy jó tündér
segítségével mégis megjelent az estélyen
titokban. Varázslatos ruhájában és arany
cipellőjében a legszebben tündökölt. A király rögtön beleszeretett, de hiába próbálta kitalálni ki ő, a lány minden este megszökött. Ekkor a király szurokkal kenette
be a lépcső egyik fokát, ahova HamupipőA korábban Mikulás-kupa néven zajló ke arany cipellője beleragadt. A király vasportverseny BLaci-kupa lett, a sportágat lamennyi leány lábára felpróbálta a cipőt,
meghonosító Bereczki László tanár úr tisz- de végül csak a szépséges Hamupipőke
teletére. A győzelmet a Joó Gabriella által lábára illett. Azonnal elvette feleségül, és
vezetett tanári csapat szerezte meg, tagjai: még tán ma is élnek, ha meg nem haltak.
Joó Gabriella, Varga Klára, Mátó Lajos,
(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Folytatás a 13. oldalról.)
Ezt az örökérvényű történetet dolgozta fel
a szegedi balett társulat makói gyerekekkel
kiegészítve, a gyerekek balettmestere: Varga József, Koreográfus-rendező: Juronics
Tamás volt. Az előadás előtt Farkas Dóra 5.
osztályos tanulónk tartott osztálytársainak
előadást a balettről osztályfőnöki órán, hiszen ő maga is évekig táncolt Szegeden.
December 21-én a nagylaki karácsonyi
ünnepségen léptek fel karácsonyi műsorukkal a nyolcadikos tanulóink Veréb
Anett tanárnő kíséretében.
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BÍBIC OVIS HÍREK
Ho, Ho, Ho, Hóóó!!!!!
Mikulás járt az
óvodákban és a
bölcsiben!
Az év utolsó hónapja tartogatja számunkra a legtöbb ünnepet. December
hatodikán Miklós napja van, ez nálunk
a Mikulás ünnepe. Ezen a napon a gyermekek szépen kitisztított cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek csokoládét,
az esetleg kicsit „rosszabbak” virgácsot
is. Az egész december egy varázslat a kicsiknek, ám a Mikulás érkezésére várnak
leginkább, hiszen ez számukra egy látható,
kézzel fogható meglepetés. Idén is nagy izgalommal várták a gyermekek a Mikulás
érkezését. A találkozást nagy készülődés
előzte meg. Kedves Mikulás-váró versikékkel, dalokkal készültünk nagyszakállú
vendégünknek. Barkácsoltunk mikulásokat, festettünk kiscsizmákat, díszítettünk
mikulás csomagokat. Megérkezett a Mikulás, de nem szánkón, mert a hó sajnos nem
esett így aztán alaposan elfáradt, jól esett
egy kis pihenés a neki készített széken. Jó
volt látni a sok csillogó szemet, a várakozást és az örömöt, hogy ide is eljött a Mikulás. Nagy könyvéből kiolvasta, hogy ki
érdemel sok cukrot, csokit, vagy virgácsot.
Nálunk csak jó gyerekek vannak, ezért a
Mikulás csomagokkal, és Mikulás csokival
lepte meg a gyermekeket. A mikulás csokoládét Apátfalva Község Önkormányzata ajándékozta az intézményeinkbe járó
gyermekeknek. Mindenkit nevén szólítva
kihívott, és átadta a neki szánt ajándékát.

A gyerekek bátran és magabiztosan vették át az ajándékot, félelem nem, ám öröm
annál inkább tükröződött az arcokon. Hálából dalokkal, versekkel búcsúztatták a
Mikulást, aki megígérte, ha jók lesznek
jövőre is meglátogatja őket. Élményekkel teli, gazdag délelőtt élhettünk át ezen
a szép napon. A gyermekek a Mikulás tá-

voztával még sokáig gondoltak a jószívű
ajándékozóra.
Köszönjük neked kedves Mikulás,
hogy ellátogattál hozzánk és örömet szereztél óvodás gyermekeinknek!
Papp Józsefné
óvodapedagógus
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Kedves ismeretlen
ismerős!
Meglepetés ajándék érkezett 2019. december 10-én a Maros utcai óvodába. A futárszolgálat csomagot hozott, melyen az én
nevem állt és az Apátfalvi Bíbic Óvoda és
Bölcsőde, Napsugár mini bölcsődei csoportjának lett címezve. A csomagban egy
Bobo car volt. Ezúton szeretnénk megköszönni a szuper ajándékot a gyermekek és
a kisgyermeknevelők nevében.
A gyermekeknek egy nem várt ajándék
örömét, a pedagógusnak pedig munkája
iránti köszöneted tudtad átadni.
Köszönjük!
Borbélyné Varga Mariann
kisgyermeknevelő

Adventi kirándulás
Szegedre
2019. december 11-én lehetőségünk adódott – az EFOP 3.9.2 „Gyermekeink a jövő” pályázat keretein belül - óvodai csoportunkkal, illetve a gyermekek szüleivel
ellátogatni Szegedre az adventi vásárba. A
kiránduláson 13 gyermek vett részt a csoportból, őket szüleik, valamint testvéreik
is elkísérték.

Szegedre busszal érkeztünk meg, ott pedig
leszálltunk a rakparton ahonnan közösen
elsétáltunk egészen a Dóm térig. Itt lehetőségünk volt megtekinteni a különböző
kézműves termékeket, az adventi koszorút,
a jégkorcsolya pályát. Akinek volt kedve
mehetett pár kört a pónilovakon is. Ezek
után közösen bementünk a szalmalabirintusba, melyet a gyermekek nagyon élveztek. Miután kijátszották magukat, közösen
átsétáltunk a Dugonics térre, ahol megte-

kintettük a szarvast, majd a Kárász utcán
keresztül sétálva eljutottunk a Széchenyi
térre, ahol lehetőségünk volt vásárolni, illetve megtekinteni az óriáskereket.
A nap végére mindenki elfáradt, de úgy
gondolom, hogy egy élményekkel teli kirándulást sikerült szervezni a gyermekek
és hozzátartozóik számára.
Jázmin Laura
óvodapedagógus
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Advent
az óvodákban
2019-ben igazán hosszú adventi időszaknak örülhettünk. Már novemberben
elkezdődött az óvodákban az ünnepi ráhangolódás, készülődés. Az első adventi
gyertya meggyújtása december 1-re esett,
amikor a Maros utcai gyermekek – Bajusz Levente, Benke Zsombor, Farkas Ilona, Farkas Julianna, Jani Bence, Kereszturi
Botond, Komáromi Bálint, Langó Zita, Pécsi Zente Krisztián - szerepeltek a templomban. Őket követték a Dózsás – André Lili Katalin, Bedő Cintia Enikő, Budai
Patrícia Zselyke, Budai Rikárdó Gábor,
Csikota Zalán, Fekete-Nagy Lívia, Kacsó
Bence Levente, Pásztor László Péter, Szabóki-Nagy Bence, Tóth Dániel Richárd,
Tóth Tímea Nikoletta, Varga Dávid, , majd
a Rákóczi ovis lurkók – Csókási Blanka,

Fekete Bettina Inez, Imre Lilien, Raffai Levente, Szabó Barbara, Zászlós Henrietta -.
December 6-án nagy élmény volt a Mikulás látogatása. Kiderült, hogy intézményünkbe csakis jó gyerekek járnak, hiszen
mindenki kapott ajándékot. Így újult erővel tanultak, verseltek és énekeltek nap
mint nap.
Az apátfalvi mozgáskorlátozottak és idősek karácsonyát a Dózsa ovi Napraforgó
csoportjának műsora tette meghitté.
Óvodásaink az alapítvány támogatásával
zenés műsoron (Karácsony Vikivel) vehettek részt.
A rászoruló családok gyermekeinek a
„Cipősdoboz” akcióval tettük szebbé az
ünnepet.
A délelőtti beszélgetések alkalmával örömmel hallgattam, hogy az ünnep nem az

ajándékok miatt fontos a gyermekeknek,
hanem azért, mert ilyenkor együtt van a
család: közösen készülnek, díszítik a karácsonyfát, sütnek, főznek és sokat beszélgetnek. A gyerkőcök előadhatják az
oviban tanult kedvenc verseiket és
énekeiket.
A családi készülődés ebben az évben
is (pályázati támogatással) élményszerző szegedi adventi kirándulással
gazdagodott.
A közös készülődésben az óvoda karácsonyi játék kuckója is segített. Minden óvodában pici műsorral készültek szüleiknek
a gyermekek. Utána megvendégelték őket
sütivel, üdítővel és indulhatott a közös játék és barkácsolás.
A rengeteg esemény közül azonban a gyerekek által leginkább várt, mégis az ovis
karácsonyi ünnep volt. Az óvó nénik és
dajka nénik segítségével közösen feldíszítettük a fenyőket, karácsonyfává varázsolva azokat. A gyermekek egymásnak előadták kis műsoraikat, még a bölcsisek is készültek versikével. Egy pici süti elfogyasztása után pedig csodálkozva fogadták a
sok-sok ajándékot a fa alatt. Örömmel
vették birtokukba az új játékokat, mindenki megtalálta a neki tetszőt. Az utolsó hét

minden oviban a végtelen játszásról szólt.
Az ünnep végeztével azonban még egy feladat vár a gyermekekre, január 6-án, az
ovi első napján a felnőttek segítségével
lebontják a karácsonyfát és megehetik az
utolsó szaloncukrokat. Az általam leginkább várt „rész” mégis az élménybeszámolók és rajzok az otthoni karácsonyról, a
kedvenc ajándékról, a legszuperebb családi programokról.
Minden kedves olvasónak ezúton is kívánok nagyon boldog új esztendőt az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde minden
dolgozója és a gyermekek nevében!
Jakabovics Anett
pedagógiai asszisztens
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Karácsonyi műsor a
Mozgáskorlátozott
csoport közgyűlésén
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ral örvendeztették meg a jelenlévő néniket,
bácsikat. A gyerekekkel már hetekkel előtte erre az eseményre készültünk.
Az ovisok verseket, dalokat tanultak, kis
zenés táncot adtak elő, mellyel karácsonyi
A Mozgáskorlátozott csoport 15 éves jubi- hangulatot varázsoltak a terembe. Kis műleumi közgyűlésén a Dózsa György utcai sorunk után, a gyerekek ajándékot nyújóvoda nagycsoportosai szerepeltek, mely tottak át a csoport tagjainak és a meghívott
2019. december 10-én került megrende- vendégeknek. Antal Istvánné, Jucika óvózésre. A gyerekek egy karácsonyi műsor- néni szaloncukorral kedveskedett a gye-

Karácsony Vikivel
2019. december 13-án 9 órai kezdettel zenés karácsonyi műsort láttunk a kis ovisainkkal. Nagyon vártuk Vikit (az előadót),
aki egy kedves, barátságos, nagyon szép
hangú előadó, tavaly is itt volt nálunk karácsony előtt. A gyerekek egy része ismerősként üdvözölte. Nagyon szép, ismert és
új karácsonyi dalokat énekelt, melyekre - a
gyerekek legnagyobb örömére – lehetett
táncolni, mozogni. A közös éneklés sem
maradt el, sőt még az óvó néniket is megénekeltette. Az előadás jó ráhangolódás
volt a közelgő karácsonyi ünnepre. A gyerekek jól érezték magukat, nagy tapssal ezt
ki is fejezték. Az előadás zárásaként Viki
szaloncukrot osztva búcsúzott a gyerekektől, kellemes ünnepet kívánva. Azt gondolom, viszontlátjuk még a kedves előadónkat, Vikit jövőre is.
Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógus

2020. január
rekeknek, melyet ezúton szeretnénk még
egyszer megköszönni. Fellépésünk után
a gyerekek finom süteményt kaptak. Jakabovics Mátyásné, Gyöngyi néni mindenkinek egy csomaggal köszönte meg szereplését, melynek az ovisok nagyon örültek. Minden kisgyermek nagyon ügyesen
szerepelt ezen a rendezvényen is.
Kardos-Tóth Anita
óvodapedagógus
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„…Úgy vártalak Karácsony, esték legszebbike
Fény, szeretet, ajándék, szállongó hópihe”
Hetekig tartó felkészülés, várakozás után
megtartottuk óvodánkban a karácsonyi
ünnepséget.
Ezen a reggelen karácsonyi zene fogadta
az érkezőket. A délelőtt folyamán kicsik,
nagyok, felnőttek együtt, közösen díszítették fel a fát. Ezt követően a kicsik énekeltek, verseltek, majd a nagyok bemutatták
ünnepi műsorukat, majd minden óvodás
helyet foglalt az ünnepi asztalnál és süteményt és üdítőt fogyasztottak.
Az angyalka érkezését csengőszó jelezte.
Apátfalva Község Önkormányzata, mint
fenntartónk jóvoltából minden csoport
30000 Ft értékben kapott fejlesztő játékokat, melyeket boldogan bontogattak, és
használnak azóta is folyamatosan.
A délután folyamán a Hétszínvirág csoportban, illetve másnap a Napraforgó csoportban is megtartásra került az immár
hagyománnyá vált "Karácsonyi játékkuckó". A gyermekek versekkel és dalokkal
köszöntötték az ünnepet, majd minden

kisgyerek átadta előzetesen készített ajándékát az anyukájának.
Megvendégelésüket követően kezdődhetett a közös barkácsolás és a közös játék.
Egyik asztalnál karácsonyfaformát díszíthettek hópelyhekkel, a másiknál holdas,
hópelyhes kopogtató készült. Majd előve-

hették kedvenc játékukat és együtt közösen játszhattak anyukájukkal és egymással.
Gyerekek és felnőttek egy derűs, jó hangulatú vidám délutánnal gazdagodhattak.
Tornyai Jánosné
óvodapedagógus

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és

Tisztelt Támogató Partnerünk!

Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány

Régi hagyományunkat megőrizve az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
2020. február 29 - én, szombaton 14.30 órai kezdettel a Faluház nagytermében ismét
megrendezi Farsangi-bálját.
A bál színvonalas megrendezéséhez felajánlásokat gyűjtünk.
Anyagi illetve tárgyi (játék), támogatást is elfogadunk.
A felajánlások egy részét a jelmezesek díjazására, játékok,
tombola tárgyak vásárlására fordítjuk.

Szeretettel meghív mindenkit
2020. február 29-én (szombat) az

OVI FARSANGRA!
Helyszín: a Faluház nagyterme
Gyülekező 14 órától

Kérjük, támogasson bennünket!
Felajánlását megteheti személyesen a következő címen:
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde,
Apátfalva, Maros u. 43.,
vagy
Apátfalva
Község
Közalapítvány számlaszámán:

Óvodásaiért

Közhasznú

Nagycsoportosok farsangi műsora
Zene, Tánc
Jelmezesek felvonulása
Tombola
Csillámtetoválás, arcfestés
Üdítő, szendvics, farsangi fánk, süteményárusítás

56900123-10002759.

Luczó Anikó
Segítségét köszönjük, bízunk támogató szándékában!
Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Farsangi-bálunkra!
Megjelenésére számítunk!
Tisztelettel: Luczó Anikó (intézményvezető) és Faragó Erzsébet (alapítványi elnök)

intézményvezető

és

Faragó Erzsébet
alapítványi elnök

BELÉPŐ: KI MIT SZÁN!
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Karácsonyi
„Cipődoboz akció”
az óvodában
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Gyermekvédelmi munkaközössége a hagyományokhoz híven, 2019 karácsonyához közeledve ismét megszervezte a „Cipődoboz” ajándékgyűjtő akcióját.
A karácsony a legszebb ünnepünk, ilyenkor együtt a család, feldíszítjük a karácsonyfát, megajándékozzuk egymást és
elsősorban gyermekeinket. Az akció célja
volt hozzájárulni az ünnepi hangulathoz,
örömszerzéshez, hogy még szebbé tegyük
a karácsonyt minden gyermek számára.
Felhívást intéztünk az óvodákban, a helyi újságban a falu lakosságának körében,
hogy a feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket juttassák el
óvodáinkba, az összegyűjtött adományokkal támogassák az óvodás gyermekeket.
Óvodánk ez év novemberében csatlakozott a „Fogadj örökbe egy ovit” mozgalomhoz. Hamarosan több örökbefogadó is jelentkezett, az ország különböző részeiről
az ő támogatásuknak köszönhetően gazdagabbá váltak cipődobozaink édességgel,
játékokkal, ruhaneműkkel, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni. Sok felajánlás
érkezett óvodánkba, így munkaközösségünk döntése alapján „Ruha és játékbörze”
formájában fogjuk az érkezett támogatást
szétosztani 2020 januárjában.
Örökbefogadóink: Burján Mónika, Csicsai Linda, Sikovanyecz Péter
Ebben az évben 34 gyermek részesült a
felajánlásokból.
Az idősek otthonában került sor az ajándékok átadására, december 17-én. A szépen elkészített személyre szabottan összeállított csomagok az ÖNO karácsonyfája
alatt várták a gyermekeket és szüleiket, az
átadás ünnepélyes keretek között zajlott a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára. Remélem örömet
tudtunk szerezni óvodás gyermekeinknek
az ajándékokkal. Ezúton szeretnénk meg-

köszönni mindenkinek, aki felajánlásával, ra, Langóné Tóth Mónika, Papp Józsefné,
munkájával támogatta a karácsonyi aján- Duma Árpád, Sóki Róbertné, Fekete Ilona,
dékgyűjtő akciónk megvalósítását.
Veréb Anett, Borbély Judit, Dunainé Sánta
Ildikó, Borbély Rita, Mátóné Sóki BernaFelajánlásaikat köszönjük:
dett, Luczó Anikó,
Rákóczi óvoda: Bakainé Kisfügedi Tünde,
Mátó Szilvia, Magyar Lászlóné, Dr. Sziebig Támogatóink: Kacsner Kft., Romhányi
Géza, Balázs Zsuzsanna, Balázs Alexandra fényképész
Noémi, Molnár Csaba, Molnár Anett
Köszönjük Herczegné Jáksó Anitának,
Dózsa óvoda: Bálint Réka, Bálintné Nagy hogy helyet biztosított a rendezvény leboErika, Kovácsné Füredi Noémi, Szilvási nyolításához, köszönjük az óvoda dolgoRéka Rakityné Rácz Alexandra, Jakabo- zóinak, óvodapedagógusoknak, a csovics Anett, Popányné Vaszkó Ágnes, Ba- magok elkészítéséhez nyújtott segítséget.
logh Mónika, Krisztof Beáta, Jakab Ibolya
Duma Jánosné
Maros óvoda: Kardos Beáta, Keresztúriné
gyermekvédelmi munkaközösség vezető
Takács Éva, Kovács Dóra, Galambosi Nó-
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II. APÁTFALVI MIKULÁS KUPA
December 8-án került megrendezésre a meghívásos Apátfalvi
Mikulás kispályás teremlabdarúgó torna, hiszen az előző évben
hagyományteremtő céllal hoztuk
létre. Nyolc csapat került meghívásra, és nagyon színvonalas mérkőzéseket láthatott a nagy számú nézőközönség. A rendezvény
támogatója Apátfalva Község
Önkormányzata, a lebonyolítást
pedig Apátfalva SC labdarúgó
sportegyesület tagjai végezték. Az
első három helyezett érmeket, kupákat, a kiemelt játékosok különdíjakat kaptak. A torna győztese
egy évig őrizheti a Vándorkupát.
A torna végeredménye: 1. Nadlac
(Románia), 2. Pupákok 3. Cenad
(Románia),
4.
Csanádpalota,
5. Nyárfa Söröző, 6. ASC, 7. Duocor,
8. Bálint Optika.
A gólkirály: Bog Dragia Robert (Nadlac, Románia). A legjobb kapus: Engedi
Krisztián (Pupákok) a legjobb mezőnyjátékos: Siniteán Andrei (Cenad, Románia).
A díjakat Szekeres Ferenc polgármester,
Kiszely Jánosné alpolgármester és Frank
Csaba (ASC edző)adták át.

1. Nadlac (Románia) és a 2. Pupákok csapata

2. A Pupákok csapata

Szeretném megköszönni Luczó Csabának,
az ASC elnökének, Sóki Józsefnek, az ASC
felügyelő bizottságának tagjának, Jánosi
Tamásnak és Bálint Norbinak a torna lebonyolításában végzett kiemelkedő munkájukat. Gratulálunk a csapatoknak, játékosoknak és nagy szeretettel várjuk vissza
őket 2020-ban is a III. Apátfalvi Mikulás
kupára.
Szekeres Ferenc
polgármester

3. Cenad (Románia) csapata
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Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Ezzel a jelszóval induljunk együtt egymást
segítve az új e sztendőbe! Az egyházi év első hónapja advent, nagyon mozgalmas és
csodákkal, meglepetésekkel gazdagított.
Őszintén remélem, hogy adventben mindenkinek sikerült egy kicsit elcsendesednie, és a varázslatot és a csodát úgy elraktározni a szívbe és a lélekbe, hogy sokáig
tudunk ebből erőt meríteni.
Köszönet mindenkinek, akik bármilyen
módon hozzájárultak ahhoz, hogy a várakozás ideje szebbé lett varázsolva. A gyermekek műsorai, az idősebbek bekapcsolódása a műsorokba mind-mind hozzájárult
ahhoz, hogy együtt lehettünk. A segítőkész emberek adományai és munkája ismét ünnepi öltözetet adott templomunknak, és annak környezetének.
Akik ebben az időszakban bekapcsolódtak
a liturgia bármelyik alkalmába, őszintén
remélem, hogy lelkileg gazdagon térhettek
haza otthonukba családjuk környezetébe.

Lehet, hogy úgy tűnik, hogy januártól
nem olyan mozgalmas körülöttünk az év,
de ne essünk ebbe a hibába.
Január 6. Vízkereszt ünnepének vigiliája, és a Három Napkeleti Bölcs: Gáspár,
Menyhért és Boldizsár látogatása a betlehemi kisdednél.
Január 12. Urunk megkeresztelkedése.
Amikor Jézus a Jordánban megkeresztelkedett, a mennyből ez a szózat hangzott.

Vasárnaponként az ünnepi mise 9.30-kor
kezdődik. A szenteltvízből vigyünk haza
otthonainkba. Házszentelést lehet kérni. Tervezett időpontja 2020.jan. 11.-én. A
misék után, vagy a hirdetőben kihelyezett
telefonszámon lehet jelentkezni.
Január 11.-én szombaton délután 1700
-kor Újévi koncert lesz a templomban.
Mindenkit sok szeretettel hívunk és
várunk.
„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik Elkezdődik a farsangi időszak. Használkedvem.” (Lk:3,22)
juk ki a vidámság és a kulturált szórakozás
lehetőségeit.
Ebben a hónapban van három emlékezetes nap:
Szíves elnézésüket kérem, hogy néhány
• J anuár 18. Árpádházi Szt. Margit
hiba csúszott az előző rovatszámba. Igyek• Január 22. Szt. Vince és B. Batthyány- szünk pontos információkat és kifejezéseStrattmann László ezen a napon fi- ket használni.
gyeljünk oda templomunk egyik szép
üvegablakára.
Örömteli szép hónapot kívánok!
• J anuár 25. Szt. Pál fordulása (pálforduló)
dr. Langó Julianna

Sportszakmai workshop
2019. december 9-én a Faluházban
került megrendezésre a lakosság fizikai aktivitásának növelése a szabadidősport révén
a Dél-alföldi régióban című
EFOP-1.8.6-17-2017-00035 pályázat záró rendezvénye.
A foglalkozássorozat a Magyar Egyetemi
– Főiskolai Sportszövetség megbízásából
valósult meg. Rendezvényünket megtisztelte dr. Székely Mózes fizikus, szociálpszichológus a szövetség elnöke, az ELTE tudományos főmunkatársa, sokszoros
triatlon győztes, valamint Balassa Levente
sportpszichológus, terepfutó, életegyensúly tanácsadó aki az olimpikonok mentális felkészítését is végzi. Benes Beáta és
Gazdag Mária a Budapesti Álmodóvár
Futó Egylet alapítói valamint Sajtos Renáta gyógytornász fizioterapeuta is részt
vett a rendezvényen. A Makói Egészségfejlesztési Irodával való együttműködésünk

kapcsán kértek fel bennünket a Workshop megszervezésére, mert példaértékűnek tartják az egy éve működő Átmozgató
torna programunkat. A tornán rendszeresen résztvevőknek ajándékot is hoztak.
Gumiszalagokat kaptunk, hogy otthon is
gyakorolni tudjuk a tornán megtanultakat. A moderátor Frigyik Márta vezette a
Pódiumbeszélgetést. Bemutatta a jelenlévőket és a résztvevő közönséget is bevonta
a beszélgetésbe. Előadóink saját tapasztalataikkal, véleményükkel biztatták a résztvevőket az aktív mozgásra, a szabadidő
hasznos eltöltésére, ennek szervezésére.
Céljuk, hogy a résztvevők inspirációt és
új ismereteket szerezzenek az előadóktól
és egymástól, a szabadidősport fókuszába
az élményt, annak közösségi megosztását
állítsák, a szabadidősport elterjedéséhez
használják a közösségépítés módszereit
(„együtt könnyebb”), és a sport szervezését
hálózatos modell szerint, a kapcsolatok ki-

építésén és tudatos kapcsolati háló építésén keresztül valósítsák meg.
Mindenkinek lehetősége volt bekapcsolódni a beszélgetésbe, bemutatni az általa
működtetett csoport munkáját. Kötetlen
kiscsoportos és egyéni beszélgetésekre is
lehetőséget adtak. Mindenkire inspirálólag hatottak az est folyamán elhangzottak,
megtanultuk, hogy nincs kifogás, csak
akarni kell.
Vendégeink nagyon elégedetten távoztak,
megköszönték a lehetőséget és a résztvevők aktív közreműködését. A sötétben
még lementek a Maros-partra és utána indultak vissza Budapestre.
Az Átmozgató torna 2020-ban is folytatódik, várjuk a régi és új tornázni vágyókat
minden hétfőn 17-18 óráig az iskola tornatermében, csütörtökön 16.30-17.30-ig a
sportcsarnokban.
Bakáné Nagy Gyöngyi
a workshop szervezője
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Gazdabál

Az Apátfalvi Gazdakör idén is megrendezi a „Gazdabálat”
2020. február 22-én az apátfalvi Faluházban.

Bővebb információ:
Langó Zsolt Apátfalva, Templom u. 104.
Telefon: (0620) 237-6895.
A zenéről és a jó hangulatról Csikota József és zenekara gondoskodik.
Vacsora egyszemélyes sültes vegyestál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gazdaköri Téli Esték

Januárban ismét elkezdődnek a Gazdaköri téli esték az Apátfalvi Faluházban.
Január 14. (kedd) 17 óra
Témája:
– Permetezőgépek műszaki vizsgájára vonatkozó
jogszabály ismertetése
Előadó: Pappné Ondrusz Ilona növényvédelmi
szakfelügyelő
– Növényvédelmi aktualitások
Előadó: Pappné Ondrusz Ilona növényvédelmi
szakfelügyelő

Témája:
– PIONEER fajtakísérletek eredményeinek értékelése,
új fajták bemutatása
Előadó: Makhajda János, Pioneer

Langó Zsolt
Gazdakör elnöke
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Egy-egy kisebb település fennmaradása érdekében
az az egyik legfontosabb, hogy megfelelő számú
gyermek szülessen. 2019-ben 34 újszülött növelte
Apátfalva lakosságának létszámát. Szekeres Ferenc
polgármester és Kiszely Jánosné alpolgármester
2019. december 20-án három újszülöttet látogatott
meg. A kicsik 40 ezer forintot kaptak, a szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.
Elsőként Prónai Botondot és szüleit, Szilvási Alizt és Prónai Gábort látogatták meg. 2019. augusztus 25-én 2650 grammal és 47
centiméterrel született. Az anyuka elmondása szerint nagyon
nyugodt és mosolygós kisbaba. A legtöbbet az apukája segít, ha
kell eteti, fürdeti, tisztába teszi, de a mama is nagy segítséget jelent. A közeljövőben nem terveznek második babát.

Az önkormányzat a Zelenák családnál is járt. Zelenák Boldizsár
Szegeden 2019. november13-án látta meg a napvilágot. Szülei
Csányi Ildikó és Zelenák György elmondták, az újszülött nagyon
jó kis baba, ha tele a hasa semmi gond nincs vele. A legnagyobb
segítséget az édesapa nyújtja. Az anyuka elmondása szerint a kicsi Boldizsár késői baba, ezért nem terveznek újabb gyermeket.

Kulcsár Mirát is köszöntötték. Mira 2019. október 24-én született. Anyukája Szilágyi Nikoletta szerint nagyon jó baba, éjszakánként egyszer-kétszer ébred még fel. A kicsi mamája és az
anyuka nővére segít a legtöbbet, az utóbbi lesz majd a kis Mira
keresztanyukája. Pár év múlva terveznek kistestvért.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu, Telefon: (62) 520-040
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Készült: 1300 példányban
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