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ŐSZI FAÜLTETÉSI PROGRAM 2020
Apátfalva Község Önkormányzata őszi faültetési programot hirdet. 160 darab virágos kőrisfacsemete
igényelhető, amelyet az önkormányzat ingyenesen biztosít a lakosság részére.
Igényelhető: 2020. november 9-16-ig, a készlet erejéig.
Az igénylés menete és feltételei:
• Egy cím elé maximum 5 db fa igényelhető.
• Az igénylést kérem, jelezzék az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 06/62-520-040-es telefonszámán.
• Az igényelt fák kihelyezése közterületre kell hogy megtörténjen, amely ellenőrzésre is kerül.
• Az ültetéshez a lakosok kérhetik az önkormányzat segítségét.
• Az igénylésnél kérem vegyék figyelembe a fa méretét (6-10 méter), illetve az ültetési távolságot (kb. 6 méter).
• Az átvételt az igénylő aláírásával igazolja, hogy a kért fát átvette.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2020. októ- TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 azonosító
ber 5-én rendkívüli ülést tartott.
számú projekt tárgyában és 25.018.440 Ft
támogatásban részesült, a beruházás teljes
 Apátfalva Község Önkormányzata költsége 51.859.879 Ft. A képviselő-testüKépviselő-testülete a 86/2020.(08.26.) let a pályázathoz a szükséges önerő megképviselő-testületi határozatával döntött fizetését vállalja maximum 2.500.000 Ft
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz összegben.
kapcsoló kiegészítő támogatás támogatási igény benyújtásáról. Apátfalva Község  A képviselő-testület zárt ülés keretén beÖnkormányzata 315 erdei köbméter ke- lül döntött önkormányzati tulajdonú földmény lombos fafajta támogatásban része- területek bérbeadása iránti kérelmekben.
sült. Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a DALERD Délalföldi
A testület 2020. október 26-án
Erdészeti Zártkörűen Működő Részvény- tartott soros képviselő-testületi
társaságtól megrendelt 6.000.750 Ft tá- ülését.
mogatás értékben, önerő 400.050 Ft értékben, mindösszesen 6.400.800 Ft érték-  A képviselő-testület megtárgyalta és
ben 315 erdei köbméter kemény lombos elfogadta az idős korosztály közösségépífafajtát.
tését, az idősek élethelyzetét, egészségét,
biztonságát javító programokról, szabad Apátfalva Község Önkormányza- idős tevékenységekről, az idős korosztály
ta Képviselő-testülete sikeres pályá- számára nyújtott szolgáltatások felmérézatot nyújtott be az Apátfalva Köz- séről, helyzetkép és igényfelmérés alapség piacterének kialakítása című és ján a lehetséges intézkedések tervszerű

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS
TŰZIFA IGÉNYLÉSRE!
Apátfalva pályázott a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásra és nyert 315 erdei köbméter keménylombos tűzifát, 6.000.750 Ft értékben, ezért lakosainknak Apátfalva
Község Önkormányzata szociális célú tűzifát nyújt a készlet erejéig. A jövedelemhatár családoknál: 57.000 Ft/fő/hó, egyedülállónál: 85.500 Ft/fő/hó. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
a családtagok jövedelemigazolását- okmányait, nyugdíjszelvényét, gyes és családi pótlék szelvényét és minden egyéb jövedelem igazolást. A támogatáshoz kapcsolódó kérelem átvehető a
Polgármesteri hivatalban, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelem beadásának időpontja 2020. november 9-től november 27-ig. A kérelmek elbírálása november 30-a után történik
(ABC sorrendben). Az ügyfeleket határozatban értesíti a polgármesteri hivatal, a tűzifa átvételének helyéről és idejéről.

összefoglalása és végrehajtásáról szóló
beszámolót.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a 2020. évi szociális célú tűzifa
Apátfalvára történő szállítását.
 Apátfalva Község Önkormányzata a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés pályázaton 8.556.120 Ft
támogatásban részesült. A támogatásból
traktort, pótkocsit, függesztett tárcsát és
talajmarót vásárol az önkormányzat.
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 45/2018.(02.26.) Kt.
határozatában meghatározott Hajnal utca forgalmi rendjének megváltoztatását
2025. december 31. napjáig fenntartja. A
Hajnal utca és a 43-as főközlekedési út

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. október

SZÜLETÉS:
10.29.: Ludányi Márton
Édesanyja: Sziklai Orsolya
Édesapja: Ludányi Bálint
Apátfalva, Szegfű utca 10.

HALÁLOZÁS:
Juracsek Jánosné (Takács Rozália)
Templom u.50. – élt 84 évet
Vigh Jánosné (Varga Katalin) Apátfalva, Széchenyi u. 50. – élt 82 évet
Holtság Kristóf Apátfalva, Kereszt u.
59. – élt 6 évet
Petrovics Márk Apátfalva, Ady E. u.
11. – élt 21 évet
Vári Ferenc Apátfalva, Széchenyi u.
86. – élt 72 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre 2020 októberében
nem került sor!
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kereszteződésében a kötelező haladási
irány jobbra változtatását 2025. október
hónapjában felülvizsgálja. Erre az intézkedésre a balesetveszély elhárítása miatt volt
szükség.
 A testület tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás iránti kérelmekben döntött.
 A Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a
„Tisztítsuk meg az országot” projekt 2020.
évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6.
pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára. A testület a pályázat benyújtásáról döntött.
 A továbbiakban a képviselő-testület
zárt ülés keretén belül döntött ingatlan
megvétele iránti kérelemben, közterület
használati engedély iránti kérelemben,

valamint ingatlan
kérelemben.

bérbeadása
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építési beruházás feladatainak lebonyolítására. Amennyiben a Magyar Államkincstárhoz benyújtott többletforrás igéA testület 2020. október 28-án is- nyünk pozitív elbírásban részesül, úgy
mét rendkívüli ülést tartott.
Apátfalva Község piacterének kialakítása
pályázat építési beruházását az Automatix
 Apátfalva Község Önkormányzata Hungary Kft. látja el.
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül elnyert pályá-  Apátfalva Község Önkormányzat a
zataira árajánlatot kért a TOP-1.1.3-16- 2020. évi központi költségvetésről szóló
CS1-2017-00002 azonosítószámú pályázat 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének
műszaki ellenőri feladatainak lebonyolítá- II.2.a) Önkormányzati feladatellátást szolsára. Amennyiben a Magyar Államkincs- gáló fejlesztések támogatására ad) Közös
tárhoz benyújtott többletforrás igényünk önkormányzati hivatal székhelyének infrapozitív elbírásban részesül, úgy a műszaki strukturális fejlesztése alpontra sikeres páellenőri feladatokat az SZMI MÉRNÖKI lyázatott nyújtott be és bruttó 25.213.100 Ft
IRODA Kft. látja el.
támogatásban részesült. Az elnyert pályázatból a Hivatal Szociális épületének (szo Apátfalva Község Önkormányzata ciális irodák, akadálymentes mosdó) tetőa Terület és Településfejlesztési Opera- szerkezet felújítására és a Hivatal lépcső
tív Program keretein belül elnyert pályá- felújítására és korlát kialakítására kerül sor.
zataira árajánlatot kért a TOP-1.1.3-16- A kivitelezési munkálatokkal az Automatix
CS1-2017-00002 azonosítószámú pályázat Hungary Kft. került kiválasztásra.

ASZFALTOZÁS

Befejeződött a Kereszt utca aszfaltozása. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Falu Program 2020 keretében, 24 millió forint összegben, 610 méter hosszban, teljes felületű aszfaltozási munkálatokat végzett. Ezzel
egy nagyon régi probléma oldódott meg. Köszönjük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkáját.
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1956 hőseire emlékeztek Apátfalván
nítványát, a Borbély András Band fuvolistáját, Szabó Jázmin előadását hallhattuk.
Ezután következett az ünnepi műsor, Kucsora István és barátai – Kucsora István,
Takács Márta, Langó Imréné, Langó Imre,
Czigeldrom-Korom Zoltán és Szalamia János előadásában.
A megemlékező műsor után a Dózsa
György Általános Iskola tanulóinak a műsora következett. Közreműködtek: Szögi
Armand, Sóki Réka, Szopori László, Vass
Boglárka. Felkészítő pedagógusok, Horváth Tiborné és Tóth László.

Apátfalván is fejet hajtottak az
1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Szekeres
Ferenc polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte: az ötvenhatosok azt üzenik nekünk, hogy
együtt mindent elérhetünk. A polgármester hangsúlyozta, éljünk
úgy, hogy azt érezzük, nem volt
hiábavaló elődeink véráldozata,
és őrizzük meg az általuk kiharcolt szabadságot.
Antal Sarolta települési képviselő ünnepi
beszédében részletesen megemlékezett az

1956-os eseményekről. – Vajon mi is meg
mernénk tenni azt, amit szüleink és nagyszüleink 1956-ban? – tette fel a kérdést.
A képviselő a beszédében kiemelte: így,
64 esztendő távlatából is kiemelt figyelmet
kell mind a mai napig fordítani erre a hatalmas tettre, vagyis arra, hogy aprócska
Magyarország szembe mert szállni a hatalmas Szovjetunióval. Antal Sarolta hangsúlyozta: egyre kevesebb a még élő hős, ezért
nagyon fontos, hogy legalább a fiatalabb
generáció emlékezetében éljen tovább, mi
is történt 1956-ban.
Az ünnepi beszédek után Mátó Mátyás ta-

A műsorok után a megemlékezés résztvevői: az önkormányzat, intézmények, általános iskola, az egyház, a civil szervezetek
a Cigány és Román Nemzetiségi Önkormányzatok helyezték el a megemlékezés
koszorúit az emléktáblákhoz.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani az
előadóknak a színvonalas műsorokért és
mindazoknak, akik megemlékezésünkön
megjelentek, koszorút helyeztek el és segítettek méltó emléket állítani a hősöknek.
(Rádió 7, Kormos Tamás cikke alapján)
Szekeres Ferenc polgármester
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Elkezdődött az új járdák
építése

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása keretében, a járdák felújítására is nyert
Apátfalva Község Önkormányzata
pályázatot 15 millió forint ös�szegben.
Járdák épülnek a Dózsa György, a Szabadság és a Damjanich utcán közel
800 méter hosszban. Az érintett három
utcában a járdák rossz műszaki állapotúak, a gyalogosközlekedést veszélyeztetik.
A felújítással egységes térköves burkolatú
járda épül. A beruházáshoz a start közmunkaprogramban készített térköveket

használják. A munkát szeptember 21-én
kezdte el a kivitelező. Természetesen tudjuk, hogy nagyon sok járdaszakaszt kellene felújítani, ezért továbbra is pályázunk,
ill. a járdaépítési támogatást igényelheti, aki vállalja, hogy a saját ingatlanjuk
előtti közterületen lévő járda felújítását
saját maguk elvégzik. Részükre az önkormányzat a járda felújításához szükséges térkövet és szegélykövet biztosítja. Az
elmúlt években több mint 10 km járda
épült a településen.
Szekeres Ferenc
polgármester

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Makói Járási Hivatala
Tisztelt Ügyfeleink!
Apátfalván minden hónap második szerdáján 13.00 és 15.00 között várja ügyfeleit a kormányablak busz a Polgármesteri Hivatal
előtt (6931 Apátfalva Templom
u. 69.).
Következő alkalom:
2020. november 11. (szerda)
13.00–15.00 között
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ennek
keretében fontos célunk, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő ügyfeleink
is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne
kelljen beutazniuk a járásközpontok kormányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási

ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormányablak buszban a
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben. A kormányablak busz
által tehát jelentős mértékben növeljük a
helyben intézhető ügyek számát a kisebb
települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő
7.00–17.00
kedd
8.00–12.00
szerda
8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek
8.00–12.00
dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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PÉLDÁSAN MŰKÖDIK A KÖZMUNKAPROGRAM APÁTFALVÁN
A község önkormányzata évek óta
sikeresen pályázik a startmunka
mintaprogramokra, idén is százmilliós összeget nyertek. Sertést,
juhot és baromfit nevelnek, zöldségeket és gabonaféléket termesztenek, emellett ipari termékeket állítanak elő. Idén százan dolgoznak
az apátfalvi programban.
Több mint 125 millió forintot nyert
fejlesztésekre
az
apátfalvi
önkormányzat idén a kistérségi startmunka
mintaprogramokban.
– Nagyon örültünk a sikeres pályázatoknak, hiszen az a 100 fő, akiknek munkát
biztosítunk, erre nagyon számított, számukra ez biztosítja a megélhetést – mondta lapunknak Szekeres Ferenc polgármester. Hozzátette, évről évre csökken a
közfoglalkoztatottak létszáma, ez a program sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon sok dolgozó el tudott helyezkedni a
versenyszférában. A falu első embere úgy
véli, ezekkel a programokkal jelentős mértékben lehet értéket teremteni, és a község
lakóinak életét könnyebbé teszi.
Sokoldalú mezőgazdaság
Az önkormányzat saját földjén növényeket
termeszt, a fóliasátrakban paradicsomot,
paprikát, karalábét, karfiolt, salátát, borsót,
spenótot nevelnek. Emellett kilenc hektáron gabonát – kukoricát, búzát és árpát
– termelnek. A Langó-tanyán tekintélyes
számú állatot tartanak, idén 2400 darab

baromfit, több mint 60 darab sertést szeretnének nevelni, a juhállományuk közel
50 darabot számlál.
Gyarapodó község
Az önkormányzat különféle üzemeiben
szinte mindenféle dolgot gyártanak. A
kültéri padok és virágládák mellett tetszetős kukákat, térkövet, kerékpártárolót és
brikettet készítenek, saját varrodájukban
szőnyegeket és szájmaszkot gyártanak a
munkatársaik.
– A munkák elvégzése, illetve a gyártás
gyorsítása és az előállítandó termékek
számának a növelése érdekében minden
évben lehetőségünk van új, nagy értékű
eszközök beszerzésére. Az elmúlt öt évben
több mint 100 millió forinttal növeltük az

önkormányzat vagyonát csak a közfoglalkoztatási programok eszközei által – hangsúlyozta Szekeres Ferenc.
Karácsonyra készülnek
Novemberben 900 darab saját nevelésű
csirkét tudnak szétosztani a rászorulóknak. Decemberben a sertésállományuk
egy részét is levágják, és a darált húsból,
kolbászból, hurkából mintegy 800-900
darab ajándékcsomagot készíttetnek. A
csomagokat a 65 év feletti szépkorúak, a
közfoglalkoztatottak, a gyermekvédelmi
támogatásban részesülők, valamint a hátrányos helyzetű családok között osztják ki
karácsonyra.
Cikk: délmagyar.hu, Tóth A. Péter
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BÍBIC OVIS HÍREK
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Böl- vált „Karácsonyi cipősdoboz” ajándékozás
csőde kapcsolata a Családsegítő- útján. A Családsegítő- és Gyermekjóléti
és Gyermekjóléti Szolgálattal
Szolgálat sok segítséget nyújt számunkra a megvalósításban. Folyamatosan seIntézményünkben
Gyermekvédelmi gíti óvodánkat, gyermekcsoportjainkat
munkacsoport működik, óvodánk fel- játékeszközökkel, ruhaneművel. Több
adata, hogy az „Észlelő- és jelzőrendszer” alkalommal kaptunk jó minőségű ruhatagjaként figyelemmel kísérje a hátrá- neműt (pulóvereket, pólókat, sapkákat,
nyos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekcipőket), különböző játékeszkögyermekek sorsának alakulását, veszé- zöket (plüssöket, puzzle kirakókat, tárlyeztető körülmény észlelésekor jelzés- sasjátékokat). A kapott tárgyi eszközök
sel él a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A egy részét intézményünk gyermekcsojelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel portjai vették birtokba, mások kiosztásra
élni a gyermek veszélyeztetettsége ese- kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek
tén! A megelőzés, probléma feltárása, illetve a dolgozók részére. A fennmaradó
megoldások kidolgozása mellett folya- ajándékokat karácsonyig őrizzük, amikor bízva az együttműködő kapcsolat további
matosan arra törekszünk, hogy segítsük is az „ajándék cipősdoboz” tartalmát gaz- folytatásában.
a gyermekeket ruhaneművel, játékesz- dagítjuk vele.
közökkel, írószerekkel, szükség esetén és Ezúton is szeretnénk megköszönni a CsaDuma Jánosné gyermekvédelmi
az évek óta megszervezett hagyománnyá ládsegítő Szolgálatnak az adományokat,
munkacsoport vezetője

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a kedves Szülőket és minden érdeklődőt, hogy
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 2020. október 19-től saját weboldallal rendelkezik: https://www.apatfalvi-ovoda.hu/.
A szolgáltatás a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Szolgáltató OKOSÓVODA projekt keretében megvalósuló együttműködése alapján a kiválasztott intézményi igénybe vevők
számára díjmentes. Oldalunkon a látogatók megismerhetik
intézményünket – telephelyek, csoportok, elérhetőségek, stb.
–, az intézmény dokumentumait, programjait, hirdetményeit.
Kérjük látogassák oldalunkat, kövessék nyomon óvodai, bölcsődei életünket!
Az óvoda dolgozói
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Mindenszentek napi megemlékezés
Az idei évben is a hagyományokhoz híven november 1-jén a temetőben megemlékeztünk hősi halottainkról. Koszorúk és mécsesek elhelyezésével tisztelegtünk elhunyt katonák, vértanúk és a háborúban elesett helyiek előtt. 14 órakor az Aradi vértanúk
emlékhelyénél kezdődött a csendes megemlékezés
(járványügyi helyzet miatt), az I. világháborús emlékműnél folytatódott. A temetőbe átvonulva a II. világháborús emlékműnél Nándori Gábor települési képviselő úr mondta el megemlékező beszédét, ami így
hangzott:
November elején a Mindenszentek és a Halottak napja a temetőbe indítja az embereket. Fontos meggondolnunk, pontosan mire
és miért emlékezünk. Emlékezünk az előttünk járókra, a hősökre
és elhunyt szeretteinkre. Ha visszagondolunk rájuk, akár történelmünkben, akár személyes, családi életünkben, mind arra figyelmeztetnek minket, hogy az idő a legnagyobb kincsünk. Az
idő, amit egymásra szánunk, a legnagyobb és legszebb ajándék.
Hogyan is mondta a róka a kishercegnek? „Az idő, amit a rózsádra fordítottál, az teszi fontossá a rózsádat.” Használjuk fel jól a számunkra kimért időt, hogy Márai Sándorral együtt elmondhassuk:
„Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam,
s az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is.
Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet,
a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat… Egy napon

meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű!
Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is
történhetett velem.”
Mindannyian, akik most itt vagyunk, legyünk akárhány évesek
is, elmondhatjuk, a Jóisten megtartott minket és minden nap
ajándék. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy
az egészségünket megőrizzük, de az biztos, hogy a mi Istenünk
hazavár. Mindannyian készülünk a nagy találkozásra, és ebben egyértelműen ott van, hogy egyszer nekünk is el kell innen
mennünk. Ez nem kell, hogy félelemmel töltsön el bennünket,
sokkal inkább egyfajta belső örömmel. Azt hiszem, életünk legfontosabb találkozása lesz ez.Mária, Jézus édesanyja azt mondja
nekünk: „Ha tudnátok, mennyire szeret titeket a Jóisten, sírnátok
örömötökben.”
Most, a vírusjárvány miatti félelem sokakban fölvetette a halál
kérdését. Az emberek félnek a szenvedéstől, félnek a haláltól. Nagyon sok görcs van bennünk a halállal kapcsolatban. Assisi Szent
Ferenc úgy beszél róla, mint testvérünk, akit meg kell szeretnünk.
Minden életszakasznak megvan a maga feladata. Időskorban az
a dolgunk, hogy felkészüljünk az elmúlásra. A jelenlegi élethelyzetünkben, amikor is a vírus átszövi mindennapjainkat, kortól
függetlenül mindannyiunknak dolgozni kell azon, hogy belesimuljunk Isten tenyerébe. Azt kérem a szerető Istentől, hogy adja
meg a jó halál kegyelmét számunkra: ami azt jelenti, hogy felkészültünk, elbúcsúztunk, felvettük a szentségeket, és az életünket
le tudtuk zárni úgy, hogy nem maradtak elvarratlan szálak.
Végül Szent Bernát buzdító szavait idézve: „Vágyakozzunk azokhoz, akik várva várnak ránk, sietve induljunk feléjük, akik készek
befogadni bennünket, előzzük meg az üdvözült lelkeknek ezt a várakozását azzal, hogy mi is odakívánkozunk. De ne csak a szentek
társaságát óhajtsuk, hanem boldogságukat is, és ne elégedjünk meg
azzal, hogy együtt leszünk velük, hanem lángoló buzgóságukkal törekedjünk dicsőségük elnyerésére is.”
Ilyen lelkülettel emlékezzünk elődeinkre, hőseinkre, szentjeinkre! Hagyjuk, hogy utat mutassanak nekünk életük példájával
– mondta megemlékező beszédében Nándori Gábor települési
képviselő úr.
Magyar és szovjet katonák hősi sírjait is felkereste az emlékezők
csoportja. Az emlékhelyeken koszorúkat és mécseseket helyeztek el az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki a megemlékezésen megjelent és tiszteletét lerótta a hősök előtt!
Szekeres Ferenc
polgármester
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Ismét sikeresen pályáztak a megye
ötezer lakosúnál kisebb településeinek önkormányzatai a szociális tüzelőanyag-pályázaton. A legtöbb forrást ezúttal is Apátfalva
kapta, ezáltal több mint 300 családon, egyedül élőn segíthetnek.
Idén 2329 kistelepülést támogatott a kormány a szociális tüzelőanyag-programban,
összesen 5 milliárd forintot osztott szét a
pályázatot benyújtó önkormányzatok között a Belügyminisztérium. A CsongrádCsanád megyei községek és kisvárosok is

sikeresen jelentkeztek, összesen negyvenhatan nyertek, így 90 millió 213 ezer forint
érkezik a megyébe a rászoruló családok és
az egyedülálló idősek támogatására. Ahogyan tavaly, úgy idén is Apátfalva nyerte el
a legtöbb forrást megyénkben, ott 6 millió
forintból tudnak segítséget nyújtani a községben élő nehéz sorsúaknak. Szekeres Ferenc polgármester lapunknak elmondta, a
korábbi évekhez hasonlóan most is mintegy 300 család és egyedül élő idős ember
téli tüzelőjéhez tudnak hozzájárulni.
– Az előző évben a családok 10, míg az

egyedülállók és az idősek 6 mázsa kemény lombos fát kaptak. Idéne november
9-től adhatják be az igénylést. A tüzelőt a
Délalföldi Erdészeti Zrt.-től szerezzük be,
már a héten meg is érkezik a településre
a rendelés. A tervek szerint az év végi ünnepek előtt mindenki megkapja a tűzifát,
mert célunk, hogy mindenki melegben
tudjon karácsonyozni – hangsúlyozta a
polgármester.
A szociális tüzelőanyag-program 2011ben indult. A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb önkormányzatok pályázhattak,
mert ezeken a településeken jellemzően
több az idős ember, és a községek saját
bevétele is kisebb az átlagosnál. Az elbírálásnál arra törekedtek, hogy a legkisebb
falvak igényeit maximálisan kielégítsék, a
fennmaradó összeget a települések anyagi
helyzetéhez igazodva osztották fel. A nyertes önkormányzatoknak a támogatásból
vásárolt tüzelőt jövő év február 15-ig kell
kiosztaniuk a rászorulók között.
(Cikk: délmagyar.hu, Kiss Anna)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Október száradó leveleket csörget,
rideg esők vernek gyökeret és törzset.
Fák odvába bújtak mókusok, madarak,
orkán, s fagy versenyez: melyik ér hamarabb”

Kerékpártúra Magyarcsanádra
Szomszédolás címmel kerékpártúrát szerveztek, a Cselekvő közösségek–Identitás
és kohézió című Top-os pályázat programjaként Apátfalváról Magyarcsanádra
2020. október 2-án. Vargáné Nagyfalusi
Ilona felhívása kapcsán, iskolánk is szívesen képviseltette magát.
A két falu szinte egybe van épülve, ezért
sok újdonságot láttunk és tudtunk meg a
délután során. Többek között azt, milyen
egyedülálló a Dél-Alföldön, hogy egy ekkora méretű településen négy nemzetiség
(románok, szerbek, magyarok, cigányok)
éljen egymással békében.
Az időjárás is kedvezett nekünk, így kellemes napsütésben tekerhettünk át két keréken a szomszédos településre. Az apátfalvi
iskolából a 7. és 8. osztályosok vettek részt,
a túrán pedagógusok kíséretével. Magyarcsanádon Ficsor János közösségfejlesztő
volt az idegenvezetőnk, aki bemutatta az
új művelődési házat és könyvtárat. A fiatalok felmentek a galérián kialakított hangulatos kuckóba is.
Ezt követően a szerb pravoszláv templomot tekinthettük meg, majd a főtéren
megnéztük a Béke szobrot. Túránk végén
a Szent Gellért templomban voltunk. Itt

hallottunk bővebben a falu múltjáról is.
Majd iskolánk tanulóival az élen, 108
lépcsőfok megtétele után feljutottunk a
templom tornyába, ahonnan csodás kilátás nyílt a környékre. Élményekben gazdagon indultunk vis�sza Apátfalvára, s
bebizonyosodott a
mondás, a közvetlen környezetünkben is van sok felfedezetlen látnivaló.
Izgatottan vártuk
a következő alkalmat, október 16-át,
amikor Apátfalván
szerveztek ugyanilyen érdekes túrát,
egészen a homokkitermelőig. Oda már még többen szerettünk volna menni, de sajnos, rajtunk kívülálló okok miatt, végül ezen a túrán nem
tudtunk iskolánkat képviselni.
A kerékpártúrán részt vevő tanulók: Herczeg Máté, Baráth Viktor, Ábel Dávid,
Bárdos Ferenc, Antal László, Czine-Buzsi
Sorin, Gombkötő Roland, Szopori László,
Varga Levente, Ferenczi Zsolt, Károly Bálint, Keresztúri Barnabás, Kamarás Márk.
Kísérő pedagógusok: Kovácsné Veréb
Anett, Süli Klára
Egyre népszerűbb
Magyarországon
Általános
iskolás
gyerekeknek, köztük iskolánk tanulóinak
tartott
szorobán oktatást
a makói dr. Vajda
József az Első Szorobán Alapítvány
elnöke. Az eszköz
használatának alapjait tanulhatták meg
a nebulók, melyet
a Japán Televízió
magyar képviselői

a

szorobán

is górcső alá vettek az ott készített makói
tanórát műsorra fogja tűzni a Tokyo TV. A
vírusveszély miatta szabad ég alatt oktatott,
de így is óriási élményt nyújtott a gyerekek
számára, akik jutalmul japán édességeket
kaptak. A rendkívüli tanóra résztvevői:
Bakai Anna, Popány Tímea, Baka Tibor,
Bakai Dóra
Iskolánk tanulói ismét színvonalasa műsort adtak verssel, dallal, zenével, színesítve az október 6-i és
az október 23-i községi megemlékezéseken. A műsorok résztvevői: Vass Boglárka,
Mezei Vanessza, Szabó Jázmin, Sóki Réka,
Szögi Armand, Keresztúri Barnabás, Szopori László Felkészítő pedagógusaik: Molnár Tiborné, Tóth László.
Egy kis Helloween…
A szünet előtti utolsó tanítási napon beöltözős Helloween napot tartottunk a 3. osztályban. Mindenki nagy lendülettel vetette
magát bele az előkészületekbe. Az osztályban díszítettünk, hogy megteremtsük a
hangulatot . A szülőkre, mint mindig most
is számíthattunk. A süteménysütésből és a
gyerekek jelmezeinek elkészítéséből is kivették a részüket. A témához kapcsolódó
vicces feladatokat oldottunk meg, és természetesen alkottunk is. A nap fénypontja
a tökök megfestése volt.
A gyerekek változatos és nagyon ötletes
darabokat készítettek, amit utána természetesen haza is vihettek, hogy a szünet
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alatt is díszíthesse otthonukat. Mindenki jókedvűen és aktívan töltötte a napot ,
és szeretnénk a jövőben is hasonló élményekkel teli időtöltést szervezni a gyerekeknek, hiszen az ilyen tevékenységek kellemes emlékként maradnak meg az osztályunk számára.
Tavaszra az iskolánk udvara is megújul.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítő
közreműködését, hogy az elhasználódott
veszélyes betongyeprácsot felszedték.
A maszkviselés szabályai szigorodtak intézményünkben. A pedagógusoknak nem
csak a közösségi helyeken, hanem a tanítási órákon is viselniük kell. Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak és a Varrodának, hogy megajándékozták iskolánkat jónéhány maszkkal.
A vírus miatt a következő szabályok érvényes intézményünkben.
• Az ebédeltetés osztályonkénti elkülönítésben történik.
• A folyosón és az udvaron a maszk használata kötelező.
• Kézfertőtlenítők használatát az iskolába
történő megérkezéskor és a tantermekben is.
• 
A bejáratoknál reggel mindenkinek
megmérjük a hőmérsékletét.
• Kötelező kesztyűt használni rajz, testnevelés és informatika órákon.
• 
Szünetekben a gyermekek korosztály
szerinti el vannak különítését.
Kovácsné Veréb Anett, Fazekas Gizella, Simon Hajnalka
Kiegészítő házirend a járványügyi
készenlét idejére
(visszavonásig érvényes)
1. Az iskolában kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, tanárjelölt, pedagógus, nevelést-oktatást segítő munkatárs, technikai dolgozó tartózkodhat.
2. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben
bármilyen betegség tüneteit észlelik gyermeküknél, minden esetben gondoskodjanak orvosi vizsgálatáról.
3. Az iskolába az a tanuló, aki beteg volt
(ezért hiányzott az iskolából) csak érvényes orvosi igazolással léphet be.
4. A szülő nem élhet a három napos igazolás jogával.
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5. Ha az orvosi vizsgálat alapján a diáknál
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
áll fenn, a szülő köteles erről azonnal értesíteni az iskolát a diák osztályfőnökén
keresztül.
6. Ha az orvosi vizsgálat alapján a pedagógusnál, nevelést-oktatást segítő munkatársnál, technikai dolgozónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, az
iskola dolgozói az iskolavezetést kötelesek
értesíteni.
7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
megbetegedések, rosszindulatú daganatos
megbetegedések, máj- és vesebetegségek)
vagy például immunszupprimált állapota
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik,
és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
8. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá,
ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
9. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, a szülő kérésére az Office365ön keresztül részt vehet az oktatásban.
10. Iskolába lépéskor mindenki (diák, tanárjelölt, pedagógus, nevelést-oktatást
segítő munkatárs, technikai dolgozó, látogató) köteles használni a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt.
11. Amennyiben a tanulóknál lázas állapot
gyanúja áll fenn, akkor testhőmérsékletét
megmérjük.
12. Akinek testhőmérséklete meghaladja a
37,8 fokot, elkülönítjük.
13. A szülőt a pedagógus köteles értesíteni,
aki gyermekét köteles az iskolából hazavinni, és számára orvosi ellátást biztosítani.
14. Az iskolában a diákoknak, pedagógusoknak, nevelést-oktatást segítő munkatársnak, technikai dolgozóknak kötelező a
maszk használat.
15. A folyosókon, lépcsőházban, aulában,
mosdókban, udvaron a maszk használata
kötelező a diákoknak is.
16. Felhívjuk mindenki figyelmét a
szabályos (orrot és szájat eltakaró)
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maszkhasználatra.
17. A tanítási órákon páros és csoportfeladat esetén a maszk használata minden
korosztálynál kötelező.
18. A diákok által viselt maszkokról a szülő köteles gondoskodni, de amennyiben
otthon marad, az intézményünk biztosít
maszkot, amit délután le kell adnia.
19. Kérjük a diákokat, azokban a helyzetekben, helyeken, ahol ez megoldható,
tartsanak 1,5 m-es távolságot egymástól;
s az iskolába érkezéskor, ill. távozáskor ne
csoportosuljanak.
20. Kérünk mindenkit a gyakori és alapos
kézmosásra, különösen étkezés előtt, ill.
mosdóhasználat után.
21. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a
szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait az időjárás és a környező forgalom
függvényében lehetőség szerint nyitva kell
tartani.
22. Az iskolába szülő, látogató csak a fogadó féllel való előzetes egyeztetés (telefon, e-mail) után léphet be. Zárt térben
a maszk használata kötelező. Az udvaron
kötelező a másfél méteres védőtávolság
betartása.
23. Az EMMI Intézkedési tervének előírásai szerint a nagy létszámú tanuló vagy
pedagógus egyidejű
jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program)
rendezvény
megszervezése során az Intézkedési terv
szerint tekintettel kell lenni az alábbiakra:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
maszkviselés,
kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény
szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének
korlátozása.
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Advent a Faluházban 2020.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon”

I. advent - november 28. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Készítsd el a saját adventi koszorúdat! – koszorúkészítés (alapot és teamécsest mi adunk)
Kisebbeknek: adventi naptár és koszorú színezése, asztali dísz dugóra
A foglalkozást vezeti: Vargáné Nagyfalusi Ilona, segít az Apátfalvi ifjúsági Klub
16. 30: Első adventi gyertya meggyújtása és ünnepség - Helyszín: Székelykapu
Az Apátfalvi Ifjúsági Klub ünnepi műsora. Vezető: Antal Eszter
17.00: Szentmise a templomban

II. advent - december 5. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Adventi fények: méhviaszból gyertya készítése, gyertyamártás
Kisebbeknek: Mikulás figurák készítése, képeslap papírvarrással
A foglalkozást vezeti: Vargáné Nagyfalusi Ilona, segít Bakáné Nagy Gyöngyi
16. 30: Második adventi gyertya meggyújtása és ünnepség - Helyszín: Székelykapu
A Szent Mihály Templom kórusának ünnepi műsora. Vezető: Nándori Gábor
17.00: Szentmise a templomban

III. advent - december 12. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Karácsonyi tárolók konzervdobozból, ablakdíszek
Kisebbeknek: karácsonyi mandalák, fenyődíszek készítése
A foglalkozást vezeti: Vargáné Nagyfalusi Ilona, Szalamia Lóránt
16. 30: Harmadik adventi gyertya meggyújtása és ünnepség - Helyszín: Székelykapu
Szilvási Katalin (ének) és Dózsa György Általános Iskola pedagógusainak ünnepi műsora.
17.00: Szentmise a templomban

IV. advent - december 19. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Karácsonyi hűtőmágnes, karácsonyfadísz készítése
Kisebbeknek: betlehem színezés, angyalkák
A foglalkozást vezeti: Vargáné Nagyfalusi Ilona
15.45: Márton apó karácsonya színdarab - Faluház nagyterme
Előadja: Apátfalvi Hagyományőrző Csoport, Vezető: Horváth Csabáné
16.30: Negyedik adventi gyertya meggyújtása és ünnepség
Helyszín: Székelykapu
A „Helyi közösségek fejlesztése” csoport műsora.
17.00: Szentmise a templomban

2020. november
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ÉRTÉKTÁR HÍREK
Az Apátfalvi Települési Értéktár 2020. novemberben tartja következő ülését. Kérjük a lakosságot, tegyenek
javaslatot újabb helyi értékekre. Mik azok az épületek, szokások, kik azok a személyek, akiknek munkássága,
érdemes az értéktári felvételre.
Javaslataikat a polgármesteri hivatalban és az értéktár bizottság tagjainál adhatják le.

Apátfalván egyre több
sportág űzhető
Az apátfalvi önkormányzat egyik célja, hogy a rendszeres
sportfejlesztésekkel is helyben tartsák a fiatalokat. Szekeres
Ferenc polgármester a Rádió 7-nek elmondta: a modern
sportcsarnokban igen sokféle mozgásforma várja az érdeklődőket, de két új focipályát is építettek, kialakítottak egy
edzőparkot, három játszóteret újítottak meg, valamint akár
kenuzni is lehet a településen. Hozzátette: a sportágak köre
így igen széles, de emellett arra is törekednek, hogy minden
korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A polgármester kiemelte: az apátfalviak szabadidejükben egyre
többet sportolnak, így érdemes fejleszteniük ezen a téren is.
Szekeres Ferenctől megtudtuk: most a legújabb mozgási lehetőség a túrázás, erdei futás vagy kerékpározás, ugyanis elkészült az Apátfalvát Makóval összekötő túraútvonal felújítása. Legutóbb például egy közös eseményen, az úgynevezett Levélcsörgetésen vehettek részt azok, akik az őszi tájat
csodálva szerettek volna egy kicsit otthonukból kimozdulni
és egyben sportolni is.
(Rádió7, Kormos Tamás)

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is
szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében –
elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.
Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy
megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Kedves Olvasó!
Ismételten örömmel osztom meg gondolataimat, és örülök annak, hogy ha néhány
embernek tudok egy kis többletet adni a
hétköznapok nehézségei közepette!
Amikor ezeket a sorokat olvassuk már
hazatértünk a temetőből, ahol november
első két napján emlékezünk halottainkra. Sokan már október hónapban nagy
szorgalommal rendezgetik szeretteik sírját, hogy az ünnepre virággal ékeskedjenek. Gyertyákat és mécseseket gyújtunk,
hogy a fény világítsa be a holtak városát.
Mindenszentek napján imádkoztunk szeretteinkért, hogy a szentekkel együtt az
örök dicsőségben örvendezve imádkozzanak értünk, hogy egykor találkozhassunk
a szentek társaságában.
Halottak napján mindig adjunk egy kis
időt azokra, akik távol nyugszanak és
azokra, akikre már senki sem emlékszik.
Ez az ünnepkör egyben hordozza a bánatot és a vigaszt az örök élet elnyerésének
kegyelmi ajándékát. Novemberben már az
idő is a tél felé kacsingat és előkészülünk
az elcsendesedésre.
Szépen elmúlt a temetőben a megemlékezés,- tegyük rendbe újra a sírjainkat! A
kijelölt helyekre vigyük el az elhervadt virágokat és a feleslegessé vált mécseseket!
Ezt a gondolatot azért mertem leírni, mert
sok helyen még tavasszal úgy elhagyatva
látunk sírokat, amelyek számomra több
gondolatot is ébresztenek.
1)
Elmúlt Mindenszentek és Halottak Napja a kötelezettség teljesítve!
2)
Gondoljunk bele milyen lenne
otthoni környezetünk egy ünnep után, ha
heteken hónapokon át az elhasznált dolgok ott maradnának.
Tudom, sokan vidékről jönnek, de a faluban élő rokonok és ismerősök, segítsük
ebben is egymást.
Köszönöm megértésüket!
November 5-én Szent Imre herceg ünnepe
Imre herceg Szent István király és hitvese
Boldog Gizella egyetlen gyermeke volt.
Szent Gellért volt a nevelője, édesapja a
katonai és állami ismeretekbe vezette be.
Nagyon sokszor hallhattuk már Szent Ist-

ván intelmeit Imre herceghez. Korai halála
nagy fájdalmat hozott idősödő szülei napjaira. A fiatal generáció méltó példaképe!
Mit hordoz ma Imre herceg példás élete,jó lenne ezen elgondolkodnunk?
November 11-én Szent Márton püspök és
hitvalló ünnepe.
A Szent Pannonhalma közelében épült
Savaria Sicca nevezetű római helységben
született ahol apja római császári tiszt tribunus volt. Észak-olaszországi Paviában
hamar találkozott a keresztény vallással,
apja ezt ellenezte és katonának küldte. A
Szent legendája is katonai életéből való,
amikor katonai köntösét ketté vágta és felét egy didergő koldusra borította.
Lelkesen serénykedett katonából lett szerzetesként, amikor hívei a baers-i egyházmegye püspökévé jelölték. Püspökként is
megmaradt szerény egyszerű embernek.
Márton inkább a tettek, mint a szó embere volt. Tiszteletének mértékére jellemző
hogy a katolikus világ a Boldogságos Szűz
után az ő tiszteletére állította a legtöbb
templomot.
November 13-án Magyar szentek és
boldogok
Boldog lehet magyar nemzetünk, hiszen

számos szentet és boldogot adtunk az
egyháznak.
Hazánk nagy elődei földi életük során
olyan példamutató életet éltek, hogy a mai
kor embere is tanulhat viselkedésükből és
szeretetükből. Első királyunk István és fia
Imre a szentek társaságában él, míg Gizella a boldogok karában dicsőíti Istent. Igazi
példával szolgálnak ma családoknak.
November 19-én Árpád Házi Szent
Erzsébet
Mintaképe volt a kereszténységnek, mint
hajadon, mint hitves és mint özvegy
egyaránt.
Négy éves korában Wartvurgba került, hogy leendő vőlegényével együtt
nevelkedjék.
Vőlegénye fiatalon meghalt, majd annak
testvére Lajos lett a férje, akivel harmonikusan éltek együtt.
Hamar özvegy lett és három gyermekével
a rokonok a koldusok sorsára juttatták, de
elfogadta. A koldusok, szegények és betegek ápolója lett. Assisi Szent Ferenc szemével szemlélte a világot. Huszonnégy
éves korában halt meg és apja II. András
király még megérte, hogy a szentek sorában tisztelhette kedves gyermekét.
November 22-én Krisztus Király ünnepe
„Minek tartják az emberek az Ember fiát?
– Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások Jeremiásnak vagy egynek
a próféták közül. – És ti, kinek tartotok engem? – Simon Péter így válaszolt: Te vagy a
Messiás, az élő Isten fia!”
Péter felismerte Istent ebben a többi ember
módjára élő emberben. Ezen a vasárnapon
fejeződik be az egyházi év, és tekintetünk
már az Adventre fókuszál.
Erre a napra esik Szent Cecília ünnepe,
akit a középkortól kezdve az egyházi zene
védőszentjeként tisztelik.
November 25-én Alexandriai Szent
Katalin
Korának egyik legnagyobb bölcse, és bölcs
beszédének hatására nagyon sokan tértek
meg. A középkor óta több egyetem filozófiai patrónáját tisztelik benne.
November 29-én Advent első vasárnapja
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Készüljünk karácsony ünnepére négy
héten át! Készítsünk lakásunkba adventi koszorút, de nagyon szépeket lehet már kapni. Számomra fontos, hogy
a gyertyák színei a liturgikus színeket
kövessék, három lila és egy rózsaszín.
Hit-Remény-Öröm-Szeretet.
Olyan jó hogy évek óta van már falu adventi koszorúja! Köszönet a Kakas házaspárnak és segítőinek, hogy megajándékozták a falut ezzel a szép ünnepi ajándékkal!
Szombatonként az esti mise előtt először
a templom előtti adventi koszorún lesz
gyertyagyújtás és utána bent a templomban. Minden évben volt egy kis műsor
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kint és bent is, tudom most a vírushelyzet
miatt gyorsan változnak a dolgok, de ha
tehetjük menjünk el és lelkileg is készüljünk fel.
November 30-án Szent András apostol
ünnepe
András már a Jordán partján látta Jézust,
amikor Keresztelő János rámutatott és bizonyságot tett felőle.
Egyszerű halászként elsők közt volt, aki
megszólította és követte a Mestert, és lassan emberek halászává növekszik. András
nagyon figyelt a Mester szavaira (Jn 12,
20-26).
A kereszttől remegett az Úr is, de mégis
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akarta mert diadalának, lelket vonzó erejének titka a kereszt és ezt megtapasztalta
tőle Szent András apostol.
Mártírhalált szenvedett X formájú kereszten függött élve két napon át, és nem szűnt
meg akkor sem Krisztust prédikálni.
A nehéz napokban figyeljünk egymásra és
magunkra!
Segítsük egymást apró jó cselekedetekkel
és minden olyan információval, amelyek
könnyebbé tehetik napjainkat!
Jó egészséget!
Dr. Langó Julianna

Elhunyt Korom László,
Apátfalva citerakészítője…
egy értékkel kevesebb maradt
Korom Laci bácsinál 2019 nyarán
jártunk Czibolya Kálmánnal, aki
filmfelvételt készített róla. Akkor
még jókedvűen énekelt nekünk
Laci bácsi, akiknek citerakészítő
munkássága 2018-ban bekerült az
apátfalvi települési értéktárba helyi értékeink közé.
Akkor így írtunk róla: „Korom László az utolsó citerakészítő falunkban. Közel 40 éve készít citerákat, kézzel, házilag,
egyszerű eszközeivel. Rendkívül szerény,
csendes, egyszerű ember. Aki szeret a műhelyébe elvonulni a világ problémái elől és
megmenteni a kidobástól néhány szeretett
tárgyat, akár egy kedvenc gyerekjátékról
vagy egy falióráról legyen szó. Ő egy igazi
ezermester!”
Az utóbbi években ismét bekapcsolódott
a falu kulturális vérkeringésébe. Kiállítás
megnyitón, ünnepségeken lépett fel, citerázott, énekelt nekünk. Részt vett 2019.
júliusban falunapkor a kézművesek kiállításán is, ahol többször elciterázott nekünk néhány apátfalvi népdalt. Szerettük szeretetét. Már csak a fotók és a film őrcsendes, kedves természetét és ahogyan zi emlékét, munkásságát. Örülünk, hogy
átadta nekünk a népzene és a citera iránti volt nekünk, nyugodjék békében!

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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Levélcsörgetés!
Futottak, kocogtak, kerékpároztak Apátfalva és Makó között
Apátfalva Község Önkormányzata szervezésében, október 31-én, első alkalommal szerveztük meg a „Levélcsörgetést”.
A résztvevők gyalogosan, futva vagy kerékpárral tették meg a 10 km-es és a 21 km-es
távokat, a páratlanul csodás marosparti
ösvényen, amely Apátfalvát és Makót köti
össze. A helyi önkormányzat célja ennek a
csodás tájnak a megismertetése és szépségének bemutatása, illetve a lakosság figyelmének felkeltése környezetünk megóvására. A résztvevőket az apátfalvi művelődési
ház előtt, Joó Zoltán szervező tájékoztatta a túra szabályairól, útvonaláról, ezután
Szekeres Ferenc polgármester köszöntötte a túrázókat, aki gyalog teljesítette is a

10 km-es távot. Az esős idő ellenére is közel hetvenen érkeztek az eseményre minden korosztályból, és nemcsak apátfalvi
lakosok, voltak Makóról, Szegedről, illet-

ve Mezőkovácsházáról is, akik ellátogattak
településünkre.
Köszönjük a szervezők és a segítők áldozatos munkáját, hiszen ez a nap nélkülük
nem jött volna létre. Rendezők: Varga-Jani
Ildikó, Szilágyi Lajos, Joó Zoltán.
Segítőink: Köteles István, Sóki Erika, Popányné Vaszkó Ágnes, Szalamia Lóránt,
Varga Bálint, Zsíros Gyöngyi, Molnár Rebeka, Molnár Regina, Jani Nikolett, Jani
Petra, Dömötörné Faragó Anita, Dömötör
Árpád, Balogi Panna.
Gratulálunk minden résztvevőnek, sikeresen teljesítették a kitűzött távokat!
Tavasszal folytatjuk!
Varga-Jani Ildikó
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Kerékpározással a mellrák ellen
Minden évben október a mellrák
elleni küzdelem hónapja.
2020.10.16-án került megrendezésre a
„Kerékpározással a mellrák ellen” elnevezésű rendezvényünk, mellyel mi is szerettük
volna felhívni a figyelmet a mammográfiai
szűrővizsgálat és a megelőzés fontosságára, mivel idejében felfedezve jól gyógyítható betegség. A 45 és 65 év közötti hölgyek kétévente meghívó levelet kapnak a
mammográfiai szűrővizsgálatra, melyen
az utóbbi években helyben is lehetőség
van részt venni, mivel jól felszerelt szűrőbuszokkal járják a kisebb településeket.
lenére sokan megjelentek, nemcsak kerék- is felajánlott, melyeket a résztvevők között
A rendezvényen a kissé borongós idő el- párosok, hanem fiatal anyukák babájukkal sorsoltunk ki. Köszönjük szépen Szekeres
Ferenc polgármester úrnak. Kaptunk felajánlást Apátfalva Község Román Nemzetiségi Önkormányzatának nevében Füvesiné Varga Anikótól, ezúton is köszönjük
nekik. A rendezvényünkre Ábel Anettől és
Veréb Dávidtól AVON tanácsadóktól, valamint Németh Valéria zóna menedzsertől is érkezett felajánlás, melyek szintén
kisorsolásra kerültek. Az idén nagyon sok
ajándék talált gazdára. Mindenkinek köszönjük szépen a felajánlásokat.
Köszönjük Herczegné Jáksó Anita intézményvezetőnek és a Faluház dolgozóinak
a segítséget, akik e délutáni rendezvény
megvalósításában részt vettek.
Reméljük jövőre még többen élnek a lehebabakocsival sétálva támogatták a figye- tőséggel és megjelennek a mammográfiai
lemfelhívó megmozdulásunkat. Minden- szűrővizsgálaton!
kinek köszönjük a részvételt!
A résztvevők regisztrálása után került sor a
jelképes kerékpártúrára, melynek útvonalát rózsaszín szalagokkal jelöltük. Sajnos
egyre több ismerősünket, családtagunkat,
barátunkat érint ez a betegség a túrát értük
és rájuk is gondolva tettük meg.
A túra után került sor a felajánlott ajándékok kisorsolására. A testmozgásra és a
szűrővizsgálaton való részvételre ösztönzésként, immár 4. alkalommal ajánlott
fel Apátfalva Község Önkormányzata egy
kerékpárt, mely a szűrésen és a jelképes
kerékpártúránkon résztvevő hölgyek köAntalné Borbély Judit védőnő és
zött került kisorsolásra. A kerékpár melHerczegné Jáksó Anita
lett az önkormányzat két ajándékkosarat
ÖNO intézményvezető
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Tekerj Edóval!
„Nem az ajándék értéke számít,
hanem a szeretet az ember szívében!”

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Gyermekvédelmi munkaközössége

„Cipős doboz” Karácsonyi ajándékgyűjtést
szervez 2- 7 éves gyermekek számára

Kérjük a falu lakosságát, hogy a feleslegessé vált
játékokat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket juttassák
el óvodáinkba, csomagolás nélkül. Adományaikkal a
hátrányos helyzetű gyermekeket támogatják, szebbé
teszik vele a gyermekek karácsonyát. Az ajándékok
átadása karácsony előtt történik, a gyermekvédelmi
munkaközösség tagjainak közreműködésével.
A gyűjtés folyamatos, december 11-ig.
Felajánlásaikat köszönjük!
Óvoda dolgozói és a gyermekek

A konditerem használata mellett idén a biciklik is szerepet
kaptak az apátfalvi sportcsarnokban. Heti rendszerességgel
spinning edzésre is lehet jelentkezni, amihez szükséges a
kondi bérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a konditerem és a
biciklik korlátlan felhasználására. Ha érzel magadban elég
motivációt, akkor jelentkezz a sportcsarnokban Varga Jani Ildikónál. Vasárnaponként 17 órától aerobic edzésekre
is van lehetőség, szakképzett oktatóval. Az aerobic órák ingyenesek, az apátfalvi önkormányzat támogatásával.
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LAKOSSÁGI HIBA
BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a
közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.
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FÁSÍTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata településfásítási programot hirdetett, hogy 5 év alatt 1000 fát ültet Apátfalván. Novemberben érkezik 200 db díszfa, virágos kőris és tűzjuhar. A virágos kőris lett a 2018-as év fafaja. A 6-10 m-es kúpos, majd gömbölyded koronájú
fa, rügyei szürkék. Levele leggyakrabban 7 levélkéjű, melyek tojásdadok, sötétzöldek, ősszel sárgás vagy lilás-barnás. Virága ezüstös
sárgásfehér, illatos, a vesszők végén dús bugákban májusban nyílik. Napos, meleg helyet, laza talajt szeret, szárazságtűrő. Út- és utcafának, parkfának, tájfásításra alkalmas.
Őshonos.
Tűzjuhar: 6-8 m magas, laza koronájú fa. Levele dekoratív,
zöld színű, ősszel lángvörösre színeződik. Illatos krémfehér színű virága nyár elején nyílik. Igénytelen, szárazságtűrő. Napos helyet igényel.
A lakosság 160 darab virágos kőris facsemetét igényelhet,
a tűzjuhar facsemetéket az Önkormányzat telepíti. Apátfalva Község Önkormányzata minden évben tervezni fog
őszi faültetési programot.
Szekeres Ferenc
polgármester

