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Év vége felé közeledve az ember egyre többet gondol a maga mögött 
hagyott hónapok történéseire. Számba veszi a fontosabb eseményeket, 
mérlegeli veszteségeit és nyereségeit.
Különösen így van ez az adventi időszakban, ami a várakozás ideje, és 
amelyben készülünk a Megváltó Jézus születésére. Reménykedünk és 
Jézus legfontosabb üzenete, a szeretet, ilyenkor nagyobb teret nyer a 
mindennapokban. Hívő és nem hívő ember egyaránt a szeretet kifeje-
zése felé fordul.
Ki-ki a maga módján és értékrendje szerint készül a karácsonyra. Hittel, 
imával, kedvességgel, türelemmel, segítőkészséggel vagy éppen ajándé-
kokkal, de a szeretet kifejezésének szándékával. 
Szerencsések vagyunk, ha szeretető családban várhatjuk a karácsonyt, 
meleg otthonban, étellel az asztalon. Nem feledhetjük azonban azokat 
az embertársainkat, akik család, társ nélkül magányban töltik a ka-
rácsonyt, vagy nélkülözve. Tegyünk értük többet ezeken a napokon. 
Egy-egy jó szó, segítő gesztus, figyelem sokat segíthet az elesetteken, a 
magányosakon. Talán az új év számukra is könnyebb, biztatóbb min-
dennapokat hoz.
Az elmúlt év történéseit magunk mögött hagyjuk, reménykedve tekin-
tünk életünk egy újabb esztendeje felé. Nem csak szűkebb családi kör-
ben fordulunk hittel a következő év felé, hanem tágabb környezetünk-
ben, Apátfalva tekintetében is. Reméljük és hisszük az eljövendő év 

sikereit és eredményeit, melyek 
Apátfalva lakosainak életét köny-
nyebbé és szebbé teszik. Ezért a 
célért dolgozik Apátfalva Község 
Képviselő-testülete, és ehhez a 
feladathoz kérjük minden lako-
sunk támogatását és segítségét. 
Hiszen egy boldogabb települést, 
reménytelibb jövőt csak közösen 
építhetünk!

Kérem, engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal és Ady Endre 
csodálatos karácsonyi versével kívánjak magam és Apátfalva Köz-
ség képviselő-testülete nevében meghitt, szeretetteljes Karácsonyt 
és eredményekben gazdag, boldog új évet!

 Szekeres Ferenc
 polgármester

Ady Endre: Karácsony

I.
Harang csendül,

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban
Karácsonykor

Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,
De jó volna ünnepelni

Odahaza.
De jó volna tiszta szívből

– Úgy mint régen –
Fohászkodni,

De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,

Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent
És egymást szeretni...

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság

Szállna a világra...
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A képviselő-testület módosította a 3/2014. 
(II.26.) költségvetési  rendeletét, mely az 
előirányzatok átcsoportosítása miatt vált szük-
ségessé.

Beszámoló hangzott el Apátfalva Község Ön-
kormányzatának 2014. III. negyedévi gazdál-
kodásáról. A 2014 évi eredeti költségvetés be-
vételi főösszege 374.440 e Ft, kiadási főösszege 
416.664 e Ft, kiegészítő támogatás 42.224 e Ft.   
A 2014. évi költségvetés III. negyedévi bevé-
teli főösszege 439.304 e Ft, kiadási főösszege 
408.114 e Ft.

A rendeletek, előterjesztések napirendi pont 
keretében a képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

A képviselő-testület megtárgyalta a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Falu-
ház átszervezéséről szóló előterjesztést. 2015. 
január 1-től a könyvtári feladatellátást a megyei 
könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével 
látja el. A könyvtár működésének személyi és 
dologi kiadásai, továbbá a faluház költségveté-
se beépítésre kerül az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének az önkormányzat kormány-
zati funkcióiba. A könyvtári és a közművelő-
dési feladatok nem intézményi keretek között 
kerülnek ellátásra.  

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ, Könyvtár és Faluház intéz-
ményét átszervezi, az intézmény neve 2015. 
január 1-től Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont. A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetői álláshelyére pályázat került 
kiírásra.

Megtárgyalásra és elfogadásra került a belső 
ellenőrzési feladatok ellátása, melyet 2015. ja-
nuár 1-től a Makói Kistérség Többcélú Társulás 
lát el.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást. 

Apátfalva Község Önkormányzat képvise-
lő-testülete az önkormányzat és intézményei 
pénzfogalmi számláinak folyamatos vezeté-
sével továbbra is a Pillér Takarékszövetkezet 
Apátfalvi kirendeltségét bízza meg. A Pillér Ta-
karékszövetkezet Apátfalvi Kirendeltsége reális 
lehetőséget lát arra, hogy még az idei év folya-
mán a bankautomata felállításához a munkála-
tok elkezdődjenek.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
Pátfalváért Egyesületnek az elmúlt egy éves idő-
szakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

Felülvizsgálatra került az önkormányzati tulaj-
donú földterületek  haszonbérleti díja.

Módosításra került a Nepomuki Szent János 
szoborhoz kapcsolódó vagyonkezelési szer-
ződés.

Apátfalva Község Önkormányzata 2015. január 
1-től december 31-ig a közvilágítás villamos 
energiát az MVM Partner Energiakereskedel-
mi Zrt.-től vásárolja.

A képviselő-testület a sportpálya öltözőnek a 
Sweet-Freedom M.C. Hungary motoros klub 
részére történő részleges bérbeadásáról szóló 
határozatát visszavonta. 

Apátfalva Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadta Makó és Térsége Egész-
séges Környezetéért Közalapítvány megszün-
tetését, törlését, mert a csapadék elvezetés, 
csatornázás elősegítése, megvalósítása Apátfal-
va község közigazgatási területén megvalósult.

Az önkormányzat a startmunka mintaprogram 
keertében1 db Urban TR 70-es ágaprító beren-
dezés vásárlásáról döntött. 

A képviselő-testület a lejárt határidejű kép-
viselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
és az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentést követően interpelláci-
ókra került sor, majd zárt ülés keretében meg-
tárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos 
előterjesztéseket.

2014. november 25-én

ülésezett a képviselő-testület

A lAKCíM BEJElENTÉSE
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szó-
ló 1992. évi lXVI. törvény 26. §. (1) bekezdése, valamint a 146/1993.
(X.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése értelmében a Magyaror-
szág területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltö-
zés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illet-
ve tartózkodási helyének címét az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél 
vagy járási hivatalnál bejelenteni.

A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használa-
tára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges. 

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, 
valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg. 
Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás haszná-
latára vonatkozó joga jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján 
megszűnt és a határozatot végrehajtották, továbbá, ha a járási hivatal 

megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós. 
Sajnálatos módon, Apátfalván a lakcímnyilvántartás nem valós ada-

tokat tartalmaz az állampolgárok helytelen bejelentkezési magatartása 
alapján. 

Nagyon sok személy az aktívkorúak keretében megállapítandó fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása érdekében tartózko-
dási helyet létesített, holott a tartózkodási helyén egy percig sem élt. 
Nagyon sok olyan is van, hogy az állandó lakcíme teljesen eltér az élet-
vitelszerű lakcímtől. 

Ezen valótlan bejelentkezések a tűzifa kérelmek elbírálásánál is gon-
dot okozott a Szociális és Nemzetiségi Bizottságnak. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a valós és életvitelszerű lakcím-
re jelentkezzenek be, ezért kérjük a lakosságot a fentiekben említett 
törvény és kormányrendelet betartására.

PályáZATI FElHíVáS
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A részletes pályázati kiírás meg-
található a www.apatfalva.hu honlapon.
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Együttműködési 
mEgállapodások

Apátfalva Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete és Apátfalva Község Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást kötött, mely-
nek során a nemzetiségi ügyek ellátása körében 
biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, e 
körben Szociális és Nemzetiségi Bizottságot 
hozott létre, amelynek teljes jogú tagja a cigány 
nemzetiségi önkormányzat által delegált tag is. 
Nemzetiségi referens alkalmazásával a cigány 
lakosság tájékoztatásában, érdekképviseleté-
ben és a szociális, kulturális, a helyi közfoglal-
koztatással kapcsolatos helyi önkormányzati 
feladatokban nyújt segítséget. Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata biztosítja a cigány közös-
ségi ház fenntartását és támogatja programjá-
nak megvalósulását.

Együttműködési megállapodás aláírására ke-
rült sor a Román Nemzetiségi Önkormány-
zattal is. A Román Nemzetiségi Önkormány-
zat működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal 
biztosítja. Az önkormányzat lehetővé teszi a 
nemzetiségi önkormányzat számára az önkor-
mányzati intézményekben a rendezvényeinek 
ingyenes megszervezését.

A Román Nemzetiségi Önkormányzat prog-
ramját Duma árpád elnök úr a későbbiekben 
közli.

Szemelvények a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat törekvéseiből:

„nem mondhatunk le arról, hogy a munkanél-
küli cigány emberek, akik dolgozni akarnak, 
dolgozhassanak… A közmunkaprogramban 
prioritást kell élvezni a gyermekes családoknak. 
nem mondhatunk le arról, hogy a cigány csalá-
dok szociális helyzete javuljon… Ezért szorgal-
mazzuk a szociális földprogram, háztáji gazda-
sági földprogram megvalósítását. 
Nem mondhatunk le arról a törekvéseinkről 
sem, hogy településünkön az oktatás színvona-
la emelkedjen, hogy minden cigány gyermek 
óvodába, iskolába járjon, hogy szakképzésben 
vegyen részt. Ennek érdekében mindhárom 
óvodában cigány származású óvodai dajka ke-
rüljön alkalmazásra, amely garanciát jelent az 
óvoda és a szülő kapcsolatában. Iskolai szoci-
ális munkára van szükség az iskola presztizsé-
nek visszaszerzése érdekében. Vissza kell állíta-
ni a cigány közösségi ház tanodai programját. 
Tartalommal kell feltölteni annak érdekében, 
hogy a cigány közösség a kultúráját, hagyomá-
nyát megőrizze.

Nem mondhatunk le arról a törekvéseinkről 
sem, hogy a cigány családok környezete ja-
vuljon. Ennek érdekében meg kell szüntetni 
a szemét, gazos, elhanyagolt önkormányzati 
telkeket, a romházak maradványait fel kell szá-
molni és ezeket a telkeket hasznosításra cigány 
családok kezelésébe kell adni. 

A belvízelvezető csatornát karban kell tartani… 
Helyre kell állítani a Csokonai utcában az út-
test állapotát, amelyet a szennyvízcsatorna ki-

építésével okoztak.
Felül kell vizsgálni az esélyegyenlőségi progra-
mot…
Nem mondhatunk le arról, hogy a cigány csa-
ládok egészsége javuljon, ezért a védőnői szol-
gálat bevonásával népszerűsíteni kell az egész-
ségügyi szűrővizsgálatokat és hangsúlyt kell 
fektetni a prevencióra.

Nem mondhatunk le arról a törekvéseinkről 
sem, hogy a kultúránkat megőrizzük, fontos 
feladatnak kell tekinteni annak tudatosítását, 
hogy a kultúrák egyenértékűek. Nem szabad 
rangsorolni, mert nincs alá és fölérendelt kul-
túra, csak egyenrangú kultúra van. A kultúránk 
ápolása és bemutatása egyaránt segíti a kisebb-
ségek megismerését, másrészt visszanyerhetik 
önbecsülésüket.” 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együtt-
működési szándékait fejezi ki a települési ön-
kormányzat polgármesterével, képviselő-tes-
tületével és annak bizottságaival. Valamint 
együttműködési szándékát fejezi ki az oktatási 
és nevelési intézményekkel, a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálattal, az egyházzal, a 
rend őrséggel.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiemel-
kedő programjai:
 – Maros-menti Kulturális Találkozó
 – Nemzetiségi Nap
 – Gasztronómia Nap
 – Tolerancia Nap



2014. december4 ApátfAlvi Hírmondó

FoCISTáINK
Iskolánk tanulói sport terén is nagyon szép sikereket érnek el az őszi szezonban. SZENTESI MEGlEPETÉS 
CSAPAT!!! Utánpótlás csapataink november 23-án (vasárnap) Szentesen vettek részt egy meghívásos tornán. Az U7-es 
korosztályban 10 csapat indult, mi az „A” csoportba kerültünk, ahol a szegedi Rendőr TE és a Békéscsaba UFC csapatai 
ellen mérkőztünk meg. A 3. helyről vártuk a helyosztókat, így a 7-10. helyért harcoltunk. A Csongrád és a Fábiánsebes-
tyén csapatát legyőztük, a DAFC csapatától kikaptunk, de így is a 7. helyezést értük el, megérdemelve! A csapat tagjai: 
Tari Gergely, Tokai Noel, Bárnai Dominik.

A nap fénypontja az U9-es korosztály menetelése volt. Ebben a korosztályban 8 csapat versenyzett, a „B” csoportba kerültünk. A Békéscsaba csapatát 
2-0-ra, a Szentesi UFC csapatát 2-0-ra, és a szegedi DAFC csapatát 1-0-ra legyőzve jutottunk be a döntőbe. Az 1-2. helyért a szegedi Rendőr TE 
csapatával találkoztunk, azonban a hosszú nap, a sok mérkőzés kivette a gyerekekből az energiát, vereséget szenvedve, a 2. helyezést értük el, ami így 
is meglepetés, és a látottak alapján teljesen megérdemelt!

A csapat tagjai: Tari Endre, Gombkötő Roland, Borbély Szabolcs, Varga Bence, Varga levente, Joszt Martin, Berczán áron, Tari Kristóf, Szántó Márk, 
Kovács Tamás. A torna legjobb játékosa Joszt Martin lett! Neki külön gratulálunk!

Mind a két csapatnak gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!

mesemondó verseny 
az alsó tagozaton

2014. november 6-án iskolánkban megrendeztük hagyományos mesemondó ver-
senyünket, ahol lelkes tanulóink képviselték osztályukat. A zsűri minden mese-
mondó részvételét emléklappal jutalmazta, a legjobbak pedig könyvjutalomban 
részesültek. 

Résztvevők:

Dózsa GyörGy ÁltalÁnos iskola

Az iskolai forduló legjobbjai a makói városi mesemondó versenyen képviselték isko-
lánkat, ahol nagyon szépen helyt álltak.

luczó diána (felkészítő pedagógusa Restás Marianna)
antal tamás (felkészítő pedagógusa Tisza Jánosné)

Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők áldozatos munkáját!

1-2. osztályos kategóriában:
I. helyezett: Luczó Diána
II. helyezett: Szalamia János Keve
III. helyezett: Ábel Dávid
Különdíj:  Kurusa Fanni Zoé

3-4. osztályos kategóriában
I. helyezett: Antal Tamás
II. helyezett: Szabó Roland Kristóf
III. helyezett: Tisza Véda
Különdíj: Dömötör Zétény

1. osztály: Kurusa Fanni Zoé
 Szalamia János Keve
 Felkészítő pedagógus: Mátó Mátyásné

2. osztály: luczó Diána
 Tari Endre
 ábel Dávid
 Borbély Szabolcs
 Felkészítő: Restás Marianna

4. a osztály: Tisza Véda
 Antal Tamás
 Borbély Bence Boldizsár
 Szabó Roland Kristóf
 Dömötör Zétény
 Felkészítő: Tisza Jánosné

4. b osztály: Bakai Boglárka
 Jakabovics Alexandra
 Felkészítő: ludányi Tamás

3. osztály: Fazekas Andrea
 Bárnai Rebeka
 Balogh Nikolett
 Veréb Márk Mihály
 Felkészítő: Csávás Antalné
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a 2014-15-ös őszi szEzonban kiEmElkEdőEn szErEpEltEk az EgyEsülEt u7-9-11-13-as korosztályai.
Mérkőzéseik zömét megnyerték. Mind minőségben, mind létszámban sikerült növekedést elérni, mérkőzésről, mérkőzésre, tornákról tornákra jobb 
eredményeket érnek el a gyerkőcök. 
U17-es csapatunknak is véget értek a megmérettetések ők a megye 2-es serdülő bajnokságban szerepelnek, ahol a 3. helyen telelnek, tavasszal követ-
keznek a visszavágók és szeretnénk dobogós helyezéssel zárni.

Korosztályonként legtöbbet fejlődött focistáink: 
Bárnai Dominik (U7), Varga Bence (U9), Luncz Levente (U11), Mátó Domonkos (U13) Ludányi Dániel (U13), Herczeg Barnabás (U17)

Focistáink edzői Majó ádám (edző), Karsai Gábor (edző), Szalkai Gábor (kapusedző).

Bozsik 
labdarúgó 
torna

Iskolánk aulájában idén is állítottunk adventi koszorút
Koszta Anita, Sallai Szabina és Keresztúri  Dávid 8. osztályos tanulók rövid műsora ünnepi hangulatot teremtett az első gyertya meggyújtásához.

Az első adventi gyertyát Sinoros Szabó Sándor 6. osztályos és Mátó Domonkos 5. osztályos tanulók gyújthatták meg. A két fiú remekül szere-
pelt a Pitvaroson rendezett matematika versenyen november 21-én, mindketten 2. helyezést értek el. Varga Szabolcs 6. osztályos és Vörös Péter 
5. osztályos tanulóink is szépen teljesítettek ezen a megmérettetésen.
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ISKoLAHíVogATó
Iskolahívogató programunk keretén belül, december 9-én, 
kedden iskolánkba látogatnak a leendő első osztályo-
sok. Megismerkedünk az iskolával, tantermekkel, tanító 
nénikkel, és közös foglakozásaink is lesznek.

Nagy szeretettel várunk titeket!

Az előző tanévben rendezte meg először iskolánk testnevelő tanára, Bereczki lászló a Mikulás Kupát. 
Idén is lezajlott a bajnokság. A csapatok a four ball nevű izgalmas játékban mérték össze erejüket, a tan-
testület két csapatot is csatasorba állított. 12 csapat, 55 fő vívott rendkívül izgalmas, kemény meccseket 
egymással.

A dobogósok a következők:

1. helyezettek: Kovács Dávid, Staller Milán 7. o., Bucsu Attila, Borbély levente 6. o. (veretlenek)
2. helyezett: Simosca Dániel 8.o., Szabados János 7.o., Kóródi Tibor, Mezei Boglárka 6.o.
3. helyezett: Julika néni, Mariann néni, Klári néni, lajos bácsi és laci bácsi

Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet megkönnyítését, 
gördülékenyebbé tételét szolgálja a 4. osztályosok számára rendsze-
resen rendezett „Szemezgető” foglalkozásunk. November 27-én a 
felsős tanárok vidám, játékos feladatokkal várták a gyerekeket ma-
gyarból, angolból, természetismeretből, volt egy kis matematika, sőt 
még a fizika rejtelmeibe is betekinthettek a 4.-esek. Egy csésze tea és 
egy kis sütemény csak fokozni tudta az amúgy is jó hangulatot.

A Makón rendezett 

Dózsa-konferencia megnyitóján
is felléptek diákjaink. Bájer Dániel 6. osztályos tanuló Petőfi Sándor: 
A nép nevében c. versét szavalta el, az énekkar pedig Nagyné Kocsis 
Katalin tanárnő vezényletével székely népdalokat adott elő.

Mikulás Kupa

A győztes csapat:
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Az Adventi időszakot az óvodánk is ünnepi készülődéssel tölti. 
Nagyon sok program, kirándulás, színházlátogatás stb. színesíti 
ezt az időszakot a gyermekeknek, ebből egy kis ízelítő:

2014. december 12. „Karácsonyi Ünnepi Hetek” kirándulás szerve-
zése a Szegedi Adventi vásárba. Programok óvodásoknak: szalma-
labirintus, Karácsonyi mesés hencsergő, Jégvarázs Fesztivál megte-
kintése.

2014. december. 14. Nemzetiségi Nap a Faluházban. Műsort ad a 
Rákóczi utcai óvoda zene-ovis csoportja.

2014. december 15-i hét. „Játék kuckó” az óvodai csoportokban, 
közös játék, barkácsolás a szülőkkel.

2014. december 17. „Idősek Karácsonya” Ünnepi műsort a Maros 
utcai óvoda gyerekei adnak.

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda dolgozói és 
az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriu-
ma és felügyelő bizottsága minden Kedves Szülőnek, Támogatónak 

nagyon békés karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kíván!

Faragó Erzsébet
óvodavezető

bíbic óvoda

EREDMÉNyES 
PAPíRGyűJTÉS 
AZ ÓVoDáBAN

Az ősz folyamán folyamatos volt az óvodában a papír- 
és a PET- palackgyűjtési akció.  A Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft. partner volt a gyűjtésben, fo-
lyamatosan rendelkezésünkre bocsátotta a konténert 
és a zsákokat. A szállítás is nagyon szervezett volt, 
ezúton szeretnénk megköszönni nekik a közreműkö-
dést. A szülőknek és a lakosságnak pedig a lelkesedést, 
hogy ilyen szép számmal bekapcsolódtak a gyűjtésbe. 
Az óvoda ebből a gyűjtésből 13.134 forintot kapott, 
melyet a szolgáltató az Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közhasznú alapítvány számlájára utalt. 

Még egyszer köszönjük mindenkinek a hozzájáru-
lást!

Kérjük, gyűjtsék folyamatosan a papírt, és a PET-pa-
lackot akár az óvodákba is be lehet hozni, mert a ta-
vasz folyamán ismét szervezni szeretnénk.

óvodai „Bagoly” 
Batyus Bál

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú alapítvány kuratóriuma, és az Ap-
átfalvi Bíbic Óvoda munkatársai köszönetet mondanak mindazoknak a vendé-
geknek, akik a jótékonysági Bálon részt vettek, értékes tombolatárgyat hoztak. 
A bál 2014. november 15.-én került megrendezésre az apátfalvi Faluházban, 
immáron kilencedik alkalommal 2005 óta, amikor is először szerveztünk Bált 
a 10 évforduló alkalmával. Alapítványunk 1995 óta működik, jelenleg 19 éve. 
Nagyon készülünk a 20 éves évforduló megünneplésére.
A bál nagyon jól sikerült, a hangulatért a Nowé Band zenekar felelt, kikben 
a nagy létszámú vendég „sereg” nem csalódott. A nagy terem és az asztalok 
dekorációit az óvoda dolgozói készítették Czagány Kriszta és Gyengéné Bakai 
Judit óvodapedagógusok ötletei alapján. A dekoráció kivitelezésében Szalamia 
János szülő segített. Nekik is szeretnénk megköszönni munkájukat. A terem 
rendezésbe a közmunkások is részt vettek, nekik is köszönjük munkájukat.
A büfében egész éjszaka dolgozó munkatársainknak Szilvási Mátyásné és Fejes 
Istvánnénak ezúton szeretnénk köszönetet mondani. 
Támogatóink voltak még ludányi János egyéni vállalkozó és családja, aki az 
asztalokon lévő „sós-ropogóst” ajánlotta fel.
A tombolahúzáson a fődíj egy lED kistévé volt, melyet a Romhányi fényképé-
szet ajánlott fel.

Gratulálunk a szerencsés nyertesnek.
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ÜNNEPI 
KERESZTállíTáS

Az év végéhez közeledve ismét eljött a Vára-
kozás, az Advent ideje. Ez okból, ünnepélyes 
keretek között ismét felállítottuk azt a kettős 
keresztet, melyet néhány éve készítettünk. A 
karácsonyi ünnepkör első vasárnapján lelkes 
kis csapatunk elindult az Ady Endre utcából. 
Keresztünket vállunkra vettük, úgy vittük he-
lyére, a falu szoborkertjébe. Felállítás közben 
elhangoztak népünk oly közismert imái: A 
Boldog Asszony Anyánk, a Székely, a Felvidé-
ki és a mindenki által ismert magyar Himnusz. 
Beszédet Czigeldrom Korom Zoltán mondott, 
mely a következőképpen hangzott: 

„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen,mélyen
ezt a világot elfeledni.”

Wass Albert

Advent a karácsonyi előkészületek ideje, test-
ben és lélekben is a várakozásé ez az időszak, 
melynek kezdete Szent András napjához leg-
közelebb eső vasárnap, majd eljutunk a Szen-
testéhez, megemlékezve Urunk születéséről.

A Karácsony varázslatos ünnep mindenki szá-
mára, de igazán angyalt várni, angyalt lesni a 
gyerekek tudnak a legjobban. Szárnyaló, színes 
képzeletük a legnagyobb természetességgel ké-
pes előhívni a mesét és azt valóságként megélni.

Szokásainknak régen, kialakult rendje, ritmu-
sa volt. A dolgos hétköznapokat felváltotta a 
szombat-vasárnap. Az ember tisztába öltöztet-
te a lelkét, ünnepi ruhát öltött magára és meg-
pihent. A déli harangszó után terített asztalhoz 
ültette családját, közben beszélgettek egymás-
sal. A mai ember máshogy él. Hagyja elveszni 
ünnepeit. A napi rohanás, a munka fedőneve 
alatt versenyt fut az idővel, prédának odadob-
va pihenőidejét, szabadságát, fizikai és szellemi 
újjászületésének lehetőségét. Eladja a vasár-
napjait és ünnepnapjait.

Elfelejti, elhanyagolja szokásait, kevés időt 
szánva családjára, környezetére, önmagára.
Az ünnepeket nem a naptárak írják elő, az ün-
nepeket magunknak adjuk, ünnepélyessége 
csak akkor van, ha mi akarjuk!

Ez az időszak az elcsendesedésé, lelki számadás 
magunk felé, s legyen egyben az építkezés ideje 
is, a tervezgetés kis és nagy céljaink elérésében.
Ha égnek az ünnepi gyertyák az asztalokon, 
érezzük a finom sütemény és a fenyő illatát és 
békesség van bennünk, megérkeztünk elfogad-
ni és tisztelni a teremtett világot. Úgy legyen!
 áldott ünnepeket, boldog Karácsonyt kívánok 
mindenkinek!

Miután az első mécsest meggyújtottuk, az 
ünnepséget befejezettnek tekintettük. Baráti 
beszélgetésünk a Mikulás napi találkozás ígé-
retével zárult.

Szalamia János 
Bökény népe egyesület vezetője
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AZ APÁTFALVI 
MoZgÁSKoRLÁToZoTT CSoPoRT HíREI:

Súlyos veszteség érte 
az apátfalvi mozgáskorlátozott csoportot 

vezetőségi tagja, Kerekes Márton elvesztésével.
 

Köszönöm mindenkinek, hogy temetésén megjelent és kegyeletét lerótta.

Az apátfalvi mozgáskorlátozott csoport nevében 
szeretném megköszönni 

a Polgármesteri hivatalnak és az apátfalvi Takarékszövetkezetnek /Pillér/ csoportunk 
egész évben kapott támogatását. 

Örömömet fejezem ki azért, mert megyeszerte úgy emlegetik a csoportunkat, 
hogy a híres apátfalvi béles és más csoda finom házi sütésű sütemények megalkotói.

Meg szeretném még köszönni a vállalkozóknak a támogatásukat: 
Kererekes Robinak és Bíróné Erzsikééknek a csoportunk szponzorálását.

Valamint ezúton kívánok mindenkinek

áldott békés karácsonyi 
ünnEpEkEt és boldog Új évEt!!!! 

Üdvözlettel: Jakabovics Mátyásné csoporttitkár

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2014. november

SZÜLETÉS:
November 18.: varga rubina
Édesanyja: Mátó Anita
Édesapja: Varga József
Apátfalva, Kossuth l. u. 45.

Novemver 19.: ábel anna anett
Édesanyja: Jakabovics Anett
Édesapja: ábel Gyula
Apátfalva, Kölcsey u. 4.

HALÁLESET:
kardos józsefné (Kerekes Anna) – Apátfalva, 
Templom u. 47. Élt: 72 évet, imre józsefné (ta-
kács anna margit) – Apátfalva, Kisköz u. 14. 
Élt: 71 évet, veszelka attila tamás – Apátfalva, 
Rákóczi F. u. 105. Élt: 48 évet, szemrédi béla – 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 24. Élt: 74 évet, kovács 
lászló sándorné (kóródi piroska) – Apátfalva, 
Rózsa u. 14. Élt: 81 évet, imre Ferenc – Apátfal-
va, Széchenyi I. u. 167. Élt: 84 évet.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre november hónapban nem ke-
rült sor.

SZENT MIHÁLy PLéBÁNIA
Advent szombatjain 16.30-kor kerül sor a település adventi koszorúján a gyertyagyújtásokra, mely alkalmakra szeretettel hívjuk 
a kedves érdeklődőket.

December 11-12-13-án (csütörtök-péntek-szombat) adventi lelkigyakorlatra kerül sor egyházközségünkben, melyet Fazekas 
Gusztáv, tiszaszigeti plébános atya tart.. Ezeken a napokon 16. órától lehetőség van a karácsonyi  szentgyónás elvégzésére is. 
A szentbeszédeket szintén a vendég atya tartja.

December 22-23-án a hittanosok és a ministránsok betlehem-járást tartanak településünkön. Akik fogadni kívánják őket, kér-
jük iratkozzanak fel a Plébánián.

December 24-én, szerdán (Szenteste) éjfélkor ünnepeljük Jézus születését templomunkban.
Karácsony első és másodnapján de. fél 10-kor tartunk ünnepi szentmisét templomunkban.

December 27-én, szombaton 16 órától jótékonysági hangversenyre kerül sor templomunkban, melyenek bevételeit 
Kovács Tibor atya, Apátfalva néhai plébánosának (1989–2005), egyben díszpolgára sírjának felújítására fordítunk. Szeretettel 
hívjuk és várjuk a kedves érdeklődőket.

December 28-án Szent Család vasárnapja. A fél 10-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor a családok megáldására.
Az évvégi hálaadásra december 31-én, Szilveszter napján 15 órakor kerül sor templomunkban.

Kívánunk mindannyiuknak Istentől megáldott, meghitt ünnepeket!

Jánosi Szabolcs
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lakossági hiba- 
bEjElEntő vonal
Apátfalva Község Önkormányzata számá-
ra fontos a lakosság minél hatékonyabb 
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítás-
sal kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
polgármesteri hivatal (62) 520-040-es te-
lefonszámán.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

2014. december 18-án csütörtökön 9-11 között

NŐGyÓGyáSZATI 
RáKSZűRÉS

lesz a Tanácsadóban.

A vizsgálatot Dr. SZABÓ lAJoS főorvos úr  végzi.

TAJ-kártyáját kérjük hozza magával !

Minden hölgyet szeretettel várunk! védőnők

Felnőttoktatás a Galambban!
Technikus-képzéseink:  mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági technikus 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány. 
Képzési idő 2 év, heti 3 alkalom.

Szakmunkás-képzéseink:  dísznövénykertész, kertész, mezőgazdasági gépész, 
ipari gépész, gépi forgácsoló, 
A jelentkezés feltétele:  – 8 osztály (képzési idő 3 év, heti 3 nap) 

– 10 osztály, vagy szakmunkás bizonyítvány 
(képzési idő 2 év, heti 3 alkalom)

A képzések 2015. január 12-én indulnak, a résztvevők számára diákigazolványt állítunk ki.

Bővebb információ, jelentkezési lap igénylés: Vári Attila szakmai igazgatóhelyettesnél, telefon: 0620 332-3085

Tájékoztató a régi típusú, zöld színű 
őstermelői igazolványok cseréjéről
2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK – végzi a 
mezőgazdasági őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, cseréjét. 

A NAK felhívja a figyelmét azoknak az őstermelőknek, akik 2009. január 1-jét követően váltották ki az őstermelői igazolványukat (ez 
volt a zöld színű, régi típusú igazolvány) és azt még 2013-ban, vagy 2014-ben nem cserélték le az új típusú barna színű igazolványra, hogy 
2014. december 31-ig kérelmezzék az új igazolvány kiállítását. Az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás a kamara tagjai számára ingyenes.

A cserére azért van szükség, mert a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése 
értelmében a 2009. január 1. és 2012. december 31. között kiváltott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak. Vagyis ezek az igazolvá-
nyok 2015. január 1-től nem használhatók, végleg kikerülnek a rendszerből.

Azért fontos, hogy az új igazolványok kiváltására még 2015. január elsejét megelőzően sor kerüljön, hogy az őstermelői tevékenység jogsze-
rű folytatása ne sérüljön. 

Kérjük mindazokat az őstermelőket, akik még nem éltek az igazolványcserével, hogy a tevékenységük szabályszerű végzése érdekében 
2014. december 31-ig váltsák ki az új őstermelői igazolványukat. Az igazolvány kiadására az őstermelő állandó lakóhelye szerint illetékes 
kamarai falugazdász jogosult. A falugazdász irodák címe, és a falugazdászok elérhetősége a kamara honlapján, http://www.nak.hu/hu/ a 
főoldalon megtalálható.  

A Falugazdász Apátfalván a Faluházban (Templom u. 57.) hétfőn 8–16 és pénteken 8–12 óra között tart ügyfélfogadást.
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dEcEmbEri programok:
13. Szombat 13:00  advEnti vásár 

Helyszín: Faluház

 15:00  „magyar karácsony” táncjá-
ték a Forgatós táncegyüttes előadásá-
ban 
Helyszín: Faluház nagyterme. 
A belépés ingyenes

 16:30  advEnti gyErtyagyÚjtás 
Helyszín: Róm. Kat. Templom, Székely 
kapu

14. Vasárnap   apátFalva község önkormány-
zata és a cigány nEmzEtiségi 
önkormányzat közös rEndEz-
vényE

 14:00 kisEbbségi nap

 15:00  bythEway koncErt 
Helyszín: Faluház nagyterme. 
A belépés ingyenes

18. Csütörtök 17:00  néptáncos karácsony  
Helyszín: Faluház

20. Szombat 13:00  advEnti vásár 
Helyszín: Faluház

 15:00  Falukarácsony 
„a szEnt család szállás-
kErEsésE” 
A Hagyományőrző Csoport előadása 
Helyszín: Faluház nagyterme. 
A belépés ingyenes

 16:30  advEnti gyErtyagyÚjtás 
Helyszín: Róm. Kat. Templom, Székely 
kapu

27. szombat 16:00  karácsonyi hangvErsEny 
Jótékonysági koncert Kovács Tibor 
apátfalvi plébános , díszpolgár sírjának 
felújításáért 
Helyszín: Római Katolikus Templom

MAGyAR KARáCSoNy 
TáNCJáTÉK

Magyar Karácsony – Népszokásaink, jeles napjaink címmel új előadásra készül a makói Forgatós és a szabadkai Róna Táncegyüttes. 

A látványos produkció hazánk hagyományos táncait, dalait, mutatja be. A magyar népszokások mellett a vidám, tréfás jelenetek, a lendületes táncok, 
a vérpezsdítő zenék egy dramatikus történet köré szövődnek: 

Az előadás forgatókönyvét Doktor lászló készítette.  Pál István Szalonna és zenekara mellett az előadásban a Juhász zenekart is hallhatjuk hangfelvé-
telről, illetve Havay Viki népdalénekest. A színes és dinamikus táncszínházi produkciót főleg olyan fiataloknak ajánljuk, akik szórakoztató formában 
szeretnék megismerni a Kárpát-medence jeles napokhoz köthető szokásait, s bonyolult néprajzi könyvek helyett inkább „élő” képet szeretnének 
kapni a téli ünnepkör sokszínű hagyományairól. Az időutazás alatt láthattunk regösöket, lucázókat, szentcsalád járást, pásztorjátékot és a jászol 
jelenetet is. Megtudhattuk, hogy régen, vidéken a fiúk csak azért jártak a fonóba, bálba, hogy a lányoknak udvarolhassanak.
A zenekarok egy percig nem hagyták, hogy a táncos lábak megpihenjek. A gyönyörű, korhű ruhák, az ének, és a tánc visszarepít mindenkit abba a 
korba, amikor még az emberek minden jeles napot megünnepeltek. 

A Kiváló művész Doktor lászló rendező-koreográfus által vezetett Forgatós Táncegyüttes, méltó módon szeretné megünnepelni a Karácsonyt, és 
igazi élményben szeretne részesíteni minden nézőt. 

Művészeti vezető: Doktor lászló A Népművészet Ifjú Mestere, Arany Sarkantyús táncos, kiváló művész.
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Nyitva: hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,

Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa 
• Alágyújtós és koromtalanító
• Cement, mész
• Gipszkarton-Hőszigetelők
• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, oldeszka
• Kertiszerszámok

Bíró ANtAl
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

0620 473-32-36, 0620 326-48-26

REKVIUM
TemeTkezési Vállalkozás 

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is 

– Kegyeleti tárgyak értékesítése
– Gyászjelentés újságban való 

megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában

bíró rita
apátfalva, aradi u. 16/a.

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

Apátfalva Község 
Önkormányzatának 

ingyenes információs lapja

Kiadja: 
Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Sajtos lászló jegyző

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készült: 1300 példányban

Megjelenik: 
havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

CéginformáCiók
A gDF Suez (Dégáz) Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra között tart cégképviseletet a Démász 
liget utcai telephelyén. 
Az EDF Démász Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra között fogad ügyfeleket a liget utcai 
telephelyén. 
Az Invitel Zrt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Számítás-
technika Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.)
A T-Home ügyfeleket minden munkanap és szombaton nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 8/c 
szám alatt. Telefon: (62) 213-055. 
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig a Tinódi u. 8/a szám 
alatt. 
Az ALFÖLDVíZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 12–15, csütörtökön 
7–19 óra között fogad ügyfeleket a lonovics sugárút 24. alatt. 
Makói Kommunális Nonprofit Kft. Makó, Návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd: 8–16, 
szerda: 7–19, csütörtök: 8–16, péntek: 8–12 óráig. ebédidő: 12–13-ig. Telefon: (62) 212-837, Ügyelet: 
0630 403-6267.
Kéményseprési és Távhő Iroda: Makó, Návay lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7–19 óráig. 
Telefon: (62) 212-837
DIgI TV: (megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések, kérések): Makó, Kossuth u. 62/a. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8–16.30, péntek: 8–14-ig. Telefon: 0670 312-7739

Apátfalva, Kereszt u. 87. szám alatti 
2,5 szobás téglaépítésű ház eladó. Irányár: 
3,2 millió forint.
Érdeklődni: 0620 462-4400 

 
Búza és Siesta kályha eladó
Érdeklődni: 0630 485-9508 

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik drága szerettünk

aignEr béla

temetésén megjelentek, részvétükkel, virá-
gaikkal vagy egyéb formában mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, 
akik drága szerettünk

imrE FErEnc

temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virá-
gait elhelyezték, hogy fájdalmunkat enyhítsék.

Gyászoló család

Apátfalván Dózsa Gy. u. 16. sz. ház eladó. 
Érd. Dózsa Gy. u. 3. sz. alatt. Ugyanitt ter-
ménydaráló eladó.
Telefon: 0662 260-129, este. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik drága szerettünk

szEmrédi béla

temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal vagy egyéb 
formában mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Köszönjük a Plébános Úrnak, Kántor Úr-
nak az engesztelő gyászmisét.

Gyászoló család

apróhirdetések

Régi sarokpadot keresünk 
megvételre.

Értesítést kérünk 
a 0620 517-8444 telefonon!

Köszönjük: Langó Imréné


