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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb
ünnepe, amelyben Jézus megszületésére emlékezünk. Az Advent négy hete arra szolgál, hogy
kellőképpen felkészülhessünk lélekben az ünnepre. Az Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony nem csak egy
ünnep, hanem egy érzés is. Ilyenkor, karácsony táján azonban a valós emberi értékek nagyobb teret nyernek. A szeretet, a megbocsátás és az összetartozás
érzése megerősödik. A karácsonyi
készülődés, a mézeskalács és a fenyő illata ünneplőbe öltözteti a lelket, megállítja a rohanó időt.
Elfeledkezünk a mindennapok
nehézségeiről, időt szakítunk
arra, hogy minél meghittebb
karácsonyunk legyen. Szerencsések

vagyunk, ha szerető családban várhatjuk a
karácsonyt, meleg otthonban, étellel az
asztalon. Nem feledhetjük azonban azokat
az embertársainkat, akik magányban vagy
nélkülözve töltik a karácsonyt. Értük kell
többet tenni ezeken a napokon. Karácsonykor mindenki jobbá, figyelmesebbé,
nagylelkűbbé válik. A szeretet, a megbocsátás és az összetartozás érzése
megerősödik.
Ezeket az érzelmeket kellene jobban átültetni a mindennapokba,
hogy könnyebbé tudjuk tenni
egymás életét. E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!
Szekeres Ferenc polgármester

MAKÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, itt a feladat, a kormány célja, hogy minden településen megújula makói térség országgyűlési képviselője 2015. no- janak az intézmények.
(Forrás: makohirado.hu)
vember 21-én a Makó Híradónak adott interjújából:
Hogy állnak a kormányzati segítséget kapott tornaterem,
csarnoképítések a Makó térségi kistelepüléseken?
Magyarcsanádon művelődési ház, Földeákon iskola újul meg,
Apátfalván és Csanádpalotán sportcsarnok épül, Csanádalbertin művelődési ház létesül a kormány által biztosított támogatásokból. Ezek tervezése és közbeszerzése zajlik, az építkezés
mindenhol rövidesen elkezdődik. Nagyon fontos, hogy közösségerősítő beruházásokról beszélünk, hiszen részben sportolási,
részben szabadidős tevékenységekre biztosítanak lehetőséget,
vagy éppen az oktatási feltételeket javítják. A makói járásban
sajnos elhanyagolt az oktatási, köznevelési infrastruktúra, sok
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2015. november 24-én ülésezett a
képviselő–testület
A rendeletek, előterjesztések napirendi
pont keretében a képviselő–testület megtárgyalta és elfogadta Apátfalva község vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
17/2015. (X.28.) Önkormányzati rendelet
módosítását.
 A képviselő–testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról alkotott
új rendeletet.
Intézményi térítési díjak:
Étkeztetés 746 Ft/nap
Házi segítségnyújtás: 785 Ft/óra
Legmagasabb személyi térítési díjak:
a) Étkeztetés esetén(ÁFA nélkül):
Ebéd: 525 Ft
b) Nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül térítési díj mentes
c) Házi segítségnyújtás: 350 Ft/óra
Az ellátást igénylő, illetve a fizetésre kötelezett havi jövedelme figyelembe vételével a következők szerint kell csökkenteni, illetve elengedni a személyi térítési
díjat:
a) Étkeztetés esetén:
–	0 Ft – 28.500 Ft-ig: 50%-os a személyi térítési díj,
–	28.501 Ft-tól 57.000 Ft-ig : 25%-kal
kell csökkenteni a személyi térítési
díjat,
–	57.001 Ft – 75.000 Ft-ig: 15%-kal
kell csökkenteni a személyi térítési
díjat,
–	75.001 Ft feletti havi jövedelem esetén a legmagasabb személyi térítési
díjat kell fizetni.
b) Házi segítségnyújtás esetén:
–	0 Ft – 28.500 Ft-ig: 50%-os a személyi térítési díj,
–	28.501 Ft-tól 57.000 Ft-ig: 25%-kal
kell csökkenteni a személyi térítési
díjat,
–	57.001 Ft – 75.000 Ft-ig: 15%-kal
kell csökkenteni a személyi térítési
díjat,
– 75.001 Ft feletti havi jövedelem

esetén a legmagasabb személyi térítési
díjat kell fizetni.
c) Étkeztetés és házi segítség nyújtás
együttes igénybe vétele esetén a fizetendő személyi térítési díjat 30%-kal kell
csökkenteni.
d) Jövedelemmel nem rendelkező szociálisan rászorult személy esetén a képviselő–testület egyedi döntése alapján
térítésmentesen veheti igénybe a szociális
alapellátást.
A képviselő–testület módosította az
1/2015. (II.13.) költségvetési rendeletét,
mely az előirányzatok átcsoportosítása
miatt vált szükségessé.
 Módosításra került a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. A Polgármesteri Hivatalban a munkarend 2015. december 1-től az alábbiak
szerint módosult:
A munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30-tól
16.00-ig, szerdán 7.30-tól 16.30-ig, pénteken 7.30-tól 13.00-ig tart.
Ebédidő: 12.00-tól 12.30-ig tart.
 Megválasztásra kerültek az Apátfalváért Alapítvány Ellenőrző Bizottságainak
tagjai:
Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Antal
József
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Antal József, Czigeldrom–Korom Zoltán és Joó
Julianna.
 Apátfalva Község Önkormányzata
2016. január 1-től december 31-ig a közvilágítás villamos energiát az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt-től vásárolja
14,41 Ft/kWh áron.
 Az önkormányzat az Apátfalva, Hunyadi u. 15. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlant (Szigetház) magán
személyek részére az önkormányzattal
előre egyeztetett időpontban, alkalmanként, írásos megállapodás alapján télen
12.000 Ft/alkalom, nyáron 8.000 Ft/alkalom áron bérbe adja.
 A képviselő–testület feladat-ellátási
előszerződést kötött területi vegyes fogászati ellátásra a Heidident Kft-vel. A
fogorvosi ellátással érintett települések

Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak községek teljes közigazgatási területe.
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Apátfalvi Labdarugó
Sport Klub öregfiúk csapata részére a Szegedi Kék Mókus Kupára való nevezéshez
20.000 Ft támogatást biztosított.
 A képviselő–testület a lejárt határidejű képviselő–testületi határozatok
végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentését követően interpellációra került
sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. november

SZÜLETÉS:
11.23.: Botos Ferenc
Édesanyja: Lehóczki Renáta
Édesapja: Botos Ferenc
Apátfalva, Móricz Zs. u. 53.

HALÁLESET:
Juhász Mátyásné (Pécsi Katalin)
Apátfalva, Kossuth L. u. 168.
Élt: 75 évet
Tóth Józsefné (Sóki Julianna)
Apátfalva, Templom u. 106.
Élt: 84 évet
Zöllei Mihály
Apátfalva, Hajnal u. 5. Élt: 58 évet
Szemrédi Béláné (Szűcs Anna)
Apátfalva, Móricz Zs. u. 24.
Élt: 69 évet
Katona Istvánné (Koródi Anna)
Apátfalva, Kereszt u. 53.
Élt: 77 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre november hónapban nem került sor.
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INGYENES Wi–Fi HASZNÁLAT
APÁTFALVA KÖZSÉG TÖBB PONTJÁN
A versenyképesség fenntartása érdekében a dél–magyarországi régióban így Makón és Apátfalván is
több internet szolgáltató egyesült
és közösen, a 10 éve működő Mikroháló kft. neve alatt stabilizálta a
helyzetét.
A Mikroháló Kft. többek között Apátfalván is mikrohullámú internet szolgáltatást
nyújt a lakosság és közületek részére.
A Mikroháló Kft. Makón már majdnem
egy éve üzemelő rendszer tapasztalatai
alapján döntött úgy, együttműködve az
apátfalvi önkormányzattal, hogy Apátfalva község részére a közösségi terekre
is kiterjeszti a szolgáltatást és biztosítja a
Makón már nagyon jól működő és rendkívül nagy számban igénybe vett rendszer
használatát. A Mikroháló Kft. beruházásában ún. hotspot Wi–Fi sugárzók kerültek telepítésre, melyen egy egyszerűsített

regisztrációt követően az okostelefon
vagy tablet felhasználók elérik az ingyenesen nyújtott internet szolgáltatást. Az
ingyenesen nyújtott szolgáltatás sebessége bőven elegendő arra, hogy a felhasználó kézi smart eszközén internetes böngészést folytasson, illetve a http://makomedia.mikrohalo.hu/ oldalon lévő Makó
Mobil Média tartalmat elérje, lejátszhassa. A Makó Mobil Média oldalon jelenleg
a makói városi TV adása látható, illetve
a Rádio7 adása fogható. Aki már Makón
igénybe vette ezt a szolgáltatást, annak a
telefonja automatikusan fel fog csatlakozni az apátfalvi rendszerre is.
Apátfalva község forgalmasabb közterületein és a fiatalok által gyakran látogatott
helyszínein vannak kiépítve (Polgármesteri
Hivatal előtti buszmegálló, Faluház, Szigetház, Maros utcai óvoda, Általános iskola előtti játszótér, Black Bull étteremmel

szemben lévő buszmegálló, cigány kisebbségi önkormányzat volt lakodalmas ház)
az ingyenesen használható mobil internet
elérési pontok.
Remélhetőleg az apátfalvi lakosok is nagy
számban és örömmel használják a részükre nyújtott ingyenes szolgáltatást.
Apátfalván is keresse mobil eszközén a
„Mikrohalo” hotspotokat és használják a
modern technika nyújtotta lehetőségeket!

ELKEZDŐDÖTT AZ INGYENES
TŰZIFAOSZTÁS APÁTFALVÁN
Apátfalva 4.498.340 forintnyi szociális tűzifa támogatást kapott a
belügyminisztériumtól.
A pályázati kiírás szerint ehhez az ös�szeghez 321.310 ,-Ft önerő kellett, ami
253 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására nyújtott fedezetet. Az önkormányzat a tűzifát a Dél–alföldi Erdészeti
Zrt.-től vásárolta, a szállítási költséget is
az önkormányzatnak kellett biztosítania.
A szállítmányok mérlegelését egy helyi
gazdálkodó végezte (nagyon köszönjük a
segítségét), így pontosan megtudtuk, hogy
2300 mázsa fa érkezett.
A rászoruló családoknak 2015. november
20-ig kellett a kérelmüket beadniuk.
Szociálisan rászorultnak azt tekintik, akinek a háztartásában az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg az 57 ezer,
egyedülálló személy esetén pedig a 85.500
forintot. A kérelemhez csatolni kellett a
jövedelemigazolást vagy nyugdíjszelvényt.

A megadott határidőig 357 db szociális tűzifa kérelem érkezett az önkormányzathoz.
A gyermeket nevelők 8 mázsa tűzifát
kapnak, ebben 119-en részesülnek. Akik
nem nevelnek gyermeket, azok 6 mázsa tűzifát kapnak, ebben 80-an részesülnek. Az egyedül élők pedig 5 mázsa

tűzifát kapnak, ebben 139-en részesülnek. 19 kérelem volt, amit sajnos el kellett utasítani.
Nagy örömünkre szolgál, hogy előreláthatóan az összes tűzifát Karácsonyig sikerül
kiosztani, így karácsonyi ajándék lehet a
rászoruló családoknak.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
MESEMONDÓ versenyt rendeztünk az alsó tagozaton. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre az eseményre. Szebbnél szebb meséket hallottunk. A zsűrinek igen nehéz volt a döntést meghozni.
A következő eredmények születtek:
1–2. osztály:
1. helyezett Kurusa Fanni 2. osztály
2. helyezett: Sóki Réka 1. osztály
3. helyezett: Kis Bence 1. osztály
Különdíj: Veréb Vanda 1. osztály
Ottlokán Eugénia 2. osztály

Felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné
Felkészítő nevelő: Simon Hajnalka
Felkészítő nevelő: Simon Hajnalka
Felkészítő nevelő: Simon Hajnalka
Felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné

3–4. osztály:
1. helyezett Molnár Regina 4. osztály
Felkészítő nevelő: Csávás Antalné
2. helyezett Fazekas Andrea 4. osztály
Felkészítő nevelő: Csávás Antalné
3. helyezett Sóki Nikoletta 4. osztály Felkészítő nevelő: Csávás Antalné
Különdíj: Tari Endre 3. osztály
Felkészítő nevelő: Restás Marianna
A Városi és Térségi Mesemondó versenyen Molnár Regina képviselte iskolánkat
szép szereplésével.

ÉNEKVERSENY
A 2. osztályos tanulók énekversenyen vettek részt Szegeden a Karolina Alapfokú Művészeti Iskolában. Ők
Kurusa Fanni és Darula János Mátó
Mátyásné felkészítő nevelő segítségével szépen helyt álltak a tagozatos iskolák tanulói között.
Köszönjük a gyerekek és a nevelők
fáradozását.

ISKOLAHÍVOGATÓ
Hagyományainkhoz híven iskolába
hívjuk a leendő első osztályos óvodásainkat 2015. december 11-én délelőtt 10 órára. Gyertek és nézzük meg
együtt Mi van a Mikulás puttonyában,
és töltsünk el együtt egy kellemes
délelőttöt.
Alsós munkaközösség

KIRÁNDULTUNK A BÜKKBEN
Iskolánk 4. és 5. osztályos tanulói háromnapos kiránduláson vehettek részt novemberben.Erre tankerületi pályázat keretében volt lehetőségünk.
A Bükki Nemzeti Park területén Felsőtárkányban túráztunk nagyokat és ismerkedtünk a vidék növény és
állatvilágával,
nevezetességeivel. Még az egri várat is
megnéztük.
Nagy izgalommal készültünk
erre a kirándulásra, hisz ilyen
hosszú időre még sohasem
voltunk távol a szüleinktől.
A rengeteg élmény közepette,
aminek részesei voltunk szinte elröppent a három nap.
Köszönjük a Makói Tankerületnek, hogy biztosította számunkra ezt a lehetőséget.
A 4. és 5. osztály tanulói
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RETRO–BULI
November első napjaiban szinte
mindenki lázban égett iskolánkban. A 4. osztályosok táncot próbáltak, a tanárok dekorációkat készítettek, a tanulók többsége pedig kíváncsiskodott, hiszen szórólapokon, a Facebookon ők is
értesültek arról, hogy november
21-én iskolabál lesz a faluházban.
A bál estéjére minden készen állt. Először
a 4-esek fergeteges matróztáncot adtak
elő. Majd „egy kis kuncogás” következett:
vadnyugati cowboy-jelenet pergett le a
nézők szeme előtt a tanárok előadásában.
Ezután felcsendültek a retro slágerek,
rögtön a táncparkettre csábítva a vendégsereg jelentős részét. Tombola húzás
tovább fokozta a jó hangulatot. Hajnalig
tartott a tánc.

Köszönetet mondunk azoknak, akik felajánlásaikkal támogatták rendezvényünket: Apátfalva Község Önkormányzata,
Szekeres Ferenc polgármester, Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester,
Dr. Szénási Hanna jegyző asszony, Jánosi Szabolcs plébános úr, Pillér Takarékszövetkezet, Czagány József és családja,

Apátfalvi Búzakalász Kft., Simon Mihályné, Nagyné Dezső Andrea, Kerekes
Róbertné, Torsten Gravír, Tomi Barkácsáruház, Kreatív Dekor, Jakabovics Anett,
Popányné Vaszkó Ágnes.
Ha jól érezted magad, találkozzunk
jövőre a második iskolabálon!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Iskolánk előterét újra adventi koszorú díszíti. November 27-én meggyújtottuk az első gyertyát. Az elsősök kedves műsora, a közös éneklés ünnepélyessé varázsolta ezt az
eseményt.

TISZTELT
APÁTFALVI
VÁLLALKOZÓK!

AZ ISKOLAI PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE
November 17-én az általános iskolában papírgyűjtést szerveztünk. A tanulók és a
szülők szorgalmasan gyűjtötték az újságot és a hullámpapír dobozokat. Így összesen 8180 kg papír gyűlt össze.
Köszönjük az iskola számára felajánlott papírt a diákok nevében.

Adománygyűjtést szervezünk karácsonyra Apátfalva halmozottan hátrányos helyzetű családjai számára, Apátfalva Maros u. 39. szám alatt (ÖNO).
Kérem, segítsék a település rászoruló
családjait tartós élelmiszer adományokkal, hogy az itt élő 134 hátrányos helyzetű családban élő gyermeknek is Boldog karácsonya legyen.
Köszönettel
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ
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EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK

KÖZLEMÉNY

2015. november 13-án a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi karainak hagyományos rendezvényén a XXII. Szent–Györgyi Napok keretében kerültek
átadásra a Címzetes Főorvosi Cím Emléklapok. Az egyetemi díszülés keretében vehette át címzetes főorvosi kinevezését Prágerné Dr. Kandó Edit fogorvos,
valamint Dr. Sziebig Géza háziorvos.
Kinevezésükhöz gratulálnak az Egészségház dolgozói.

Országos Egészségügyi Információs
Központ

Prágerné Dr. Kandó Edit 1996. július 1-től dolgozik Apátfalván az alapellátásban fogorvosként. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette a továbbképzéseken. Pácienseivel, kollégáival, az
Egészségház dolgozóival mindig megtalálta a megfelelő hangnemet.
Az Egészségház dolgozói megköszönik az Apátfalván végzett közel 20 éves
szakmai munkáját, a szeretetben, barátságban együtt töltött éveket.
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk.
2015. november 30-tól december 31-ig a fogászati rendelés szabadság miatt
szünetel. A fogászati ellátás helyettesítését a Csanádpalotai fogorvos végzi a
Csanádpalotai fogorvosi rendelőben. A következő telefonszámon lehet időpontot kérni: 0620-9121-728

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb
tájékozódás és a gyógyulási folyamat
meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott
tanácsadást is biztosítunk, valamint
jogsegély szolgáltatást is ellátunk.
Az információs központ iránytű az
egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám:
0670-884-5879
0670-389-4178

A DECEMBERI RENDELÉSI IDŐ
VÁLTOZÁSAI:

2015. december 7–11-ig
Dr. Sziebig Géza rendelési idejében lesz rendelés és
12-én szombaton 8–12 óráig .
December 24–25–26–27-én a rendelés szünetel.
December 31-én 8–12 óráig rendel Dr. Bittó Csaba.
Január 1–2–3-án a rendelés szünetel.

A GYÓGYSZERTÁR NYITVA
TARTÁSA:
2015. december 12-én szombaton
8–12-ig és 14–18 óráig lesz nyitva.
december 24–25–26–27-én zárva,
december 31-én 8–16 óráig lesz nyitva.
Január 1–2–3-án zárva.

II. Focis Jótékonysági Batyus Bál
2016. január 16. 19.00
Helyszín: Apátfalva Faluház
Zenél: Premier Zenekar
Belépő: 1500 Ft + 1 tombolatárgy

INGYENES PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS
Zsolczai István
szakpszichológus
Fogadóóra telefonos időpont egyeztetés alapján
Telefon: 0670-333-5270
Helye : 6931 Apátfalva, Maros u. 39. (Idősek klubja)

Jelentkezni lehet:
Gombkötőné Bárdos Szilvia
Apátfalva, Rákóczi F. u. 88.
Telefon: 0620 485-0103
Sóki Róbertné Évi
Apátfalva, Templom u. 76.
Telefon: 06/20 318-0885
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BESZÁMOLÓ APÁTFALVA KÖZSÉG
CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
A fesztivál részeként került megrendezésre a képzőművészeti kiállítás. Gyönyörű és igényes képzőművészeti alkotásokban gyönyörködhettek a látogatók. Nagy Zoltán apátfalvi festőművész és
Cigány közösségünk boldogulása és érdekképviseletének ellá- a Dózsa György Általános Iskola cigány tanulói festményeiben,
tása érdekében felmérést készítettünk a környezetükben. A fel- rajzaiban, grafikáiban. A kiállításon helyet kapott a nyári táboromérésünk kiterjedt az oktatásukra, foglalkoztatásukra, az egész- zásban részt vevő gyermekek rajzai, festményei is.
ségügyi helyzetükre, a lakhatatási körülményeikre és mindazok
A cigány közösségünk boldogulása érdekében együttműködési
problémákra, amelyekre választ várnak.
megállapodást kötöttünk Apátfalva Község Önkormányzatával
Ezzel egy időben cselekvési programot dolgoztunk ki „Cigány a szociális agrárgazdálkodási – szociális földprogram megvalóKözösségi Ház segítő hálózata” címmel. Időarányos programjain- sítása érdekében.
kat ezek mentén valósítottuk meg.
A pályázaton elnyert támogatás biztosítja a programban résztA cigány gyermekek iskolai lemorzsolódása érdekében tanodai vevő családok számára a saját háztartás gazdaságuk, kertkultúfoglalkozásokat szerveztünk a cigány közösségi házban. Az isko- rájuk műveléséhez szükséges eszközök beszerzését és szakmai
lai nyári szünet idejére pedig cigány hagyományőrző tábort. A segítségét.
tanodás gyermekek és szüleik részt vehettek és eltölthettek egy
napot a mórahalmi fürdőben. Jutott idő mozi látogatásra és cir- „Pátfalvi romákért” címmel együttműködési megállapodást kötöttünk Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő–testülete
kuszlátogatásra is.
mellett az oktatási és nevelési intézményekkel, amely új és hatéÖsztöndíjpályázatot hirdettünk meg a jó és szorgalmas tanulók kony lendületet adott munkáinknak. Ez évben került sor a Cigány
körében. A kimagasló tanulmányi eredményt elérőket ösztöndíj- Közösségi ház tatarozására, a tanodai programok, nívós kulturális események megvalósítására, működési feltételeink javítására.
ban részesítettük.

A választás óta egy év telt el. Új lendülettel, új célokkal, partneri
kapcsolatok kiépítésével kezdtük el munkánkat.

15. alkalommal rendeztük meg a Maros–menti Nemzetiségi
Kulturális találkozót az apátfalvi falunapok keretén belül. A rendezvényünkre meghívtuk a magyar Állami Népi Együttes két
táncosát és a Magyar Állami Népi Együttes zenekarát. Bemutatták a Magyarország népek táncát. Előadásuk elkápráztatta a falu
és a környező településről érkező több száz fős nézőközönségét.
Kanizsa Csillagai Cigány folklór Együttes színes színfoltja volt a
műsornak. Természetesen a helyi néptánc együttes, Kardos István néptánccsoport és az Apátfalvi Cigány Néptáncegyüttes az
autentikus Cigány zene kíséretében sikert aratott.

Közreműködői voltunk az iskolában megrendezett családi nap
megrendezésének. Az Óvoda programjához anyagi támogatást
nyújtottunk és ajánlást fogalmaztunk meg a cigány gyermekek
neveléséhez, melyet az újonnan kinevezett intézményvezető köszönettel fogadott.

Elmondható, hogy ez évben az aktívkorú munkaképes cigány felnőtt lakosság, aki dolgozni akart az dolgozhatott. Részt vehetett
A falunapi programok részeként megrendezett labdarúgó baj- az értékteremtő közmunkaprogramban.
nokságon a Cigány Önkormányzat csapata állhatott fel a dobogó
legmagasabb fokára és hozhatta el a győztesnek járó vándorkupát. Köszönetemet fejezem ki Apátfalva község Önkormányzat Képviselő–testületének, hogy anyagi segítséget nyújtott programA hagyományőrző, kulturális programjaink részeként és folytatá- jaink megvalósításához.
saként rendeztük meg a II. Roma Gasztronómiai fesztivált. Ezen
a rendezvényen az apátfalvi cigányok tradicionális ételeit kóstolhatta meg a nagyszámú érdeklődő és résztvevő. A finoman elkészített ételek mellett a színpadi zene és táncban gyönyörködhetKárolyi Sándor, elnök
tek a vendégeink. Fellépő együttesek: Forgatós néptánc együttes,
Suhancok, Sztojka fivérek és a Károlyi Trió.
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SAJTÓANYAG
EDÉNYAZONOSÍTÓ RENDSZERT VEZET BE A TÁRSULÁS
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás – 32 településre kiterjedő hulladékgazdálkodási rendszerének eszközbeszerzésekkel való fejlesztését célzó KEOP
projekt keretében új, innovatív chip-es edényazonosító rendszert vezet be az országban
egyedülálló módon. Az új eszközt és rendszert szerdán mutatta be Rupp Tamás szakértő, a
BinControl Kft ügyvezetője, a Társulás szegedi Ügyfélszolgálatán.
Az 1,761 milliárd forintos uniós támogatással megvalósuló fejlesztés keretében a térség
háztartásainak gyűjtőedényeire edényazonosító kerül. A Társulás célja a háztartási hulladék
gyűjtését nyomon követő rendszer bevezetésével a közszolgáltatási tevékenység átláthatóbbá és
költséghatékonnyá tétele.
Az edényekre szerelt jeladó az eddig alkalmazott gyűjtési rendszer optimalizálását és a „feketén”,
a szerződött mennyiségen felül kihelyezett hulladék elszállításából adódó többletköltség
csökkenését eredményezi.
A rádiófrekvenciás jelet kibocsátó jeladó rádióhullámait a hulladékszállító gépjárművekre szerelt
fedélzeti egység olvassa majd le. Ez az edényekre szerelt passzív jeladó az ügyfél egyedi
azonosítóját hordozza, ezáltal az edények ürítése nyomon követhetővé válik.
Az új, GPS alapú rendszer megkönnyíti a panaszkezelést is, hiszen az azonosítóval ellátott
hulladékgyűjtő edények sorsát pontosan nyomon lehet követni. Tudni fogjuk, hogy megtörtént-e az
ürítés, mikor és pontosan hol. További előnye a rendszernek, hogy a lopott edényzetet is könnyebb
megtalálni az azonosítás által.
A tapasztalatok szerint többen visszaéltek a korábbi rendszerrel, és a szabályokat figyelmen kívül
hagyva próbáltak megválni többlethulladékuktól, valamint kibújni a közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettségük alól, mely a közösség megkárosításához vezet.
Az edények azonosításával történő gyűjtési rendszer optimalizálásának a legnagyobb előnye,
hogy kiszűrhetőek ezek az illegális ürítések, így ennek többletköltsége nem hárul át a rendesen
fizető ügyfelekre.
A fejlesztés alapvető célja egyrészről, hogy a lakosság számára újabb megtakarítási lehetőséget
biztosítson a Társulás, további cél pedig, hogy ösztönözze a térség lakóit a szelektív
hulladékgyűjtésre, növelje a hasznosítható hulladék arányát és csökkentse a depóniára jutó
hulladékmennyiséget, valamint az abban lévő szerves anyag mennyiségét.
A jeladók felszerelését a Társulás megbízottjai már a múlt héten megkezdték.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatást igénybe velő lakosok és cégek, intézmények tájékoztató
levelet kaptak a közelmúltban benne matricákkal. A Társulás kér mindenkit, hogy a matricákat
ragasszák fel az edényekre, ezzel nagyon sokat segítenek a felszerelő kollégáknak!
A jeladók első felszerelése a projekt része, így díjmentes, tehát sem a lakosoknak, sem a
cégeknek nem kell semmit sem fizetni!

További információ:
honlap: www.dghtzoldjarat.hu; E-mail: sajto@dhgtzoldjarat.hu
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ASC: FELÉPÜLT A PIRAMIS!
Végre Apátfalván is felépült az
utánpótlás piramis! Sajnos az elmúlt években nem sok hangsúlyt
fektettek a helyi utánpótlás nevelésére, felépítésére, márpedig megfelelő számú gyereksereg
nélkül nincs labdarúgó egyesület,
nincs felnőtt csapat, de 2015-ben
mindez már a múlté!
2015. év végére sikerült odáig eljutnunk
– hosszú, több mint 3 éves munka eredményeként – hogy szinte minden korosztályban tudunk gyerekeket versenyeztetni,
és ezt egy 3000 lélekszámú településen sikerült véghezvinni, ami méltán dicséri a
jelenlegi vezetőség és szakmai stáb munkáját. Jó látni, hogy az ifjú labdarúgók felfelé áramlása folyamatos, biztosítva van
a sportolási lehetőségük minden korosztályban, az óvodásoktól kezdve egészen a
felnőtt csapatig. Sikerült a szebbik, női nemet is megmozdítani, így büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy Apátfalván
is elindult valami a női labdarúgás terén,
ugyanis a lányok is lelkesen járnak edzésekre, labdarúgó mérkőzésekre, és szívvel
lélekkel űzik Magyarország legnépszerűbb sportágát.
Az idei évben is szép eredményeket értek el sportolóink! Az előző években sikerült megnyerni a megyei III. osztályú
bajnokságot, majd bent maradni a megyei II. osztályú bajnokságban, a 3. évben
pedig elmondhatjuk, hogy stabil középcsapattá nőttük ki magunkat a felnőtt futball terén! Az egyesület U17-es csapata a
2014/15-ös bajnokságban bronzérmet érő

3. helyen zárt. A 2015/16-os szezonban
pedig U14-es csapatunk vezeti a megyei
első osztályú bajnokságot, és őszi bajnoknak mondhatja magát! Fiatal korosztályaink U7–9–11–13 jól szerepelnek a Bozsik tornákon, és szerencsére nem nagyon
találnak legyőzőkre a makói körzetben!
A TAO forrásoknak köszönhetően körülményeink folyamatosan javulnak. Sikerült
felöltöztetni versenyzőinket szép és jó minőségű Erima felszerelésekbe, így minden
sportoló méltán érezheti, hogy egy igazi
csapat, egy jó közösség tagjává vált!
A településen folyó munkára a korosztályos válogatottak vezetői is felfigyeltek,
így Vörös Péter, Mátó Domonkos, Csonka
Csaba és Rabi Patrik személyében négy tehetséges labdarúgónk is meghívót kapott
a Csongrád megyei válogatóra. A gyerekek közül Rabi Patrik és Csonka Csaba
bekerült a 20 fős Csongrád megyei válogatottba is, így sportolóink ismét új élményekkel gazdagodhattak, és láthatják, hogy
a legkisebb településekről is el lehet jutni
bárhová! Reméljük ezek az élmények nem
csak nekik, hanem a többieknek is önbizalmat adnak, és mindenki még keményebben fog dolgozni a siker érdekében!
A jövőre való tekintettel bízunk abban,
hogy felkerülhet a hab a tortára, és szép
lassan elindulhat a sportcsarnok építése,
amit már nagyon várnak a fiatal sportolóink, ugyanis a téli időszakban nem tudunk minőségi munkát végezni, de az élet
nem áll meg ilyenkor sem. A lehetőségekhez mérten tovább dolgozunk ezekben a
zord időkben is. Jó hír, hogy egyesületünk

megkapta a bontási és az építési engedélyeket, valamint a napokban a Magyar
Labdarúgó Szövetség is zöld utat adott a
létesítmény megépülésére! Reméljük az elkövetkező hetekben a miniszterek döntése
is pozitív irányba sodorja a sportfejlesztési
programunkat, és hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok. Ennél szebb karácsonyi ajándékról nem is álmodhatnánk!
Szeretnénk megköszönni minden kedves
Sportbarátnak, akik valamilyen módon
támogatták egyesületünket az elmúlt időszakban, akár szurkolóként, akár szülőként, akár szponzorként! Úgy gondoljuk,
hogy szoros összefogással nagyon szép
eredményeket érhetünk el közösen! Reméljük a támogatók köre a jövőben bővülni fog, és egyesületünk stabil lábakon
működhet tovább!
Külön szeretnénk köszönetet mondani az
Apátfalva Község Önkormányzatánál dolgozó embereknek, a képviselő testületnek,
valamint az általános iskola munkatársainak, az idősek otthona vezetőinek, munkatársainak, ugyanis nélkülük nem lehetett volna teljes a siker!
KELLEMES ÉS BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET, VALAMINT SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES SPORTBARÁTNAK,
SZURKOLÓNAK
ÉS
TÁMOGATÓNAK!
2016-BAN IS HAJRÁ ASC!!!
Majó Ádám
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ELŐADÁS A HAGYOMÁNYOS DISZNÓTORRÓL
– BÖLLÉRTECHNIKÁKRÓL
Év vége felé, amikor az idő már hidegebbre fordul, megkezdődnek
a disznóvágások. Ennek kapcsán
2015. november 18-án előadást
hallgattunk meg Patkós Andreától a Faluházban. Előadásában
felidézte a régmúlt disznótorok
előkészületeit, a tárgyi eszközök
szükségletét, valamint a kellő számú segítséget, a hozzá való pálinka és bor mennyiségét.
Az egyik lakossági felszólaló megállapítása
szerint legszükségesebb ezen alkalmakkor,
hogy „disznó legyen”. Az előadás folyamán meghallgattuk és visszaemlékeztünk
a feldolgozás folyamatára, a szúrástól a
végső feldolgozásig, füstölésig. Ezen belül
a kolbász, a belsőségekből készült hurka,
disznósajt, fűszerezéséről hallottunk. Az
előadás folyamán betekintést nyerhet- feldolgozásba is. Az előadás végeztével
tünk a házi feldolgozás mellett a kisüzemi Andrea jóvoltából disznótoros kóstolóval

Gondolatjel

BETLEHEMI CSILLAGTÓL A KERESZTIG
Várakozásban élünk. Advent ideje van.
Persze külön kérdés az, hogy ki, mire vár.
Van, aki a szerencsére, van , aki a csodára,
van , aki a következő buszra. Vannak , akik
külső megváltásra.
Ember és helyzet választaja meg, hogy ki,
mire vár.
Én magam azt már nagyon megtanultam,
hogy külső megváltás nincs. Még akkor
sem, ha szerencsének vagy jó csillagállásnak akarom azt éppen feltüntetni. Mindenki csak maga tudja az életét jó, vagy
rossz irányba tovább gördíteni. Minden
fejleménnyel, legyen az pozitív, vagy negatív, Istennek sajátos terve és szándéka valósul meg sorsainkban.
A Napkeleti Bölcsek sem vártak extra noszogatást. Szemüket az égre függesztve
követték a Jelet, mert érezték, hogy Idők
járnak. A Betlehemi csillag mutatta nekik
az utat. Közhelyszerű, mondhatná bárki
e megállapításra. Szerintem pedig igen is,
meg nem is. Igen, mert sokszor hallottuk

már. Nem, mert zsolozmázás közben elfeledköztünk a lényegről. Nevezetesen arról, hogy felemeljük fejünket, felemeljük
tekintetünket. Ha kell, egészen a magas
Égig. Isten ugyanis soha nem a lábunk
alatt fröccsenő sárral fog nekünk üzenni.
Sokkal inkább a Mennybolt jelein át értekezik velünk.
Tette ezt akkor is, amikor a Fényt küldte
legmagasztosabb, legnagyobb ajándékaként nekünk. Már a legősibb civilizációk
emberei is pontosan tudták, hogy a teremtő, megtermékenyítő Fény nélkül nem létezhetne értelmes élet a Földön.
Az istentagadó, a világot az anyagiasság
posványába hajtó francia akadémisták
szellemtelen talajából kinövő modern tudomány is igazolta már ezt az ősi megfigyelést. Mégis, minden kevés. Az anyagba
süppedtek tovább ölik a lelkeket.
Adventben élek, a remény idejében, mégis félek. Félek a sötéttől. Látom, ahogy daruk kosara emelkedik Isten ege felé, hogy a benne

zárult az est. Ezúton szeretnénk megköszönni az előadást és kóstolót.
szintén rettegő ember leszerelje a norvég
templomok csúcsáról Megváltónk keresztjét.
Egyre többet félek, s egyre kevesebbet értek
abból, amiben élek. Elgondolkodom néha:
vajon tényleg azért született meg az Emberfia, hogy hitükből, hazájukból és nemzet tudatukból kivetkőzött politikusok az emlékét
is eltakarítsák arról a földrészről, mely sokáig, a reménytelenség idején is hitte, hogy
őt tényleg megváltotta Jézus?
Soha nem gondoltam, hogy például egy
iszlám–hitű országban keresztény módon
élhetnék, háborítatlanul.
Azt sem véltem viszont, hogy a saját hazámban, a keresztény Magyarországon
sem tehetem egyszer ezt majd meg. Norvégia már besötétülni látszik. Az a kérdés, milyen mélyen jut el délre ez a sarki
fénytelenség?
Én azért, mindentől függetlenül, ebben
az adventben is a Fény eljövetelét várom.
Ami rajtam múlik az Ő érkezésének megsegítéséért, soha nem mulasztom el megtenni. Sem hitványságból, sem lelketlenségből. Én hiszek benne…
Veréb József
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I. ADVENTI RENDEZVÉNY
Idén rendhagyó módon, advent első
szombatján, 14 órai kezdettel kézműves
vásárt tartottunk a Faluházban, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel
vártunk. Az ide ellátogatók kedvükre vásárolhattak Simon Mihályné vagy éppen
a Kónya házaspár által készített fenyődíszeket, különböző ajándékokat Mikulásra és Karácsonyra is. Természetesen ezzel
nem merült ki a vásárban szereplő árusok
névsora, hiszen Rigó Angéla és a Mívesház Manufaktúra is szebbnél szebb, jobbnál jobb termékekkel várta az érdeklődő
vásárlókat. A vásár mellett volt lehetőség
kézműveskedni az arra fogékonyaknak.
Ebben volt segítségünkre Tamás Mihályné Erzsébet, aki a papírfonás rejtelmeibe
vezette be az érdeklődő kicsiket és nagyokat egyaránt. A Faluház dolgozói pedig a
sóval díszített üvegmécses elkészítésében
segítettek a szülőknek és gyermekeiknek.

Jól sikerült eme
délutáni program,
melyet a fél ötkor
kezdődő adventi
gyertyagyújtás követett a Székely kapu előtt felállított
koszorúnál.
Az Apátfalvi Ifjúsági
Klub tagjai készültek műsorral a megemlékezésre. Verset
mondott Olasz Nóra, Joó Benedek, Joó Rebeka, Varga Bálint
és Darócz Andrea.
Advent első hetét jelképező gyertyát Olasz
Nóra és Joó Benedek gyújtotta meg, majd
a megemlékezés zárásaképpen Kis Zsolt
ötödéves papnövendék osztotta meg a
gondolatait az ünneplőkkel.
A műsor végeztével vette kezdetét az

A MOZGÁS
KORLÁTOZOTTAK
ÉVES BESZÁMOLÓJA
Vezetőségünk Tóth Margit és Bodnár Zoltán
képviseletében Apátfalván járt a helyi csoport éves
beszámoló csoportgyűlésén, amelyen Szekeres Ferenc
polgármester és Dr. Szénási Hanna jegyző is tiszteletét
tette. A polgármester úr biztosította a csoport tagjait és a
vezetőséget a további támogatásáról.
Jakabovics
Mátyásné
beszámolt
egész
éves
tevékenységükről, megköszönte a támogatóiknak a
segítséget, csoporttagjainak pedig a bizalmat. Elmondta,
hogy csoportjukat az összetartozás és az önzetlen
kapcsolatok éltetik immáron 11 éve.
Örömmel látta vezetőségünk, hogy az 50 fős tagságból
majdnem teljes létszámmal jelentek meg az összejövetelen.

17 órai szentmise, melyre Jánosi Szabolcs
plébános úr minden kedves érdeklődőt
szeretettel várt.
Ezzel le is zárult Advent első hetének megemlékezése, melyet még három szombat
délután követ, amire változatos programokkal és műsorokkal várunk minden
kedves érdeklődőt!

SZIGETHÁZ
2015. november 26-án 16 órától rendhagyó óra volt a
gyerekeknek. Tóth Tamás a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar vezetője, vőfély a citera felépítéséről,
megszólaltatásáról mesélt a jelenlévőknek, majd az
apátfalvi lakodalmi szokásokkal, vőfélyek feladataival
ismertette meg a gyerekeket. Ezt követően Csenteri
Andrea a Kardos István Néptánccsoport vezetője tartott
videókkal tarkított előadást az apátfalvi néptáncokról,
népdalokról. Megismertette a gyerekeket Bartók Béla
népzenei gyűjtésével is.
2015. december 4-én kézműves foglalkozással várta
a lakosságot karácsony jegyében a Bökény Népe
Kulturális és Harcművészeti Egyesület. A jelenlévők
megismerhették a Karácsonyi ünnepkör szokásait,
hagyományait Rigó Angéla jóvoltából, majd a csoport
tagjai segítségével koszorút és asztaldíszt lehetett
készíteni.

Köszönjük a kellemes délutánt és a vendéglátást!

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Egyesület tagjainak
a segítségüket.

Jakabovics Mátyásné

Szirovicza Péter
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CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

„FÖLDET A GAZDÁKNAK!”
FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLAMI FÖLDEK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ
Csongrád megyében 604 darab 3 hektár feletti földrészlet nyilvános árverezésére kerül sor
AZ ÁRVERÉSEK IDŐPONTJA:
2015. december 2-től december 30-ig
az árverésre kijelölt napokon, reggel 7:00 óra és 16:00 óra között.
AZ ÁRVERÉSEK HELYSZÍNEI CSONGRÁD MEGYÉBEN:
Szeged:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály épülete, Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.
(2015. december 4-től december 30-ig).
-

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály épülete, Szeged,
Kereskedő köz 3-5. (2015. december 7-től december 30-ig).

Hódmezővásárhely:
A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal - Földhivatali Osztály épülete, Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. (2015.
december 2-től december 11-ig)
-

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának díszterme, Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
(2015. december 12-től december 30-ig)

-

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály - Növény- és
Talajvédelmi Osztály épülete, Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. (2015. december 2-től december 30-ig).

A regisztrációra az árverési napokon reggel 7:00 és 10:00 óra között kerül sor, az aznap árverésre kerülő valamennyi
földrészlet tekintetében az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok
pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak.
KIK VEHETNEK RÉSZT AZ ÁRVERÉSEN?
A Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja alapján az árverésen az a földművesnek minősülő, természetes
személy vehet részt, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától
közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.
A Földforgalmi törvény 5. § 7. pontjának értelmében földművesnek minősül a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi
természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára
folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el,
mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan
tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő
tevékenységet személyes közreműködésként végzi;
Az árverésekkel kapcsolatban tájékozódni a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján (www.csmkh.hu), érdeklődni
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán a 62/680-150 telefonszámon, vagy személyesen a 6724
Szeged, Kálvária sgt. 41-43. szám alatti kormányhivatali épület ügyfélszolgálatán lehet, illetve a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet www.nfa.hu honlapján lehet.
(A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján - részlet, a tájékoztatás teljes szövege megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, illetve a www.apatfalva.hu honlapon.)
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NEVES VENDÉGEK A KÖNYVTÁRBAN
A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár és a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszernek köszönhetően könyvtárunk vendége volt:
2015. november 25-én Telegdi Ágnes író,
aki saját fotóiból készített ppt-s bemutatót
tartott és közben mesélt a gyerekeknek az
állatok világáról. Ahogy tavasszal költöző
madaraink hazaérkeznek, nyáron szorgalmasan nevelik cseperedő fiókáikat, ősszel
újra útra kelnek, s helyükre északi vendégek érkeznek, télen pedig az itt maradt
madárkákkal telik meg madáretetőnk. A
foglalkozás interaktív volt, miközben vetített, a gyerekeket folyamatosan kérdezte, így ők észrevétlenül, játékosan tanultak. Az előadás végén egy apró karácsonyi

kézműveskedéssel lepte meg a gyerekeket,
melynek eredményeit természetesen hazavihették a kis vendégek.
2015. november 30-án Csányi Krisztina
emberi erőforrás-tanácsadó látogatott el
hozzánk. Fantasztikusan érdekes, izgalmas, megfontolandó, érthető, gyakorlatban alátámasztható előadást tartott a pozitív gondolkodásról. Gondolataival felrázta
a hallgatóságot, akik bizakodva, feltöltődve, mosolyogva, erővel, energiával indultak vissza a hétköznapok világába. „Ha
nincs bennünk egy szerény, de indokolt
önbizalom, sohasem leszünk sikeres és
boldog emberek. Kisebbrendűségi érzéseink akadályozzák és megakadályozzák
reményeink valóra válását. Az egészséges

Kreatív
Szerelőműhely
Nyitva tartás:
2016. január 6-tól
SZERDÁNKÉNT
14 00 16 00

Apátfalva
Szigetház, Rákóczi F. utca
felőli kapu
 0670/57 32 820

Vállaljuk:
Kerékpárok (és görkorcsolyák) teljes körű szerelését, javítását …
Kandallók javítását, karbantartását, felújítását …
Kések, ollók, vágóeszközök élezését …
A megadott időpontban a javítandó eszközöket átveszi, illetve bejelentéseket vesz fel
a Kreatív Szerelőműhely munkatársa és az elkészült tárgyak itt vehetők át.

önbizalom viszont sikeres, eredményes
tettekhez vezet.” – vallja.
2015. december 1-én Lackfi János József
Attila-díjas költő, író, műfordító, tanár
szórakoztatta a gyerekeket a könyvtárban. Hat gyermek édesapja, akik közül a
legidősebbnek már saját gyermeke van.
Volt alkalma megtanulni az óvodáson és a
kamaszon át a felnőtt korig minden korosztály „nyűgjét”, amelyet remekül tud
kezelni. Azonnal megtalálta a hangot a
gyerekekkel. Egész személyisége közel áll
a gyermekek világához. Szórakoztató és
vicces előadást láthattunk tőle, melyben a
fiú–lány ellentétet elemezte ki a gyerekekkel közösen, majd az ételekről is szó esett,
gyermeki humorral fűszerezve.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag
boldog új évet kívánunk
minden jelenlegi és leendő kedves
vásárlónknak!
Sóki Éva egyéni vállalkozó
Mini Market üzlet tulajdonosa
és kedves munkatársai

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

14

2015. december

FINOMSÁGOK KARÁCSONYRA
Az I. Apátfalvi Gasztronómiai Fesztiválon összegyűjtött apátfalvi receptekből

KALÁCS
Apátfalvi diós-mákos gyúrt béles
Hozzávalók:
1 cs vaj
½ lit. zsír
¼ lit. Cukor
1 kispohár tejföl
1 tojássárgája
½ cs. Élesztő + 1 dl víz
1 kávésk. Só
1 cs. Sütőpor
Kb 80-100 dkg liszt
Töltelék:
1 kg mák -> vanília cukor
½ kg cukor
Vagy:
1 kg dió -> mazsola, vagy kenyérmorzsa
½ kg cukor
Sütés után megszórjuk vaníliás porcukorral!

Hozzávalók:
1 l tej
1 élesztő
Ízlés szerint cukor, só
kb 1,5 kg liszt
Rama margarin
erős evőkanál kacsazsír
A tejet meglangyosítjuk, beletesszük a cukrot,
belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a
margarint. A lisztet átszitáljuk, belekeverjük a sót.
Hozzáadjuk a megfuttatott élesztőt, addig
dagasztjuk, míg a tészta hólyagos nem lesz, és el
nem válik az edény falától. Ruhával letakarva,
meleg helyen kelesztjük 35-40 percet (kelesztési
időt befolyásolja a konyha hőmérséklete).
Kelesztés után a zsírral újra átdagasztjuk, majd
újra kelesztjük 30 percig.
A tésztát 3 egyenlő részre osztjuk, és összefonjuk
hármas fonással, zsírozott tepszibe tesszük.
Kelesztjük 20 percig, tojással tetejét finoman
megkenve,180 oC fokos sütőben szép pirosra
sütjük.
Ízlés szerint készíthetjük sós, vagy édes formában.

Mézeskalács
Tészta:
1.5 kg finomlisztet 30 dkg puha margarinnal
elmorzsolunk.40 dkg mézet meglangyosítunk,
hozzákeverünk 0.5 kg porcukrot, 2 teáskanál
fahéjat, 2 teáskanál szódabikarbónát, ízlés szerint
őrölt szegfűszeget, reszelt citromhéjat, majd 6
egész tojással mindezt habosra keverjük.
Fakanállal a két keveréket összedolgozzuk (váljon
el az edény falától!).
Egy órára letakarva pihentetjük, lisztezett deszkán
nyújtjuk, szaggatjuk. Ha a tojások nagyobbak
voltak előfordulhat, hogy kicsit lágy a tészta,
ilyenkor a nyújtás előtt gyúrjunk még hozzá
lisztet.
A szaggatott formákat margarinnal kikent, liszttel
megszórt tepsiben süssük!
Cukormáz:
Egy tojás fehérjéhez kb. 10-15 dkg szitált
porcukrot keverünk fakanállal, míg tejfölszerű
fényes habot nem kapunk (ez kb. 1 óra). Ha a hab
nagyon sűrűre sikerült kis citromlével hígítható.

Reszelt tetejű almás béles
Hozzávalók:
20-25 dkg Ráma
Ökölnyi zsír
2 tojás sárgája
30 dkg cukor
1 db citrom
2-3 kanál tejföl
2 db vaníliás cukor
½ sütőpor
1 kg liszt (szűken)
Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk 2/3 részét a
tepsibe elnyújtjuk, 1/3 része lesz a teteje (az
almára

reszelve).

3

kg

almát

cukorral

megdinsztelünk, ha van 3-4 db birsalmát
hozzáadunk. Ízlés szerint fahéjjal, vaníliás
cukorral ízesítjük.
40-45 percig sütjük.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2015. december

apróhirdetések
Sonkatök van eladó. Kisköz u. 13.
Dióbél eladó. Érdeklődni lehet a
0670 625-2266-os telefonszámon
Eladó Magyarcsanádon a faluhoz közel, 2,8 ha szántóföld, a hozzá tartozó
2 ha legelővel, csak együtt.
Érdeklődni: 0662 261-933
Tehénjáráson 3,5 lánc föld eladó.
Érdeklődni: 0620 386-5461
Az AGRO-LAK Kft. kompenzációsan vásárol árpát, búzát, kukoricát
azonnali fizetéssel.
Érdeklődni: 0630 608-7997

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

Katona Józsefné
Koródi Anna
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, óldeszka
• Kertiszerszámok

BÍRÓ RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Apátfalva, Aradi u. 16/a.
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünket

Az Apátfalva, Dózsa György
utca 13. számú parasztvégű
lakóház eladó.
Érdeklődni a 0630 975-9553-as
telefonszámon lehet.

gyászjelentések
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak, kezelő orvosának és a makói Batthyányi utcai Öregek Otthon ápolóinak
áldozatos munkájukért, akik drága
szerettünk

15

Hegedűs–Bite Jánosnét
utolsó útjára elkísérték a zákányszéki
temetőben, részvételükkel fájdalmunkon enyhítettek.
Köszönjük a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, az apátfalvi
Faluház csoportjainak és dolgozóinak,
hogy osztoztak fájdalmunkban és a
búcsúzás virágait elhelyezték szerettünk sírján.
Langó család

82 cm-es átmérőjű, kitűnő
állapotban lévő színes TV eladó.
Érdeklődni a 0630 975-9553-as
telefonszámon lehet.

„Helyi termék”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, tanyai és falusi szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk

Tóth L. Józsefné Sóki G. Julianna

Szemrédi Béláné
Szűcs Anna

édesanya, nagymama és dédmama
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk együtt éreztek.

búcsúztatóján megjelentek,
virágokkal, vigasztaló
szavakkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Gyászoló család

Munkanapokon
7–13.30-ig

FEJES KÁPOSZTA,
FEJES SALÁTA
kapható a Halász háznál
Hunyadi u. 21. sz.
A zöldségeket Apátfalva
Község Önkormányzata
termesztette.
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FALUKARÁCSONY
2015. DECEMBER 19. (SZOMBAT)

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
Apátfalva Község Önkormányzata 2015. évi adventi
programsorozatának záró rendezvényére.
PROGRAM A FALUHÁZBAN: 14 ÓRÁTÓL
Adventi vásár – kézműves ajándékok, és dekorációk, valamint a Mívesház Manufaktúra termékeinek
értékesítése
Kézműves foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek
a karácsonyi készülődés jegyében
15.30: FALUKARÁCSONY ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködnek:
Ifjúsági Fúvószenekar – Mátó Mátyás vezényletével
Tini Majorette Csoport – Mátó Mátyásné vezetésével
Vers – Fekete Irénke tolmácsolásában

Szent család járást és pásztorjátékot mutat be a Hagyományőrző Csoport Csenteri Andrea vezetésével
Ünnepi beszédet mond Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester
16. 30 IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A SZÉKELYKAPU ELŐTT
A gyertyagyújtásnál ünnepi műsort ad
a Hagyományőrző Csoport
17 órától ünnepi szentmise a templomban
A misét bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr
Megjelenésére feltétlenül számítunk,
szeretettel várjuk karácsonyi rendezvényünkre,
közös ünneplésre!

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE SZIGETI FERENCNÉ ROZIKA NÉNI
Az apátfalvi Szigeti Ferencét köszöntötte december 6-án az önkormányzat és a családja a Faluházban. A meglepetés családi ebéden több generáció is részt vett:
Rozika néni gyermekeinek családja, unokái és dédunokái is.
Meglepetés születésnapi ebéddel készült
a családja Szigeti Ferencné Farkas Rozáliának, aki 1925. december 3-án született
Apátfalván. Az idős asszony tősgyökeres
apátfalvi: a községben született és lakott
világ életében.
„Egy tanyán laktunk, hat kilométerre a falutól, a Csanádpalota felé vezető útnál. Ott
dolgoztam először, mint egyéni gazdálkodó, majd a termelőszövetkezetnél is, végül
pedig az ÁFÉSZ-tól mentem nyugdíjba
több mint 20 éve” – mesélte Rozika néni.
Az idős asszony 17 évesen találkozott a férjével, majd 1942-ben esküdtek meg. Két
lányuk született, illetve négy unokája és öt
dédunokája van: a legkisebb 10, míg a legidősebb 40 éves. 1993-ban özvegyült meg
Rozika néni, de Ica lánya sokat segít neki,

dolgoztunk is” – tette hozzá Rozika néni.
Az idős asszony nagyon sok ajándékot kapott: az önkormányzattól egy hatalmas
rózsacsokrot, ajándékkosarat, illetve az
önkormányzat és Orbán Viktor köszöntőlevelét. Családjától pedig kétféle tortát és
különböző meglepetéseket rejtő kosarakat
és dobozokat.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
hiszen a közelben él. Elárulta, hogy azokkal a családtagjaival, akik a faluban élnek,
sokat találkozik. Egy háziállatom van, egy
macska, Katinak hívják. Éjjel–nappal velem van – mondta az idős asszony, aki hétköznaponként újságot olvas, imádkozik és
tévézik. A politikától kezdve a szórakoztató műsorokig mindent megnézek.
Véleménye szerint a hosszú élet egyik titka az, hogy Jóistentől jó egészséget kapott,
így az elmúlt 90 év alatt csak egyszer volt
kórházban.
„Megértésben, szeretetben éltem a férjemmel és a családommal, emellett sokat
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