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NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
2015. október 24.

„A magyar népdal az egész magyar lélek 
tükre, a magyar nyelvvel egyidős a ma-
gyarság történelme során kialakult és 
az évszázados-évezredes használatban 
csiszolódott népzenei hagyomány, anya-
nyelvünkhöz hasonló érték. Benne mind-
annyian magunkra ismerhetünk, belőle 
mások is megismerhetnek bennünket.” – 
mondta Kodály Zoltán.
A Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar idén ősszel is megrendezte népze-
nei találkozóját. A délután folyamán hét 
csoport adott ízelítőt éves munkájáról az 
együttesek fejlődéséről. A faluház nagy-
terme zsúfolásig telt, nemcsak a fellépő 
népdalkörök, citerazenekarok tagjaival, 
hanem Apátfalva lakossága is nagyszámú 

érdeklődővel vett részt az eseményen. A 
délután első fellépője–talán a legfiatalabb- 
8 éves volt, aki mosolyt csalt a nézők ar-
cára amikor a színpadra lépett citerájával 
és a kis sámlival, hogy ráállva hangszerét 
elérje. Majd citerajátéka fogta meg a hall-
gatók figyelmét, hisz még csak 8 éves, egy 
éve citerázik dicséretesen. Őt követte a 
Hegyesi Dalkör, a Kisoroszi Gyermek Ci-
terazenekar, a Makói Nefelejcs Népdalkör, 
a Földeáki Bazsarózsa Nóta és Népdalkör, 
a Kisteleki Citerazenekar és Pávakör, a 
Szentesi Pengető Citerazenekar.
Különösen nagy örömünkre szolgált, hogy 
a találkozóra ellátogatott hozzánk test-
vértelepülésünk, a szerbiai Kisorosz cite-
razenekara is, Kabók Imre polgármester 
úr kíséretében. A fellépő együttesek igen 

változatos és széles repertoárral álltak szín-
padra. Előadásukban hallhattunk határon 
innen és túlról gyűjtött magyar népdalo-
kat, de komolyzenei témában megszólalt 
Johann Strauss Radetzky indulója is, a 
Szentesi Pengető Citerazenekar előadásá-
ban. Végezetül a házigazda együttes lépett 
színpadra, Zenta környéki népdalokat ad-
tak elő. Megköszönjük mindenkinek, aki 
rendezvényünkön megjelent, velünk együtt 
énekelve, jó hangulatban töltötte a délután.

A FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK APÁTFALVÁN

2015. október 23-án az 1956-os 

forradalom és szabadságharc-

ra emlékeztünk. Több, mint egy 

órás műsorral róttuk le tisztele-

tünket a Polgármesteri Hivatal 

előtti emléktáblánál és Polgár-

mesteri Hivatal melletti épület 

(SZEFO) falán lévő Keresztúri 

András emléktáblánál.

A megemlékezésen Szekeres Ferenc pol-
gármester méltatta az 1956-os esemé-
nyeket, kiemelve nemzeti történelmi 
nagyságát, majd Antal Sarolta települési 
képviselő ünnepi beszédében mondta el 
gondolatait, méltatva az 56-os magyarok 
bátorságát, akik reményt adtak a jövőnek.
Szép műsorral készült az általános iskola 
8. osztálya, színes összeállítással elevení-
tették fel a hajdani eseményeket. Az isko-
lások műsorát a Pódium Színpad folytatta. 
A Színpad az emlékezést az emberi érzé-
sek és benyomások oldaláról tolmácsolta, 
megható folytatásaként az iskolások által 
prezentált műsornak.
(A Pódium Színpad október 22-én Nagy-
lakon adta elő az összeállítást a nagylaki 
községi rendezvényen, méltó módon 

segítve az ottani megemlékezést is.)
Úgy véljük, hogy az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 2015. évi települési 
megemlékezése minden jelenlévő számá-
ra nem csak felemelő, de szín- és üzenet-
gazdag is volt. 

Köszönjük minden szereplő 
áldozatos munkáját!
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2015. október 27-én ülésezett a 

képviselő–testület

 � Első napirendi pontban tájékoztató 
hangzott el a község általános népegész-
ségügyi helyzetéről és az egészségházban 
végzett gyógyító, gondozó és megelőző 
tevékenységről. Részletes írásbeli tájékoz-
tatót készített Dr. Gilyán Judit a Csongrád 
megyei Kormányhivatal Hódmezővásár-
helyi Járási Hivatal járási tisztifőorvosa, 
népegészségügyi osztályvezető, Dr. Szie-
big Géza és Dr. Bittó Csaba háziorvosok, 
Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta cse-
csemő és gyermekgyógyász, Prágerné 
Dr. Kandó Edit fogorvos, Bakáné Nagy 
Gyöngyi és Antalné Borbély Judit védő-
nők, Dr. Végh Imre gyógyszertárvezető.

 � A Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala tájé-
koztatójában elemezte a település-egészség-
ügyi helyzetét, a gyermek- és ifjúság-egész-
ségügyi helyzetét, a kémiai biztonság terü-
letén végzett munkájukat, a járványügyi 
helyzetet és egészségügyi igazgatást.

 � A háziorvosok a tájékoztatójukban 
leírták, hogy a rendelők a jelenlegi mi-
nimum követelményeknek megfelelnek, 
plusz szolgáltatásként bevezetésre került 
a rendszeres vérvétel, ami egyre nagyobb 
számban történik. rendelést két orvosi 
rendelőben egymást váltva rendelnek a 
háziorvosok. A rendelő az EU szabvány-
nak megfelel.

 � A gyermekorvosi ellátás az egészség-
házban heti 2 órában, korszerű körülmé-
nyek között folyik. Újszülött kortól 6 éves 
korig elkészülnek az életkorhoz kötött stá-
tusz vizsgálatok. Elvégzésre kerülnek az 
újszülött-kori szűrővizsgálatok.

 � A fogorvosi szolgálat Apátfalva, Ma-
gyarcsanád és Nagylak lakosaival összesen 
5141 főt lát el. Szeptemberig megjelent be-
tegek száma 2012 fő, beavatkozások száma 
5718 db.

 � Az iskolafogászati ellátás az elmúlt 
évekhez hasonlóan szervezett keretek kö-
zött zajlik.

 � A védőnői szolgálat részletes tájékoz-
tatást adott a nővédelmi, várandós anya, 

gyermekágyas, újszülött és kisded gondo-
zásáról. A 3-6 év közötti gyermekek és az 
iskolás gyermekek védőnői ellátásáról és 
egyéb tevékenységekről. Ennek keretében 
két alkalommal a községben komplex szű-
rővizsgálatok lebonyolítására került sor.

 � Az apátfalvi gyógyszertár ellátási kör-
zetébe tartozik még a két szomszédos te-
lepülés Magyarcsanád és Nagylak. Az al-
kalmazottak létszáma elegendő a bizton-
ságos és szakszerű munka elvégzéséhez. 
A gyógyszertárba naponta érkezik gyógy-
szer, a raktáron nem lévő egyedi gyógy-
szert is legfeljebb 24 órán belül biztosítja 
a beteg részére.
A lakosság számára havonta ingyenes 
egészségügyi, felvilágosító és ismeretter-
jesztő folyóiratokat biztosít.

 � A rendeletek és előterjesztések napi-
rendi pont keretében a képviselő-testülete 
új rendeletet alkotott Apátfalva község va-
gyonáról és vagyongazdálkodásáról, vala-
mint módosította a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló rendeletét.

 � A képviselő-testület elfogadta a Ma-
kói Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi 
belső ellenőrzési tervének 1. számú mó-
dosítási javaslatát.

 � Felülvizsgálatra került az önkormány-
zati tulajdonú földterületek haszonbérleti 
díja. A képviselő-testület a bérleti díj alap-
összegét 2016. október 31-ig változatlanul 
hagyta.

 � Apátfalva Község Önkormányzata a 
József Attila Városi Múzeum és Könyv-
tár szervezésében megrendezésre kerülő 

„Jégkorszak” kiállítást 60.000 Ft-tal támo-
gatja. Apátfalva lakossága a múzeumot in-
gyen látogathatja.

 � Apátfalva Község Önkormányzat dön-
tött arról, hogy vásárol 12 db mazsorett 
csizmát és a manufaktúrával varrat ma-
zsorett ruhákat, amelyet használatba átad 
a Tini mazsorett csoportnak, akik évente 
minimum 4 fellépést vállalnak Apátfalván.

 � A képviselő-testületi ülésen a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentését követően 

interpellációra került sor, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalták a szociális igaz-
gatással kapcsolatos előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. október

SZÜLETÉS:
10.01.: Beke Mihály István
Édesanyja: Szigeti Tímea
Édesapja:  Beke Mihály
Apátfalva, Kölcsey u. 3.

10.10.: Füvesi Dóra
Édesanyja: Varga Anikó
Édesapja: Füvesi Mihály
Apátfalva, Rákóczi F. u. 53.

10.25.: Bajusz Áron 
Édesanyja: Csányi Gabriella
Édesapja: Bajusz Zsolt
Apátfalva, Nagyköz u. 43. 

10.27.: Herczeg Roland
Édesanyja: Jáksó Anita
Édesapja: Herczeg Roland
Apátfalva, Hunyadi u. 6/A.

HALÁLESET:
Fejes Andrásné (Borsos Jolán)
Apátfalva, Dózsa György utca 6. Élt: 
60 évet

Bálint Mihály 
Apátfalva, Árpád u. 18. Élt: 77 évet

Boros Jánosné (Bakai Krisztina)
Apátfalva, Cservölgy tanya 390. 
Élt: 82 évet

Oláh Istvánné (Varga Mária)
Apátfalva, Kossuth L. u. 27. 
Élt: 78 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Botos Tamás József és Dömötör 
Ibolya
Apátfalva, Csokonai M. u. 44.

Búvár Tamás és Bárdos Gabriella 
Apátfalva, Damjanich J. u. 1/a.

Borbély Zoltán és Bosch Szilvia
Szeged, Nyitra utca 9. 
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

EGERBEN JÁRTUNK…
Az Apátfalvi Dózsa György Általá-

nos Iskola 20 diákja és kísérőta-

nárai, Mátó Lajos és Balázs Kata-

lin Judit a külföldi testvériskolai 

pályázat keretében tartalmas ki-

ránduláson vett részt Egerben és 

környékén.

Nagy örömmel vártuk ezt a programot, 
mert külföldi testvériskolánk diákjaival 

és tanáraival közösen tölthettünk el há-
rom napot ezen a szép vidéken. A szállá-
sunk Felsőtárkányban volt. A megérkezés 
után kirándulni voltunk a településen és 
környékén, megismerkedtünk a Bükk nö-
vény– és állatvilágával. 
A következő napon ellátogattunk Szilvás-
váradra, ahol meghódítottuk az Istállóskői 
ősemberbarlangot, a Fátyol-vízesést, majd 

kicsit fáradtan, de nagyon jókedvűen vo-
natoztunk vissza a völgy bejáratához. Fá-
radt tagjainkat megmártottuk a híres eger-
szalóki fürdőben. Este közös mozizással 
zártuk a napot, megnéztük a Mentőakció 
című 3D-s filmet. 
Az utolsó napon az egri várat látogattuk 
meg, sétáltunk a város központjában. Szo-
morúan búcsúztunk el az erdélyi vendé-
gektől, reméljük, lesz még részünk közös 
élményekben. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a Makói Tankerület igazgatójá-
nak, Czellár Mónikának és munkatársai-
nak, hogy pályázatainkat támogatta, lehe-
tővé téve gyermekeinknek a kiránduláso-
kat, színes és érdekes iskolai programokat.

ENGLISH AROUND 
THE WORLD

A 21. században az idegen nyelvek 

ismerete létszükséglet, bárhol is 

éljen az ember a világban és bár-

milyen munkát is végezzen. 

A nyelvtanárok egyetértenek abban, hogy 
a nyelvtanulók számára nagyon fontos, 
hogy ne csak a tanórákon, hanem azon 
kívül is találkozzanak az elsajátítandó 
idegen nyelvvel. Ezért fogadtuk örömmel, 
hogy egy TÁMOP pályázat keretén belül 
lehetőségünk volt nyelvi hetet szervezni 
az Apátfalvi Dózsa György Általános Is-
kola 5–8. osztályos tanulóinak. 
A projekt előkészítésénél nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy olyan tevékenysé-
geket és feladatokat készítsünk elő a ta-
nulók számára, amelyekkel esetleg tan-
órán nincs lehetőség foglalkozni vagy 
csak kevesebb idő jut rá. Ennek köszön-
hetően került bele a programba több 

országismereti videofilm megtekintése, a 
gyerekek által készített kiselőadások, pla-
kátkészítés, daltanulás, sőt ír táncot is ta-
nulhattak a gyerekek és az ehhez kedvet 
érző pedagógusok is. 
A tanulók élvezettel hallgatták a társaik 
által tartott kiselőadásokat Londonról, 
Ausztráliáról, Kanadáról és Írországról. A 
legnagyobb sike-
re a híres britekről 
szóló kvíznek, illet-
ve a legendás skót 
táncost, Michael 
Flatley-t megidéző 
foglalkozásnak volt. 
Az angliai hagyo-
mányokat is bele-
szőttük a témahét-
be úgy, hogy a tánc-
tanulást követően 

egy angol teadélutánt tartottunk. A téma-
hét megvalósítását nagyban elősegítette, 
hogy a hét záró foglalkozását az Apátfal-
vi Faluházban tartottuk meg. Köszönettel 
tartozunk Csenteri Andrea tánctanárnő-
nek is lelkes és odaadó munkájáért. Kö-
szönjük a Makói Tankerület támogatását a 
pályázat sikeres megvalósításához.

Csomor Nóra, Magyarné Sebők Mária és 
Nemes - Szász Emese, angol tanárok 
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Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!
Rendhagyó szülői értekezletet tartunk

ISKOLABÁLLAL EGYBEKÖTVE
Időpontja: 2015. november 21. 18 órai kezdettel.
Helye: a Faluház nagyterme
Zenés fogadóórát tart: Dj. MC Lala és Dj TLaca a 60-70-80-90-
es évek dalaiból
Műsort adnak az iskola tanárai és tanulói.
Megjelenés retró öltözékben!
Belépő: 1500 Ft és tombolatárgy, megvásárolható az iskola gaz-
dasági irodájában.
Étkezés: ez egy batyubál batyuból.
Szombaton felcsavarjuk a szőnyeget, meggyújtjuk a petróleum-
lámpát, mert a Csókkirály is tiszteletét teszi nálunk.

2015. november 17-én, kedden

papírgyűjtést
szervezünk az általános iskolában 

az intézmény udvarán.

Reggel 9 órától délután 4 óráig vár-
juk az összegyűjtött papírt.

KIRÁNDULNI 
VOLTUNK

Őszi szünet előtt az egyik 

délután kirándulni voltunk 

Makón.

Először kipróbáltuk a Petőfi parkban a 
futópályát. Mindenki nagy lelkesedés-
sel futotta végig a várost. Ezután men-
tünk a József Attila Múzeumba. Itt a 
Jégkorszak című kiállítást tekintettük 
meg. Sok érdekes dolog várt ránk.
Az igazgató néni vezetett végig a tár-
laton. Láttunk kardfogú tigrist, hié-
nát, gyapjas mamutot, jégkorszaki 
állatok csontjait. Kipróbálhattuk 
azokat a gépeket, melyeken az álla-
tok vonulását, a növényzet alaku-
lását, állatok táplálékait és még sok 
más érdekességet.
Ezután megnéztük a Skanzent, ahol 
az apátfalvi házban is gyönyörköd-
hettünk. Sok élménnyel gazdagodva 
tértünk haza.
Köszönjük Kati néninek és Zsuzsa 
néninek ezt az élménydús délutánt.

4. osztály

CSALÁDI NAP AZ ISKOLÁBAN
Október 26-tól-29-ig a Dózsa György Ál-
talános iskola pedagógusaiként részt ve-
hettünk a KLIK Makói Tankerület által 
támogatott testvériskolai pályázatán. A 
képzést Lázár Péter és Bordács Margit, a 
Kedvesház alapítói tartották, melynek té-
mái:  A „más”-ság megismerése, roma kul-
túra, illetve Híd a család és az iskola kö-
zött. A program célja, hogy egyenlő esélyű 
hozzáférést biztosítson a roma/hátrányos  
helyzetű családoknak és gyerekeinek szo-
ciális, oktatási, családgondozói, preventív 
gyermekvédelmi, egészségügyi területen. 
A négynapos képzés alatt számtalan olyan 
játékot, technikát, dalt tanultunk, amik je-
lentősen segítik a roma kultúra megisme-
rését, és az intézmény és a családok közötti 
együttműködést.  Záró feladatként családi 

napot kellett szerveznünk az iskolánkban 
tanuló gyermekek és családjaik részére. A 
családi napon közös feladatmegoldások, 
éneklés, játékok, és a családok megvendé-
gelése volt a program része. A délelőtt na-
gyon jó hangulatban telt.  Úgy gondoljuk, 
hogy ez a jövőbe tekintve lehet egy közös 
munka első „hídpillére”.  
Köszönettel tartozunk a KLIK Makói 
Tankerületnek, az Apátfalvi Cigány Kis-
sebségi Önkormányzat vezetőjének, Ká-
rolyi Sándornak és családjának, a családi 
nap sikeres lebonyolításáért. Résztvevő 
pedagógusként az gondoljuk, hogy ha a 
tanultakat sikerül beépítenünk a minden-
napjainkba, akkor még eredményesebb 
tanéveket tudhatunk magunk mögött. 
Az apátfalvi iskola pedagógusai
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TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 
CSALÁDI NAP PÁLYÁZAT

TÁ M O P - 6 . 1 . 5 / 1 4 - 2 0 1 5 - 0 0 0 4 

C.3.4.2.1. Társadalmi együttmű-

ködést elősegítő családi napok, 

közösségi programok keretében 

egész napos programot tartot-

tunk óvodások és iskolások rész-

vételével a faluházban.

Délelőtt a három óvoda nagycsoportosai 
vettek részt játékos egészségmegőrző fog-
lalkozáson. Diafilmet vetítettünk a helyes 
táplálkozásról. Bekötött szemmel gyü-
mölcskóstolás során kellett felismerniük 
a „testünket védő katonákat”. Képek kö-
zül kiválogatták a testünket építő kocká-
kat, és az energiát biztosító táplálékokat. 
Külön csoportosítottuk az egészségtelen 
táplálékokat. Egészségünk megőrzéséhez 
sok mozgásra van szükség, ezért közbe-
iktatunk óvodánkénti sorversenyt, rongy-
labda célbadobást. Beszéltünk a szűrő-
vizsgálatok jelentőségéről, a védőoltások 
szerepéről, a betegségek megelőzéséről, a 
helyes szokások kialakításáról, a passzív 

dohányzás káros hatásairól. Énekkel, mon-
dókával egybekötve sajátították el a helyes 
kézmosás technikáját. Nagy izgalommal 
tapogatták ki bekötött szemmel a zsákba 
rakott tisztálkodási eszközöket. Beszélget-
tünk a balesetek megelőzéséről, az otthon 
és a közlekedés során ránk leselkedő ve-
szélyekről. Andi óvó néni irányításával 
közös zenés tornával zártuk a foglalkozást.
Rajzpályázatot hirdettünk ovisoknak és 
alsósoknak. Az egészséges életmóddal 
kapcsolatos képeket az előtérben ki-
állítottuk. Ezeket értékelte a pályázatot 
képviselő szakember. Ajándékot adott át 
mindhárom óvodának a szép képeket ér-
tékelve. Nagyon lelkesek voltak az ovisok, 
aktívan részt vettek a foglalkozáson. Új 
élményekkel, új ismeretekkel gazdagodva 
tértek vissza az oviba. Jóleső érzés töltött 
el, mikor induláskor az egyik kisfiú oda-
szaladt hozzám és azt mondta „Nagyon jó 
volt, máskor is eljövünk.”
A nap folyamán gyümölcsöt és ásványvi-

zet fogyaszthattak 
a résztvevők. Az 
alsósoknak ugyan-
ebben a témában 
volt előadás. Ők 
már több ismeret-
tel, aktívabban vet-
tek részt. Az általuk 
készített képeket 
is értékelték. Első 
helyezett Szalma 

Melissza képe, második Kurusa Fanni Zoé 
képe, harmadik helyezett az elsősök közö-
sen készített kép-összeállítása lett.
Az 5-6. osztályosoknak a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Szervezetének 
és Ifjúsági Szervezetének közreműködésé-
vel elsősegély nyújtási bemutató volt, majd 
kerékpártúrán vettek részt.
7-8. osztályosoknak Kis-Jakabné Szedog-
lavits Jolán, fittness edző tartott előadást 
egészséges életmód, egészséges táplálko-
zás témakörben, hangsúlyozva az ener-
giaitalok egészségkárosító hatását a ti-
nik szervezetére. Testmozgással zárták a 
foglalkozást.
A felsősöknek Lánczné Miklós Katalin 
meridián tornát tartott. Egész nap lehető-
ség volt testparaméterek kérésére, egyénre 
szabott életmód tanácsadásra.
Úgy gondolom, mindenki új ismeretekkel, 
illetve tudását felfrissítve tért haza, kicsit 
odafigyel ezután táplálkozására és többet 
mozog. Az egészségünk védelmét már kis-
korban el kell kezdeni és a felnőttek saját 
példát mutatva nevelhetik gyermekeiket, 
a rájuk bízott ovisokat, iskolásokat a he-
lyes életmódra ezzel elősegítve az egészsé-
ges, kiegyensúlyozott felnőtté válást.
Köszönjük a pedagógusok együttműködé-
sét és a faluház dolgozóinak az előkészüle-
tekben való részvételt.

Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő
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KERÉKPÁROZÁSSAL A MELLRÁK ELLEN

Október a mellrák elleni küzdelem 

hónapja. Világszerte és Magyaror-

szágon is ebben a hónapban szám-

talan rendezvénnyel hívták fel a fi-

gyelmet a mammográfiai szűrő-

vizsgálatok fontosságára.

Hazánkban 6-7000 nő hal meg évente 
mellrákban. Az időben kiszűrt mellrák 
90%-ban gyógyítható. A 45-65 év közöt-
ti nők a legveszélyeztetettebb korosztály, 
ezért számukra kétévente küldenek be-
hívólevelet a szűrővizsgálatra. Ez nem azt 

jelenti, hogy mások számára elérhetetlen 
ez a szűrés. Fontos, hogy fiatal koruktól a 
nők havonta végezzék el a mell önvizsgá-
latát, és bármilyen elváltozást tapasztalnak 
háziorvosi beutalóval időpont kérés után 
részt vehetnek mammográfiai vizsgálaton.
Az utóbbi időben lehetőség van arra, hogy 
jól felszerelt szűrőbusszal járják a kisebb 
településeket a szakemberek, így minél 
több embernek lehetősége nyílik helyben 
részt venni a szűréseken.
Egészségünk megőrzése érdekében fontos, 

hogy rendszeresen részt vegyünk a szű-
rővizsgálatokon, egészségesen táplálkoz-
zunk, és sokat mozogjunk. Ez utóbbinak 
tettünk eleget a jelképes biciklitúrával 
2015. október 16-án. Nemcsak Apátfalván, 
hanem a környező falvakban és városok-
ban ugyanebben az időpontban 15 órakor 
indultak útnak azok a hölgyek, akik részt 
vettek ebben az évben mammográfiai szű-
résen, valamint azok a szimpatizánsok, 
akik támogatják a szűrővizsgálatok fontos-
ságát. Néhány férfi is támogatta a mozgal-
mat, köztük Szekeres Ferenc polgármester.
14.30-tól kezdődött a regisztráció a falu-
ház előtt. A zenei aláfestésről, a jó hangu-
latról Szirovicza Péter gondoskodott.
Mindenkit regisztráltunk és a szűrések 
fontosságát támogató feliratos pólót kap-
tak valamint a mellrák elleni küzdelmet 
szimbolizáló rózsaszín szalagot tűztünk ki.
Az útvonalat szintén rózsaszín szalaggal 
jelöltük. Bakáné Nagy Gyöngyi védőnő 
köszöntője után útnak indult a közel 100 
fős lelkes csapat. A szűrésen résztvevők 
között a Makói Egészségfejlesztési Iro-
da által felajánlott kerékpárt sorsoltunk 
ki. Ezt Aigner Béláné nyerte meg. Az 
EFI még 2 cserép orchideát ajánlott fel a 
résztvevőknek.
Köszönjük Veréb Dávid Avon tanácsadó-
nak a 3 Avon csomagot, mely szintén a 
résztvevők közt lett kisorsolva. Köszön-
jük a faluház dolgozóinak az egészségügyi 
dolgozóknak a jelen lévő összes segítőnek 
a munkáját. Reméljük ezzel a kis program-
mal sikerült a lakosság figyelmét felkelteni 
és jövőre még többen élnek a szűrővizsgá-
latokon való részvétel lehetőségével.

Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő

A KÖZMUNKA ÉLETKÉPEI
A közmunkás létszám Apátfalván je-
lenleg 168 fő. Mindenki lehetőséget 
kap munkavégzésre, mellyel kicsit 
biztonságosabbá teheti családi stabili-
tását. Folyamatosan épülnek a járdák, 
készül a térkő, Az asztalos és lakatos 
műhelyben padok, szemetes edények 
készülnek. Az intézmények asztalos 
munkálatait is maradéktalanul ellátjuk 
A varroda igényre és megrendelésre 
dolgozik. Folyamatos a levéleltakarítás, 
fűvágás, motoros kaszálás. A fóliában 
3000 karalábé, 3000 fejes saláta nevel-
kedik. A közel 120 q fejes káposzta érté-
kesítése folyamatban van. A Toldi utcai 
önkormányzati kertben földmunkák 
befejezésével 60 szilvafát telepítünk. A 
Rákóczi utcai óvoda kertben szépen 
megerősödtek a tavasszal ültetett alma 
és körtefák. A temetőbe 60 db Erdély-
ből kapott fenyőfa csemetét ültettünk.
Halottak Napjára rendbe tettük a 

temetőt és környékét. A focipályán 
kimeszeltük az összes helyiséget és a 
nyílászárókat befestettük. Letörtük a 
tavasszal vetett kukoricát, s most ké-
szítjük elő a földeket gabonának.
Fogadjuk a folyamatosan érkező, télre 
kiosztandó tűzifát. Próbáljuk a kedves 
lakosok mindenfajta igényét és kérést a 
lehetőségeinkhez mérten teljesíteni.
Várjuk észrevételeiket és jobbító 
javaslataikat!

Veréb József
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APÁTFALVA SC 
2015/16-os szezon utánpótlása

A Csongrád megyei U14-es lab-

darúgó-bajnokság Keleti cso-

portjának élén többek között az 

SZVSE, az UTC, a Kiskundorozs-

ma, a MUFC és a Rendőr TE előtt az 

Apátfalva áll az első helyen. Az el-

múlt években felépített utánpót-

láspiramis-modell tehát kamato-

zik a településen.

1. Apátfalva. A Makóhoz közeli település labda-
rúgócsapatai előtt az elmúlt időszakban ritkán 
volt látható ez a szám, ám a jelenleg futó bajnoki 
idény Csongrád megyei U14-es Keleti csoport-
jában a helyi gyerekek hátát nézi a mezőny. Az 
Apátfalva U14 tehát első helyen áll hét meccsen 
hét győzelmet aratva, 21 pontot szerezve, amely 
51–5-ös gólkülönbséggel társul. A csapat nagy 
gólkülönbséggel verte a Móraváros (13–0), a Sző-
reg (16–0) együttesét, illetve legyőzte a Zsombót 
(5–1), a Csanádpalotát (5–1), az UTC-t (4–1), az 
SZVSE-t (4–2) és a Kiskundorozsmát (4–0) is. A 
csapat tagjait zömében 2003-2004-es születésű 
fiatalok alkotják, pár 2002-es játékossal kiegé-
szülve. A korosztály kerete a legnagyobb az egye-
sületben, ugyanis 20 főből áll. Velük kezdtük a 
munkát 3 évvel ezelőtt, és úgy látszik, hogy szép 
lassan beérnek a fiatalok. 4 játékost kiemelnék 
a csapatból, akik meghívót kaptak a megyei vá-
logatóra Csonka Csaba, Mátó Domonkos, Rabi 
Patrik és Vörös Péter személyében.
A 2012/13-as szezonban mindössze 18 gye-
rekkel kezdtünk el építkezni 3 korosztályban 

(U7-9-11). Körülményeink, eszközrendsze-
rünk nem igazán felelt meg a mai elvárások-
nak. Elsődleges szempontunk az volt, hogy az 
utánpótlást stabil lábakra helyezzük, majd a 
következő években sikerüljön, elsősorban az 
utánpótlásra támaszkodva egy olyan tömeg-
sportbázist kiépíteni, ami a jövőben meghatá-
rozhatja az apátfalvi labdarúgás és a környező 
települések sport életét.
Az elmúlt három év alatt odáig jutottunk, hogy 
az idei szezonra 125 versenyengedélyt váltot-
tunk ki, ami azt jelenti, hogy hétről hétre egyre 
többen rúgják a labdát az apátfalvi sporttele-
pen. Az idei szezonban új korosztályként jelen-
nek meg az U14-es, és az U19-es ifjúsági csa-
pataink. Számukra az első év az ismerkedéssel, 
a tisztes helytállással történik, nem pedig az 
eredmények hajszolásával. U17-es csapatunk 
az előző szezonban a 3. helyen végzett, jelenleg 
a csapat tagjai alkotják az ifjúsági csapatot, így 
az idei évben ebben a korosztályban nem sze-
repeltetünk serdülő csapatot.
 Az Apátfalva SC így Apátfalva egyik legnagyobb 
civil szervezetévé nőtte ki magát, a focipálya pe-
dig a fiatalok nagyszerű kulturált szórakozó he-
lye, olyan lehetőség, mely helyet teremt az egész-
séges életmódra. Elsődleges célunk így nem 
a versenyszerű sport, nem az eredmények fel-
mutatása, hanem a nagybetűs NEVELÉS, és ha 
mellé, ez eredménnyel is párosul, akkor az kü-
lön öröm, szülőnek, gyereknek, edzőknek, veze-
tőknek és a családtagoknak. Szakmai munkánk 

elismertségét az is jelzi, hogy a rengeteg apátfal-
vi fiatal mellett egyre többen jelentkeznek a kor-
osztályokban magyarcsanádi, makói és csanád-
palotai gyerekek is.
Az idei szezonban így szerepeltetünk U7-es óvo-
dás korosztályt, U9-U11-U13-U14 és U19-es 
ifjúsági korosztályokat a felnőtt csapat mellett, 
valamint a nyáron alakult az U17-es lány csapa-
tunk is, így közel összesen közel 130 sportolót 
foglalkoztatunk! A korosztályokba továbbra is 
folyamatosan várjuk a jelentkezőket, a focizni 
szerető fiatalokat! Az alacsonyabb korosztályok 
U7-től U13-ig a Bozsik programban szerepel-
nek, ahol alig találnak legyőzőkre. 2 játékosunk, 
a Csonka Csaba és a Rabi Patrik személyében 
pedig bekerült a Csongrád megyei válogatott-
ba, ami szintén egy pozitív visszajelzése annak, 
hogy jó úton járunk! Nekik külön gratulálunk 
az elért, kimagasló eredményhez!
Az ifjúsági csapatunk a felnőtt mérkőzések előtt 
játssza megyei másodosztályú mérkőzéseit. A 
csapat edzője Karsai Gábor. A társaság célja 
hogy olyan közösséget teremtsen a tízes évek 
végén járó fiataloknak, akik szívesen járnak 
edzésre iskola, munka után, hogy baráti kap-
csolatok alakuljanak ki, és egy jó, szerethető 
közösséget formáljanak. A bajnokságban pedig 
egyértelműen a tisztes helytállás a kitűzött cél, 
ugyanis a most alakult, a korosztályban igen 
fiatal csapat erős mezőnybe került. Itt elsősor-
ban a tavalyi bronzérmes U17-es csapatunkra 
építettünk.
Legnagyobb támogatónk továbbra is a helyi ön-
kormányzat, amit külön köszönünk, ugyanis 
nélkülük nehezen érnénk el hasonló sikereket. 
Reméljük, hogy a sportcsarnok megépülésével 
még jobban fellendülhet a kulturális és sport-
élet Apátfalván, és bízunk abban, hogy egye-
sületünk számára is nagy lökést adhat az új 
létesítmény, amit már nagyon várnak sporto-
lóink. Reméljük, hogy a jövőben felbukkannak 
a csapat mellett új segíteni akaró futballszerető 
szponzorok is a régi támogatók mellett – akik-
nek az eddigi segítségét ezúton is köszönjük – 
ugyanis mind az utánpótlásnak, mind pedig a 
felnőtt csapatnak nagy szüksége lenne a helyi 
labdarúgást támogatókra!

Majó ÁdámAz Apátfalva SC U-14-es labdarúgó csapata (A képről hiányzik Csonka Csaba, Rabi Patrik és Sóki Marcell) 
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Gondolatjel
Lk. Evangéliuma 18,18-27
A gazdagságról és Jézus követéséről…
Egy előkelő ember megkérdezte tőle: 
Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem 
az örök életet? Jézus ezt mondata ne-
ki: miért mondasz engem jónak? Senki 
sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a 
parancsokat: ne törj házasságot, ne ölj, 
ne lopj, hamisan ne tanúskodj, tiszteld 
apádat és anyádat. Az így felelt: Eze-
ket ifjú korom óta mind megtartottam. 
Ennek hallatára Jézus így szólt hozzá: 
Egy valami hiányzik még neked: add el 
mindenedet, amid van, oszd szét a sze-
gényeknek és kincsed lesz a mennyben; 
azután jöjj, és kövess engem!
Ennek hallatára az nagyon elszomoro-
dott, mert igen gazdag volt. Amikor Jézus 
látta, hogy elszomorodott, így szólt: Mi-
lyen nehezen jutnak Isten országába azok, 
akik gazdagok! Mert könnyebb a tevének 
a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak be-
jutni Isten országába.

Akik hallották, megkérdezték: Hát ak-
kor ki üdvözülhet? Ezt felelte nekik: Ami 
az embereknek lehetetlen, az Istennek 
lehetséges.
Mondd, te kit választanál?!
Születéskor sírtál és mosolyogtak 
körülötted.
Az életünk legszebb pillanata a születés.
A létünk különös dolog, Isten ajándéka.
Értékét, mértékét ki-ki saját belátása sze-
rint ítéli, éli és befolyásolja.
Gazdagság és szegénység!
Utunk különös meghatározója.

„Napfivér, Holdnővér” Zefirelli csodálatos 
alkotása, megoldás!
Gazdagságból a szegénységbe, szegény-
ségből az igazi gazdagságba.”
Francseszkó Asisi Szent Ferenc életútja rá-
döbbenés az igazi Isteni élet szépségére.
A természet gyönyöre, a virágok mosolya, 
madarak éneke, az elesett emberek irán-
ti gondoskodás, a szeretet kimeríthetetlen 
átadása, amely legfőbb gazdagság a világon.

Életünk, létünk véges!
Mindennapi lehetőség a szépre, a jóra, a 
szeretetre, gazdagságra, az anyagiasságra, 
irigységre, kapzsiságra, gonoszságra.
A szent irományok, cselekedetek, utak, 
lehetőségek, útmutatások rövid föl-
di életünk tartalmasabbá, boldogabbá 
tételéhez.
Amikor november 1-én megállunk az 
alkonyodó gyertyafény melegénél, át-
villan lényünkben az emberi élet váza, 
szeretteink emléke, mit teszünk, mi az 
ami újra szép és jó lenne. Tudunk-e me-
ríteni szeretteink emlékéből, jóságából, 
bölcsességéből?
Vajon életünkben milyen erényeket tu-
dunk gazdagabbá, kamatozóbbá tenni? 
Egymás iránti szeretetünket vagy anyagi, 
vagyoni gazdagságunkat?
Mond te kit vagy mit választanál?
Próbáljunk úgy élni, hogy mosolyogva tá-
vozzunk e világból és sírjanak körülöttünk.
Legyen békesség, nyugalom és szeretet az 
emlékezés napján.

Veréb József

„SZELLEMES” HALLOWEEN PARTY 
A SZIGETHÁZBAN

2015. október 31. Második alka-

lommal került megrendezésre, az 

Apátfalvi Ifjúsági Klub szervezésé-

ben a Halloween party.

Idén új helyszínen, a Szigetházban – dél-
után 4 órától – várták az érdeklődőket 
a szervezők. Sok fajta programmal, fel-
adattal találkozhattak, az ide betérő 

kicsik és nagyok. Mindenki találhatott 
kedvére való elfoglaltságot, lehetett kérni 
csillámtetkót, a bátrabbaknak sebfestést, 
lehetett készíteni fekete cicust dekoráci-
ónak, a kisebbek kifestőzhettek, részt le-
hetett venni „szellemes” kvíz játékban és 
az ilyenkor elmaradhatatlan tökfaragás 
sem hiányozhatott a fergeteges Hallo-
ween–party-ról. Érdemes volt a kvízfel-
adatot és a tökfaragást minél ügyesebben 
megoldani, mert a végén oklevelet és cso-
koládét kaptak a legjobban szereplők. Az 
est zárásaképpen, a közel ötven gyermek, 
mese vetítésen vett részt, majd este 8 óra 
körül, mindenki fogta az általa készített 
töklámpást és haza indult.
Jó hangulatú vidám programmal vették 
birtokba a fiatalok a Szigetház pincehelyi-
ségét, újjáélesztve a hajdani ifjúsági disz-
kók színterét.
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LEZÁRULTAK A DEKANTVÍZ–ELVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS MUNKÁLATOK

A Makó és Térsége ivóvízminőség-javító prog-
ram (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025) keretében 
megvalósuló technológiai fejlesztésekhez kap-
csolódóan fontos állomásához érkezett a beru-
házás. A projekt ezen részében a próbaüzemi 
vizek elvezetését és az üzemszerű használat 
alatt keletkező dekantvizek elvezetését kellett 
a kivitelezőnek megoldani. Ez az infrastruktu-
rális fejlesztés megvalósult, a munkák elkészül-
tek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult.
A dekantvíz elvezetés kivitelezési munkálatai 
öt települést érintettek: Apátfalvát, Ferenc-
szállást, Kiszombort, Maroslelét és Nagyért. 
Falvankénti bontásban az alábbi műszaki tar-
talommal készült el a technológiai megoldás.
Apátfalva esetében 1071,65 m nyomócsövet 
és 5 db tisztító idomot építettek be. Emellett a 
befogadó Belezi csatornában a kezelői előírás 
szerint 3-3 méteren beton burkolat készítésé-
re került sor.
Ferencszálláson a gravitációs csatorna építése 

601,3 m hosszan, 19 db tisztító aknával való-
sult meg. Itt a község telkei felé befalazó ido-
mot kellett elhelyezni és az út alatt egy-egy 6 
m-s csőszálat kellett elhelyezni, melyet sapká-
val zártak le. Emellett megtörtént 3 m hosszú-
ságban a 014 hrsz. csatorna burkolása is.
Kiszomboron a nyomócső elhelyezése 120,77 
méteren zajlott, ezen felül a közút alatti vé-
dőcső lefektetése pedig 16 méteren. A vasút 
alatti dupla védőcső gyűrűstér megépítése 
kiinjektálással történt, tolózárral a vasút két 
oldalán, két tolózárakna elkészítésével. Mind-
emellett a Csipkési IV. mellékcsatornában be-
tonos partbiztosításra volt szükség a becsatla-
kozás felett és alatt 5-5 méter hosszban.
Maroslele esetében az önkormányzati földút 
alatt 689,6 m gravitációs csatorna építését vé-
gezte el a kivitelező, továbbá létesített 15 db 
öntöttvas lappal fedett tisztító aknát.
Nagyéren a már meglévő, burkolt csatorna 
iszapolása volt a feladat, az iszapolandó hossz 

a 9-s számú műtárgytól a vízműig 56,5 méter, 
míg a meglévő belsőségi árok burkolása 351,1 
méter volt. Ezen kívül 12 db meglévő áteresz 
átépítését kellett megoldani 40 cm-s csőbe-
építéssel 106,31 méter terjedelemben. Az át-
ereszeknél 2-2, vagyis összesen 24 db szárny-
falelemet építettek be.
A beruházás mind az öt település esetében 
magába foglalta közös elemként egy-egy mo-
nitoring kút létesítését.
A projekt finanszírozása 100%-ban támoga-
tott, összértéke mintegy nettó 3,8 milliárd 
Ft, amelyhez nettó 3,2 milliárd Ft támogatást 
az Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) biztosít az Európai Unió Kohéziós 
Alapjából származó forrásból, a fennmaradó 
összeget a Belügyminisztérium biztosítja.
Kedvezményezett: Makó és Térsége Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulása
Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt, 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025

PROJEKTNYITÓ ESEMÉNY 
KERETÉBEN ALÁÍRÁSRA KERÜLT 
AZ ESZKÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodá-
si Társulás a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztésére, eszközbeszerzé-
sekre 1,768 milliárd forint európai uniós tá-
mogatást nyert.
Az új gépjárművek, munkagépek, edények 
beszerzését elnyerő konzorciummal a Tár-
sulás projektnyitó esemény keretében ün-
nepélyesen írta alá az eszközbeszerzési 
szerződést csütörtökön a Szegedi Városhá-
za dísztermében. A szerződést a Társulás 
nevében Gyuris Zsolt Zsombó Nagyköz-
ség polgármestere és a beszerzést elnyerő 
a MUT-GHÍD Konzorciumot vezető MUT 
Hungária Kft vezetője írta alá.
A 33 település alkotta a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás a beruházás 
keretében költséghatékonyan üzemeltethető 
járműveket szerez be a kevert települési hul-
ladékok begyűjtő infrastruktúrájának fejlesz-
tése, az elhasznált, uniós vagy hazai támo-
gatással nem finanszírozott edényzet cseréje, 
valamint a zsákos gyűjtés kiváltása érdekében.
A beszerzés alatt álló eszközök haszná-
latával a hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátása hatékonyabban valósítható meg a 
költség-hatékonysági feltételek jelentős ja-
vulása mellett.
A projekt részben a szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer fenntartását és fejlesztését tűzte ki 
célul, amelynek érdekében 4 db önrakodó da-
ru adapterrel felszerelt multiliftes konténeres 
gyűjtőjármű kerül leszállításra.
A hulladékudvarok hatékonyabb üzemelteté-
séhez, és a konténeres szállítás feltételeinek 
fejlesztéséhez továbbá 3 db új konténeres 
gépjármű is beszerzésére kerül, azzal, hogy a 
mórahalmi körzet esetében a platós cserefel-
építmény segítségével az eszköz alkalmazható 
a közterület fenntartási hulladékszállítási, il-
letve az illegális hulladéklerakók felszámolá-
sával együtt járó feladatok ellátására is.
Az új hulladékgyűjtő járművekkel a meglévő, 
korábban ISPA/KA pályázat keretein belül 
kiépítésre került gyűjtőszigetek és hulla-
dékudvarok kiszolgálása, hulladékszállítási 
feladatai határidőben, a közszolgáltatási igé-
nyeknek megfelelően láthatóak el, valamint 
az eszközök speciális kialakításukra tekintet-
tel a lomtalanítási feladatok ellátása során is 
hadra foghatóak.

A fejlesztés eredményeképpen az új eszközök 
által nyújtott üzembiztonsággal a heti rend-
szerességű ürítési gyakoriság, ezzel pedig a 
közszolgáltatás ellátásának biztonságos ellá-
tása valósul meg.
A tervezett beszerzések közül a 10 m3-es 
kompakt gyűjtő járművek Szeged belterüle-
tén a szűk utcákban, a környező települések 
külterületein, valamint a térségre jellemző 
tanyavilágban végzik el a munkákat.
A multiliftes pótkocsi elsősorban a Móra-
halmi átrakóállomás kiszolgálását biztosítja 
majd, de kialakítása révén alkalmas a gyűjtő-
szigetekről származó hulladékok válogatómű-
be történő szállítására is.
Egy új, kis kompakt gyűjtőjármű Móraha-
lom körzet ellátását tervezett biztosítani 
elsősorban olyan helyszíneken, ahol a meg-
közelítés nehézségeire tekintettel a jelenleg 
alkalmazott eszközökkel a hulladékszállítási, 
gyűjtési feladatok nem voltak megoldhatóak, 
elvégezhetőek.
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Apátfalva Község 
Önkormányzata által 

közmunkában 
termesztett minőségi 

fejes káposzta kapható 
a Hunyadi utcai 
elárusító helyen 

(Halász ház) 
100 Ft/kg-os áron.

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 jövedelemigazolást 
vagy nyugdíjszelvényt.

A támogatáshoz kapcsolódó kérelem átvehető 
a Polgármesteri hivatalban, 

a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál és 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél.

A kérelem beadásának határideje 2015. november 20.

A kérelmek elbírálása után a polgármesteri hivatal 
levélben értesíti az érintettet 

a tűzifa átvételének helyéről és idejéről.

A tűzifa elszállításáról 
a támogatásban részesülőnek kell gondoskodni.

Az Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda – Bölcsőde 

gyermekvédelmi munkaközössége

„Cipősdoboz”
Karácsonyi ajándékgyűjtést 

szervez 2–7 éves 
gyermekek számára!

Kérjük a falu lakosságát, adományaikkal tegyék 
szebbé a gyermekek karácsonyát. Feleslegessé 
vált játékaikat, könyveket, jó állapotú ruhane-
műt juttassák el óvodáinkba. A dobozokon tün-
tessék fel, hány éves fiú vagy leány gyermeknek 
szánják az ajándékot. A gyűjtés folyamatos, de-
cember 10-ig. Az ajándékok az óvoda karácsony-
fája alá kerülnek, a gyermekek ott vehetik át.

Segítségüket köszönjük.

Az óvoda dolgozói és a gyermekek.

Gazdaköri 
Katalin Bál

2015. november 28. 18.00

Zenél: Tóth L. Ferenc és zenekara
Vacsora:

Bőrös malackaraj
Sajttal–tarjával töltött sertésszelet párizsiasan
Fokhagymás–tejfölös csirkemell sajttal sütve

Köret:
Petrezselymes burgonya

Rizs
Tombola

Köszönettel fogadjuk a tombola felajánlásokat

Helyszín: Faluház

Belépő: 3500 Ft

Jelentkezni lehet:

Langó Zsolt – Templom utca 104.

Telefon: 0620 237-6895

Langó Imre – Maros utca 56.

SZELECZKY 
ZITA EMLÉKEST

100 éve született a nemzeti film- és 
színházművészet egyik legnagyobb 

alakja, Szeleczky Zita.
Életéről Szíky Károly színművész 

írt könyvet 
„A száműzött legenda” címmel.
A könyv bemutatójára, valamint 

Szeleczky Zita rendkívüli alakjának, 
művészetének ismertetésére

2015. november 20-án (pénteken) 
17 órai kezdettel

kerül sor egy emlékest keretében, 
melyre szeretettel várjuk a régi ma-
gyar filmek rajongóit a Faluházba!
Az előadás megtekintése ingyenes!

TŰZIFA



2015. november 11APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Hízók vannak eladók.
Érdeklődni: Rákóczi u. 123.

Dióbél eladó
Érdeklődni lehet a 0670 625-2266-os 
telefonszámon

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

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

apróhirdetések 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 ANTAL

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

GYERMEK 
CITERAOKTATÁS

Apátfalva Község Önkormányzata 
citeraoktatást szervez gyermekek szá-
mára óvodás, nagycsoportos kortól 
kezdődően, általános iskolás 8. osz-
tályos életkorig, a 2016. évtől. Az ok-
tatás a Faluházban, térítésmentesen 
történik.

Kérjük, hogy az érdeklődő szülők 
a Faluházban jelentkezzenek!

Szeretnénk 
megköszönni

Simon Mihálynénak
az Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda – Bölcsőde óvodásai 

számára felajánlott 
Szegedi Vadasparkba történő ked-

vezményes belépőjegyeket.

Köszönettel: 
Intézményvezető és az intézmény 

dolgozói

NOVEMBERI 
PROGRAMOK 

A FALUHÁZ 
SZERVEZÉSÉBEN

november 20. péntek 
17 óra 

Szeleczky Zita emlékest

november 17. kedd 
10 óra 

Ringató Badicsné Szikszai Zsuzsival 
a könyvtárban

november 28. szombat 
14 órától 

adventi vásár és karácsonyi 
kézműves foglalkozás a Faluházban

november 28. szombat 16.30 
első adventi gyertyagyújtás 

a Székely kapunál

december 5. szombat 
14 órától 

adventi vásár és karácsonyi kézmű-
ves foglalkozás a Faluházban

december 5. szombat 
16.30 

második adventi gyertyagyújtás 
a Székely kapunál

gyászjelentések

„Szívünkben helyedet nem pótolja 
semmi, míg a földön élünk nem fo-

gunk feledni.”

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

VARGA SZ. MÁRIÁT

utolsó útjára elkísérték 
és gyászunkban bármely módon 

osztoztak.

Gyászoló család
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LÁTOGATÁS A PARLAMENTBEN

Október 21-én a Napsugár Bará-

ti Klub egy rég ótatervezett kirán-

duláson vett részt.

Nyár elején kezdtük tervezgetni, hogy el-
látogatunk a Parlamentbe és megnézzük 
Budapest nevezetességeit. Mindenki izga-
tottan készült az útra.
Reggel 6 órakor indultunk. 10 órakor már 
a városligeti Vajdahunyad vár épület-
együttesében gyönyörködtünk, ami 1896-
ban épült a 895-ben lezajlott magyar Hon-
foglalás ezredik évfordulója alkalmából 
rendezett Milleneumi kiállítás sorozat ré-
szeként. Az épület a történelem során so-
ha nem funkcionált valódi várként, vagy 
királyi, főúri székhelyként.
A Mezőgazdasági Múzeum kiállításait 
tekintettük meg és felsétáltunk a két leg-
magasabb toronyba is. Nem volt akadály 
az Apostolok tornyában a 150 db lépcső-
fok. Még idősebb klubtagjaink is kitar-
tóan vettek részt ezen a sétán, mert nem 
akartak kimaradni a fentről elénk táruló 
panorámából.
A Hősök tere Budapest legtágasabb, legna-
gyobb hatású tere következett ezután, ami 
a Világörökség része.
Középen a Millenniumi emlékművet 
csodáltuk meg, az oszlop tetején Gábriel 

arkangyallal. A talapzaton Árpád fejede-
lem és a Hét Vezér szobra látható. A jobb 
és bal oldali oszlopcsarnokban híres ki-
rályaink, történelmi hőseink alakjait is-
merhettük fel. Gyönyörű napsütésben sé-
tálhattunk a hatalmas téren, majd megér-
keztünk a Thököly étterembe, ahol finom 
ebéddel, pazarul megterített asztalokkal 
vártak bennünket a pincérek.
Meghatározott időpontban a Parlament-
ben voltunk, idegenvezető vett pártfogás-
ba bennünket. Felajánlotta a lift igénybe-
vételét, de a többségnek a 132 lépcsőfok 
nem okozott gondot. Az idegenvezető 
ismertette velünk az építkezést, felújítást, 
a díszlépcsők építését, a lépcsőházban el-
helyezett szobrok, oszlopok szépségét, a 
szőnyeget, a csillárokat, padokat, szivar-
tartókat… szóval mindent.
A munkálatok során nem volt helye a spó-
rolásnak, így csak 22-23 karátos arany-
ból mintegy 40 kg-ot használtak fel a dí-
szítésére. Steindl Imre építész az épület 
megálmodója és tervezője a magyarság 
akkori erejét és önbizalmát fejezte ki ez-
zel az egyedülálló, stílusában neogótikus 
alkotással.
Bemehettünk az ülésterembe, megnéztük, 
hol ül a házelnök, hol ülnek a gyorsírók, 

hogyan is működnek a szavazógombok. 
Azt hiszem, mindenki a Kupolacsarnokra 
volt leginkább kíváncsi, ahol Szent István 
koronázási ékszereit őrzik: üvegfal mögött 
a koronázási ékszerek, az országalma, jo-
gar, kard, meg a korona. Bordó szőnyegen, 
aranyos oszlopokon kihúzott sodrott kötél. 
A látogató csak egy-egy lépés távolságra 
állhat, fényképezni itt nem szabad. Az ék-
szerek mellett díszőrséget állnak a korona-
őrök. Őrségváltást is láthattunk. Ünnepé-
lyes pillanatok ezek, melyet még kevesen 
láthattak.
Maradandó látványt és élményt nyújtott 
mindenkinek ez a gyönyörű épület. Ezt 
mindenkinek látni kellene!
Ezután hatalmas meglepetés ért bennün-
ket, mert találkoztunk Lázár János Mi-
niszter úrral. A Kupolacsarnokban meg-
látogatott bennünket és rövid időt velünk 
töltött.
A Parlamenti látogatás után még egy rövid 
sétát tettünk a Budai Várban. Megcsodál-
tuk a Halászbástya épületegyüttesét,a Má-
tyás templomot,a Duna parti panorámát.
Nagyon sok élménnyel tértünk haza, amit 
nem fogunk elfelejteni soha!
Köszönjük Lázár János Miniszter úr támo-
gatását, Köszönjük az Önkormányzat és a 
FIDESZ támogatását, hogy hozzájárult az 
utazásunkhoz.

Kiszely Jánosné
települési képviselő


