APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

X. évfolyam, 10. szám

Meghívó
Apátfalva Község
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és
Kedves Családját az
1956-os forradalom és
szabadságharc
59. évfordulója alkalmából
rendezendő megemlékezésre.
Ideje:
2015. október 23. péntek, 9 óra
Helye:
Községháza előtti tér

2015. október

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 2015.

2015. október 24-én, szombaton 16 órától Népzenei találkozó kerül megrendezésre a Faluházban. A találkozón fellépnek a kisteleki, szentesi, makói, királyhegyesi, földeáki, apátfalvi, valamint a szerbiai Kisorosziból érkező együttesek.
Mindenkit szeretettel várunk az találkozóra, melynek megtekintése ingyenes!

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály Plébánia tisztelettel
meghívja Önt és Kedves Családját a Mindenszentek Napi megemlékezésére
Ideje: 2015. november 1. vasárnap, 14 óra
14 óra: Szoborkert
13 Aradi vértanú emlékhelye
I. Világháborús emlékmű
Római katolikus temető
II. Világháborús emlékmű
Magyar és szovjet katonák hősi sírjai

15 óra: Szertartás az elhunytakért
Római katolikus temető, kápolna előtti
szabadtéri oltár
Bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr

LANGÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ
Pár évvel ezelőtt született a gondolat, hogy a szülői házat régi tárgyakkal rendezzük be. Elkezdtük a ház felújítását és a tárgyak
gyűjtését.

Sok segítséggel és tárgyi adománnyal ju- Mindenkinek köszönjük az összefogást,
tottunk el a szeptember 13-i megnyitóig.
hogy létre jöhetett a Hagyományőrző
Szeretnénk köszönetet mondani minden- Ház!
kinek, aki részt vett a Hagyományőrző
Szeretettel: Langó család
Ház megnyitóján.
Köszönjük a ház felszentelését, a berendezéshez felajánlott tárgyakat, a megnyitó
előtti munkákban segítők ötleteit, és munkájukat, az ünnepi műsort a fellépőknek és
felkészítőiknek, a sütemények elkészítését,
és felajánlását, a vacsora elkészítőinek a
finom vacsorát, a vacsorához biztosított
termet, annak előkészítését és vacsorához
kapcsolódó munkákat, az ajándékokat.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2

2015. október

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2015. szeptember 29-én ülésezett a
képviselő-testület
 Első napirendi pont keretében beszámoló hangzott el a könyvtár és a faluház
munkájáról. A községi könyvtár 2015. január 1-től a megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott. A könyvtár
23.700 kötetet meghaladó állománnyal
rendelkezik. A beiratkozott, a könyvtárat
aktívan látogatók száma 2015. augusztusig
154 fő, és folyamatosan törekszik az olvasói létszám növelésére. Feladatuk az olvasás szeretetének terjesztése, a régi olvasók
megtartása és újak bevonása.
A Faluház ad helyet a legtöbb önkormányzati és pedagógiai intézmények rendezvényeinek. Az IKSZT pályázatnak köszönhetően évente 106 programot valósít
meg. A Faluházban működik a Kardos
István Gyermek Néptánc Csoport, a hagyományőrző csoport, a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar, a Napsugár
Baráti Klub, az Apátfalvi Pódium Színpad
és a hímző szakkör.
Apátfalva Község Képviselő-testülete megköszöni az intézmény munkavállalónak, a
civileknek, a csoportoknak az egész éves
munkájukat, amit Apátfalva lakosságáért
nyújtottak.
 Második napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el a Települési Értéktár
Bizottság munkájáról. Az Apátfalvi Települési Értéktár Bizottság 2013. októberében alakult meg, 3 fővel. Elnöke Vargáné
Nagyfalusi Ilona, tagok Dr. Marjanucz
László és Urbancsok Zsolt. A bizottság 3
ülést tartott. Települési Értéktár Bizottság
szervezi a településen fellelhető nemzeti
értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a
megyei értéktárba. A helyi önkormányzat
közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában, a rendelet által meghatározott

formanyomtatvány kitöltésével.
 A rendeletek, előterjesztések napirendi pont keretében a képviselő-testület
elfogadta Apátfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet
III. módosító javaslatát. Apátfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek együttes 2015. évi
költségvetését 675.455 ezer Ft költségvetési bevétellel és 675.455 ezer Ft költségvetési kiadással állapította meg.
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtotta támogatási
igényét a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
 A képviselő-testület elfogadta a KANDÓ DENT BT feladat-ellátási szerződés felmondását, és hozzájárult annak
2015. december 31. napjával történő
megszüntetéséhez.
 Értékelésre került Apátfalva Község
Bűnmegelőzési
Programjának
megvalósítása.
 A Települési Értéktár Bizottsági tagságáról Urbancsok Zsolt lemondott, ezért új
tagok megválasztására került sor. Az új tagok Csapó Jánosné, Langó Imréné és Langó Csaba.
 Az Apátfalváért Alapítvány Kuratóriumi tagjai lemondtak, új tagok megválasztására került sor, akik a következők: Vargáné Nagyfalusi Ilona, Kovács Józsefné,
Langó Imréné, Kiszely Jánosné és Kerekes
László.
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
 Elfogadásra került az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása. A
módosításra a családi napközi megszűnése miatt került sor..
 Az „Apátfalva Község Óvodásaiért”
Közalapítvány 2015. szeptember 22-én tartotta alapítványi értekezletét. Herczegné

Csala Anikó elnök, valamint Tóth Józsefné, Fodorné Kerekes Anna kuratóriumi
tagok lemondtak. Faragó Erzsébet kuratóriumi tag átadta tisztségét Pappné Zsótér
Eleonóra Erzsébet intézményvezetőnek.
A képviselő-testület a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással
kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. szeptember

SZÜLETÉS:
09.17.: Bíró Lara Hanna
Édesanyja: Sütő Andrea
Édesapja: Bíró Csaba
Apátfalva, Kossuth L. u. 49.
09.24.: Pintér Nóra
Édesanyja: Papp Szilvia
Édesapja: Pintér Krisztián
Apátfalva, Pacsirta u. 4.

HALÁLESET:
Baka Jánosné (Szakál Julianna)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 109.
Élt: 81 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Szeptember hónapban házasságkötésre nem került sor.

KORMÁNYABLAK
NYÍLIK MAKÓN!
Teljes körűen akadálymentesített,
okmányirodai szolgáltatásokkal
is rendelkező kormányablak kezdi
meg működését
október 16-án, Makón
a Városháza épületében lévő
Járási Hivatalban.
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BURSA HUNGARICA

A Képviselő-testület csatlakozott a
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához. A pályázat kiírására 2015. október 05-ig kerül sor. A
pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz
2014. november 09-ig nyújthatják be a
felsőoktatási intézmények hallgatói. A
pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha
a családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét, 42.750,-Ft-ot, a pályázót
egyedül nevelő szülő esetén pedig a kétszeresét 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.
„A” típusú pályázatot nyújthatnak be
azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,

LANGÓ
EMLÉKHÁZ

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatot nyújthatnak be
azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok,
akik a 2014/2015. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
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felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert, érettségizett pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2016/2017. tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázathoz szükséges kérelem átvehető munkaidőben a polgármesteri
hivatalban Varga Györgynénél, illetve
letölthető a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

Tisztaszoba, vetett ágyak,
Díszes párnák, slingelt tárgyak.
Boglyakemence padkával,
Hamuvonó, piszkafával.

Betekintünk a kamrába,
Kolbász lóg ott és szalonna.
Földes kamra felmázolva,
Így volt az a múlt századba’.

Összefogott Apátfalva,
Öregje és fiatalja.
Emlékháznak gyűjtögettek,
Régiséget, ereklyéket.

Míves karnis, ósdi függöny,
Ami rég volt, s ma is öröm.
A látványa lebilincsel,
(Az) értéke, felfelé ível.

Béres lakás az udvarban,
Priccs és sublót, áll magában.
Kissé arrább parasztszekér,
Pompás hintó, úri emlék.

Langó családnak a háza,
Lett a falu múzeuma.
Hirdeti a piactéren,
(A) falu múltját büszkeségben.

Húsos fateknő, s edények,
Mára már mind régiségek,
A zománcuk csak úgy ragyog,
Ahogy egykor voltak azok.

Esteledett harang kongat,
Vacsorára az hívogat.
(A) meghívott vendégek sora,
Igyekszik a kultúrházba.

(A) polgármester beszédébe’,
Jó ötletként értékelte.
(A) plébános úr felszentelte,
S az avatást ünnepelte.

Nagyanyáink konyhájában,
Mind ott voltak, szépen sorban.
A családok örökölték,
Mint emléket megbecsülték.

Marhapörkölt, sütemények,
És megannyi finom étek.
Szilvapálinka, vörösbor.
Segített a hangulatkor.

(A) vendégeket műsor várta,
S mosolyt varázsolt arcokra.
Tekintetek fénylők voltak,
Boldogságról tanúskodtak.

Más helységben krisztus szobor,
És sok szentkép elvarázsol.
(A) katolikus falu népe,
Emlékezik az ősökre.

Szent Lacinak a bandája,
Lakodalmas zenét húzta.
Boldog volt ki ott lehetett,
Részeseként az ünnepnek.

Turista, ha erre téved,
A falura emlékezhet.
Láthatja egykor, hogy éltek,
Régi korban az emberek.

Az emlékház szobáiba’,
Visszatérünk a múltunkba.
S megállunk egy pillanatra,
Mintha az idő is állna.

Bozsogi Attila
Makó, 2015. szeptember14.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
FECSKETÁBOR
„Fejem fölött fecskefészek
Mint erkélyről ki-kinéznek a fiókák anyjukra várva.
Vajon mit hoz vacsorára?
Tollasodnak napról-napra
Már mind szárnyát bontogatja
És egy reggel nagyot nézett!
Üres lett a fecskefészek!…”
Hagyományainkhoz híven augusztus végén sikeres Fecsketábort
szerveztünk leendő elsőseink számára. A tanító nénik ötletes feladatokkal várták a gyerekeket, hogy ez az esemény minél emlékezetesebb legyen a számukra. Ezen a napon mindig az a célunk,
hogy a gyerekek ismerjék meg leendő pedagógusaikat, osztálytársaikat, s bátran lépjenek a számukra még ismeretlen világba.
Az iskolakezdéshez kapcsolódó szorongás oldódjon. Hajni néni
és Edit néni vezetésével a beszélgetőkör és az első csapatépítő
játék után boldogan vetették magukat a feladatok végeláthatatlan sorába. Volt itt órarend és füzetborító készítés, csomagolás,
ügyességi és körjáték.
Gyorsan elrepült az idő, s a gyerekek szívesen maradtak volna
még társaikkal, s a tanító nénikkel. Köszönjük az óvónénik segítségét, s hogy ezt a délelőttöt velünk együtt töltötték.
Azóta kisfecskéink:
„Tollasodnak napról-napra, Már mind szárnyát bontogatja.”
Alsós munkaközösség

MARATON–VÁLTÓ
2015. SZEPTEMBER 26.
FÖLDEÁK
Iskolánk csapata már harmadik alkalommal vett részt a
földeáki Maraton–váltó futó versenyen.
A csapat 20 fő (10 lány és 10 fiú) és mindegyik futónak
három vagy négy kört kell teljesítenie, így a 66 kör adja
ki a 42 km-es távot. A versenyt végig óriási szurkolás és
bíztatás, komoly összetartás jellemezte, aminek a végén a
harmadik hely lett az eredménye.
A 2 óra 54’,24”-es idő csak 12” volt gyengébb a második helyezettnél. A tanulóink közül mindenképpen meg kell említeni Bájer Dánielt, aki fantasztikus idejű köröket futott és
Mezei Boglárka valamint Kardos Bence nevét, akik mind a
három versenyen részt vettek és mind a három versenyről
éremmel tértek haza (2013 II., 2014 I., 2015 III. hely).
Ami még figyelemre méltó az az, hogy a csapat időeredménye minden évben javult. Levezetés képpen a csapat
két nagyon jó hangulatú hangversenyen vett részt, de még
előtte a Mátó Lajos által főzött finom ebédet fogyaszthatta
el, amihez az alapanyagot a Makói Tankerület biztosította
a pedagógusok és a diákok számára
Gratulálunk az egész csapatnak és ígéretet kaptunk tőlük,
hogy jövőre ismét javítanak a csapat idején.

ANGOL NYELVI HÉT
Szeptember 28. és október 2. között angol nyelvi hetet szerveztünk az iskola 5–6.
osztálya számára. A hetet az angol szakos
pedagógusokkal, Magyarné Sebők Máriával és Nemes-Szász Emesével közösen
terveztük meg. Délutáni foglalkozások
keretében, minden napot más téma köré felépítve próbáltunk kedvet csinálni
a gyerekeknek az idegen nyelv tanulásához, valamint bővíteni ismereteiket
Nagy Britannia és az angolszász kultúra
területén. Nagy örömmel fogadtuk ezt a
kezdeményezést, hiszen kötetlenebb foglalkozások keretében olyan élményeket
és tapasztalatokat tudtunk biztosítani a
gyerekeknek, melyre tanítási órán nincs
lehetőség. Igyekeztünk olyan változatos,

játékos foglalkozásokat összeállítani, melyek során a gyerekek elméleti és gyakorlati ismeretei egyaránt gyarapodnak,
fejlődik kreativitásuk, valamint reméltük,
hogy a csapatfeladatok során az együttműködés és az összetartozás érzését erősíthetjük bennük.

Már napokkal az esemény előtt nagy izgalomban folyt a készülődés, hiszen a

gyerekek maguk tervezhették meg az
esemény plakátját. A kreatív alkotásokat kitűztük az iskolában, így mindenki
megcsodálhatta őket. Az első napokban
összeállítottuk Nagy–Britannia térképét,
összegyűjtöttük a tagországok jellegzetességeit, kulturális és ünnepi szokásaikat, brit hírességekkel ismerkedtünk
meg, ünnepi plakátokat terveztünk, nyomoztunk, melynek során a britek temperamentumát is megfigyelhettük. Csütörtökön vendégünk is érkezett, aki képekkel, videóval tarkított élménybeszámolót
tartott a gyerekeknek saját Nagy–Britanniában szerzett tapasztalatairól. Külön élmény volt, hogy a gyerekek eleinte
csak angolul beszélgettek vele és a nap
csattanójaként derült ki, hogy vendégünk magyarul is tud. A hetet angolosan,
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SZEPTEMBER 23.
A HULLADÉKGYŰJTÉS VILÁGNAPJA
Az apátfalvi óvodákban törekszünk a környezettudatos magatartás formálására, a környezettudatos nevelésre.
Intézményünkben már hagyománnyá vált,
hogy a Hulladékgyűjtés Világnapján, beszélgetünk erről a témáról, és tevékenyen is
részt veszünk környezetünk szebbé tételében, bekapcsolódunk a hulladékgyűjtésbe.
A Maros utcai óvodában beszélgetéssel

kezdődött a nap. Megbeszéltük, hogy az
óvodás gyermekek hogyan tudják óvni a
természetet, és miért fontos ez az attitűd,
valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatban is ismeretekhez juthattak a gyerekek. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtés lényegéről, a hulladék újrahasznosításáról, és a hulladék gyűjtésről.
Megbeszéltük, hogy az óvodás gyermekek
körében újrahasznosítható dolgokat, gyűjteni fogjuk (pl. kindertojás műanyag kupakja, bébiételes üvegek, WC papír guriga,
különböző joghurtos dobozok, flakonok,
stb.) ezekből különféle dísztárgyakat, ajándékot, játékokat fogunk majd készíteni.
Intézményünkben a papírgyűjtés is lesz,
október hónapban.
Beszélgettünk a szerves és szervetlen hulladékról, melyik szennyezi a földet, és

miért. Ezt követően védőkesztyűben, és
seprűvel, lombseprűvel, gereblyével felszerelkezve az óvoda környékén szedtük
össze a szemetet, összegereblyéztük a lehullott faleveleket, melyeket külön zsákokban gyűjtöttünk össze.
A gyerekek nagyon aktívak voltak, és
örömmel vettek részt a tevékenységben.
Szilvási Mihályné óvodapedagógus

OVI–SPORTNAP
„Nyújtóznom kell, jól jön egy röpke torna
Agyam bekapcsol működésbe, kezd
A világ is elkezd körötted élni
Indulnod kell, hogy újra felfedezd”
Aranyosi Ervin
teázással és teasüteménnyel zártuk,
ahol Csenteri Andrea táncpedagógus
vidám táncházat tartott nekünk és az ír
néptánc alaplépéseit sajátíthattuk el.
Ezúton szeretnénk megköszönni vendégeinknek, hogy részvételükkel gazdagították és színesítették programunkat, minden kollégának, aki segítségével hozzájárult a hét sikeréhez és nem
utolsó sorban a gyerekeknek, akik aktívan részt vettek a foglalkozásokon.
Hamarosan a 7.-8. osztálynak is lehetősége nyílik hasonló rendezvényen részt
venni, reméljük az is sikeresen és eredményesen zárul majd.
Bízunk benne, hogy a gyerekek sok
élménnyel tértek haza és a következő
években is folytatjuk ezt a hagyományt.
Csomor Nóra

A 2015. szeptember 19-én megrendezésre került IV. Marosmenti Félmaraton és
Gyalogtúra alkalmából az Apátfalvi Bíbic
Egységes Óvoda és Bölcsőde óvodásai, a
szülők, és az óvoda dolgozói Sportnapon vettek részt, melyet az óvodavezetés
szervezett.
A gyülekező után Pappné Zsótér Eleonóra
intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Először Duma Jánosné óvodapedagógus és óvodásai zenés gimnasztikával
mozgósította a résztvevőket. A gyerekek
feloldódva, örömmel tornáztak, a zene és
a mozgás magával ragadta a felnőtteket is
csoportos közös tornára inspirálva.
Utána a kicsik motor, illetve futóbiciklis
versenye következett, majd a nagyok futóbiciklis gyorsaság próbája.
Ezt követte a középső-nagycsoportok sor
és váltóversenye. (Labdavezetés bóják között, labda hátra adogatása, krumpli ültetés és váltóverseny babzsák átadással.)
A két csapat mind három óvoda gyermekeiből vegyes összetételben jött létre.
A
gyermekek
elfogadók,
toleránsak, együttműködők voltak. Örültek a

győzelemnek, szüleikkel együtt szurkoltak
egymásnak.
Az éppen nem szereplő gyermekeknek
lehetőségük volt szabad mozgásra, motorozásra, karikával, futó biciklivel történő
mozgásra stb.
A Sportnapon való részvétel jó lehetőséget
teremtett gyermekeink egészséges életmód iránti igényének megalapozásához,
önmagukba vetett hitük fejlődéséhez, reális énképük alakulásához, szociális képességeik fejlesztéséhez.
Szent-Györgyi Albert szavaival élve „A sport nemcsak testnevelés, hanem
a léleknek is az egyik legerőteljesebb
nevelőeszköze”
A rendezők kaláccsal és üdítővel megvendégelték a jelen lévőket.
A rendezvény zárásaként az iskolások felvezetésével érkező IV. Marosmenti Félmaraton futóit köszöntöttük.

Tornyai Jánosné
óvodapedagógus
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TEMPLOMBÚCSÚ APÁTFALVÁN
2015. szeptember 26-án ünnepeltük a
Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt apátfalvi római katolikus templom
búcsúünnepét. Mint minden esztendőben, most is lelkesen készültünk templomunk e jeles ünnepére, amikoris hálát
adunk a jó Istennek a számos égi kegyelemért, amellyel elhalmozta településünket
és egyházközségünket, valamint kérjük
Szent Mihály főangyal és az ég angyalainak hathatós mennyei pártfogását és oltalmát magunk, szeretteink, egyházközségünk és településünk életére.
Már hónapokkal korábban elkezdődtek
a készületek. Megszépült és felújításra
került a templom bejáratánál a falba beépített Szent István és Szent Imre szobor,
védőfestést kapott a székely kapu, külső/
belső meszelés történt a plébánián, sok új
virág került elültetésre a templom és a plébánia elé, valamint a plébánia udvarán és a
Nepomuki Szent János szobor és harangláb körül. De a legörvendetesebb talán az,
hogy előkerültek a templom padlásáról a
templommal egyidős (258 éves) angyalszobrok, valamint számos templomi kisméretű szobor, valamint az ősi templomi betlehemes számos figurája. Ezeknek

felújítása már kora tavasszal elkezdődött,
és örömünkre, templomunk idei búcsújára el is készültek. Öröm volt nézni a felújított, csodaszép új színben pompázó
angyali szobrokat, amelyek templombúcsúnk előtt „tértek haza”. Immáron a szentély főoltárát, illetve templomunk mellékoltárát diszítik eredeti pompájukban. Elkészültek ugyanakkor a számos kis szobor
is, valamint a betlehemes angyal- és pásztor figurái, amelyek Karácsonykor „állnak
újra szolgálatba a betlehemesnél sok-sok
évi távollét után”.
De mindezek csak a külsőségek. Szükség
volt sok jó ember sok jóságára és segítségére, hogy mindez megvalósulhasson.
Áldja meg őket a jó Isten áldozatos segítségükért. A ministránsok, amikor megcsodálták a felújított szobrokat, megjegyezték,
hogy hazatértek Szent Mihály főangyal
kistestvérei. El is nevezték őket Samunak,
Somának, Máténak és Jakabnak! (megj.: a
plébános nem ért egyet a nevekkel!:), de
úgy lehet a ministránsgyerekek akarata
fog most érvényesülni!
A szentmise szónoka Czank Gábor atya,
gyomaendrődi plébános volt, aki a környék számos papjával és számos hívő

jelenlétében mutatta be a szentmisét és
utána vezette hagyományos körmenetünket is a Nepomuki Szent János szobornál. A
vendég atyát, valamint az apátfalvi plébánost Gyenge József világi elnök úr köszöntötte 10 éves papi jubileumuk alkalmával.
Ezúton is köszönjük a jókivánságokat.
Sok szép esemény történt szeptember
utolsó hétvégéjén templomunkban és településünkön. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik templomunk búcsúünnepéhez oly sok jósággal hozzájárultak: a
takarításban, diszítésben, ministrálásban,
körmeneti segédletben, énekkari szolgálatban, polgárőri biztosításban, templomunk környékének rendbetételében. Köszönet illet mindenkit, akik munkájukkal,
szolgálatukkal, imáikkal széppé-szebbé
tették templomunk búcsúünnepét. És áldja meg Isten kedves vendégeinket és a más
településekről és egyházközségekből jött
zarándokokat.
Adja Isten, hogy évről–évre lelkiekben
gazdagabb és megtartóbb legyen mindig
Apátfalva e szép ünnepe!
Köszönettel:
Jánosi Szabolcs plébános

Gondolatjel!
„Arról fognak megismerni benneteket
az emberek, hogy tanítványaim vagytok,
ha szeretettel vagytok egymás iránt” –
mondja Jézus !
A rendszerváltás előtti időszak (1990.)
súlyos sebeket vésett az emberek lelkébe,
szívébe. Fiatalok, idősek életét befolyásoló
félre út próbálta kiüresíteni templomainkat, a szíveket. Az iskolába a tízparancsolat helyett úttörőpontokba testesítették a
gyermekek identitását. Varga Sinka Józsi
bácsi is ennek a kornak az áldozata lett,
mert ő a nevelés fontossága mellett tette
le a voksát. Volt ami volt, de talán ha újragondoljuk és egy jó módon való gondolkodást fogunk előtérbe helyezni, ami a segítség, az alázat és a szeretet hullámhosszán

működik, akkor ha lassan is, de visszafogja nyerni Apátfalva a régi imázsát, ami annak idején egybekovácsolta falunk életét.
Kell erőt meríteni, van honnan !
Most volt az idősek napja a Faluház nagytermében. Különösen jó volt látni az arcokat, érezni az emberek szeméből való kisugárzást a szépre, a jóra, a boldogság iránti
vágyra. Nehéz az út most is, de amit ők
tettek értünk, az felettébb rögös volt, mert
sok nehéz munka és lelki teher nehezítette
a vállukat az életük során.
Isten éltesse az időseket és vigyázunk rájuk ! Legyünk szeretettel egymás iránt és
különösen ő irántuk !
A Szentírás szerint: „Aki tiszteli és szereti
szüleit, az hosszú életű lesz.”

Nagy tisztelettel meghívunk
minden érdeklődőt és segítőt az
Apátfalvi Római Katolikus templomba
2015. október 17-én 15.30-kor
rendezendő jótékonysági hangversenyre, melyet Pintér Angéla emlékére, tiszteletére, családja segítésére rendezünk.
Fellépők: tanárok, művészek, barátok kollégák,
gyerekek, magán zeneiskolások, bartókosok,
Borbély András Bandosok.
A délután vendége: Farkas Éva Erzsébet, aki
gondolatokat mond, kelt a szeretetről, az
összetartozásról.
Őszinte szeretettel: Szervezők
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APÁTFALVA SC

FOCILÁZ APÁTFALVÁN!! MEGSZEREZTE ELSŐ GYŐZELMÉT AZ ÚJONNAN ALAKULT IFJÚSÁGI CSAPATUNK! TOVÁBB SZÁRNYAL AZ ASC!
GYŐZELMEK, GYŐZELMEK HÁTÁN!
Apátfalva SC–Székkutas 3:0 (3:0)
Apátfalva, 150 néző Vezette: Varga (Fodor,
Förgeteg)
Apátfalva SC: Köteles – Sarnyai , Horváth , Tóth, Halász – Ács, Szabó (Bacsa),
Rakity (Sóki) Nagy H., – Langó (Gyuris),
Abonyi (Rékasi). Székkutas: Miklós, Lakatos (Rostás), Rácz, Kis, Kovács R., Kovács
F., Török B. (Daraki), Szabó (Török R.),
Tóth, Bujáki, Miklós. Gól: Langó (2), Ács
ill. Kiállítva: Nagy H. Jók: Ács, Tóth, Szabó, Langó, Sarnyai ill. Kovács R.. Ifi: Apátfalva SC-Székkutas 4:1 gól: Gaudi, Rácz,
Keresztúri (2).

EBZÁRLAT ÉS
LEGELTETÉSI
TILALOM

első győzelmét! Nekik külön gratulálunk,
ugyanis a 15-16 éves gyerekeink szépen megállják a helyüket a 19-20 évesek
között!
Felnőtt csapatunk menetel a Magyar Kupában és a megyei II. osztályban is! 6 mérkőzés óta veretlenek vagyunk, és már az 6.
helyen tartunk! Bele se merünk gondolni,
hogy mi lehetne, ha Csengelén nem vesz
el a játékvezető 2 pontot tőlünk, és ha nem
engedjük ki a kezünkből a megnyertnek
hitt csanyteleki mérkőzést! Hajrá ASC!
SOHA ROSSZABB HÓNAPOT!
Majó Ádám
U14-es tabella:

Szeptemberi hónapunkat győzelmekkel
kezdtük, győzelmekkel folytattuk és győzelmekkel zártuk!
Legfiatalabb korosztályaink kiválóan szerepeltek a Bozsik Tornákon (U7-9-11-13)!
Egyre több a gyerek, egyre ügyesebbek és
eredményesebbek! Jóformán verhetetlenek, de tudjuk, hogy itt nem az eredmény
számít, hanem a képzés és a játék szeretete! U14-es csapatunk veretlen a megyei
I. osztályban!!!! 23-2-es gólkülönbséggel vezetik a bajnokságot! Az újonnan
alakult ifjúsági csapatunk megszerezte
hely

csapat

M

0GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

APÁTFALVA SC

3

3

0

0

23

2

21

9

2.

RENDŐR TE

3

2

1

0

13

7

6

7

3.

MAROS–MENTI UFC

3

2

0

1

20

3

17

6

4.

CSANÁDPALOTA FC

3

2

0

1

13

6

7

6

5.

UTC 1913 LABDARÚGÓ KFT.

2

1

0

1

17

3

14

3

6.

SZEGEDI VSE

2

1

0

1

10

8

2

3

7.

KISKUNDOROZSMAI ESK

2

0

1

1

2

3

–1

1

8.

SZŐREGI RSE

2

0

1

1

1

19

–18

1

9.

MÓRAVÁROSI KINIZSI

3

0

1

2

1

23

–22

1

10.

SZABADNAPOS

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

ZSOMBÓ SE

2

0

0

2

1

12

–11

0

12.

ST. MIHÁLY FC SPORTEGYESÜLET

1

0

0

1

0

15

–15

0

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Tájékoztató a Rókák veszettség elleni
immunizálásáról 2015. október 3-24.
A Földművelésügyi Minisztérium döntése értelmében az FVM. 164/2008. (XII.20.) számú
rendelete szerint az ország kijelölt területein
ősszel ismételten sor kerül a ragadozó emlősök veszettségelleni orális immunizálására. A
repülőgépes és/vagy kézi vakcinázás 2015. október 3-24. között kerül elvégzésre APÁTFALVA
KÖZSÉG BELTERÜLETNEK NEM MINŐSÜLŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE
Kérjük hogy: Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez. Ha az oltóanyagot tartalmazó
csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz! Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol
a csalétektől! Gyermekeit is figyelmeztesse
a fentiekre! A háziorvosok és a helyi hatósági
állatorvos minden ezzel kapcsolatos kérdésre
pontos választ tudnak adni.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Erre az Önök lakóövezetében a „házhoz menő zsákos” szelektív
hulladékgyűjtés áll rendelkezésre. A csomagolási hulladékkal megrakott saját
háztartásában használatos „zsáko(ka)t” társaságunk MINDEN HÓNAP ELSŐ
SZERDÁJÁN külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek a
megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé.
A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb
helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – levegőmentes formájú – italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az
alábbi elérhetőségeken:
ttkft@telepulestisztasag.hu * www.telepulestisztasag.hu
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
Telefon: 62) 777-111; Fax: (62) 777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: (62) 777-234
Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a
hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta
környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

8

2015. október

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
Munkavállalókat várunk a szentesi HUNGERIT
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt termelési területére, a kombinált belsőség feldolgozó
üzembe. Autóbusz járatot indítottunk, melyen van
még hely.
AMIT KÍNÁLUNK:
• Biztos kereset, biztosítási jogviszony
Munkafolyamatonként eltérő műveleti bér és teljesítménybér alapján számoljuk a keresetet. Munka törvénykönyve és
Kollektív szerződés alapján járó pótlékokat és túlmunka esetén túlórát a törvényben előírtaknak megfelelően fizetünk.
• Munkaruha
• Munkába járás céges autóbusszal, a munkavállalók számára térítés nélkül
• Kereseti lehetőségekről:
minimál órabérrel kötünk szerződést a munkavállalókkal,
• a csoport teljesítményétől függően ez emelkedik már
az első hetekben is, kezdő fizetésként hazavihetnek nettó
90.000 Ft-ot
• mozgóbér: 18.000 Ft jár havonta a 2. hónaptól, amennyiben teljes hónapot dolgozott a munkavállaló, így a 2., 3. hónapban nettó 100.000 - 110.000 Ft fizetés érhető el.

A MUNKÁRÓL:
• Fizikai, főként szalagmunka könnyebb és nehezebb
munkaműveletekkel
• Nagytestű baromfi (kacsa, liba) belsőség feldolgozása,
• Húsfeldolgozásból adódóan hűtött helyiségben (12 °C)
folyik a munkavégzés. Biztosítunk munkaruhát, mellényt,
de szüksége lesz meleg ruhára, amit a fehér munkaruha
alatt tud viselni.
• Kombinált belsőség feldolgozóban kétműszakos, váltott
munkarendben dolgoznak
AMIT KÉRÜNK:
• orvosi alkalmassági vizsgálat;
• legalább 8 általános iskolai végzettség;
• betöltött 18. és 60. életév között;
• dolgozni akarás
KAPCSOLATFELVÉTEL:
A humánpolitikai főosztály munkatársai
Csányiné Györgyi Márta, Kovács Gabriella munkaügyi előadók érhetők el.
Felvilágosítás, jelentkezés: (63) 510-544
Személyes ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig 7–8
és 14–15 és pénteken 7–8 és 12–13 óra között.

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Szegedi SZEFO Zrt., mint munkáltató, egyben, mint akkreditált OKJ-s szakmunkás képző intézmény
állásajánlatot hirdet pályakezdő érettségizetteknek

VARRÓ MUNKAKÖRBEN
munkaviszony keretében való szakképesítés megszerzésére
és TARTÓS FOGLALKOZTATÁSRA.
Feltétel: középfokú iskolai végzettség
Bérezés:

1. A 264 órás képzési időszakban időbér; br. 150.000 Ft/hó,
2.	Eredményes szakmunkás vizsga megszerzésekor – hároméves határozott idejű munkaviszony létesítésének feltételében – egyszeri nettó 100.000 Ft támogatás,
3. Az eredményes képzést követő varrodai szalagmunkás munkakörben:
a)	a szakmai norma szerinti teljesítmény mérték 100%-ig: bruttó 775 Ft/óra
b)	a szakmai norma szerinti teljesítmény mérték 101%-ban, illetve feletti teljesítése esetén
bruttó 863 Ft/óra

A képzés, illetve munkavégzés helye, létszáma:
Szeged, Tavasz u. 2.: 25 fő
Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27.: 25 fő
Apátfalva, Templom u. 67. (Makói jelentkezőket is várva): 25 fő
JELENTKEZZ MOST!
JELENTKEZÉS:
a) írásban: titkárság@szefo.hu
b) személyesen: 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Humánerőforrás és Szervezetfejlesztési Igazgatóság
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NYERJEN KERÉKPÁRT – ÓVJA EGÉSZSÉGÉT!
Kerékpározzon Ön is velünk a mellrák elleni küzdelem jegyében
2015. október 16-án (pénteken) 15 órakor:
Regisztráció 14.30-tól az Apátfalvi Faluházban ( Templom u.57.), ahova a magyarcsanádiakat is várjuk!
Azok között a hölgyek között, akik 45–65 év közöttiek és az elmúlt egy évben részt vettek emlőszűrésen,
kerékpárt sorsolunk ki. A sorsoláson azok vehetnek részt, akik hagyományos kerékpárral jönnek és
aktív testmozgással részt vesznek rövid, kényelmes tempóban végzett biciklitúrán.
Itt az alkalom, hogy ha Ön még nem tette, vegyen részt emlőszűrésen, jelentkezzen be most!
A szervezők szeretettel várják azokat is a kerékpározásra,
akik szimpatizálnak a rendezvény célkitűzésével!
Ők is regisztrálhatnak és ajándékcsomagot nyerhetnek.
Útvonal:
Faluház, Templom utca, Kereszt utca, Rákóczi utca,
Hajnal utca, Faluház
Tegyen meg Ön is ennyit az egészségéért!

HAVI JÁRADÉKOT KAPHATNAK
A HADIÖZVEGYEK ÉS VOLT HADIÁRVÁK
Az Országgyűlés elfogadta az 1994. évi
XLV. törvény módosításáról szóló javaslatot, amely a világháborúban elesett, eltűnt
és hadifogságban elhunyt katonák özvegyeinek és árváinak, kifejezve a nemzet
tiszteletét és együttérzését anyagi támogatást biztosít. A törvény indokolása szerint ezen anyagi támogatás mindazokat
is megilleti, akiknek férje, édesapja 1938.
november 2-a és 1945. május 9-e között a
volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül
állományviszonyától és rendfokozatától
és attól a ténytől, hogy az 1947. február
10-én Párizsban, Magyarország képviselői
által aláírt békeszerződés következtében
mely ország állampolgárává vált. A magyar Országgyűlés ezzel a törvénnyel is
ki óhajtja fejezni a nemzet azon akaratát,
amely elutasítja azt az 1949-ben meghozott politikai döntést, amely a felsoroltakat
ellátásuktól megfosztotta, ezzel nem egy

esetben a méltó emberi élet lehetőségét
elvéve az özvegyektől és árváktól.
A Kormány a 200/2015. (VII. 23.) Korm.
rendelettel módosította a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendeletet A volt hadiárvák, a volt
hadigondozott családtagok és a volt hadigyámoltak járadékuk iránti kérelmüket a
Rendelet 5/A. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthetik elő.
A kérelem benyújtásához szükségesek a
kérelmező személyes okmányai (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya), a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása a nyugdíjról (2015. évi zöld színű nyugdíjösszesítő),
illetve minden olyan egyéb dokumentum,
amely az üggyel kapcsolatban a kérelmező rendelkezésére áll (korabeli dokumentumok, halotti anyakönyvi kivonat, holttá nyilvánító végzés, egyösszegű térítés

megállapításáról szóló határozat, pénzellátást elutasító, megszüntető, szüneteltető határozat). A jogosultság hadi eredetét
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell
igazolni. A halál hadi eredetét elsősorban
hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal, vagy holttányilvánító bírósági végzéssel kell igazolni.
Az érintettek a formanyomtatványt kitöltve a szükséges iratokkal minél hamarabb
jutassák el a Makói Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályához, tekintettel
arra, hogy a járadék a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kerülhet
megállapításra.
(A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Makói Járási Hivatala
tájékoztatása alapján)
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I. APÁTFALVI GASZTRONÓMIAI
FESZTIVÁL
2015. szeptember 19-én első alkalommal került megrendezésre
az Apátfalvi Gasztronómiai Fesztivál, mely egyben már a második
Cigány Gasztronómiai Fesztivált is
magába foglalta.

A fesztivál megszületésének alapgondolata az étkezéssel kapcsolatos hagyományaink megőrzése, megismertetése, és
továbbadása volt.
A programokra a hangulatot a Csanádpalota Város Ifjúsági Fúvószenekara alapozta meg Mátó Mátyás vezényletével. A rendezvény sztárvendége Postás Józsi volt, aki
nagyszerű hangulatot teremtett a rendezvény folytatásához. A gasztronómia mellett teret kapott a néptánc, a népzene és a
képzőművészet is. A szegedi Suhancok, a
makói Forgatós Néptánc Együttes mellett
fellépett Sztojka Tibi és együttese, valamint a Károlyi Trió. Míg a Faluház előtti

színpadon az együttesek szórakoztatták a
jelenlévőket a Faluház klubtermében apátfalvi gyerekek és Nagy Zoltán apátfalvi
festő képeiből tekinthettek meg kiállítást
az érdeklődők.
Nagy örömünkre a rendezvényen nem
csak tradicionális apátfalvi ételekkel ismerkedhettünk meg, mert csatlakozott rendezvényünkhöz a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat, így bepillantást nyerhettünk a
cigány és a román ételek íz világába is.
Megkóstolhattuk a paradicsomos káposztát hússal, a szármát, a cigány kenyeret, a
bodagot, a juhtúrós pulickát, a hagyományos "paszúr" levest, a birkapörköltet, az
apátfalvi béleseket, és kőttest, a kenyér
lángost, diós-rácsost, és a "cúkoros" pogácsát, a görhét, a kavart pitét, és a hagyományos pulickát is. Megismerkedhettünk
a kalácsfonás rejtelmeivel, a tarhonya és a

tésztakészítés módjaival. A gasztronómiához kapcsolódó kézműves foglalkozások
színesítették a programokat, de befőttekből, lekvárokból és ivólevekből még kiállítást is láthattunk.
A szabadtéri sütéshez a makói Váll-Ker-től
kaptuk kölcsön a kemencéket, melyeket
ezúton is nagyon köszönünk.
A rendezvény megvalósulásához nagyon
sok segítséget kaptunk lakosainktól, a
sütés-főzésben éppúgy mint a kézműves
foglalkozások kapcsán, vagy a színpad
díszítésében.
Nagyon köszönjük az áldozatos munkát
mindenkinek, melynek eredményeként
megvalósulhatott az I. Apátfalvi Gasztronómiai Fesztivál.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

FELOLVASÓEST A KÖNYVTÁRBAN
2015. szeptember 21-én hétfőn
délután első alkalommal megrendezésre került a község könyvtárában egy családias hangulatú, érzelmi hullámzásokkal tarkított felolvasóest, melyre főként a Napsugár

Baráti Társaság tagjai érkeztek, de
fiatal hallgatóság is jelen volt.
A téma nem volt megszabva, mindenki,
aki vállalkozott felolvasásra, kedvenc
olvasmányát oszthatta meg a közönséggel. Hallhattunk történelmi olvasmányt,
modern démoni sztorit, verset a régi
időkről, szívszorongató kedves történetet, vicces mesét, klasszikus verset.
Természetesen voltak előre felkért személyek, akik felolvastak, de akadt aki a
program közben kapott kedvet, hogy ő
is megossza a többiekkel, mi a kedvenc
verse, vagy legkedvesebb olvasmányának részlete, meséje.

Némely előadáson elsírtuk magunkat
a meghatottságtól, míg másikon pedig
nevettünk. A résztvevők élvezték az
estét, amihez hozzájárult, hogy a helyi
lakosok gyűltek össze, ismerték egymást, családiasabb, közvetlenebb volt
az esemény.
Ezúton köszönjük minden résztvevőnek,
hogy jelen volt, és külön köszönet a bátor felolvasóknak, hogy színesítették a
programot.
Feolvastak: Vargáné Antal Ilona, Fodor Józsefné, Csapó Jánosné, Antal Eszter, Olasz
Nóra, Bernáth Jánosné, Langó Ferencné,
Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Tóth Tamás.
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apróhirdetések
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REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

Nagy súlyú hízók eladók Apátfalva,
Kölcsey u. 33. sz., Tel.: (06 20) 317–7322

ANGOL NYELVI
TANODA
A Faluház szervezésében lehetőség van angol tanulásra, felzárkóztatásra, korrepetálásra, melyhez
új jelentkezők is csatlakozhatnak.
Elsősorban általános iskolások jelentkezését várjuk. A foglalkozások
témája mellett lehetőség van a hiányosságok pótlására, gyakorlásra.
Időpontok:
október 5., október 12.,
november 9., november 23.,
december 2., december 7.
A foglalkozások
16 órakor kezdődnek.
A foglalkozásokon való
részvétel ingyenes!

Szeretnénk köszönetet mondani
Apátfalva Község Önkormányzatának,
hogy Mozgáskorlátozott csoportunk
Megyei Találkozóra való utazását segítette.
Tisztelettel:
Jakabovics Mátyásné csoport titkár

FELHÍVÁS!

Az Apátfalvi Értéktár Bizottság
tájékoztató beszélgetést tart
2015. október 19-én hétfőn
16 órai kezdettel a Faluházban.
Miért jöttek létre a
települési értéktárak?
Milyen értékek vannak falunkban?
Milyen módon tudjuk elérni,
hogy az apátfalvi néphagyomány
megyeszerte ismert legyen?
Előadó: Vargáné Nagyfalusi Ilona

– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása,
– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Festékek

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

• Fenyő fűrészáru

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

• Szögek, csavarok

– Ügyelet a nap 24 órájában
BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

TISZTELT FÖLD
TULAJDONOSOK!
 gazdatársak és földtulajdonosok
A
jelzései alapján az utóbbi hetekben
a vidéki vadásztársaság tagjai azzal
a kéréssel keresték meg őket, hogy a
földtulajdonuk vadászati jogáról részükre mondjanak le. Az apátfalvi és
magyarcsanádi földterületek zömének vadászati jogát a Magyarcsanádi
Maros Vadásztársaság bérli 2017-ig. A
vadászati törvény várható módosítása
miatt – amely szabályozza a vadászati
jog bérbeadását – a vadászati törvény
hatályba lépése után a vadásztársaságunk tagjai meg fogják keresni a
földtulajdonosokat ajánlatukkal, bízva
abban, hogy a következő években is a
mi társaságunk gyakorolja a vadászati jogot az apátfalvi és magyarcsanádi
területeken. Vadásztársaságunk a későbbiekben is számít a földtulajdonosok bizalmára és támogatására, ezért
kérjük hogy földterületük vadászati
jogát a Magyarcsanádi Maros Vadásztársaságnak adják át a következő bérleti időszakra is.
Bálint Antal elnök
Magyarcsanádi Maros Vadásztársaság

• Kerítésléc, óldeszka
• Kertiszerszámok
BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

HORGOLÁS SZAKKÖR
Ismét indul a Horgolás szakkör!
November 4-én, 17 órától a Faluházban.
Mindenkit várunk szeretettel!

MAMMOGRÁFIAI
SZŰRÉS

2015. október 13-án 8–11.30-ig
mammográfiai szűrés lesz
az önkormányzat előtt lévő szűrőbuszban.
Amennyiben Ön kapott ebben az évben behívólevelet és még nem vett részt szűrésen,
a behívólevéllel, amennyiben nincs meg, háziorvosi beutalóval részt vehet a szűrésen.
Időpont kérhető személyesen vagy telefon a
védőnőknél 8–9 óra, vagy 15–16 óra között
a (62) 260-051-es telefonon, vagy a háziorvosoknál rendelési időben. Dr. Sziebig G. (62) 260012, Dr. Bittó Cs. (62) 260-036-os telefonon.
Amennyiben részt vett, illetve részt vesz a
mammográfiai szűrésen és benevez a kerékpártúrára október 16-án pénteken 14.30-kor
Ön is esélyes lehet a kerékpár megnyerésére.
Olvassa el erről szóló cikkünket is!
Óvja egészségét,
vegyen részt szűrővizsgálatokon!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
„Minél több homokszem pergett le
életünk homokórájából, annál
tisztábban láthatunk át rajta.”
(Niccolo Machiavelli)

a meghívottakat, majd kezdetét vette az
ünnepi műsor. Az Apátfalvi Ifjúsági Klub
tagjai Joó Benedek és Antal Eszter verset
mondott, a Dózsa György utcai óvodások
Tornyai Jánosné és Bunyeváczné Bakai
2015. október 2-án ünnepeltük az Idő- Ágota óvónénik, valamint Nagy Péterné
sek Világnapját Apátfalván. E jeles al- dadus néni segítségével teljes kis műsort
kalomból zsúfolásig megtelt a Faluház adtak elő.
nagyterme idősödő lakosainkkal. Szeke- Az ünnepség sztárvendégei Tihanyi Tóth
res Ferenc polgármester úr köszöntötte Csaba és felesége Bognár Rita voltak, akik
nagyon jó hangulatú műsorral, szép dallamokkal szórakoztatták a közönséget.
A műsor után finom vacsorával vendégelte
meg az Önkormányzat a vendégeket, melyet az óvoda konyháján készítettek el.
Az ünnepségről idősödő lakosaink nem
távoztak üres kézzel: a Faluház dolgozói és az Ifjúsági Klub tagjai kis ajándékkal készültek, valamint Simon Mihályné
Icuka egy-egy szál virágot ajánlott fel a

megjelent vendégeknek.
Úgy véljük, hogy ezen a délutánon méltó
és szeretet-teljes módon fejeztük ki tiszteletünket lakosaink előtt, akik életét néhány órára szebbé varázsolhattuk.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
SÓKI MIHÁLYNÉ LUCA NÉNI
2015. szeptember 14-én köszöntötte Szekeres Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester a 90-dik születésnapját ünneplő Sóki Mihálynét.
1925. augusztus 12-én született Apátfalván Sóki Mihályné Luca néni legidősebb
gyerekként a családjában. Még 7 testvére

van, akikkel a mai napig jó viszonyt ápol.
A 90 éves hölgy Apátfalván járt iskolába
majd a helyi termelőszövetkezetben kezdett dolgozni, ahol csapatvezető is volt.
Később az újjászervezett termelőszövetkezetben dolgozott 14 éven át takarítónőként,
innen ment nyugdíjba. A helyi lakodalmak alkalmával gyakran részt vett a lakodalmi főzéseken az ételek elkészítésében.
Férjével 1950-ben házasodtak össze, azonban 31 évvel ezelőtt elveszítette szeretett
Mihályát. 1 lányuk született,és 2 unokája,
1 dédunokája van. Férje elvesztése után
nem sokkal lebetegedett és lebénult, azóta
lánya segít a mindennapokban.
A napjait imádkozással kezdi. Korábban
rendszeresen járt a helyi isten tiszteletekre,
de betegsége óta a plébános jön hozzá havonta. Nagyon szeret tévézni, különösen a
politikai műsorokat kedveli. Délutánonként rövid sétákat is tesz, ilyenkor rendszeresen beszélget a szomszédaival.

A jó kedélyű ünnepelt szerint a hosszú élet
titka az állandó dolog, az a sok munka,
amit nagy szorgalommal végzett. Egész
életén keresztül dolgozott, mindig csinált
valamit és persze vigyázott az egészségére.
Emellett a gének is fontosak, mert az édesapja is szép kort megélt.
(www.makohirado.hu cikke alapján)
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
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