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Ünnepi köszöntő

Ismét eltelt egy év, karácsony felé közeledünk. Advent időszakában nem csak
minden nappal közelebb kerülünk karácsonyhoz, a Megváltó születéséhez, de
egyre többet gondolunk a karácsony legfőbb üzenetére, a szeretetre. Boldogságot,
meghittséget, harmóniát várunk, és az
ünnepre való tekintettel mindent megteszünk azért, hogy ez így is legyen otthonainkban. Ilyenkor többet gondolunk a
nehéz sorsú embertársainkra, sokan próbálnak adományokkal támogatást nyújtani, hogy a nélkülözés ne vessen árnyékot
mások szeretetteljes karácsonyára sem.
Egy település önkormányzata is kereshet lehetőségeket arra, hogy valamilyen

formában támogassa lakosait. Apátfalva
Önkormányzata is keményen dolgozik
ezekben a hetekben azért, hogy az ünnepekre minden rászoruló családhoz, idős
lakoshoz eljussanak a lehetséges támogatások. A közmunkaprogramokban megtermelt javak, a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyagra nyújtott támogatása, a Vöröskereszt vagy az Élelmiszerbank élelmiszeradománya mind segítség
a mindennapi megélhetésben.
Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és
értik azt az önkormányzati szándékot,
mely mögött az egyre szélesebb körben
nyújtott támogatás, és a lakosok életfeltételeinek fejlesztése áll. Szerencsére

nem mindenki rászorult, vagy hátrányos
helyzetű, de mindenki kerülhet olyan
élethelyzetbe, amikor apróbb ügyei, vagy
nagyobb problémái megoldásában szükséges a segítség. Apátfalva Község Önkormányzata igyekszik e feladatait minél jobban ellátni, annak reményében, hogy az
apátfalvi lakosok élete könnyebb legyen.
Úgy véljük ezen az úton haladva, apróbb
és nagyobb lépésekben jobb és élhetőbb
települést tudhat magáénak mindenki.
E gondolatok szellemében kívánok Önöknek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog
Új Esztendőt!
Szekeres Ferenc
polgármester

JUHÁSZ GYULA:

KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2016. november 29-én ülésezett a
képviselő-testület
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Apátfalva Község Önkormányzatának
2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló beszámolót.
 Második napirendi pont keretében
került elfogadásra a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet értelmében helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó
éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző,
ill. főjegyző részére a tárgyévre vonatkozó
éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet
megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
 Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10. §. (4a) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait, ha a
költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem
éri el, az államháztartás önkormányzati

alrendszerében az önkormányzati hivatal látja el. A gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt
költségvetési szerv a munkamegosztás és
a felelősségvállalás rendjét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 9. §.(5)
bekezdésének megfelelően munkamegosztási megállapodásban kell, hogy rögzítse, mely elfogadásra került.
 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívást tett közzé a 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program keretében lehetőség nyílik
arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges
gyermekek olyan középiskolában, kollégiumban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozás és
felsőfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést. A KLIK Makói Tankerület
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
Sinóros-Szabó Sándor 8. osztályos tanulót
javasolta a támogatásra. Apátfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vegyen.
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

A felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani
• Mikrochippel ellátni
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet beültetni
• A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani
• Az állategészségügyi ellátásról gondoskodni
• Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson
• Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel ellátni
• Az állat biztonságos elhelyezkedéséről gondoskodni
• Az előírt férőhelyet biztosítani
TILOS:
•
•
•
•

2016. január 1-től a kutyát tartósan láncon tartani
Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni
Az állatot elhagyni
Kutya, macska és vadászgörény kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/elajándékozni

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról tartalmazzák.
A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek összege 45.000-150.000 forintig terjedhet! Több
szabálysértés esetén az összeg sokszorozódik.

az Apátfalvi Öregfiúk csapata kérelmét
és a Szegeden megrendezésre kerülő Kék
Mókus kispályás labdarúgó torna nevezési
díjának megfizetéséhez hozzájárult.
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
az Apátfalvi Nagycsaládosok Egyesületének kérelmét és a karácsonyi ünnepségük megrendezéséhez anyagi támogatást
nyújtott.
 A nyílt ülés után a képviselő-testület
zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb
személyes adatvédelmet igénylő döntési
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. november

SZÜLETÉS:
11.22.: Antal Károly Keve
Édesanyja: Borsos Zsanett
Édesapja: Antal Károly
Apátfalva, Damjanich u. 14/A.
11.23.: Naszradi Regina
Édesanyja: Berczán Zsuzsanna
Édesapja: Naszradi Péter László
Apátfalva, Rákóczi F. u. 16.
11.30.: Jacsó Zoé Zita
Édesanyja: Keszthelyi Hajnalka
Édesapja: Jacsó István
Apátfalva, Toldi u. 32.

HALÁLESET:
Imre Jánosné (Boros Olga)
Apátfalva, Délibáb u. 24. Élt: 65 évet
Ferencsik Istvánné (Bajusz Ilona)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 7. Élt: 72 évet
Mátó Sándor
Apátfalva, Rózsa u. 8. Élt: 56 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre november hónapban nem került sor!
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PÁLYÁZAT LAKÓINGATLANOK
KORSZERŰSÍTÉSÉRE
A kormány decembertől visszatérítendő támogatást ad az ipari technológiával készült épületek és a magánházak felújítására.
A keret 120 milliárd forint.
Decembertől a kormány visszatérítendő támogatást biztosít az ipari technológiával épített, és a magánszemélyek

tulajdonában lévő ingatlanok felújítására. Az önerő mértéke tíz százalék, a Kormány a programra 120 milliárd forintot
különített el – mondta el lapunknak Lázár János.
A politikus hozzátette, a támogatási
programból a Kormány fontos tanulságokat von majd le ahhoz a stratégiához,

amely a mintegy egymillió kétszázezer,
sok esetben már az életciklusának végén
járó ipari technológiával épített ház, valamint a mintegy nyolcszázezer, a 60-as
és 70- es években épített, úgynevezett
Kádár–kocka felújításának lehetőségeit
tekinti át.
(Forrás: Négyes)

25 ÉVNÉL FIATALABBAKAT JUTTATNA
MUNKÁHOZ A KORMÁNY
A 25 évesnél fiatalabb munkavállalóknak a kormány az Ifjúsági
Garanciaprogram
keretében nyújt segítséget az
elhelyezkedésben.
2016 júniusától azok az álláskereső fiatalok, akik már 4 hónapja regisztráltak
az egyes munkaügyi központokban, lehetőséget kapnak arra, hogy gyakornoki programokban, illetve továbbképzésekben vegyenek részt. A kormánynak további célkitűzései közé tartozik,
hogy a 2018 január 1-től regisztrált

álláskeresőket akik érintettek, ezek a lehetőségek kezdettől fogva megillessék.
Nem csak ez lenne az egyetlen módja a
fiatalok munkavállalásának elősegítésének, hanem a vállalkozóként való részvétel a munkaerőpiacon. Ennek eszköze
a Fiatal Gazda Program, amelyben közel 40 milliárd forint áll a fiatalok rendelkezésére, ha agrárjellegű vállalkozást
akarnak indítani és még további 40 milliárd forint az induló vállalkozásoknak
beruházásaik, illetve eszközfejlesztésük
támogatására.

Mindezen támogatási eszközök mellett
azonban elengedhetetlen az üzleti szféra
hajlandósága is. Ezt hivatott megoldani
a Nestlé Hungária Kft. által három éve
elindított Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért című kezdeményezés,
amelyhez már 16 másik cég csatlakozott.
A program sikerességét jelzi, hogy az indulás óta Európa szerte 115 ezer fiatalnak teremtett munkát és a céljuk 2020-ig
további 230 ezer fiatal munkavállaló számára munkalehetőség biztosítása.
(Forrás: kormany.hu)

NEM KELL FÉLNIE A GYERMEKVÁLLALÁST
TERVEZŐ PÁROKNAK A MAKÓI TÉRSÉGBEN
Megpecsételődött a makói kórház
szülészeti-nőgyógyászati
osztályának sorsa, a szó legjobb
értelmében.
Jó ideje az a hír járta Makón, hogy a
városi kórház nőgyógyászatát bezárják,
mert szakemberhiány van. Azonban az
ügy fontosságára tekintettel a város és
a kórház igazgatója Dr. Kallai Árpád
mind arra törekedtek a makói tagintézmény vezetőjével Dr. Nagy Jenővel,
hogy erre ne kerüljön sor, hiszen évente kb. 250 szülést vezetnek le a makói

osztályon. A kitartó munka sikerrel járt
és Dr. Tóth Zsolt személyében Pécsről új
főosztályvezető érkezett a maros-parti
városba, nagy tervekkel és célokkal. A
jövőre nézve az intézmény új orvosa
szeret-né újra vonzóvá tenni a betegek
számára az osztályt és elnyerni a családot tervező párok bizalmát.
A makói kórházban nemrég ért véget egy nagyobb beruházás, melynek
munkálatai több osztályt is érintettek. A közeljövőben jelentős infrastruktúrális fejlesztések várhatóak a

szülészet–nőgyógyászaton is, sőt egy új
műtőblokk kialakítását is tervezi a kórház a várossal karöltve, hogy az ellátás
színvonalát tovább erősítsék. Ennek érdekében és a teljes megújulás jegyében
új szakorvosokat és rezidenseket is fogad majd az intézmény.
(Forrás: Négyes)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
1956 HŐSEINEK NYOMÁBAN…

2016. november 25-én az apátfalvi iskola
7-8. osztályos diákjai Budapesten járták
végig az októberi forradalom kiemelkedő helyszíneit. A kirándulás a Kossuth
téren kezdődött, ahol körbejártuk a
megújult nemzeti főteret, még az őrségváltást is sikerült megfigyelni. Megnéztük Nagy Imre mártír miniszterelnökünk szobrát, majd biztonsági ellenőrzés után a Parlamentet tekintettük meg.
Nagy élmény volt mindenkinek az épület szépsége, a korona, valamint a parlamenti ülésterem. A délutáni program
a Terror Háza Múzeum megtekintése

a nyilas és a kommunista terror időszakával. Az estét a Szent István Bazilika, valamint a téren a karácsonyi vásár
megtekintésével fejeztük be. Csodálatos
esti panoráma, a budai vár, a Mátyás
templom, a Lánchíd, a Tudományos
Akadémia és a Gresham palota mindenkit elvarázsolt. Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza. Köszönjük a
Hódmezővásárhelyi Tankerület anyagi
támogatását, Méreg Imre sofőrünknek
a biztonságos utazást.
volt, ahol megismerkedhettünk a maBalázs Katalin Judit történelem tanár
gyar történelem 1945 utáni korszakával

ŐSI KINCSEK A HAGYMAFÖLDEK ALATT…
Iskolánk diákjai rendhagyó történelemóra keretében a Makói József Attila Múzeumban jártak. Az 5. osztályosok megtekintették a 43-as út építése során előkerült régészeti leletekből álló kiállítást. A
tárlatot a múzeum régészével járták végig,
megismerték az ősi temetkezési szokásokat, a mindennapi élet eszközeit. Nagy sikere volt a régészeti homokozónak, ahol
a gyerekek mindenféle kincseket találhattak meg, megismerhették a restaurátorok
munkáját is.
Köszönet a makói múzeum munkatársainak, a régésznek, valamint az apátfalvi
önkormányzat támogatásának, hogy örömet szereztek a gyerekeknek.
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VERSENY

Az alsós munkaközösség iskolai Mesemondó versenyt szervezett november 11-én, melyen sok kis lelkes tanuló szerepelt.
1–2. osztály
I. helyezett Szabó Jázmin 2. osztály (felkészítő: Simon Hajnalka),
II. helyezett Baka Viktória 1. osztály, Szabados Angelika 1. osztály (felkészítőjük: Csávás Antalné), III. helyezett Bárnai Mercédesz 1. osztály (felkészítő): Csávás Antalné), Sóki Réka 2. osztály
(felkészítő): Simon Hajnalka), Különdíj: Mátó Amarilla 1. osztály,
Szalamia Tünde 1. osztály (felkészítőjük: Csávás Antalné)
3–4. osztály
I. helyezett Kurusa Fanni 3. osztály (felkészítő: Mátó Mátyásné),
II. helyezett Gombkötő Roland 4. osztály (felkészítő: Dobó Gyöngyi), III. helyezett Ábel Dávid 4. osztály (felkészítő: Dobó Gyöngyi), Különdíj: Szalamia János Keve 3. osztály (felkészítő: Mátó
Mátyásné), Tari Endre 4. osztály (felkészítő: Dobó Gyöngyi).
Köszönjük a gyerekek és a (felkészítő) nevelők lelkiismeretes
munkáját!
Alsós munkaközösség
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VERSENY
2016. november 25-én az iskolánk néhány, alsó tagozatos tanulója részt vett a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola által
szervezett szövegértési versenyén, amit három évfolyam számára szerveztek. Nagyon kedves fogadtatásban volt a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak részük.
A megmérettetés két részből ált. Egy szépirodalmi szöveg és egy
ismeretterjesztő szöveg feldolgozásából, erre a versenyzőknek
60 perc állt rendelkezésükre. Iskolánk tanulói és a felkészítő pedagógusok is csodálatos munkát végeztek, hiszen minden korosztályban sikerült a dobogó valamelyik fokára feljutni.
Eredményeink:
2. osztály: 1. helyezett: Kis Bence
4. helyezett: Veréb Vanda, felkészítő tanár: Simon Hajnalka
3. osztály: 3.helyezett: Darula János
3. helyezett: Keresztúri Barnabás, felkészítő tanár: Mátó Mátyásné
4. osztály: 2. helyezett: Ábel Dávid, felkészítő tanár: Dobó Gyöngyi
Gratulálunk!

BÍBIC OVIS HÍREK
OVISOK A JÓZSEF ATTILA MÚZEUMBAN
Az Apátfalvai Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde nagycsoportosaival a makói József
Attila Múzeumban jártunk, ahol „Az ősi
kultúrák a hagymaföldek alatt” (válogatás a

Makói Járás régészeti leleteiből) című, Móra Ferenc Múzeum vendégkiállítását tekintettük meg. A tárlatvezető által a gyerekek
megismerkedhettek a régészek munkájával.

A kiállított tárgyak segítségével megismerték a restaurátorok munkáját, akik a sérült,
törött edénydarabokból helyreállították az
edényeket. A használati tárgyakon kívül a
díszesebb edényeket, ékszereket, folyamatot ábrázoló képeket is láthattunk. A kiállító teremben egy csontvázat is megtekinthettek a gyerekek, a vele együtt eltemetett
ékszerekkel, használati tárgyakkal. A tárlatvezetés után a gyermekek kézműves foglalkozás keretében agyagedényt készíthettek,
amelyet utána ki is díszíthettek, mint ahogy
a kiállításon látták.
A gyerekek nagyon élvezték a kirándulást,
élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Csikós Anita
óvodapedagógus
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ADVENT 1. HETE – NOVEMBER 26.

November 26-ára esett Advent első hetének szombatja. Hasonlóan a tavalyi alkalomhoz, idén is szervezett a Faluház karácsonyi vásárt és kézműves foglalkozást.
Ezen alkalommal a Bökény Népe tartott
kézműves foglakozást, melynek keretén
belül adventi koszorút és asztaldíszeket

Önkormányzat Mívesház Manufaktúrája
árusított szebbnél szebb termékeket. A Faluház forró teával és zsíros kenyérrel várta a érdeklődőket. A Faluházi programok
után a Székely kapunál felállított adventi
koszorúnál folytatódott az est.
Ezen alkalomra a Pódium Színpad három
tagja készült versekkel. Első fellépőként
Fekete Irénkét hallhattuk, aki Aranyosi
Ervintől Advent első gyertya című versét
mondta el. Második fellépő Sókiné Kubinyi Éva volt, aki Dr. Jacsó Pál Advent előestéjén című versét tolmácsolta. Végül, de
nem utolsó sorban Langó Imréné Rózsika
következett Ady Endre Karácsony című
versével.
Az adventi koszorú első gyertyájának
készíthettek az ide ellátogatók. Nagy ér- meggyújtását követően a Szent Mihály
deklődés volt mindkettő iránt, sok gyer- Római Katolikus templomban zárult a
mek és szülő készített szebbnél szebb megemlékezés, Jánosi Szabolcs plébános
adventi koszorút és asztaldíszt. A kéz- úr által celebrált misével.
műves foglakozások mellett vásár is várta
Langó Csaba
az érdeklődőket. Simon Mihályné Icuka
a Faluház közművelődési dolgozója
mellett Kónya István és neje, valamint az
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ADVENT 2. HETE – DECEMBER 3.
December 3-án került sor a második adventi hétvégére, melyet az Apátfalvi Ifjúsági Klub szervezett. Délután kettő órától
várták a gyerekeket a Faluház nagytermébe, ahol többek között kézműveskedhettek,
tesztelhették tudásukat a Mikulás kvízen
vagy kókuszgolyót készíthettek. Ezt követően közös énekléssel várták a mikulást,
aki minden jelenlévő gyereknek egy-egy
szaloncukorral kedveskedett. Jól érezték a
gyerekek magukat, sok élménnyel gazdagodtak. Adventi vásár is volt, Simon Mihályné Icuka és Rigó Angéla mellett Kónya
István és neje, valamint az Önkormányzat
Mívesház Manufaktúrája árusított szebbnél szebb termékeket. A második adventi
gyertya meggyújtására fél ötkor került sor
a Székelykapu előtt, ahol a Dózsa György
Általános Iskola tanulói adtak műsort. Elsőként Mátó Mátyás tanár úr tanítványai
adták elő Gruber: Csendes éj! című dalát,

majd Tari Endre Karácsonyi fények címmel mondott verset. Ezt követte Gárdonyi
Géza: Fel nagy örömre! című karácsonyi éneke a helyi iskola énekkarától. Végül, de nem utolsó sorban Molnár Regina
énekelt, aki szintén az énekkar tagja. Tőle
az Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj! című

karácsonyi éneket hallhattuk.
Hasonlóan a múlthéthez, most is a gyertyagyújtást követően Jánosi Szabolcs plébános úr által celebrált misével zárult a
programsorozat.
a Faluház dolgozói

APÁTFALVIAK GYÚJTOTTÁK MEG
A MAROSLELEI GYERTYÁT
Csenteri Andrea, az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport és a Kardos István
Néptánccsoport vezetője nem csak műsorral készült az általa vezetett csoportokkal, hanem az apátfalvi polgármesterrel,
Szekeres Ferenccel közösen gyújtották
meg a remény gyertyája Maroslelén. Ezt

Az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport és
a Kardos István Néptánccsoport első alkalommal állt össze egy közös produkcióra,
amelyet a maroslelei adventi programon
mutattak be, december 2-án. A csoportok vezetőjétől megtudtuk, az előadásban
közel két hónap munkája van. Maroslelére 42 fővel érkeztek, 19 gyermekkel és
23 felnőttel.

egy közös forralt borozás és teázás követte,
amit az Őszirózsa Népdalkörnek köszönhettek az érdeklődők, ugyanis ők voltak az
est házigazdái.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
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APÁTFALVÁRA IS MEGÉRKEZETT A MIKULÁS

Az apátfalvi önkormányzat közel
350 kisgyermek számára szerzett
meglepetést december 6-a délután azzal, hogy elhozta hozzájuk a Mikulást. Ragyogó gyermekarcok és csillogó szempárok árulkodtak az örömről.
Október 6-an délután kisgyermekek zsibongásától volt hangos a Faluház, előbb
a könyvtárban találkozhattak a legkisebb
apátfalviak a nagyszakállúval, aki a megilletődött apróságoknak átadta az önkormányzat ajándékát: egy-egy almát és
finom tejcsoki Mikulást. A bátrabb gyerekek és a vállalkozó kedvű anyukák pedig
közös fotón pózolhattak a Mikulással.
Három órakor kezdődött az ovisok és az
alsós általános iskolások számára szervezett meglepetés, a Faluház nagytermében. A gyerekek egy interaktív színházi

előadásba csöppentek, ahol a „Legszebb
karácsony” – történetét láthatták Varjú
Vendel és Szibilla (a mókus) tolmácsolásában, akiket a Léghajó színház művészei
keltettek életre.
Természetesen ide is ellátogatott a Mikulás, akit az előadás végére szép dalokkal

csaltak a terembe a gyerekek. Nem maradhatott el az ajándékozás sem: a csoki Mikulások itt is megtalálták kis gazdáikat. Az
iskola felső tagozatosairól sem feledkezett
meg a község önkormányzata: ők is kaptak
csoki Mikulást.
(www. makohirado.hu cikke alapján)

MIKULÁS CSOMAGGAL LEPTÉK MEG
AZ APÁTFALVI IFJAKAT

Sikeres 2016-ot tudhatnak maguk
mögött az Apátfalvi Ifjúsági Klub
tagjai. Idén a legnépszerűbb program a nyári táboruk volt, amelyet
nagy valószínűséggel jövőre is
megszerveznek. Munkájukat a helyi önkormányzat is jutalmazta.
2014-ben mindössze 8 fővel indult az
Apátfalvi Ifjúsági Klub, s két év alatt már
22-re nőtt ez a szám. A tagokat nem kell
toborozni, ugyanis a helyi fiatalok maguktól jelentkeznek. Ahogy a jelenlegi

klubtagok mondták, sokaknak megtetszenek a programjaik, és emiatt szeretnének részese lenni az Apátfalvi Ifjúsági
Klubnak.
„Tavasszal húsvétozást csináltunk, nyáron egyhetes nyári tábort szerveztünk.
Idén elmaradt a halloweeni programunk,
ugyanis egy rövidfilmet forgattunk az ifjúsági klub életéről.” – tudtuk meg Antal
Eszter klubtagtól. – „Azonban a mikulás
napi rendezvénnyel szeretnénk pótolni a
hiányosságot.”

Az apátfalvi ifjúság egy régi hagyományt
is visszahozott, ez pedig nem más, mint
a betlehemezés. Decemberben két napon
át mennek olyan házakhoz, akik szeretnék
megnézni a rövid produkciót.
„3 éve gondoltuk, hogy visszahozzuk, és
kicsit megújítjuk ezt a szokást. Én harmadik éve szerepelek benne és nagyon várom
már. Jó érzés, hogy másoknak örömet tudunk adni, s fel is tudunk benne töltődni.”
– mondta Antal Kamilla. – „Szeretettel
várnak minket és jó a visszajelzés az önkormányzattól és a falu lakóitól is.”
Az évzáró programon az klub tagjait az
apátfalvi önkormányzat is meglepte: Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester
és Langó Csaba ifjúsági csoportvezető
egy-egy Mikulás-csomagot adott át a tagoknak. Ezt követően a Szigetházban töltötték az estét. Azonban nem volt idejük
pihenni az ifiknek, a második adventi
önkormányzati rendezvényen kézműves programokkal várták a gyerekeket a
Faluházban.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
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TŰZIFA

ÉLELMISZER
ADOMÁNYOSZTÁS
2016. december 1-én a magyar Vöröskereszt Csongrád
megyei szervezetének makói kirendeltsége Apátfalva
Község Önkormányzatával és a Szociális Alapszolgáltatási
Központtal közösen ismét tartós élelmiszer csomagot nyújtott át nehéz anyagi körülmények között élő család számára.
A makói Vöröskereszt pályázati úton nyert pénzösszeget, a
Makó és vonáskörzetébe tartozó településeken élő hátrányos helyzetű családok, megsegítésére fordította. Ebből az
összegből tartós élelmiszereket vásárolt és ez alkalommal is
öt család számára nyújtotta át kellemes ünnepeket kívánva.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a családok nevében
a magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezet makói
kirendeltség dolgozóinak az önzetlen munkájáért!
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető

Apátfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A benyújtott pályázat pozitív elbírálást kapott és a
tavalyi pályázati támogatását meghaladó összegben nyert
Apátfalva.
Az elnyert támogatás 4.551.680 Ft, valamint a 325.120 Ft önerő, azaz
4.876.800 Ft. Ez az összeg 256 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására nyújtott fedezetet, ami kb. 2500 mázsa.
Az önkormányzat a tűzifát a Dél-alföldi Erdészeti Zrt.-től vásárolta. A szállítási
költséget is az önkormányzatnak kellett biztosítania. A tárolásra a helyiséget, ami a régi téglagyár területe, Dancsi István vállalkozó ajánlotta fel az önkormányzhat részére, a mérlegelésben pedig Gyenge József és Gyenge Ágnes
nyújtott segítséget. – Ezúton is nagyon köszönjük a támogatók segítségét!
388 kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyből 365-en részesültek szociális tűzifa ellátásban.
Támogatásként a gyermeket nevelő szülők 8 mázsa, a gyermeket nem nevelők 6 mázsa és az egyedül élők 5 mázsa tűzifát kaptak.

RUHABÖRZE AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN
2016. december 1-én az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata a szegedi telephelyű
Mátrix Közhasznú Alapítvány jóvoltából
egy napos ruhabörzét tartott a Szolgálat
kerthelyiségében.
Az adományok között található volt gyermek és felnőtt ruha és cipő egyaránt. A
börze iránt ismét nagy volt az érdeklődés.
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető

TISZTELT APÁTFALVI VÁLLALKOZÓK!
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:
az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
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NÉPZENEI TALÁLKOZÓ, 2016
A nagy múltra visszatekintő Népzenei Találkozó, melyet még Fazekas István tanár
úr indított el útjára, és amely a mai napig
meghatározó része Apátfalva kulturális
életének, idén is jó hangulatban és színvonalas műsorokkal került megrendezésre
a Faluház nagytermében 2016. november 19-én, szombaton. Tíz fellépő között
megtaláljuk a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar Gyermekcsoportját,

Misku Péter ifjú zenészpalántát, a Hegyesi
Népdalkört, a Kiskundorozsmáról érkezett Öreghegyi Bodza Citerazenekart, a
testvértelepülésünkről, Kisoroszról érkezett Gyöngykaláris Csoportot, valamint a
Földeáki Népdalkört, a Szentesi Pengető
Citerazenekart, a Makóról érkezett Fodor Józsefet és természetesen a házigazda
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekart is.

A közel kettő órás műsort követően a meghívott vendégeket és fellépőket megvendégelte Apátfalva Község Önkormányzata
egy finom vacsorával, melyet egy kis zenés mulatozás követett a vacsoravendégek
részéről.
Jó hangulatban, hangos énekszóval váltak el egymástól a fellépő csoportok.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója

BUDAI ILONA NÉPDALÉNEKES
AZ APÁTFALVI KÖNYVTÁRBAN

2016. december 2-án, pénteken Budai
Ilona népdalénekes látogatott el könyvtárunkba. A Somogyi Könyvtár jóvoltából
tudhattuk vendégünknek e neves énekesnőt. Jelen volt még Fodor Mónika és Oros
Sándor, a Somogyi Könyvtár két kiváló
munkatársa. Az általános iskola 3. és 4.
osztálya jött el az eseményre. Egy nagyon
kedves és barátságos hölgyet ismerhettünk
meg Budai Ilona személyében. 9 óra körül
kezdődött az előadás. A gyerekek elfoglalták helyeiket és kezdetét vette a műsor.
Énekek mellett még meghallgathattunk
meséket is nagyon szép erdélyi tájszólással. Az énekesnő nagyon ügyesen a gyerekeket is bevonta 2 mese közt interaktív
módon az előadásba. Dúdolásból pedig ki
kellett találni, hogy mely énekről van szó.
Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, hamar
kitalálták a dalok címét. Aki pedig elsőként jelentkezett és jó volt a megfejtése,

kiállhatott az énekesnő mellé és együtt
énekelték el a dalt. Nagyon jó hangulatban
telt a délelőtt. A gyerekek és felnőttek is
egyaránt nagyon jól érezték magukat.
Köszönjük Budai Ilona népdalénekesnőnek, hogy ellátogatott könyvtárunkba és

hogy egy csodálatos délelőttel ajándékozhatott meg bennünket, valamint a Somogyi Könyvtárnak, hogy megismerhettük
eme csodás hangú énekesnőt.
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RENGETEGEN MENTEK EL
AZ APÁTFALVI EGÉSZSÉGSZŰRÉSRE
Szűrővizsgálatokat rendeztek az
apátfalvi cigány önkormányzat
közösségi házában 2016. november 26-án. Előzetesen közel 50en iratkoztak fel, hogy megvizsgáltassák magukat. Az Egészség
Fejlesztési Iroda munkatársai vérnyomást, vércukor-, és koleszterinszintet is mértek.
„A márciusi, a makói kórház fejlesztéséről
szóló lakossági fórumon fordult kéréssel
Károlyi Sándor a kórház főigazgatójához,
Kallai Árpádhoz, hogy ez a mai nap létrejöhessen” – tudtuk meg Szekeres Ferenc
polgármestertől.
Az Egészség Fejlesztési Iroda munkatársai többféle szűrővizsgálatokat készítettek, mint a vércukor- és koleszterinszint mérése, testsúly, testmagasság és
testtömeg index meghatározása, érszűkület rizikóvizsgálat és anyajegy vizsgálat. Bakáné Nagy Gyöngyi védőnőtől

megtudtuk, a kisebbség fokozattan veszélyeztetett egyes betegségekre, ezért is
fontos, hogy részt vegyenek ilyen szűréseken. Mivel gyakori a dohányzás a körükben, ezért az érszűkület rizikófaktora magasabb náluk.
„A cigány önkormányzatnak egy kidolgozott
terve van arra, hogy a cigányok egészségügyi
helyzetét javítsuk. A roma férfiak 12 és fél
évvel, míg a nők 11 és fél évvel élnek kevesebbet, mint az átlag. Ez arra sarkalja az önkormányzatunkat, hogy ha a lehetőség engedi, prevenciós programokat szervezünk a
közösségnek” – tudtuk meg Károlyi Sándortól. A Cigány Nemzetiség Önkormányzat
elnöke hozzátette: az EFI-vel jó kapcsolatot
ápolnak, például terhességi tanácsadáson is
részt vehettek az anyák.
„Egy felmérés alapján megtudtuk, hogy
milyen gyakori betegségek fordulnak elő
a kisebbség körében: ezek a korai halálozáshoz vezető légúti betegségek, a

szívkoszorúér érelmeszesedése és a vesebetegségek, amely különösen a nők között
fordul elő” – tette hozzá az elnök. – Ezek a
szűrések azt szolgálják, hogy kiszűrjük és
megelőzzük a betegségeket.
A lakosságnak is könnyebbséget jelent, ha
helybe érkezik egy szakrendelés. Juhász
Ibolya elárulta, akár az egész napját elveszi,
ha Makóra kell mennie valamilyen vizsgálatra. Ma csontsűrűség, érszűkület vizsgálaton, koleszterinszint- és vérnyomásmérésen vett részt.
„Sokkal jobb, hogy csak ide kellett eljönnöm és nem kellett utazgatnom” – tette
hozzá az asszony. – „Amikor csak lehet,
elmegyek szűrővizsgálatokra, évente
többször is. Nagyon fontos, hogy bármilyen betegséget időben ki tudnak
mutatni.”
(www.makohirado.hu cikke alapján)
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ŐSZI FÉLÉVÉRTÉKELŐ
Szép eredményekben, gólokban
gazdag őszi szezont produkáltak csapataink, mindegyik korosztályunk megérdemli a dicsérő
szavakat!
Az U7-es (óvodás, 2010-2011-es születésűek) korosztály létszáma meglepően jónak mondható, hiszen öröm nézni, hogy
ennyi gyermeket érdekel a mozgás, a labdarúgás kis falunkban. Az ovisok a Magyar Labdarúgó szövetség által szervezett
OTP-Bank Bozsik Program keretein belül
„versenyeznek”, játszanak más csapatok ellen. Náluk tulajdonképpen az elsődleges
cél a mozgás, a játék, és a foci megszerettetése. Az ősszel 4 Bozsik-fesztiválon vettek részt (kétszer Makón, és kétszer Szegeden). Az eredményeket nem írták, a csapatokat nem rangsorolták a szervezők, a

folyamatos mozgás volt a lényeg. 3:3 elleni
játék, labdavezetések, fogójátékok tették ki
ezeket a tornákat. Minden fesztivál végén
a gyerekek kaptak üdítőt, csokit és almát.
Az edzések kedden és csütörtökön, 16:00tól vannak az iskolában.
Az U9-es (1-2. osztályos, 2008-2009-es
születésűek) korosztály a félév elején még
küszködött a létszámmal, de így a tél elejére stabilizálódott a 8-10 fő ebben a korosztályban is. A fiúk még ismerkednek a
labdarúgás alapjaival, de még náluk is
fontos a mozgásigény kielégítése. Ez a korosztály is a Bozsik Programban vesz részt,
az U7-es csoporttal együtt utaztak mindig Makóra és Szegedre. Náluk már több
volt a játék (5:5 ellen mérkőznek), de még
itt is volt 1-2 kiegészítő mozgásforma. Az

edzések kedden és csütörtökön vannak
17:00-tól az iskolában.
Az U11-es korosztályunk (3-4. osztályos, 2006-2007-es születésűek) szintén a
Bozsik Programban vesz részt, együtt az
U13-as korosztállyal (5-6. osztály, 20042005-ös születésűek). Nekik 6 alkalom
volt a félévben, háromszor Makón, háromszor Szegeden. Ebben a két korosztályban
sincs versenyzés, rangsorolás, de sok szoros eredményt és parázs mérkőzéseket
láthatnak a kilátogatók. Tehát mondhatni,
hogy egyik csapat sem veszi félvállról az
összecsapásokat. Az U11-esek 7:7 ellen, az
U13-asok 9:9 ellen játszanak, náluk már
csak meccsek vannak. Az edzések hétfő,
szerda és pénteken vannak 16, illetve 17
órától.

Az ovisok rendkívül élvezik a foglalkozásokat, Karsai Gábor edző pedig joggal elégedett a létszámmal
és a gyermekek játék iránti szenvedélyükkel.
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AZ APÁTFALVI LABDARÚGÁSBAN
Az U14-es korosztályunk (2003-2005-ös
születésűek) már bajnokságban indultak.
Jelenleg a Csongrád megyei U14-es bajnokság, „C” csoportjában érdekeltek.
Koczkás Zoltán nem lehet panasszal csapatára, hiszen a 4. helyet foglalja el a gárda.
Ráadásul az előttünk lévő csapatok játékosállományai megegyeznek az adott csapat NB2-es játékosállományaival (Makó,
Hódmezővásárhely, SZVSE). Egyáltalán
nincs okunk a szégyenkezésre, büszkék lehetünk a srácokra!

igen fiatal csapatunk, ez az eredményeken
is meglátszik. Karsai Gábor edző büszke a
csapatára!
Felnőtt csapatunk számára kissé felemás
eredmények születtek az őszi szezonban,
de a fiatal csapatunk ellenére így is meghatározó tagja vagyunk a mezőnynek. Mi
sem bizonyítja, jelenleg az 5. helyen vagyunk a 15 csapatos tabellán.

Koczkás Zoltán edző nyilatkozata az őszről: „Elég hullámzó teljesítményt nyújtotAz U19-es korosztály (Ifjúsági csapat) a tunk, ez az év a tanulásé, hiszen 21-22 év
Csongrád megyei II. osztály U19 „B” cso- a csapat átlagéletkora, több labdarúgónak
portjában szerepel.
ez az első felnőtt bajnoki idénye. Nem vaCsapatunk jelenleg a 7. helyet foglalja el gyok elégedetlen, de elégedett sem, mert
a tabellán. A tavalyi „tanuló” év után erő- akadtak mérkőzések, ahol kicsit több rutinsebb, idősebb és tapasztaltabb lett az így is nal, akár hat ponttal többet szerezhettünk

Az U9-es korosztály és Koczkás Zoltán edző

volna. Remélem, a 15-16 játékos marad az
együttesben, sajnos voltak, akik különböző
okok miatt távoztak. Szeretnénk erősíteni,
de úgy gondolom, nem kell nagy változtatás, 2-3 ember is elég. Egy középpályást, egy
belső védőt és egy kapust próbálunk igazolni. Fejben kell még fejlődnünk, hogy érettebb legyen a játékunk, viszont erényünk a
gyorsaság, amivel az ellenfelek eddig nem
nagyon tudtak mit kezdeni.”
Utánpótlás csapataink számára megkezdődnek a téli terem-, illetve a futsal tornák. Az U11-es, U13-as, U15-ös, U17-es,
U19-es és Leány U17-es korosztályokban
indítottunk csapatokat. Megfelelő felkészülést, és eredményes tornákat kívánunk
nekik!
Apátfalva SC Vezetőség
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AZ U11-ES KOROSZTÁLY

U14-ES CSAPATUNK

Az őszi tabella:
Hely

Csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Maros-menti UFC „A”

8

8

0

0

62

12

50

24

2.

Hódmezővásárhely FC

8

6

1

1

24

12

12

19

3.

Szegedi VSE

8

6

0

2

57

10

47

18

4.

APÁTFALVA SC

8

5

0

3

53

17

36

15

5.

Rendőr TE

8

3

1

4

35

34

1

10

6.

Deszk SC

8

2

1

5

23

46

-23

7

7.

M-Foci KFT.

8

1

2

5

14

51

-37

5

8.

Földeák TC

8

1

0

7

9

66

-57

3

9.

Székkutas TC

8

0

3

5

14

43

-29

3
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U19-ES CSAPATUNK

Az őszi tabella:
Hely

15

Csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.

Fábiánsebestyén KSC

12

10

1

1

56

10

46

31

2.

Csanytelek SC

12

9

1

2

27

24

3

28

3.

St. Mihály FC

12

9

0

3

55

19

36

27

4.

Bordány SK

12

9

0

3

28

17

11

27

5.

Zsombó SE

10

7

1

2

50

13

37

22

6.

Nagymágocs SE

12

5

2

5

33

18

15

17

7.

APÁTFALVA SC

12

5

2

5

32

34

-2

17

8.

KSE Balástya

11

5

1

5

38

22

16

16

9.

Székkutas TC

12

4

2

6

23

34

-11

14

10.

Tömörkény KSE

12

3

1

8

27

49

-22

10

11.

Baktó-Szegvár

11

2

1

8

12

44

-32

7

12.

Móraváros

11

1

0

10

10

50

-40

3

13.

Szőreg

11

0

0

11

13

70

-57

0

FELNŐTT CSAPATUNK

Az őszi tabella:
Hely

Csapat

M

GY

D

V

LG

KP

GK

P

1.

M-Foci KFT. II.

14

13

1

0

51

6

45

40

2.

Csengele KSE

14

10

1

3

33

24

9

31

3.

Zsombó SE

14

7

5

2

40

21

19

26

4.

Deszk SC

14

7

2

5

48

30

18

23

5.

APÁTFALVA SC

14

7

2

5

31

29

2

23

6.

Tömörkény KSE

14

6

2

6

33

37

-4

20

7.

Kiszombor KSK

14

6

1

7

33

34

-1

19

8.

Nagymágocs SE

14

6

1

7

31

36

-5

19

9.

Üllési ISE

13

5

3

5

27

35

-8

18

10.

Mindszent SE

14

5

2

7

28

34

-6

17

11.

St. Mihály FC

14

5

0

9

32

46

-14

15

12.

Csanytelek SC

14

4

3

7

30

40

-10

15

13.

Székkutas TC

14

4

2

8

25

33

-8

14

14.

KSE Balástya

14

3

1

10

17

35

-18

10

15.

Móraváros

13

1

4

8

22

41

-19

7
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A NAPSUGÁR BARÁTI KLUB
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Klubunk 2015. március 24-én alakult. A magunk időöltése, szórakozása céljából jövünk össze, mondhatom, hogy nagyon
jó kis csapat. Ebben az évben létszámunk meghaladta a 70 főt.
Amit 2016-ban végeztünk és ahol jártunk, arra egy pár gondolattal visszaemlékeznék.
2016. január 23-án került sor a farsangi összejövetelünkre, ahol tagjaink saját készítésű házi süteményekkel járultak hozzá
a délután megrendezéséhez. A jó hangulatról meghívott vendégeink gondoskodtak.
Február 7-én az Apátfalvi Busójárás télűző rendezvényen részt vevőknek közel 1000 db fánkot sütöttünk és teát főztünk.
Március 21-én felolvasó délutánt tartottunk, ahol mindenki elolvashatta kedvenc versét vagy elénekelhette kedvenc dalát
a klub tagjainak.
Április 18-án összejött csapatunk egy szalonnasütésre és megbeszéltük az Ópusztaszeri kirándulás időpontját is.
Április 29-én részt vettünk a Te Szedd szemétgyűjtő mozgalomban, utána a Szigetházban vacsora várta a tagokat.
Május 1-én 70 klubtagunk szórakozott és ebédelt a majálison. Bár nem lettünk díjazottak, de egy hangulatos, vidám napot
töltöttünk el együtt.
Május 21-én ellátogatott csapatunk 53 tagja Ópusztaszerre a Nemzeti Történelmi Emlékparkba. Megnéztük a Panoptikumot, a Feszty körképet és az Apátfalvi házoromzatok kiállítást Márton Gábor fotóiból. Ebédeltünk és újra visszatértünk a
skanzenek világába.
Délután 5 órakor indultunk haza, a fagyizási lehetőséget sem hagytuk ki.
Szerettünk volna ellátogatni a Hagymaház Operett Gála estre is, de sajnos nem jött össze, mivel erre az időpontra nem
tudtam már buszt szerezni.
Június 13-án vendégünk volt Szőcs Edit a Makói Hagymatikum fürdőből. A gyógykezelésekről tartott rövid előadást a
hallgatóknak. Ezután szalonnát sütöttünk és megbeszéltük a balatoni kirándulást.
Július 11-12-én a Balatonhoz kirándult csapatunk 53 tagja. Balatonföldváron laktunk, másnap átmentünk komppal Tihanyba és megnéztük az Apátságot. Az Őslevendulást, a Levendula Házat. Délben Csopakon, közvetlen a Balaton partján
fogyasztottuk el az ebédet, majd délután szabad program volt. Késő délután indultunk haza, de a soltvadkerti fagyizást
sem hagytuk ki. A júliusban megrendezésre kerülő XVII. Palotai Lakodalmason több klubtagunk is részt vett.
Augusztus 17-én 53 fővel a Cserkeszőlői fürdőbe látogattunk el. Igaz, esett az eső, de a fedett fürdőben nem áztunk és
mindenki jól érezte magát.
Szeptember 17-én a II. Gasztronómiai Fesztiválon kivettük részünket a sütésből–főzésből és a csigatészta készítés
bemutatásából.
A klub 65 év alatti tagjai is meghívást kaptak az Idősek Világnapja rendezvényre október 7-én, ahol szinte teljes létszámban jelen voltak.
Október 21-én került sor a II. Gasztronómia Fesztivál szorgos segítőinek megvendégelésére.
2016. november 25-én került sor az évadzáró ünnepségünkre, ahová meghívtuk a Pódium Színpad tagjait és más vendégeket is. A műsor után vendégül láttuk klubtagjainkat.
Voltak olyan programok, amik az időjárás miatt nem valósultak meg. Ilyen volt a bökényi kerékpártúra. Elindultunk a
töltésen, eljutottunk Magyarcsanádig, de a szél erőssége miatt visszafordultunk. Az eső miatt nem valósult meg a makói
kerékpártúra sem.
Szerettünk volna még az idén ellátogatni a szegedi Vadasparkba és a Füvészkertbe (október 8-án), de az esős, szeles, hideg
idő miatt nem mertünk elindulni. A jövő évet ezzel az elmaradt úttal fogjuk kezdeni.
Úgy gondolom, nagyon szép évet tudhatunk magunk mögött. A kellemes szórakozás és kikapcsolódás mellett csapatunk
lelkiismeretes munkájával segítette az önkormányzat munkáját. Reméljük a jövő év az ideihez hasonlóan sok programban gazdag lesz és mindannyiunk örömére szolgál!
Kovács Józsefné
települési képviselő
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RÁDIÓ7

A hír manapság már pontosan olyan fontos, mint annak idején a pusztán váltott
szó. Őseink, akik évszázadokon át édes
gyermekként szerették a földet, áldását és
csapását egyaránt büszkén viselve, még a
szálló újságpapírt is elkapták, hogy elolvassák: vajon mi áll rajta. Azóta felgyorsult az idő, s mi lépést tartunk vele. Ebben a szándékban Apátfalva Község méltó
partnere a Rádió 7, a www.promenad.hu
internetes hírportál, valamint az Apátfalvi Hírmondó is, hiszen mindannyian
rendkívül fontosnak ítéljük a település

pillanatainak hiteles exponálását. Tes�szük ezt azért is, mert jelen cselekedeteink
alapja ugyan a múltban gyökerezik, de az
eljövendőnek teremti gyümölcsét. Immár
20 éve igyekszünk Apátfalva történéseiről
híven tájékoztatni, a településvezetés döntéseinek köszönhetően pedig az a nézet
is teret kapott, mely szerint a község híreinek nem szabad megállnia annak határánál, hiszen a Dél-alföldi régióban is
számot tart a közvélemény érdeklődésére.
Úgy érezzük, hogy az elmúlt időszak eredményei és fejlődési koncepciója olyan hírértékkel bír, amely jóval távolabb is példa
lehet. Ezért született meg a Rádió7-ben
hamarosan rendszeresen jelentkező Apátfalvi Magazin ötlete is, hiszen a községben
és a régióban élőknek mindig friss, naprakész információkkal kell szolgálnunk.
Ezért dolgozunk, hiszen rádiónk három
frekvencián, a nap 24 órájában biztosítja
a Dél-alföldiek számára a teljes körű tájékoztatást. Mindezt jól kiegészíti a régió
vezető hírportálja, a www.promenad.hu,
melyen egyebek mellett a Rádió7-ben elhangzó riportjaink online változatát is
olvashatják az érdeklődők. Mindezt tökéletesen kiegészíti a településen minden

hónapban megjelenő Apátfalvi Hírmondó.
Az apátfalviak megőrizték a múlt örökségét, ápolták emlékeiket s egyben kikövezték a jövőbe vezető utat is. A Rádió7 és
a www.promenad.hu ennek a régiónak a
részeként igyekszik megőrizni a hagyományokat, ápolja a jelen eredményeit és mutatja be a jövő elképzeléseit – megőrizve
értékeinket. Ezért együttműködésünk sikeres, s az lesz a későbbiekben is.
Tartsanak velünk, hallgassanak és olvassanak bennünket!
Égető Gyula
cég- és szerkesztőségvezető, tulajdonos
Rádió7
www.promenad.hu

„SZELEKTÍV HÉTFŐ”

Tisztelt apátfalvi lakosok!
Tiszteljük meg környezetünket és erdeinket azzal,
hogy a megfelelő módon és a megfelelő helyre juttatjuk el a szemetünket!
Községünkben minden hónap második hétfője szelektív gyűjtőnap!
Ilyenkor a papír és a műanyag hulladék kerül elszállításra.
A PET palackokat laposra taposva, kupakot visszatekerve kell gyűjteni és a papírt külön zsákba vagy dobozba helyezve.

A plakátot készítette: „Vizek királyai”– csapat (4. osztály)
(A csapat tagjai: Ábel Dávid, Antal László, Borbély Szabolcs, Tari Endre Felkészítő nevelő: Dobó Gyöngyi)
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Falukarácsony
December 17-én 15 órakor veszi kezdetét.

A Tini Majorette Csoport Mátó Mátyásné vezetésével és az Ifjúsági Fúvószenekar Mátó Mátyás vezényletével lép fel elsőként.
Őket követi Csenteri Andrea vezetésével a Kardos István Néptánccsoport és a Hagyományőrző Csoport közös produkciója.
Ezt követően együtt vonulunk át 16:30-kor a Székelykapu elé, hogy egy rövid műsort követően
– melyet a Kardos István Néptánccsoport és a Hagyományőrző Csoport adnak elő –,
sort kerítsünk a negyedik adventi gyertya meggyújtására.
A délutáni programsorozat záró eseménye a Jánosi Szabolcs plébános úr által celebrált mise 17 órától.

BETLEHEMES JÁTÉK

MEGHÍVÓ

„Az a Nemzet, ki nem tartja tiszteletben
a történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást,
hogy honnan jött, annak nincs múltja.
Akinek pedig nincs múltja, annak jövője sincs.”
A Kerecseny produkciós iroda nyolcrészes
filmsorozat forgatásába fogott
Apátfalva történelméről és népi hagyományairól.

Az Apátfalvi Ifjúsági Klub szervezésében
idén is sor kerül a betlehemezésre.
December 22–23-án 16 órától mennek a gyerekek.
Aki szeretné fogadni a fiatalokat,
jelentkezzen az Apátfalvi Plébánián
személyesen vagy a 0662 260 037-es számon!

A „Vitéz Apátfalva” sorozat első részét, a „Hősök földje”
című epizódot
2016. december 23-án, pénteken 19 órakor vetítjük le
a Faluház nagytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés díjtalan.
Kerecseny Produkció

ÚJÉVI
HANGVERSENY

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt
kívánunk a Langó Hagyományőrző házból!

Ünnepi újévi kórushangversenyt tart
a makói Dr. Mihálka György Vegyeskar
2017. január 14-én, 16 órai kezdettel
az apátfalvi római katolikus templomban.
Vezényel: Gilinger Ildikó karnagy
Mindenkit tisztelettel és szeretettel várnak a koncertre!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2016. december

apróhirdetések
Hízó eladó! Apátfalva, Kereszt u. 34.
Érdeklődni: 20/987-2564-es telefonon.
Ház eladó!
Apátfalva, Kossuth u. 7. Irányár:
4.500.000 Ft.
Érdeklődni: 30/565-9328 és a
70/774-5013 telefonszámokon lehet.
Hízó eladó! Apátfalva Rákóczi u. 123.
Idei fűszerpaprika eladó! Csemege
2800 Ft/kg. Csípős 3200 Ft/kg.
Telefon: 20/9376-942
Apátfalva vagy Magyarcsanád területén 10 lánc földet vásárolnék.
Telefon: 0620/577-7835
JVC színes televízió eladó.
Érdeklődni: 20/474-1590
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván Bíró Antal!

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk
FERENCSIK ISTVÁNNÉ
(BAJUSZ ILONA)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

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

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, óldeszka
• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben
• Tégla, cserép

Apátfalva, Aradi u. 16/A

BÍRÓ ANTAL

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

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

HÁZTÁJI BONTOTT
CSIRKE ÉS ÉTKEZÉSI TOJÁS

KOROM ISTVÁNNÉT

folyamatosan kapható.
Apátfalva, Kossuth u.
103. vagy 109. szám
alatt.

gyászjelentések
Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
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Alszom a zúgó lomb alatt,
ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan,
csendesen és gondoljátok,
hogy nem fáj semmi sem!
Ha majd rátértek
ti is erre az útra,
megyek elétek
s találkozunk újra.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk
MÁTÓ SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

90. születésnapja alkalmából

szeretettel
köszönti lánya,
menye és unokái.

Apátfalva és Magyarcsanád környékén hosszú távra termőföldet bérelnék. Irányár 100 e – 150 eFt/ha. Öntözhető terület egyedi megállapodás.
Előre fizetéssel is. Tel.: 30/676-2000

Az Apátfalvi Öregfiúk csapata
megköszöni a Polgármester úrnak,
Alpolgármester asszonynak, Jegyző
asszonynak és a Képviselő-testületnek, hogy támogatták a kispályás
labdarúgó tornákon való részvételt.
Apátfalvi Öregfiúk

A Mozgáskorlátozottak
Apátfalvi csoportja
nevében:
Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket Kívánok!
Jakabovics Mátyásné

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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MEGSZÉPÜLT KARDOS ISTVÁN,
A NÉPMŰVÉSZET MESTERE SÍRHELYE
Apátfalva nagyszerű elődöket tudhat magáénak, melyek egyike volt
Kardos István vőfély, kiváló táncos,
a Népművészet Mestere. A Dél-alföld egyik legjelentősebb táncosa
ebben a műfajban. Gyermek néptánc csoportunk az Ő nevét viseli.
1984-es halála óta sírhelye tönkrement,
felújításra szorult. Az Önkormányzat szerette volna kifejezni tiszteletét azáltal is,
hogy nem hagyja nyughelyét rossz állapotban. Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete egy emberként
támogatta a felújítás kezdeményezését, így
Mindenszentek napjára megszépülhetett
Kardos István sírja. A sírszentelőre november 22-én került sor.
Csenteri Andrea megemlékező gondolatai
után Pista bácsi nótáját a „Csak még egyszer húsz esztendős lehetnék…” énekelték
el a megemlékezők. Jánosi Szabolcs plébános úr sírszentelő ceremóniája után Szekeres Ferenc polgármester úr elhelyezte az
Önkormányzat koszorúját a síron, majd a
megemlékezők egy-egy szál virággal fejezték ki tiszteletüket.
„Kardos István (1897-1984). Kisparaszti
családban született és már gyermekkorában kitűnt ügyes mozgásával, énekelni szerető nótás kedvével. Az elemi népiskolába
Apátfalván a faluban járt és 17 éves volt,
amikor kitört az első világháború. Katonának Szegedre vonult be, ahol jól érezte
magát és a bajtársai is kedvelték a vidám
és nótás természetéért. Bárhova mentek
szakasz- vagy századkötelékben, az ő egységét nem kellett nótázásra biztatni. Ezzel
magyarázható az általa énekelt sok korabeli katonadal… A háború után István bácsi
rövid ideig még legénykedett, majd miután
megházasodott a szüleitől kapott néhány
hold földön gazdálkodott feleségével Julis
nénivel és a napával Kalára (Klára) dajkával. Tőle tudjuk, hogy legénykorában is
nagyon szerette jó társaságban a nótázást,
mulatozást. Mivel azonban a mulatságban
nem volt mindenkor elegendő pénze, elhatározta, hogy mellékfoglalkozást választ
magának, ahol kimulathatja magát és még

pénzébe sem kerül. Kapóra jött neki, hogy
az akkori idős vőfély az öreg Dancsi szívesen átadta neki a vőfélységet és még vőfélykönyvvel is megajándékozta. Így lett István
bácsi már az 1920-as évek legelején vőfény,
vőfín (vőfély). Saját földecskéje mellé feles
haszonbérletet is vállalt, hogy a több föld
terméséből jobban gondoskodhasson a négy,
majd második fiának megszületése után az
öttagú családról. 20-as évek kezdetétől a
70-es évek közepéig évi 20-25 lakodalmat figyelembe véve mintegy 1200 lakodalomban
vőfélyeskedett. 1971-ben megkapta a ,,Népművészet Mestere” kitüntetést. A szakemberek Kardos Istvánt elsősorban táncos egyéniségként tartják számon. Azonban az ő
gyakorlatában a rigmusmondás, az éneklés,
a táncolás (amit összefoglalóan mulatásnak mondunk) nem vált el egymástól Büszke volt tehetségére, tehetsége elismerésére, a
szakemberek figyelmére. Különösen Martin
Györgyöt, Tímár Sándort és Nagy Albertet
becsülte. Ez a figyelem egyfajta öntudatot
alakítottak ki benne, de ő mindig megmaradt az a falubelijeinél többet tapasztalt,
tehetséges, jó eszű, jó kedélyű apátfalvi parasztember, akit kezdetben megismertünk.
Úgy gondolom, minden Apátfalvinak
büszkének kell lennie arra hogy olyan
településen él amely ilyen hatalmas
örökséggel rendelkezik. Kardos István

munkássága hála azoknak, akiket említettem fennmarad míg világ a világ, archív felvételeken, méltó helyen a Magyar
Tudományos akadémiánál és még most is
addig míg a néptánc mozgalom él.”
(Részlet Csenteri Andrea megemlékező
beszédéből.)
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester
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