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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Apátfalva Község Önkormány-

zata a következő pályázatokat 

nyújtotta be az elmúlt egy év-

ben, amelyek pozitív elbírálásban 

részesültek:

 � A Belügyminisztérium Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések-
nek köszönhetően bruttó 12 millió forint-
ból új útburkolatot kapott a művelődési 
ház előtt található parkoló, illetve a Szé-
chenyi utca–Nagyköz utca kereszteződé-
sétől a 43-as számú főútig tartó útszakasz. 
Mindkét útszakasz felújításra szükség volt, 
ugyanis a lakók közlekedését megnehezí-
tette egy–egy esős nap illetve a Faluház 
megközelíthetetlen volt a parkoló felől.

 � Egy másik belügyminisztériumi kiírás 
jóvoltából 18 millió forintból újult meg 
a Dózsa György Általános Iskolában ta-
lálható műfüves pálya. Az intézmény és 
a pálya védelmének érdekében kamera-
rendszert építettek ki.

Két TOP-os pályázatunkat is pozi-

tívan bírálták el.

 � Belterületi csapadék- és belvízelveze-
tésre 56 millió forintot nyert Apátfalva.
Csapadék- és belvízelvezető csatorna-
hálózat fejlesztése és meglévő csatorna-
hálózat rekonstrukciója az alábbi hely-
színeken: Kereszt u. – új csatornaszakasz 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata sok sze-
retettel meghívja Önt és Kedves Családját a 
2017. évi karácsonyi programsorozatra.

Advent I. – 2017. december 2. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a 
Faluházban
16.30- Első adventi gyertya meggyújtása a 
székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

Advent II. – 2017. december 9. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a 
Faluházban
16.30- Második adventi gyertya meggyújtá-
sa a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

Advent III. – 2017. december 16. (szombat)
13 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a 
Faluházban
15 órai kezdettel FALUKARÁCSONY ünnepi 
műsor a Faluházban
16.30- Harmadik adventi gyertya meggyúj-
tása a székelykapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

Advent IV. – 2017. december 23. (szombat)
14 órai kezdettel
Kézműves foglalkozások, karácsonyi vásár a 
Faluházban
16.30- Negyedik adventi gyertya meggyújtá-
sa a székely kapu előtt
17 órai kezdettel szentmise

A programokon való részvétel ingyenes.

Mindenkit nagyon sok szeretettel 
várunk!

3 MILLIÁRD FORINTOS 
PÁLYÁZATI SIKEREINK

Ilyen volt… …ilyen lett.
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építése 152 fm hosszan –, Nagyköz u. 
(Kossuth és Templom utcák között) új 
csatorna szakasz építése a Templom ut-
cai befogadóba 290 fm hosszan. Kossuth 
utca (Kölcsey és Hunyadi utcák közötti 
szakasz) a meglévő csatornaszakasz re-
konstrukciója fog megvalósulni csatorna 
béleléssel 790 fm hosszan.

 � Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Apátfalván: 176 millió fo-
rintot nyertünk.
A Polgármesteri Hivatalra 65 millió fo-
rintot nyertünk. Homlokzat és födém hő-
szigetelés, nyílászárók korszerűsítése, aka-
dálymentesítés, fűtés korszerűsítés, pellet 

kazán és hőszivattyú beépítés, napelemes 
rendszer kiépítése.
Sportpálya öltözőre 32 millió forint tá-
mogatást kaptunk. Homlokzat és födém 
hőszigetelésre, nyílászárók korszerűsítésre, 
akadálymentesítésre, fűtés korszerűsítésre, 
tetőhéjalás cseréjére (azbesztmentesítés) 
napelemes rendszer kiépítésére.
Dózsa György utcai óvodára 21 millió fo-
rintot. Homlokzat és födém hőszigetelésre, 
akadálymentesítésre, fűtés korszerűsítésé-
re, napelemes rendszer kiépítésére.
Rákóczi utcai óvodára 20 millió forintot. 
Homlokzat és födém hőszigetelésre, aka-
dálymentesítésre, fűtés korszerűsítésre, 
napelemes rendszer kiépítésére.

Maros utcai óvodára 20 millió forintot. 
Homlokzat és födém hőszigetelésre, aka-
dálymentesítésre, fűtés korszerűsítésre, 
napelemes rendszer kiépítésére.

 � Testvértelepülési programok és együtt-
működések támogatására 1.250.000 forintot 
nyertünk, ebből februárban vendégül láttuk 
az erdélyi Apáca 30 fiatalját, augusztusban 
pedig az apátfalvi fiatalok látogattak el Bras-
so megyei testvértelepülésünkre. Ezenfelül 
nyertünk 2 millió forintot, amelyből három-
napos testvértelepülési találkozót szervez-
tünk. Ezen részt vett az erdélyi Apáca, a vaj-
dasági Kisorosz, a Békés megyei Csanádapá-
ca és mi apátfalviak, mint házigazdák.

(Folytatás az 1. oldalról.)

ÜLÉSEZETT 
A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

A képviselő-testület 2017. október 

17-én rendkívüli ülést tartott.

 � A képviselő-testület tudomásul vette 
Dr. Lukács János r. dandártábornok, rend-
őrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapi-
tány döntését arra vonatkozóan, hogy a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség ve-
zetőjévé Bodor Attila r. alezredest kinevezi. 

 � Ezen az ülésen döntött a képvise-
lő-testület a „Közösségi internet hozzá-
férési pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése” elnevezésű GI-
NOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító-
számú projekt keretében megvalósításra 
kerülő „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. 
A pályázatban elnyerhető eszközök az E-
Magyarország Pont fejlesztésére szolgál-
nak. Az eszközök kiosztására, valamint a 
wifi hálózat kialakításához szükséges esz-
közök telepítésére 2018. április és 2018. 
december hónap között kerül sor. Az el-
nyert eszközök a Magyar Állam tulajdonát 
képezik és ezáltal a nyertes pályázók nem 
szereznek tulajdonjogot, csak az eszközök 
határozott idejű, rendeltetésszerű haszná-
latára lesznek jogosultak. 

 � A képviselő-testület döntött a „Cse-
lekvő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás” kiemelt projektben 
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kulturális 
intézmények együttműködését bemutató 
közösségfejlesztési modellek, mintapro-
jektek megvalósításában való részvétel-
ről. Ez olyan mintaprojekt megvalósítása, 
amelyek a múzeumi, könyvtári és közmű-
velődési szakterület partnerségében hoz-
nak létre a helyi értékekre reflektáló, loká-
lis identitástudatot és társadalmi részvételt 
erősítő, helyi gazdaságfejlesztést elősegítő 
közösségfejlesztési modelleket. 

A képviselő-testület 2017. október 31-
én tartotta soros ülését

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a civil szervezetek tájékoztatóját 
a 2017. évben önkormányzat által nyújtott 
támogatások felhasználásáról. 

 � A képviselő-testület elfogadta a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 � A képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntésű javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. október

SZÜLETÉS:
10.02.: Varga Dominik édesanyja: 
Rutai Anikó, édesapja: Varga Róbert
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 178.

HALÁLESET:
Kardos Jánosné
Apátfalva, Aradi u. 18. Élt: 88 évet

Gila Andrásné (Takács Julianna)
Apátfalva, Templom utca 6. Élt: 91 évet

Ferenci Ferenc
Apátfalva, Maros utca 74. Élt: 67 évet

Mátó Lajos
Apátfalva, Hajnal utca 14. Élt: 81 évet

Varga Istvánné (Buvár Erzsébet)
Apátfalva, Széchenyi István utca 151. 
Élt: 92 évet

Lúczó Mihályné (Sóki Ilona)
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 145. 
Élt: 87 évet

Borsos István Mihály
Apátfalva, Templom u. 48. Élt: 62 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre október hónapban 
nem került sor! 
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 �  Informatikai eszközök beszerzésére 
7 millió forint támogatást kaptunk.

 � Kistérségi Start mintaprogramok-
ra több mint 220 millió forintot kaptunk 
(belvíz elvezetés, belterületi utak karban-
tartása, mezőgazdasági program, varroda, 
betonelem gyártás, utcabútor gyártás). Kb. 
160 közfoglalkoztatott munkatárs számára 
bitosítunk munkát. A támogatásból kb. 50 
millió forint fordítható beruházásra, do-
logi kiadásokra. Idén 2200 baromfit, 60 
sertést nevelünk, és juh állományunk is 
nő idén, 6 kis bárányunk született, így juh 
állományunk 27-re nőtt. Fóliasátrainkban 
paradicsomot, paprikát, karalábét, salátát, 
borsót, míg szabad földi gazdálkodásban 
burgonyát, káposztát, valamint 9 hektár 
területen gabonát (kukoricát, búzát, ár-
pát) termesztünk. Ezenfelül több mint 200 
gyümölcsfát is gondozunk.

 � Önkormányzatunk asztalos és lakatos 
üzemmel is rendelkezik, ahol folyama-
tosan készülnek az új padok, szemetes-
edények, virágládák és kerékpár tárolók, 
melyek Apátfalva közterein kerülnek el-
helyezésre. A méltán híres apátfalvi nép-
művészeti motívumokat is felhasználjuk 
a tárgyak díszítésére, pl. a padokat hím-
zési motívumokkal díszítjük, a szemetes-
edények pedig az apátfalvi kerítésvégeket 
idézik. Így önkormányzatunk célkitűzése 
megvalósulni látszik, hiszen a község köz-
területeit illetve szabadidős parkjainak 
felújítását, szebbé, élhetőbbé tételét meg 
tudjuk valósítani. Önkormányzatunk bri-
kettgyártásba is kezdett. Alapanyagot az 
asztalos üzemünk által termelt hulladék 
faforgács, az irodai darált papír és a bel-
víz programban kitermelt növényhulladék 
adja. Az így előállított tüzelőanyag szoci-
ális alapon kiosztásra kerülhet, melyre je-
lentős igény mutatkozik.
A fenti munkák elvégzése, illetve a gyár-
tás gyorsítása és az előállítandó termékek 
számának a növelése érdekében minden 
évben új nagy értékű eszközöket lehet be-
szerezni, ami az önkormányzat vagyonát 
növeli. Pl. traktor pótkocsi, kilencszemé-
lyes kisbusz, betonelemgyártó gép, bri-
kettáló gép, hulladékdaráló, stb. Évente ez 
kb. 25 millió forintnyi gyarapodást jelent. 

Ki lehet számolni, hogy öt év alatt mint-
egy 125 millió forinttal növeljük az ön-
kormányzat vagyonát. A felsorolásból jól 
látható, hogy a közfoglalkoztatási progra-
mokkal folyamatosan és jelentős mennyi-
ségben lehet értéket teremteni, mely Apát-
falva életét könnyebbé és a közfoglalkoz-
tatott munkatársak munkáját hasznossá, 
értelmessé teszi.

 � Rendkívüli önkormányzati támogatást 
is kapott Apátfalva, 8 millió forintot fel-
adataink ellátásához.

 � Szociális tüzelőre idén 6.436.360 Ft-ot 
kaptunk, ebből 362 erdei köbméter ke-
ménylombos tűzifát fogunk vásárolni.

 � Az Együttélés Cigány Érdekvédelmi 
Szervezet Tanoda program támogatására 
26 millió forintot kapott.

 � A sportélet is nagyot fog lendülni a te-
lepülésen: az önkormányzat és az Apátfalva 
SC Labdarúgó Egyesület közös pályáza-
tot nyújtott be, és végül 938 millió forintot 
nyert. 55 millió forintból újul meg a sport-
pálya, illetve készülhetett el a 224 ülőhellyel 
rendelkező, 2263 négyzetméter beépített 
alapterületű sportcsarnok, amely első osz-
tályú futsal mérkőzésekre is alkalmas. A 
kivitelező az utolsó simításokat végzi. Vár-
hatóan január közepén lesz az ünnepélyes 
megnyitó, de a gyerekek már használják. 
A sportcsarnok beruházása egyben a leg-
fontosabb, hiszen a sport a fiatalok nevelé-
sének legalkalmasabb eszköze, mert kitar-
tásra, egészséges életmódra, aktív életre és 
becsületes versengésre tanítja őket, illetve 
közösséget is teremt, hiszen megpróbáljuk 
Apátfalván tartani a fiataljainkat. Ez egy új 
esély a sportra, a sport szeretetére, új szak-
körök és sportágak megjelenésére, egy új 
életformára és egy testileg-lelkileg egészsé-
gesebb felnövekvő generációra. – Azt gon-
dolom, egy ilyen színvonalú sportcsarnok 
megépítése az elkövetkezendő évtizedek 
sportéletét és kulturális életét fogja fellen-
díteni Apátfalván, hiszen egész évben ren-
delkezésre áll és otthont tud adni a sporton 
kívül óvodai, iskolai ballagásoknak, farsan-
gi rendezvényeknek és egyéb kulturális ese-
mények helyszíne is lehet.

 � Az árvízvédelmi védvonalak fejlesztése 
is megvalósul
A 12 milliárd forinttal támogatott KEHOP 
projektben Apátfalván kívül Baks, Szen-
tes, Mindszent és Szegvár is érintett. A 
tervezett beruházás célja egy olyan árvíz-
védelmi rendszer megvalósítása, mely fi-
gyelembe veszi a védendő érték nagyságát, 
beleértve az emberi életet és más kardiná-
lis értékek védelmét. A pályázat Apátfalvát 
is érinti több fejlesztéssel, 1,5 milliárd fo-
rint összegben.

 � Árvízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-
főcsatornán, melynek feladata a főcsator-
na vizeinek marosi töltésen való átveze-
tése, illetve a Maroson érkező nagyobb 
árhullámok kizárása. Mobil szivattyú-
állás épül, a főcsatornán érkező belvizek 
átemelésére. Az átemelést 20 db nagy 
kapacitású mobil szivattyúegység fogja 
biztosítani.

 � A műtárgyig (árvízkapuig) bevezető 
töltésszakaszon üzemi út létesül. A Sám-
son-Apátfalvi főcsatorna bal parti töl-
tésén a műtárgy és a 43. sz. főút közötti 
szakaszon 3 m szélességű, 8 cm vastag-
ságú aszfalt burkolat épül. A főcsatorna 
kotrása a torkolati szakaszon 1 km hossz-
ban fog megvalósulni. Így ezen a szaka-
szon a belvízelvezetés nagymértékben 
megoldódik.

A felsorolásból is jól látszik, hogy Apát-
falva pályázatai az elmúlt egy évben ki-
emelkedő támogatásokban részesültek és 
elmondhatom, hogy vannak még folya-
matban lévő projektek és Apátfalván még 
megoldandó ügyek, ezeken folyamatosan 
dolgozunk.

A közel 3 milliárd forint támogatást sze-
retném megköszönni Lázár János minisz-
ter úrnak, országgyűlési képviselőnknek.
Az előttünk álló évben a közös munka 
révén nagyszerű, történelmi jelentőségű 
eredmények fognak születni, melyet Apát-
falva közössége élvezhet és ami büszkesé-
get hozhat lakóinknak.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Október a megemlékezés hónapja. 

Akárcsak az elmúlt években, most 

is kiemelt helyen szerepelt intéz-

ményünkben, hogy nemzetünk 

hősei előtt tisztelegjünk.

Október hatodikán intézményi szinten 
hajtottunk fejet az Aradi Vértanúk előtt, 
majd a hónap huszadik napján az önkor-
mányzattal közösen elevenítettük fel az 
ötvenhatos év forradalmát, a szabadságá-
ért küzdő nemzet erején felüli helytállását.
Diákjaink műsorukban nem csak a törté-
nelmi eseményeket mutatták be, hanem 
szépirodalmi alkotások és zenék segít-
ségével megidézték a harcok szellemét, a 
magyarság eltökéltségét és az ország ren-
díthetetlen helytállását is.
Fontosnak tartottuk, hogy ne csak egye-
temes szinten nézzünk vissza a múlt tör-
ténéseire, hanem lerójuk tiszteletünket 
községünk egy kiemelkedő személye előtt, 
aki ebben a viharos és zavaros időben is 
felül tudott emelkedni az eseményeken, és 
mindvégig az emberi nagyság tükröződött 
tetteiből és cselekedeteiből. Keresztúri 
András tanító méltó példakép a jelen em-
bere számára is.
Részlet az október 23-ai műsorból:
A forradalom apátfalvi hőse Keresztúri 
András tanító volt.
Az 1956-os forradalom idején ő kezde-
ményezte Apátfalván a Nemzeti Bizottság 
megválasztását.
Neki köszönhető, hogy a községben szél-
sőséges események nem történtek.

Amikor a volt párttitkárt és a volt tanács-
elnököt tettlegesen is felelősségre akarták 
vonni, lecsillapította a hangoskodókat.
Az általa vezetett Nemzeti Bizottság a kö-
vetkező felhívást tette közzé a háborgó 56-
os októberben:
„Nyomatékosan kérjük a község lakossá-
gát, hogy mindennemű erőszakosságtól 
tartózkodjon. Ne csak papíron, hanem 
magatartásban is legyünk igazán kereszté-
nyek! Bocsásson meg a magyar a magyar-
nak! Népünk nagy kérdéseit e súlyos idők-
ben önzetlenül és a megértés, a szeretet 
szellemében kell megoldanunk…”

A magyarságot ért csapások mellett meg kell még emlékeznünk Arany Jánosról is, aki két-
száz éve jött világra, és akit a mai napig anyanyelvünk egyik legkiemelkedőbb művelőjeként 
tartunk számon. A makói József Attila Városi Könyvtár ennek a kerek évfordulónak méltó 
megünnepléseként szervezett egy balladamondó versenyt, ahol Fazekas Andrea (6. osz-
tály) tanulónk A walesi bárdok című művel képviselte iskolánkat egyedüli vidékiként.
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VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODAI 
ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉBEN

Egy rövid történelmi visszatekintés az alapítvány életéből:
Az Alapítvány 1995 óta működik, immár 22 éve. Alapítók vol-
tak Tóth Józsefné Marika óvó néni az akkori óvodavezető és 
az óvodai dolgozói, és néhai Szentesi József polgármester úr, 
és képviselő-testülete. 40.000 Ft kezdő tőkével indult és most 
már minden évben egymillió forint forgótőkéje van az alapít-
ványnak, mely köszönhető a sok-sok támogatásnak.

2017. júniusban változás történt az Alapítvány működésében, 
Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet és Csomor Nóra lemondtak 
alapítványi tevékenységükről, helyettük Faragó Erzsébet és 
Mátóné Sóki Bernadett vállalták, hogy szívesen dolgoznak az 
alapítványban.

A működési feltételek gyors megteremtésével sikerült az óvo-
dai működést már a nevelési év elején támogatni: óvodánként 
100.000 Ft támogatást nyújtottunk a speciális foglalkozások 
beindítására, a só szoba működéséhez 42.367 Ft értékben 
sóoldatot vásároltunk. Az elmaradt könyvelési költségeket is 
rendeztük. Megszerveztük két év lemaradás után jótékonysági 
óvodai bálunkat.

A bál támogatásaiból 193.100 Ft került az alapítvány számlá-
jára, ezen túl megkaptuk az adó 1% a-ból kapott 182.927 Ft 
támogatást. Jelenleg 960.000 Ft az alapítvány banki egyenlege. 
Köszönjük támogatóinknak.

Jótékonyságunk célja: az apátfalvi óvodákba járó kisgyerekek 
támogatása. Az óvodák korszerűsítése, a kornak megfelelő 
szakmai eszközök, berendezési tárgyak vásárlása, kirándu-
lásokra, rendezvényekre való eljutás támogatása. Az óvodai 
speciális foglalkozások, felzárkóztatást és tehetséggondozást 
segítő foglalkozások támogatása.

Szeretnénk megköszönni rendszeres támogatóink segítségét:
–  Apátfalva község önkormányzatának, képviselő-testületé-

nek, akik már két éve átvállalják a szülők anyagi terheit, és 

biztosítják a speciális foglalkozások költségét, minden hó-
napban, és a nehéz időszakban, biztosították az anyagi for-
rást az alapítvány tevékenységeihez.

–  Dr. Szénási Hanna Jegyző asszonynak a folyamatos jogi 
képviseletet

–  A nemzetiségi önkormányzatok támogatásait
–  Antal Jánosné egyéni vállalkozónak, a képviselő testület bi-

zottsági tagjának
–  Fekete Irénke a képviselő testület bizottsági tagjának
–  Gyenge Ágnes és Gyenge József vállalkozónak
–  Fodorné Kerekes Anna egyéni vállalkozónak
–  Bucsányi Ágnes egyéni vállalkozónak
–  Gyengéné Bakai Judit óvónőnek, akinek most is köszönhet-

jük a szép báli dekorációt
–  A támogató szülőknek
–  Óvodapedagógusoknak, óvodai dolgozóknak
–  Azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, szerveze-

teknek, akik minden évben felajánlják személyi jövedelem-
adójuk 1%-át.

Nem utolsó sorban:
–  Az Alapítvány tagjainak: Faragó Erzsébet, Ludányiné Diny-

nyés Éva, Szilvási Mihályné, Mátóné Sóki Bernadett, Restás 
Marianna, Antalné Borbély Judit, Csabai Eszter, Gyenge 
Ágnes, Antal Zoltánné Jani Andrea, Apfel Éva és az alapít-
vány könyvelőjének: Sókiné Kubinyi Évának az áldozatos 
munkáját.

Köszönet Csenteri Andrea óvodapedagógusnak, táncpeda-
gógusnak, és nem utolsó sorban a tértáncot bemutató iskolás 
gyerekeknek a fellépést, mellyel nagymértékben emelték a bál 
színvonalát.

További sok sikert kívánunk munkájukhoz!

az Alapítvány Kuratóriuma

BÍBIC OVIS HÍREK
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ÓVODÁSOK KIRÁNDULÁSA 
A VADASPARKBA

Október végén látogatást tettünk 

a szegedi vadasparkban egy kö-

zös kirándulás keretében. A három 

tagóvodából 48 középső–nagy-

csoportos gyermek 11 kísérővel 

utazott el Szegedre.

Kellemes őszi napsütéses napon nagy 
kedvvel és várakozással ültünk fel a külön-
járatos autóbuszra. A gyerekek sorolták az 
állatokat, kérték, hogy ezeket látni szeret-
nék. A bejáratnál fokozódtak az izgalmak, 
de szépen, párosával sétálva tekintettünk 
meg nagyon sok állatot. Érdekes volt, hogy 
az oroszlán két méterre odajött hozzánk, 
ezt a gyerekek nagy meglepetéssel figyel-
ték. Nagyon tetszett nekik a szurikáta, a 
pápaszemes pingvin, a sörényes hangyász, 
a barna medve, a tompaorrú krokodil, 
az aranyarcú gibbon, feketefejű pókma-
jom és a zsiráf. Csak néhányat említve a sok-sok állatból, a gyerekek hangot adtak érdeklődésüknek. A parkban az otthon-

ról hozott csemegéinket is elfogyasztottuk, 
közben fülelve, hogy melyik állatnak hall-
hatjuk a hangját. A papagájok rikoltoztak, 
az emu „dobszót” hallatott, a majmok ma-
kogtak. Több szelíd állat egészen a keríté-
sig jött a finom falat reményében. A gye-
rekek szép élményekkel gazdagodtak, sok 
állatot ismertek meg, amit másnap le is 
rajzoltak az oviban.

Németh Angéla 
óvodapedagógus

„Ahány csengő: csendüljön, 
Ahány gyermek: örüljön!”

Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde 
Gyermekvédelmi munkaközössége

„Cipősdoboz”
karácsonyi ajándékgyűjtést szervez 

2–7 éves gyermekek számára

Kérjük a falu lakosságát, hogy a feleslegessé vált játéko-
kat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket juttassák el óvo-
dáinkba, csomagolás nélkül. Adományaikkal a hátrányos 
helyzetű gyermekeket támogatják, szebbé teszik vele a 
gyermekek karácsonyát. Az ajándékok átadása karácsony 
előtt történik a gyermekvédelmi munkaközösség tagjainak 
közreműködésével.

A gyűjtés folyamatos december 12-ig.

Felajánlásaikat köszönjük!

Óvoda dolgozói és a gyermekek
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RUHABÖRZE AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN

2017. októberében két alkalommal ren-
dezett ruha börzét az Apátfalvi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata a szegedi telep-
helyű Mátrix Közhasznú Alapítvány jóvol-
tából. Az adományok között elsősorban 
felnőttruha volt található, gyermekruhák 
másik alkalommal kerülnek kiosztásra. A 
börze iránt ismét nagy volt az érdeklődés.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető-helyettes

SZAKMAKÖZI MEGBESZÉLÉS

A Makói ENI Család- és Gyermek-

jóléti Központja, észlelő- és jel-

zőrendszeri szakmaközi megbe-

szélést tartott 2017. 10. 24-én az 

Apátfalvi Szociális Alapszolgálta-

tási Központ Család és Gyermek-

jóléti Szolgálat helyiségében, a 

2017. január 1-től hatályba lépett 

jogszabályi előírások miatt.

A megbeszélés témái:
– az észlelő- és jelzőrendszeri tagok jelzési 
és együttműködési kötelezettségei

– a 2018. január 1-től jogszabály szerint 
kötelezően bevezetésre kerülő szociális 
diagnózis
– A Makói Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont szakmai vezetőjének és a település 
esetmenedzserének szakmai tájékoztatása
A tanácskozáson jelen voltak a jelző-
rendszeri tagok, többek között Apátfalva 
Község polgármestere, alpolgármester és 

jegyző asszonya, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, védőnők, óvodavezető 
és gyermekvédelmi felelősök a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység 
vezetője.
A tanácskozáson szó volt a gyermekjóléti 
szolgálat és a gyermekjóléti központ közös 

munkájáról, feladatairól. Az egyének, csa-
ládok, gyermekek problémáinak időben 
történő felismeréséről és azok mihama-
rabbi enyhítéséről. A problémák meg-
oldásának érdekében az állam a szociális 
és gyermekjóléti ellátórendszerének kere-
tében észlelő- és jelzőrendszert működtet. 
A tanácskozáson felmerült az anyaotthon 
kérdése is, ahova a bántalmazott édes-
anyákat gyermekeikkel el tudnánk he-
lyezni, amíg a családon belüli problémák 
megoldódnak. A Gyermekjóléti Központ 
Szakmai vezetője ígéretet tett, hogy in-
tézkedést tesz e probléma kiküszöbölése 
érdekében.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető-helyettes
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A SZÉPKORÚAKRA EMLÉKEZTÜNK

2017. október 7-én az Apátfalva 

Község Önkormányzata az Apát-

falvi Szociális Alapszolgáltatá-

si Központtal közösen emlékezett 

meg az „Idősek világnapjáról”. A 

megjelent vendégeket Szekeres 

Ferenc polgármester köszöntötte.

Az ünnepségen közel 300 időskorú jelent 
meg, akiket Bakai Matyi bácsi a „Nyug-
díjas dallal”, a Maros utcai óvoda középső–
nagycsoportosai és a Dózsa György Álta-
lános Iskola tanulói is köszöntöttek.
Az óvodások műsorának a címe: „Nem 
csak a 20 éveseké a világ…” Felkészítő 
óvodapedagógus: Ludányiné Dinnyés Éva, 
pedagógiai asszisztens: Mátóné Sóki Ber-
nadett, és Pintér Györgyné dajka néni.
A Dózsa György Általános Iskola tanu-
lói egy részletet adtak elő a Hősök Terén, 
nyáron megrendezett TérTánc koncerten, 
Leonard Bernstein: Westside Story című 
művére összeállított koreográfiából, me-
lyet Vári Bertalan álmodott meg és Csen-
teri Andrea tanította be a gyerekeknek.
Apátfalva Község polgármestere és az 
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Intézményvezető helyettese ajándé-
kokat nyújtott át a fellépőknek odaadó 
munkájuk megköszönése céljából. Mind-
ezek után köszöntötték a község legidő-
sebb lakosait, a férfiak közül Sóki Györ-
gyöt, a hölgyek közül Antal Istvánnét 

és a Sóki Mihálynét akik, az egészségi 
állapotuk miatt nem tudtak jelen lenni a 
rendezvényen.
Sóki Mihálynét, Puskásné Ember Ninette 
és Gönczy Gábor családsegítő munkatárs 
személyesen köszöntötte fel otthonában.
Az est meglepetés sztár vendégei Farkas 
Bálint és partnere Bálint Emese operett 
énekesek voltak. Az előadóművészek jól 
ismert operett dalokkal készültek, s együtt 
énekeltek a közönséggel.
Az este egy közös vacsorával zárult, melyet 
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Böl-
csőde konyhájának dolgozói készítettek.
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ, valamint Apátfalva Község 
Önkormányzatának nevében, köszönöm 
mindenkinek az odaadó munkáját.
Külön szeretnénk megköszönni Simon 
Mihályné Icukának a virág dekorációt és 
ajándékot, valamint Dancsi Istvánnak a 
támogatását, felajánlását.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető-helyettes
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HELYIÉRTÉKEK APÁTFALVÁN: 
FEHÉRHÍMZÉS

Elsősorban az északi, de a szomszédos 
megyékből is a mai Csongrád megyébe 
letelepedett lakosok – köztük az apátfalvi 
nép is – zárt közösségeket alkottak. Féltve 
őrizték meg hozott szokásaikat és viseleti 
darabjaikat. Zártságuk ellenére is hatott 
azonban rájuk az itt élők hímzésdivatjának 
terjedése.
A fehérhímzés megjelenése feltehetően 
összefüggött a múlt század elején a gyári, 
széles, fehér vásznak elterjedésével.
A fehérhímzésnek e területen szabadraj-
zú változatával találkozunk a viseleti és 
a használati darabokon. Ezen hímzések 
mintáit, mint a nevéből is kiderül szabad-
kézzel is rajzolták, de többnyire ütőfával 
nyomták a vászonra a mintát.
Előrajzolás után készülő fehér hímzéssel 
díszítették a női és férfi ingeket, kézbe való 
kendőket, jegykendőket, alsószoknyákat, 
kötényeket, párnavégeket, béles takarókat, 
ágyterítőket és sublóttakarókat.
A fehérhímzés leggyakrabban használt öl-
téstechnikája a lapos-, a magas-, a lyuk-, a 
lánc-, a szár-, a tűző- és a huroköltés.
E fehér hímzés jellemzője, hogy a mintát 
kétszer varrták ki, így a hímzett felület 
magasan kidomborodik az alap síkjából, 
olyanok lettek a virágok, mint a gyöngy-
szem, rizsszem.
Ezt úgy érték el, hogy a minta körvona-
lait előöltéssel körbevarrták, majd az így 
körülzárt részt hosszában kitöltötték la-
za sodratú, a hímzőfonalnál vastagabb 

fonallal. Végül az aláöltésre merőlegesen 
még egyszer ráhímeztek. Ezzel a techniká-
val készítették a leveleket, virágszirmokat, 
vastagvarrást, és pöttyöket.
A lyukazás nélkülözhetetlen eleme a fe-
hér hímzésnek. Jellegzetes formája a kör, a 
csepp és a szilvamag. Ezen formák felhasz-
nálásával alakították ki a motívumokat.
Nevüket az adott tárgyhoz való hasonló-
ság alapján kapták.
A fehér hímzés viseleti és használati da-
rabokon maradt ránk. A fehér vászon 
inget előbb felsőruhának, majd fehérne-
műnek használták. Köznapra és ünnepre 
egyaránt viselték. Felhasználták a maguk 
szőtte házivásznat, vagy a gyári sifont. 
Otthon varrták, többnyire kézzel vagy 

varróval készíttették hagyományos formá-
jú darabjaikat.
„Az apátfalviak erőn fölüli pompával ren-
dezték be a tisztaszobát. A fölvetős ágyra a 
szegényebbek is négy-hat, a módosabbak 
tíz-tizenöt slingelt végű párnát is fölraktak. 
Az ágyterítőt, a sublótterítőt, sőt némelyek 
a dunnahuzatot is gondosan kihímezték. 
Legalább ilyen odafigyeléssel kellett elké-
szíteniük a jegykendőt vagy a vőlegényin-
get is. A lányok ünnepi viseletéhez hozzá-
tartozott a kiskendő, amelyet templomban, 
bálban egyaránt kézben tartottak. Ennél 
nagyobb volt a hujjogatós kendő; ezt es-
küvői menetben mulatozó mozdulattal 
lebegtették a menyecskék. Az ingvállat, az 
alsószoknyát szintén gondosan hímezték.
A fehérhímzés hagyományőrzése – szak-
köri tevékenységük révén – Apátfalván és 
Makón volt a legerősebb.”
Langó Istvánné, szül. Langó Terézia Apát-
falván hímző szakkört szervezett, és a már 
majdnem feledésbe menő dél -alföldi fe-
hérhímzést tanította az asszonyoknak. A 
hímzésminták gyűjtésével értékmegőrző 
munkát végzett. Az eredeti minták újra-
tervezésében, a megváltozott életkörülmé-
nyekhez való alkalmazásban is jeleskedett.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉSEK

Mindenszentek napi megemlékezés.

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztünk a Petőfi szobornál.

Október 23-ai megemlékezés.
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KERÉKPÁROZÁSSAL A MELLRÁK ELLEN
Október a mellrák elleni küzdelem 

hónapja. Világszerte és Magyaror-

szágon is ebben a hónapban szám-

talan rendezvénnyel hívták fel a fi-

gyelmet a mammográfiai szűrő-

vizsgálatok fontosságára.

Hazánkban 6-7000 nő hal meg évente 
mellrákban. Az időben kiszűrt mellrák 
90%-ban gyógyítható. A 45-65 év közöt-
ti nők a legveszélyeztetettebb korosztály, 
ezért számukra 2 évente küldenek behívó-
levelet a szűrővizsgálatra.
Erre a fontos szűrésre hívta fel a figyelmet 
az október 13-án „Kerékpározással a mell-
rák ellen” szlogennel megrendezett jelké-
pes biciklitúra. Nemcsak Apátfalván, ha-
nem a környező falvakban és városokban 
ugyanebben az időpontban 15 órakor in-
dultak útnak azok a hölgyek, akik rendsze-
resen részt vesznek mammográfiai szűré-
sen, valamint azok a szimpatizánsok, akik 
támogatják a szűrővizsgálatok fontosságát. 

Néhány férfi is támogatta a mozgalmat, 
köztük Szekeres Ferenc polgármester. Fél 
háromkor kezdődött a regisztráció a Falu-
ház előtt. A zenei aláfestésről, a jó hangu-
latról a faluház dolgozói gondoskodtak. A 
pici babák szülei nem tudnak kerékpárra 
pattanni, ők babakocsis sétával támogat-
ták programunkat.
Mindenkit regisztráltunk és mellrák elleni 

küzdelmet szimbolizáló 
rózsaszín szalagot tűz-
tünk ki. A kisgyermekek 
rózsaszín lufit kaptak. 
Az útvonalat szintén ró-
zsaszín szalaggal jelöl-
tük. A rendezvényünk 
résztvevői között aján-
dékokat sorsoltunk ki, 
miután visszaértek a 

biciklitúráról.
Köszönjük az Önkormányzatnak az aján-
dékkosarat, valamint a Míves Manafaktú-
ra termékeit! Veréb Dávid Avon tanácsadó 
– mint magánszemély – három Avon cso-
magot ajánlott fel a résztvevőknek. Bucsá-
nyi Ágnes egy szép cserepes virágot, Do-
monkos Marianna pedig egy ruha varrást 
ajánlott fel. Köszönjük támogatásukat!
Köszönjük a Faluház dolgozóinak, a pol-
gárőröknek, a rendőrségnek és a jelen lévő 
összes segítő munkáját!
Reméljük, ezzel a kis programmal sikerült 
a lakosság figyelmét felkelteni és jövőre 
még többen élnek a szűrővizsgálatokon 
való részvétel lehetőségével!

Bakáné Nagy Gyöngyi 
védőnő

BIBLIAKÖR
Feszültséggel teli világban élünk… 

Mindenki rohanásban él. Az ut-

cán is csak úgy elsuhannak egy-

más mellett, és csak sejtik, ki lehe-

tett az…

A mai embernek ez a dolga, hogy nem ér 
rá, neki sietnie kell, sok a dolga…: Nem ér 
rá foglalkozni senkivel, még a saját lelki 
életével sem. Persze mint minden alól, ez 
alól is vannak kivételek… Akik kivételnek 
tartják magukat, azoknak nyújt segítséget 
a BIBLIAKÖR.
Ebben a felfokozott életritmusban egy 
csendes órát eltölteni a BIBLIA fölé 

hajolva, lelki erőt nyerni, nem csak arra az 
egy órára, hanem az egész hétre is…!
Sok társadalmi és személyes kérdésre ad 
választ a Szentírás. Ma amikor mindenki 
siet, siet a gyalogos a kerékpáros, az autós, 
és mindenki magának akarja az elsőbbsé-
get, sokszor ölre menő viták alakulnak ki… 
Nincs ez másképpen a lelki életben sem…:
Az ilyen lelki konfliktusokra is van taná-
csa a SZENTÍRÁSNAK. A SZENTÍRÁS 
elmondja, mit hoz a holnap…? Javul…? 
Romlik a világ…?? Mikor fog megállni a 
Migráció…? A SZENTÍRÁS eligazít, úgy a 
gazdasági, mint a társadalmi életben…

Ezeket a témákat érintjük, vagy tárgyaljuk 
ki a BIBLIAKÖR alkalmain. A BIBLIA-
KÖR minden szerdán 17 órakor kezdődik 
a faluház egyik termében. A részvétel díj-
talan. A jelenlévőknek semmiféle elköte-
lezettsége nincs. Ajándék BIBLIÁHOZ is 
hozzá lehet jutni (bővebben a helyszínen).

A BIBLIAKÖRT vezeti: Murányi József
Lelkipásztor

Világnézetre való tekintet nélkül várunk 
szeretettel mindenkit!
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BARÁTI TALÁLKOZÓ 
A SZIGETHÁZBAN

Az apátfalvi ifjúság kezdeménye-

zésére október utolsó hétvégéjén 

a Szigetház egy baráti összejöve-

telnek adott otthont. A résztvevők 

az apátfalvi fiatalok és az apácai 

testvértelepülés ifjúsága voltak. 

Ez a barátság már korábban szö-

vődött, mely azóta is tart.

Apácáról a nyolc fiatal fiú péntek délután 
érkezett, akiket nagy szeretettel várt a mi 
csapatunk. Este Vancsó István által finan-
szírozott gulyásleves volt a közös vacsora, 
melyet Tóth Tamás készített el. Ezt követő-
en hajnalig tartó hosszas beszélgetés vette 
kezdetét. Másnap délelőtt szabadprogram-
juk volt, ebédre pedig a Paku család látta 
őket vendégül. Délután lovaskocsikázásra 

vitték a fiatalokat a Maros partra. Este az 
apácai fiatalok meglepetéssel készültek, a 
vacsorát ők sütötték grillen, így az apátfal-
viak megkóstolhatták a hagyományos ro-
mán ételt, a miccset (mititei). A búcsúes-
ten mindenki jól érezte magát, énekeltek, 
mulattak, beszélgettek.
A vasárnapi ebédet Fekete Irén és édes-
anyja készítették el a Szigetházban. A jóízű 
ételek után az apácai fiatalság a délutáni 
órákban kelt útra.
A fiúk épségben hazaértek és sok élmény-
nyel gazdagodtak. Ez a hétvége megmutat-
ta, hogy egy kis összefogással mire képes 
az apátfalvi ifjúság. Szorosabb barátságok 
szövődtek, ami minden bizonnyal a jövő-
ben is folytatódni fog.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tá-
mogatóinknak, akik nélkül ez az ese-
mény nem jött volna létre. Köszönjük az 
önkormányzatnak, hogy biztosította a 
Szigetházat. Vancsó Istvánnak, Tóth Ta-
másnak, a Paku családnak, Fekete Irén-
nek és édesanyjának, Korom Zoltánnak, 
a Pedró kocsmának, Antal Dánielnek, 
Antal Györgynének, Antal Mihálynak és 
Fazekas Istvánnak pedig köszönjük a fel-
ajánlásokat! Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük az apátfalvi fiataloknak és szü-
leiknek a sok segítséget!

Antal Györgyné Szilvási Katalin
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SZÖVETSÉGI ÉRDEMKERESZT
Idén ünnepelte a Magyar Huszár és Kato-
nai Hagyományőrző Szövetség fennállásá-
nak 25. évfordulóját, melynek alkalmából 
Farkas Attila, valamint Szabó Imre apátfal-
vi lakosok a magyar katonai hagyományok 
ápolásában nyújtott kimagasló érdemeikért 
ezüst érdemkeresztben részesültek. Attila 
elmondta, hogy a kereszt átadási ceremó-
niájára a Nemzeti Vágtán került sor, mely 
egybe esett a szövetség 25. évfordulójával. 
A szövetség egybekarolja a huszár, gyalo-
gos és tüzér hagyományőrző csoportokat, 
mind magyar, mind más nemzetiségű ha-
gyományőrző csoportról legyen szó. A Sze-
gedi III. Honvéd Zászlóalj, melynek Attila 
és Imre tagja, 2018. február 24-én lesz 20 
éves. A vezető dr. Vass László, ezredes. At-
tila ennek az egyesületnek már 6 éve tag-
ja. Honvédként kezdte, járta az országot az 
egyesülettel. Két és fél évvel ezelőtt több 
fiatal úgy döntött itt Apátfalván, hogy be-
lépnének ebbe az egyesületbe. Szabó Imre 

őrvezető két és fél éve tagja az egyesület-
nek. Egy éve van őrvezetői rendfokozatban. 
Farkas Attilával való megismerkedésével 
került be ebbe a csapatba, Attila és fia, Má-
té ösztökélésére. Nagyon tetszik neki is a 

hagyományőrzés ezen formája, mely során 
őseink hagyományait viszik tovább, meg-
emlékezéseken, csata bemutatókon, élő 
történelemórákon vesznek részt.

Molnár Ildikó könyvtáros

KÖZÖSSÉGI MOZI ÉS MÉDIAMŰHELY 
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ

A Nemzeti Művelődési Intézet szerve-
zésében az Apátfalvi Ifjúsági Klubnak 
alkalma nyílt, hogy részt vegyen a Laki-
telken megszervezett Közösségi Mozi és 

Médiaműhely országos találkozóján. A 
program célja az elkészített filmek bemu-
tatása, illetve annak kiértékelése volt. Több 
megyéből érkeztek fiatalok, akikkel a két 

nap alatt szoros barátságot kötöttünk . A 
munkákat Hartyándi Jenő, Balázs Béla-dí-
jas rendező, Domokos János filmrendező, 
Becske Adrienn kárpátaljai filmes, és Pé-
terffy András filmrendező értékelte, és 
a további munkákhoz tanáccsal látta el a 
fiatalok zömét. Mi, a filmünkre sok dicsé-
retet kaptunk.
A napot végül egy „cserebere” est zárta, 
ahol minden megye a saját lakhelyére jel-
lemző tárgyakat cserélhetett el. A második 
napot Dr. Buglya Sándor, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia Fotó- és Filmművészeti 
Tagozatának vezetője nyitotta meg. Elő-
adása után még pár óráig volt alkalmunk 
konzultálni a szakemberekkel, végül Kary 
József, az NMI Művelődési Intézet Köz-
szolgáltatási Igazgatóságának vezetője zár-
ta a programot. Köszönjük Kovács Szilvi-
nek az NMI munkatársának a segítségét, 
melyet Lakitelken nyújtott.

Antal Eszter
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RÉGI IDŐK SZÜRETI BÁLJA

Október 14-én a Faluház nagy-

termében első alkalommal került 

megrendezésre a Régi idők szüreti 

bálja a Hagyományőrző csoport és 

Langó Imre és családja jóvoltából. 

Már a terembe lépve lehetett érez-

ni, valami különleges van a leve-

gőben. Ahogy a gardi mamák vo-

nultak be a fiatal lányokkal, ahogy 

a szervezők hagyományos öltözé-

kekben és újborral várták a szóra-

kozni vágyókat, mindenki arcán 

kíváncsiság és örömteli várakozás 

tükröződött.

A bál kezdetén Langó Imre települési kép-
viselőnk megnyitó gondolatai után vetí-
tésre került a Szüreti mulatság című film. 

Megható volt végignézni, ahogy az időseb-
bek a szüreti szokásokat mutatják, magya-
rázzák a fiatalabb korosztálynak a kisfilm-
ben. Könnyeket csalt a szemembe, ahogy a 
gyerekek csillogó szemekkel és lelkes, dol-
gos kis kezekkel szüretelik a szőlőt.
A kisfilm megtekintése után keringővel in-
dult a mulatság, néhány bátor pár ezzel a 
csodás tánccal bátorította a megjelenteket, 
hogy ők is kapcsolódjanak be. Ez nem is 
maradt hatástalan, hiszen a Hagyomány-
őrző csoport zenekarának köszönhetően 
hajnalig tartott a jókedv és mulatozás. A 
szórakozás a hagyományokhoz híven ki-
marsolással ért véget, sokunk örömére.
Résztvevőként, ezúton szeretném minden 
szervezőnek megköszönni a szép díszítést, 

a bábuk elkészítésében nyújtott segítségét 
Csapó Jánosnénak és Baka Mihálynak. A 
Langó és Lipták házaspároknak pedig a fá-
radhatatlan munkát. Végül, de nem utolsó 
sorban minden szereplőnek, közreműkö-
dőnek, külön köszönet Langó Attilának és 
Langó Róbertnek a kisfilm létrehozásában 
nyújtott munkájáért. Szeretném megkö-
szönni Deszpot Lászlónak és kedves fele-
ségének, hogy lehetővé tették a szüretelést 
a földjükön!
Igazán remélem, hogy ez az emlékezetes 
este hagyománnyá alakul és még sok eh-
hez hasonló szüreti mulatságon szórakoz-
hatnak majd idősek és fiatalok.

Fekete Irén
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APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE APÁTFALVÁN

Megkezdődött az Apátfalvi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 
Apátfalva Község Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván” 

című és TOP-3.2.1-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 175.999.190 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

A projekt során Apátfalva településen az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde Maros utcai, Rákóczi utcai és a Dózsa 
György utcai Telephelyeinek, a Polgármesteri Hivatal épületének, valamint a sportpálya öltöző épületének energetikai kor-
szerűsítésére kerül sor.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolat: Apátfalva Község Önkormányzata
Cím: 6931 Apátfalva, Templom u 69.
Telefon: +36 62/520-040
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
BELTERÜLETI CSAPADÉK- ÉS 
BELVÍZELVEZETÉS APÁTFALVÁN

Megkezdődött az Apátfalvi csapadékvíz-elvezető csatornahálózat fejlesztése
 
Apátfalva Község Önkormányzata a „Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen” 

című és TOP-2.1.3-15-CS1-2016 pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázaton 55.998.005 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert el az apátfalvi csapadékvíz-elvezető csatornák építésére.  

A projekt során Apátfalva községben 1188 fm hosszúságú nyílt, 93 fm zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerül fejlesztésre. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolat: Apátfalva Község Önkormányzata
Cím: 6931 Apátfalva, Templom u 69.
Telefon: +36 62/520-040
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
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Idén kiemelt támogatásban részesültünk, jóval többet kap-
tunk, mint az előző években. 6.436.360 Ft-ot kaptunk, ebből 
362 erdei köbméter keménylombos tűzifát fogunk vásárolni. 
A kérelmeket 2017. november 13-tól 2017. december 1-ig le-
het benyújtani a Polgármesteri Hivatalban:
ügyfélfogadási időben hétfő, szerda 8.00-tól–12.00-ig, 
délután 13.00–15.30-ig, pénteken 8.00-tól–12.00-ig
A Családsegítő Szolgálatnál:
hétfő, szerda 8.00-tól–15.00-ig, pénteken 8.00–13.00-ig

Kedden és csütörtökön egyik helyen sincs ügyfélfogadás.
A kérelmek elbírálása egyszerre fog történni, nem érkezési 
sorrendben.
Az osztás szintén ABC sorrendben történik.

A kérelmező hozza magával:
–  saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, 

adókártyáját valamint:

–  saját és a család tagjainak jövedelem igazolását is:
utolsó havi bérjegyzék, GYES, családi pótlék szelvény, állás-
keresők kiskönyve, FHT-ról, ápolási díjról határozat, szelvény 
vagy a pénzintézettől utolsó hóvégi zárás.
A nyugdíjasoknál fontos a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól az 
év elején kapott névre szóló értesítés és az utolsó havi nyugdíj-
szelvény, vagy pénzintézettől a hóvégi zárás.

Jövedelem határ: családoknál 57.000 Ft/hó/fő
egyedül élő esetén 85.500 Ft/hó

Egy lakott ingatlanban élők közül csak egy jogosultnak álla-
pítható meg támogatás.
Mindenki oda kérje a támogatást, ahol életvitelszerűen él, cél-
szerű, ha oda is van bejelentkezve.
Évek óta lakatlan, üres ingatlanra ne nyújtsanak be kérelmet 
még akkor sem, ha oda vannak bejelentkezve!

TERVEZIK AZ APÁTFALVA–MEZŐ-
HEGYES ÖNTÖZŐRENDSZERT

Lázár János augusztus végén, 

kormányinfón jelentette be az új 

öntözési rendszer telepítését. A 

megalapozó tervezési feladatok 

felhívása már meg is jelent a Ma-

gyar Közlönyben.

A Kormány kiemelt állami feladatnak 
tekinti az öntözéses gazdálkodás el-
terjesztésének, ésszerű fejlesztésének, 
a vízkészletek védelmének és haszno-
sításának ügyét, amelynek érdekében 
felhívja a belügyminisztert, hogy a Mi-
niszterelnökséget vezető miniszterrel és 
a földművelésügyi miniszterrel együtt-
működve hajtsa végre az Apátfalva–Me-
zőhegyesi öntözőrendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódó mintaprojekt kivitelezést 
megalapozó tervezési feladatait.
A határozat a tervezés határidejének 
2018. december 31-et szabja meg. A 

beruházás megvalósulásával több-
szörösére nőhet majd az a terület, 
amelyet Csongrád és Békés megyé-
ben öntözni lehet, ami jelentősen 

javítja majd a mezőgazdasági termelés 
hatékonyságát.

(www.makohirado.hu cikke alapján)

TŰZIFA
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ELEKTRONIKAIHULLADÉK–GYŰJTÉS
Apátfalva Község Önkormányzata október hónapban lakossági elektronikaihulladék–gyűjtést szervezett. Az akció sikeres volt, 
a lakosság és az intézmények számára felesleges és használhatatlan elektronikai eszközökből kb. 10 m3 (3950 kg) gyűlt össze, 
melyet már el is szállítottak. Jövőre is szervezünk ilyen akciót, melynek köszönhetően a településen keletkezett elektronikai 
hulladék az újrahasznosítás vagy a szakszerű ártalmatlanítás útjára léphet. 

Óvjuk közösen környezetünket!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Az elmúlt hetekben kiosztotta Apátfalva Község Önkormányzata a lakosság számára a DAREH Bázis 

Hulladékgyazdálkodási Nonprofit Zrt által biztosított szelektív hulladékgyűjtő edényeket, melyek a 

papír-, a műanyag- és a fémhulladékok szelektív gyűjtésére szolgálnak.

A szelektív hulladék szállítási időpontja: minden hónap második hétfői napja.
A zöldhulladék szállítási időpont: minden hónap első hétfői napja.

A zöldhulladék gyűjtésének módja:
Saját háztartásban használatos átlátszó, max. 120 l-es (max. 2 db/alkalom) zsák(ok)ba gyűjtött zöldhulladék helyezhető el a 
gyűjtési napon reggel 6 óráig, közvetlen a saját ingatlanuk előtt - (a rendszeresen kihelyezett saját kommunális hulladéktároló 
edény helyére) - úgy, hogy az a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb 
méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve (max. 15 kg-ig) szintén elhelyezhetők 
a zsákok mellett.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsák(ok)ba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladé-
kos zsák(ok)ban háztartási, vagy egyéb nem odaillő anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
 
Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az aláb-
bi elérhetőségeken:
Telefon: 62/777-111, fax: 62/777-112
Telefonos és személyes ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00, péntek: 8.00–13.00

ttkft@telepulestisztasag.hu          www.telepulestisztasag.hu
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
SZOLGÁLTATÓK:
A NKM Földgázszolgáltató Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–
18 óra között tart cégképviseletet Makón a Démász Liget utcai 
telephelyén. Hibabejelentés: +36 80 440 141, +36 80 820 141.

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. hétfőn 14–18, kedden 8–12 óra 
között tart ügyfélszolgálatot Makón a Liget utca 3. szám alatti te-
lephelyén. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 62 565 600. Apátfalván 
a közvilágítás hibáit a Project Light Hungary Kft. hárítja el. A +36 
40 200 817-es telefonon napközben jelezhetik a közvilágítás meg-
hibásodását, illetve a www.plh.hu weboldal „Karbantartás és üze-
meltetés” menüpontjában.

Az Invitel Zrt. minden hónap második péntekén tart cégképvise-
leti alkalmat a makói ESC Számítástechnika Kft.-nél (Makó, Csa-
nád vezér tér 4.).

A T-Home minden munkanap és szombaton nyitvatartá-
si időben fogad Makón a Szegedi u. 8/C szám alatt, telefon: 
+36 62 213 055.

A Mikroháló Kft. hétfőn és szerdán 9-13, kedden és csütörtökön 
13-17 óra között tart ügyfélszolgálatot Apátfalva Templom utca 
133. szám alatt.

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől 
szerdáig 8–12 és 12.30–15, csütörtökön 7–19 óra között fogad 
ügyfeleket Makón a Lonovics sugárút 24. szám alatt. Vízvezeték 
és szennyvízvezeték hibabejelentő vonal: 06 80 922 333

EGÉSZSÉGÜGY:
I. körzet 
Dr. Bittó Csaba háziorvos
Telefon: 06-62/260-036 | 06-20/9292-188

Rendelési idő:
Hétfő, szerda, péntek: 12 - 16 óra
Kedd, csütörtök: 8 - 12 óra

II. Körzet
Dr. Sziebig Géza háziorvos
Telefon: 06-62/260-012 | 06-20/9705-821
Rendelési idő
Hétfő, szerda, péntek: 8 - 12 óra
Kedd, csütörtök: 12 - 16 óra

Központi orvosi ügyelet: Telefon: 06-62/433-104
Rendelési idő:
Minden hétköznap: 16–8 óra

Hétvégén és ünnepnapokon: 0 - 24 óra

Gyermekorvosi ügyelet:
Telefon: 06- 62/511-151
Kórház gyermek sürgősségi ambulancia
Rendelési idő: Minden hétköznap: 16 - 8 óra
Hétvégén és ünnepnapokon: 0 - 24 óra

Védőnői szolgálat:
I. körzet
Antalné Borbély Judit
Helyettes:Vigh Éva Katinka
Telefon: 06-62/260-051
Fogadóóra mindennap 8 - 9 óra
Csecsemő tanácsadás Hétfő 8 - 10 óra
Terhes tanácsadás Hétfő 10 - 12 óra
Iskola egészségügyi rendelés Péntek 8 - 12 óra

II. körzet
Bakáné Nagy Gyöngyi
Telefon: 06-62/260-051
Fogadóóra: minden nap 8 - 9 óra 
Csecsemő tanácsadás: Kedd 8 - 10 óra
Terhes tanácsadás: Kedd 10 - 12 óra
Iskola egészségügyi rendelés: Péntek 8 - 12 óra

Gyermekorvosi tanácsadás:
Minden szerda 14-16 óra
Dr. Horváthné Dr. Czanik Sarolta

MSZSZ terhes tanácsadás:
Minden hónap 4. csütörtök 13 órától
Dr. Szabó Lajos

Gyógyszertár:
Dr. Végh Imre gyógyszerész
Telefon: 06-62/260-015
Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig 8 - 12 óra | 14 - 18 óra

Fogorvosi ellátás:
Heidident Kft.
Telefon: 06-30/779-1312
Rendelési idő:
Hétfő, szerda 12 - 18 óráig
Kedd, csütörtök 7 - 13 óráig
Péntek Iskolafogászat 8 - 14 óráig

SZTK telefonos elérhetősége időpont kéréshez 06-62-511-169
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

apróhirdetések

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka-
mara 2017. november 3-án (péntek) tartotta a megyei küldöt-
teinek megválasztását. A választáson két listára lehetett sza-
vazni, az egyik a MOSZ, a másik pedig a MAGOSZ. Örömmel 

tájékoztatom a lakosságot, hogy fölényesen nyert a MAGOSZ 
listája. Köszönetemet szeretném kifejezni azon apátfalvi, ma-
gyarcsanádi és nagylaki választópolgárok számára, akik el-
mentek a szavazásra és szavazatukkal támogatták a MAGOSZ 
listáját!

Apátfalvi Gazdakör

NÖVÉNYVÉDELMI 
80 ÓRÁS ZÖLDKÖNYVES TANFOLYAM 

INDUL HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
a Mezőgazdasági Főiskolán 

2017. november 20-án 13 órakor.
Jelentkezni lehet Antal József növényvédelmi 
szaktanácsadónál. Telefon: (0630) 587-2006

Termál kertészetbe állandó munkára, be-
jelentett, női dolgozót keresünk. 
Érdeklődni: (0620) 343-1653

Kiságy kókuszmatraccal, etetőszék, kerék-
párra gyerekülés, téli overálok, kiskabátok, 
nadrágok 0-3 éves korig eladók.
Telefon: (0630) 975-9553

3 szobás ház eladó Árpád u. 28. sz.
Telefon: (0630) 305-4965

ORHIDEA SZALON JUTKA FODRÁ-
SZATA megnyílt. Kereszt u. 30.
Bejelentkezés: (0670) 378-3072

MEGHÍVÓ
Az Apátfalvi Román Nemzetiségi Önkormányzat szeretet-
tel meghívja Önt és kedves családját 2017. november 18-án, 

szombaton 16 órakor tartandó

NEMZETISÉGI 
KULTURÁLIS 

TALÁLKOZÓJÁRA
Helye: Faluház nagyterme
Műsor: Kardos István gyermek és felnőtt néptánc csoport
Kispereg Napraforgó néptánccsoport
Pécska PASTRATORII Traditiei Veterani
Kisperegi zenekar – táncos mulatság
Megjelenésükre számítunk !

Román Nemzetiségi Önkormányzat

AZ APÁTFALVI FALUHÁZBAN 
MEGVÁSÁROLHATÓ HELYI 
KÖNYVEK, KIADVÁNYOK:

Bíbic könyvek sorozat
Urbancsok Zsolt: „…Mint fatörzsből gyönge ága…”
Tóthné Hanyecz Katalin: „…Amerre a nap lejár…”
Vargáné Nagyfalusi Ilona: Múltunk szőtte örökség
Balázs Katalin: „Mikoron az Úr Jézus a földön járt…”
Mátóné Antal Júlia: A dáli ugartól Belezig
Vargáné Nagyfalusi Ilona-Vargáné Antal Ilona: Gyí, paci, 
paripa!
Szigeti György: „Pátfalvai Rákóczi utcába…”

A könyvek ára 500 forint.

VERSENYEREDMÉNY
2017. szeptember 23-án volt az Egyesfogathajtók Országos 
Döntője Kunszentmiklóson. Varga László Fácán nevű lová-
val egyéni versenyben 10. helyezést ért el. A csapatverseny-
ben Békés és Csongrád megye közös csapata lett a bajnok-
csapat, első helyezést értek el.
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
DORI MIHÁLYNÉ BALOGH ERZSÉBET

Magyarcsanádon született, azon-

ban 7 éves kora óta Apátfalván él 

Dori Mihályné Balogh Erzsébet. A 

90 éves asszonyt az apátfalvi ön-

kormányzat köszöntötte születés-

napja alkalmából.

Erzsi néni szerint azért élt ilyen szép kort, 
mivel mindenkit tisztelt.
1927. szeptember 30-án született egy ma-
gyarcsanádi tanyán Balogh Erzsébet. A 
90 éves asszony hétéves korában Apátfal-
vára került a nagynénjéhez és azóta is itt él. 
Erzsi néni az elemi iskolát helyben kezdte 
meg, majd négy évvel később egy makói 
polgári iskolába került, de Szegeden is ta-
nult. 1947-ben szerezte meg az érettségit, 
amely akkoriban nagy szónak számított.
„Akkor kötelező volt hittanra járni, így 
minden áldott vasárnap be kellett menni 
az osztályba, majd onnan a templomba, 
ahol a padok tele voltak felnőttekkel, any-
nyira vallásos volt a nép. Mi a padok mel-
lett álltunk” – emlékezett vissza az idős 
asszony, aki a mai napig mélyen vallásos.
A Boldog Gizella Ipari Leány Középisko-
lában varrni tanult, és ezt a későbbiekben 
is kamatoztatta, ugyanis a családnak varrt. 
Hivatalnok volt és mindössze egy hónapot 
nem tudott dolgozni a háború miatt.

„Statisztikai összeírásokban vettem részt, 
mint például népszámlálásban, vagy állatok 
összeírásában. Az egyik legkomolyabb ilyen 
munka nyolc évig tartott, amely Apátfalván 
és a környező településeken zajlott. Egy év-
ben harminc családhoz ki kellett menni, ha-
vonta” – fogalmazott Erzsi néni. 1950-ben 
házasodott meg, s férjével 47 évig élt házas-
ságban. Tisztelték és szerették egymást.

„Sajnos, a betegségem miatt nem lehetett 
gyermekünk, ezért nincs, aki meglátogas-
son. Van egy gondviselőm, aki ellát. Ré-
gebben nagyon szerettem sütni, az isme-
rősöket megvendégeltem és eltelt az idő 
is. Az egyik kedvencem a málnás torta, de 

már nem tudom elkészíteni” – mondta az 
ünnepelt, azonban kedvence is az asztalra 
került. Erzsi néni szerint a hosszú élet tit-
ka egy tanítás: „Tiszteld apádat és anyádat, 
hogy hosszú életű legyél a földön, amit az 
Örökkévaló, a te Istened ad neked.” Az 
ünnepelt úgy érzi, ennek már eleget tett és 
ennek köszönheti a hosszú életét is.
Erzsi nénit Szekeres Ferenc polgármester 
és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgár-
mester köszöntötte köszöntőlevéllel, vi-
rággal és ajándékcsomaggal.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)


