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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja
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Sík Sándor: AZ ŐSZ DICSÉRETE
Fiatal arcnál, fiatal szemeknél
Láttál-e szebbet a vén nap alatt?
A lánynak mondja: Rózsafán születtél!
És a világnak: Én megváltalak!
De jár az év, és teljes lesz a rózsa,
Tejes tavaszból tüzet szív a nyár:
Gyermek apára, tengerek hajósra,
Isten és ember férfiúra vár,
Aki szeret, de nem hogy őt szeressék,
És cselekszik, mert szent a kötelesség.

Ó emberélet édességes ősze,
Te vagy az összhang és az árnyalat.
A tavasz benned fanyarát legyőzte,
Erdőtüzeket, aszályt a nyarak.
Magára ismer benned mind a kettő
S te mind a kettőt áldod, érleled.
Piros nyaradnak nem volt lángja meddő
S magtalan nem lesz szép fehér teled.
Mert a szivárvány színei megérve
Elsimulnak a ránctalan fehérbe.

De legzengőbb a lomb zenéje őszkor,
Bimbó-, s virágnál mézebb a gyümölcs.
Elzúg a harc és elzajong a hőskor:
Harcosnál, hősnél emberebb a bölcs.
Ó lombos erdők őszi orgonája
Milyen teli-mély a te muzsikád!
Ezer sípod egyszerre intonálja
Az emberlét ezernyi dallamát.
Tavasz illata, nyarak szenvedelme
S a tiszta tél kristály nyugalma benne.

Az Idősek Világnapja (október 1.) alkalmából Apátfalva Község Önkormányzata nevében e kedves verssel szeretném köszönteni idősebb és idősödő
lakosainkat.
Nagyon jó egészséget, és boldog, nyugdíjas hétköznapokat kívánunk!
Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját az

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály Plébánia
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a

MINDENSZENTEK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE

Ideje: 2017. november 1. szerda, 14 óra
14 óra: Szoborkert
13 Aradi vértanú emlékhelye
I. Világháborús emlékmű
Római katolikus temető
II. Világháborús emlékmű
Magyar és szovjet katonák hősi sírjai

15 óra: Szertartás az elhunytakért
Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár
Bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr
Közreműködik a Borbély András Band Mátó Mátyás vezényletével.

1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
61. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZENDŐ MEGEMLÉKEZÉSRE
Ideje: 2017. október 20. péntek, 14 óra
Helye: Szefo épülete előtti útszakasz
(eső esetén a Faluház nagyterme)
Program:
Ünnepi beszédet mond Antal Sarolta
települési képviselő
Dózsa György Általános Iskola irodalmi műsora
Emléktáblák koszorúzása a Szefo épületén
Közreműködik a Borbély András Band
Mátó Mátyás vezényletével.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület szeptember
19-én rendkívüli ülést tartott.
 A képviselő-testület döntött arról, hogy
pályázatot ír ki az Apátfalvi Bíbic Egységes
Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására.
 Ezen az ülésen döntött a képviselő-testület a Dózsa György Általános Iskola 4.
osztályos tanulóinak nevezési díjához való hozzájárulásról, ezzel is egy terhet kívánt levenni a képviselő-testület a szülők
válláról.
A képviselő-testület 2017. szeptember 26-án tartotta soros ülését
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a könyvtár és faluház munkájáról szóló beszámolót, valamint az
ott működő csoportok tájékoztatását is.
A faluházban működő csoportok élete színes és tartalmas, rengeteg fellépésen vesznek részt, ahol sikert-sikerre
halmoznak.
 Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi
Értéktár Bizottság 2017. év I. féléves munkájáról, melyet a képviselő-testület elfogadott. A települési értéktárban jelenleg 38
helyi érték szerepel. A Csongrád Megyei
Értéktár Bizottság az értéktárukba felvette a Bartók Béla 1906-os népdalgyűjtése Csongrád megye mai területén című
felterjesztésünket.
 A képviselő-testület módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetben nyújtott ellátásokról szóló
rendeletét. A módosításra azért volt szükség, mert a jelenleg hatályos helyi rendelet a természetben nyújtott szociális ellátásokról szól és a közmunka programban
megtermelt élelmiszer szétosztásáról rendelkezik, de az egyéb termékekről – pl.:
térkő, brikett nem, ezért a rendeletet bővíteni kellett.
 A képviselő-testület megalkotta a településfejlesztési, településrendezési és
településképi feladataival összefüggő

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendeletét.
 Megtárgyalásra és elfogadásra került az
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017/2018-as nevelési év munkaterve.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta Apátfalva község Védőnői Szolgálat 2016. évi teljes körű munkájáról szóló beszámolót.
 A képviselő-testület döntött arról,
hogy csatlakozni kíván a felsőoktatásban
résztvevő hátrányos helyzetű hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulóház.
 A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy Kardos András szegedi lakos az apatfalva.com weboldalon „Apátfalva öröksége” címmel a falu kulturális örökségét bemutató internetes oldalt működtesse.
A képviselő-testület szintén Kardos András kezdeményezésére elfogadta az Apátfalva régi címer használatát.
 Az apátfalvi Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet képviselője Károlyi Sándor elnök pályázatot nyújtott
be Apátfalvi Tanoda program megvalósítására, mely pályázatot meg is nyert a
szervezet. Ennek kapcsán az Együttélés
Cigány Érdekvédelmi Szervezet 2017.
szeptember 1. napjától 2019. július 31.
napjáig, összesen 23 hónap időtartamra
bérbe kívánja venni az Apátfalva, Hunyadi u. 15. szám alatti Szigetház Tanári szoba elnevezésű helyiségét, a nagy
terem, földszinti étkező valamint mellékhelyiség használattal, valamint alkalomszerűen hétvégi napokon is bruttó
60.000 Ft/hó bérleti díjért.
Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy az apátfalvi Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezettel együttműködési
megállapodást kössön.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta az önkormányzat energia megtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos

kötelezettségeiről szóló tájékoztatót.
 A képviselő-testület elfogadta azt, hogy
az Apátfalváról – egyedül bejárni nem tudó – maximum 7 gyermeket, aki a Pápay
Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola,
Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe jár, tanítási napokon az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal elől 7.30-órakor
induló Önkormányzat tulajdonában lévő 9 személyes autóbusz az iskolába beszállítja. A hazahozatalról a szülőnek kell
gondoskodnia.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. szeptember

SZÜLETÉS:
Születés 2017 szeptemberében nem
történt.

HALÁLESET:
Mátó Katalin Erzsébet
Apátfalva, Hóvirág u. 4. Élt: 70 évet
Gémes Mihályné (Rovó Rozália)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 30. Élt: 90
évet
Derenkó Lajos
Apátfalva, Ady E. u. 17. Élt: 68 évet
Varga Mihály
Apátfalva, Móricz Zs. u. 25. Élt: 74
évet
Bálint János
Apátfalva, Liget u. 29. Élt: 80 évet
Szigeti Istvánné (Baka Margit)
Apátfalva, Árpád u. 28. Élt: 91 évet
Tóth Istvánné (Bódi Rozália)
Apátfalva, Templom u. 11. Élt: 90 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre szeptember hónapban nem került sor.

2017. október

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

3

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ISKOLAI HÍREK
Nagyon izgalmas eseményen vettek részt
a második osztály tanulói néhány nappal
ezelőtt. Ildikó néni, az egyik osztálytársunk anyukája, a jelelés alapjaiba vezetett
be bennünket. A jelnyelv a siketeknek kidolgozott jelekből álló rendszer, mely a
szavak nélküli tudatos kommunikációt
teszi lehetővé. Ezt ismerhettük meg egy
rendhagyó tanítási óra keretében. Megtanultunk jelnyelven köszönni, bemutatkozni, valamint családdal, iskolával,
hétköznapi élettel kapcsolatos szavakat is
gyakoroltak a gyerekek. Nagyon jól érez- kó néninek, hogy eljött hozzánk, bízunk
tük magunkat, köszönjük szépen Ildi- benne, hogy más osztályokkal is meg

DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP
Október 1. jeles nap volt Apátfalván, a

tudja ismertetni ezt a számunkra ismeretlen világot.

nítási napon tartja az őszi akadályversenyét. Ebben az évben az alsó tagozatosok
a népmese bűvöletében játszottak érdekes feladatokat. Volt itt mesenézés Magdi nénivel, sárkányfej legyőzése Tamás
bácsival, vetélkedő meseismeretből Hajni nénivel, Hamupipőke helyébe képzelhették magukat a gyerekek Marianna
nénivel, Zsuzsa nénivel pedig sótartót
hajtogattak az ismert mese nyomán. A
szabadban pedig a Jégvarázsból ismert
hótaposóval kellett megbirkózni Gyöngyi nénivel. Marika néni színes ejtőernyővel játszott a gyerekekkel, Mónika
hagyományos búcsú ideje. A Diákön- néni pedig mesebeli almákat kerestetett
kormányzat rendszerint ezt követő ta- meg a gyerkőcökkel.

FECSKETÁBOR
Iskolánkban már hagyományként minden évben megrendezésre kerül az elsősök gördülékenyebb beilleszkedését elősegítő Fecsketábor. A délelőttön a leendő
elsősök, óvónénik és tanító nénik vettek részt. A délelőtt folyamán a gyerekek új játékokat próbálhattak ki,
barkácsoltak, játékos ügyességi feladatokat oldottak
meg. Úgy gondoljuk, nagyon hasznos volt ez a pár óra
mindenkinek és az első iskolai napokon már mint ismerősök üdvözölhettük egymást.
tanító nénik

A FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK az új sportcsarnokban változatos
versenyeken vettek részt. Bereczki Laci bácsi csapatokra osztotta
őket, és sorversenyeken bizonyíthatták ügyességüket. A töltésen
pedig kötélhúzás és zsákban futás szerzett felhőtlen perceket a
gyerekeknek.
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GÓLYATRÉNING, AVAGY
MAKÓI KÖZÉPISKOLÁKBAN JÁRTUNK…
2017 ősze mozgalmas időszak a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Október 3-án
egy pályázat segítségével az apátfalvi diákok egész napos látogatást tettek a makói
középiskolákban. A napot a Juhász Gyula Református Gimnáziumban kezdtük,
ahol a megjelent gyerekeket az intézmény
intézményvezetője Lévai Ferencné köszöntötte, majd diákjaik és pedagógusaik
segítségével bemutatták az itt folyó oktatást. Láthattunk rendvédelmi bemutatót, a
diákok humoros szövegek segítségével beszéltek arról, miért is jó „Jugyusnak” lenni.
Csoportokban bejárhattuk a szaktermeket: edzőtermet, csecsemő és ápolói termeket, ahol kipróbálhatták, milyen kézbe
venni egy kisbabát, hogyan vesznek vért a
tanulók, hogyan kell helyesen elsősegélyt
nyújtani. Láthattak rendvédelmi órát is.
Sok apátfalvi volt diákunkkal is találkozhattunk tanulóként és tanárként egyaránt.
A következő állomásunk a József Attila
Gimnázium volt, ahol Huszár Szabolcs
intézményvezető helyettes köszöntötte a
csapatot. A zene világnapja alkalmából te-

hetséges diákjaik adtak koncertet a tanulóinknak. Ezt követően megismerhettük
az iskola kínálatát a különböző fakultációkról és lehetőségekről. Ebéd után a Návay Lajos Szakgimnázium és Szakképző
Iskolában folytattuk utunkat, ahol Kincses
Tímea köszöntötte a jócskán kibővült hallgatóságot, és érdekes vetélkedőre invitálta
az iskolai csapatokat. Az apátfalvi diákokon kívül magyarcsanádi, kiszombori,
bartókos, almásis és szignumos diákok
mérték össze tudásukat a pályaorientáció
témájában. A feladatok segítségével megismerhettük az intézmény kínálatát, tanárait egyaránt. A vetélkedőn iskolánk egyik

csapata egy ponttal lemaradva a győztestől
II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Sipos
Kamilla, Vörös Péter, Mátó Domonkos,
Balog Vig Martin és Vass Roland Márkó
voltak. A délutáni rendezvényen a média
is részt vett, a Makó TV riportot készített
egyik diákunkkal, illetve a Makó Híradó
internetes újságban olvasható írás a rendezvényről. Köszönettel tartozunk a fogadó középiskoláknak, valamint a makói
ENI-nek is a jól sikerült programért.
Kollárné Gacsó Julianna,
Balázs Katalin Judit

FÖLDEÁKI MARATONFUTÁS
2017. szeptember 23-án iskolánk csapata hagyományosan részt vett a földeáki
maraton váltófutáson. Az idén jelentősen
lecserélődött, megfiatalodott csapatunk.
Júniusban elballagtak a jól futó 8. osztályosaink. Az utódok az 5. osztályosok
közül kerültek ki, akiknek ez volt az első jelentős futásuk. Nagy küzdelemben a
II. helyet sikerült megszereznünk a rangos
versenyben. A csapat tagjai: Antal László, Bájer Árpád, Ottlokán Szavéta, Szabó
Levente 5. osztályos tanulók. Rácz Tímea,
Rácz Enikő, Szalárdi Sándor, Kerekes Nóra, Gyenge Dominika, Balogh Nikolett és
Kerekes Csongor 6. osztályos diákok. Varga Csenge, Bitter Brendon, Suhajda Lilla,
Bakai Boglárka, Ottlokán Radován 7. osz- Patrik, Máthé Anita, Szabó Máté, Szaba- után közösen fogyasztottuk el Mátó Lajos
tályos, Konkoly Tifani, Vörös Péter, Rabi dos Dávid 8. osztályos tanulók. A verseny tanár bácsi által főzött pörköltet.
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BÍBIC OVIS HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Intézményünk nevében szeretnénk
megköszönni Bíró Antal és felesége,
Erzsike egyéni vállalkozók önzetlen
segítségét. Óvodáink nyílászáróira ingyen készítették el a szükséges
5 darab szúnyoghálót, melynek értéke 25.000 Ft lett volna. Támogatásukért hálás szívvel mondunk
köszönetet!
Az óvoda minden dolgozója

30 ÉVES JUBILEUM
2017. szeptember 25-én Szekeres
Ferenc Apátfalva Község polgármestere és Luczó Anikó az Apátfalvi Bíbic
Egységes Óvoda – Bölcsőde megbízott intézményvezetője jubileumi jutalmat nyújtott át Faragó Erzsébetnek,
Zsóka óvónéninek, intézményünk
óvodapedagógusának a 30 év odaadó, lelkiismeretes munkájáért. Zsóka
élethivatásának tekinti a gyermekek
nevelését, oktatását, az általános iskolára történő felkészítését. Munkája
során fáradhatatlanul tanúbizonyságot tesz gyermekszeretetéről, elhivatottságáról, szakmai fejlődéséről,
elkötelezettségről.
Óvodánk minden dolgozója nevében
kívánok Zsókának jó egészséget, további munkájához szakmai sikereket!
Luczó Anikó
megbízott intézményvezető
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KOMOLYZENEI KONCERTEN
AZ APÁTFALVI ÓVODÁSOK
Az Apátfalvi Dózsa György Általános iskola immáron három éve részese a világhírű Fesztiválzenekar által megrendezett
Tértánc koncertnek. A koncert nemcsak
abból áll, hogy a gyerekek a komoly zenére megtanulnak mozogni, táncolni,
hanem lassan már egy egész évben tartó
rendezvénysorozat is. Volt regionális próba itt nálunk, voltunk Tértánc táborban, és
nyáron az Apátfalvi Faluházban a világhírű Fesztivál Zenekar kis csapata ingyenes
koncertet adott a gyerekeknek Zenevár
címmel. A zenekar komolyzenén keresztül mesélt el egy mesét.
Ezen a koncerten részt vett az általános
iskolások mellett az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde Rákóczi utcai
tagóvodájának Szivárvány csoportja is. A
koncert előtt a játszóházban „hangszereket” lehetett készíteni, amit a koncert
végén egy közös zenélésben használtak
a gyerekek. Beláttunk a kulisszák mögé,
láthattunk sok érdekes hangszert és láthattuk, hogyan gyakorolnak a művészek.
A zenekar tagjai kicsit meglepődtek, mikor megérkeztünk a Faluházba, hiszen
ők óvodások, és személy szerint én is
kicsit féltem, hogy hogyan fogjak érezni

RUHA
BÖRZE
Az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálata
2017. október 12-én
ruhabörzét tart az intézmény
kerthelyiségében
13 és 15 óra között.

Puskásné Ember Ninette
intézményegységvezető

magukat az óvodások egy komolyzenei
koncerten, de gyorsan beláttam én is és
a zenekar tagjai is, hogy kár volt félni,
mert a gyerekek nagyon élvezték. A zenekar tagjai is örömmel látták a sok csillogó
pici szempárt a koncert alatt. Az ország-

ban mi voltunk az első óvoda, akik ezen a
Zenevár koncerten részt vehettünk, mert
ezt igazán iskolásoknak szokták szervezni. Hatalmas élménnyel tértünk vissza az
óvodába, ahol még napokon keresztül a
gyerekek koncerteset játszottak, bármilyen eszközből képesek voltak hangszert
készíteni és zenélni. A Fesztiválzenekartól kaptunk egy papírszéket, olyat, amin
a nézők szoktak ülni Budapesten a Hősök
terén a Tértánc koncerten, és azt kérték,
írjam rá mi volt a véleménye a gyerekeknek a koncertről, vagy rajzolják rá élményeiket. Elkészült a szék, az óvodások
és az általános iskolások részéről is így
augusztus végén futár jött érte és vitte a
Fesztiválzenekarnak Budapestre. A székeket árverésre bocsátják, ezzel is pénzt
gyűjtve a következő Tértánc koncertre.
Nagyon örülünk, és hálásan köszönjük a
Fesztiválzenekarnak, hogy az óvodások is
részt vehettek e komolyzenei koncerten
és reméljük lehet még ilyen élményben
részünk.
Csenteri Andrea
óvodapedagógus

ÉLELMISZERBANK
ADOMÁNYOSZTÁS
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata augusztus 7-től mindennap élelmiszer csomagot oszt (pékárut, zöldséget,
gyümölcsöt) a Család és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében, amit a szegedi
Makkosházi körúton található TESCO áruházból Apátfalva Község Önkormányzatának autójával szállítanak ki az osztás színhelyére. Naponta kb. 12 család kap élelmiszer csomagot.
Ezeket az élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank által kiírt „élelmiszermentő
pályázatán” nyertük. Az élelmiszerbank 2017-ben is folytatja áruházi élelmiszermentő programját és bővíti a résztvevő áruházak számát: több mint 200 áruházban (Aldi, Auchan és Tesco) lehet élelmiszermentésre pályázni.
Puskásné Ember Ninette
intézményegységvezető
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NYÁRI PEZSGÉS
A SZIGETHÁZBAN
Az idei nyáron is sok színes program otthona volt a Szigetház.
Júniusban a makói Almási iskola 4. osztálya volt a vendégünk. Kerékpárral érkeztek és egy fergeteges kiránduláson voltak
nálunk. Az első nap tanyalátogatás keretein belül megismerkedhettek a tanyasi élet
rejtelmeivel, ahova lovaskocsival mentek.
Majd egy élményekben gazdag számháború vette kezdetét a Maros-parton, az estét
egy jó hangulatú szalonnasütéssel zárták.
mindenki sok mesélni valóval tért haza.
Júliusban a táboroké volt a főszerep. Először Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata szervezett tábort, majd az
Apátfalvi Ifjúsági Klub szervezésében ifjúsági tábornak biztosítottunk helyet. Július
végén Apátfalva Község Önkormányzata
kenutúrát szervezett három településnek,
valamint Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala dolgozóinak. A
résztvevők a magyarcsanádi, nagylaki és
apátfalvi önkormányzati dolgozók voltak. A
túra Nagylakról indult és Apátfalván ért véMásnap parasztolimpián vettek részt, majd
ebéd után hazatekertek. Júniusban szintén
az Almási iskola egyik osztálya volt a vendégünk. 12 gyermek élvezhette a pátfalvi
játékokat, lovaskocsikázást illetve a tanyalátogatást. A hosszú nap után egy éjszakát
nálunk töltöttek, majd másnap kerékpárral
távoztak. Szintén júniusban a makói Juhász
Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola egy kalandos kenutúrán vett részt
nálunk. Nagylaktól Apátfalváig eveztek. A
túra által szép élményekkel gazdagodtak,
get. A kenuzás szuperül sikerült, mindenki
jókedvűen szállt partra. A kenuzásból vis�szatérteket marhapörkölttel várták a Szigetházban, utána egy jókedvű kötetlen beszélgetés vette kezdetét a települések dolgozói
között. Mindenki nagyon jól érezte magát,
lehetőség nyílt megismerni a környező települések munkatársait. A nyár folyamán
családi rendezvények is helyt kaptak a
Szigetházban.
Molnár Szabina, Szigetház vezető

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

8

2017. október

AZ APÁTFALVA SC HÍREI
Szeptemberben is remekül szerepeltek csapataink, annak ellenére is, hogy az edzési lehetőségeink egy kicsit beszűkültek. Az iskola műfüves pályáját felújítják, a
sportcsarnok utolsó fázisában van
és elkezdődött a füves nagy pálya
felújítása is. Ha mindezek a munkálatok befejeződnek, remek lehetőségek nyílnak egyesületünk
előtt.
U7-es és U9-es csapataink a Bozsik Tornákon vettek részt Makón és Hódmezővásárhelyen, ahol nagyszerűen szerepeltek,
mindenhol csak is dicsérő szavakat kaptak
a gyerekek és a felkészítő edzők is.
U11-es és U13-as csapataink Makón vettek részt a Bozsik Tornán. Mind a két csapatunkat csak a Makó I-es csapata tudta
legyőzni, a többi csapatot sikerült magunk
mögé utasítani. Az U13-as csapatunk ráadásul egy évvel fiatalabbakból áll, így jövőre még erősebbek lehetünk.
U14-es csapatunk is megkezdte menetelését a bajnokságban. Itt is el kell mondani, hogy a mi csapatunk a legfiatalabb a
mezőnyben.
Eredmények:
Újszegedi TC-Apátfalva SC 0:3 góllövő:
Bitter Brendon 3.
Apátfalva SC-Szentesi Kinizsi 0:3
Rendőr TE-Apátfalva SC 0:2 góllövő: Bitter Brendon 2.

repelt ebbe a hónapban hisz minden meccsét megnyert és sok gólt
szereztek a fiúk.
Eredmények:
Apátfalva
SC-ST.
Mihály SE 18:3 góllövők: Husztiák Tamás 10, Vörös Péter
6, Gáspár Roland,
Pohl Norbert.
Ásotthalomi
TE-Apátfalva SC
0:17
góllövők:
Husztiák Tamás 9, Vörös Péter 5, Bitter
Brendon 2, Gáspár Roland.
Apátfalva SC-Csengele KSE 7:3 góllövők:
Gáspár Roland 4, Husztiák Tamás 2, Vörös Péter.
Baktó-Szegvár–Apátfalva SC 0:18 góllövők: Husztiák Tamás 10, Vörös Péter 4, Sinoros-Szabó Sándor, Pohl Norbert, Hajnal
Róbert, Kurai Péter.

Balástya KSE-Apátfalva SC 1:1 góllövő:
Fodor Roland.
Apátfalva SC-Bordány SK 2:2 góllövők:
Fülöp Soma, Keresztúri Dávid.
Felnőtt csapatunk teljesítménye ebben
a hónapban kicsit hullámzó, de az utolsó két mérkőzés bizakodásra ad okot a
folytatásban.
Eredmények:
Röszke SK-Apátfalva SC 2:1 góllövő: Baranyi András.
Kiszombor KSK-Apátfalva SC 1:1 góllövő:
Sarnyai Tamás.
Apátfalva SC-Móravárosi Kinizsi 0:3
Balástya KSE-Apátfalva SC 0:1 góllövő:
Sarnyai Tamás.
Apátfalva SC-Csanádpalota FC 1:0 góllövő: Sarnyai Tamás.

U19-es csapatunk is gyűjtögeti a bajnokságban a pontokat, igaz őket azért sokszor
sújtják a sérülések is, amik nagyban befolyásolják az eredményeiket.
Eredmények:
Röszke SK-Apátfalva SC 2:1 góllövő:Kardos Gergő.
Kiszombor KSK-Apátfalva SC 4:3 góllövők: Bereczki Ádám, Varga Zsolt, Csenki
Márk.
Apátfalva SC-Móravárosi Kinizsi 2:1 Gól- Hajrá Apátfalva SC!
U16-os csapatunk várakozáson felül sze- lövő: Kardos Gergő 2.
Koczkás Zoltán, edző

2017. október

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

9

KLARINÉTSZÓRA NYÍLT
A TANODA

„A legnehezebben a fizika megy,
s remélem, hogy itt délutánonként jobban megtanulhatom” –
mondta szeptember 14-én az
apátfalvi Szigetházban Varga
Petra. A nyolcadik osztályos diáklány annak a 26 gyermeknek
az egyike, aki tanodás is egyben. Az Apátfalvi Tanodában
szeptember 14-én tartották az
évnyitóját.
Az Együttélés Cigány Érdekvédelmi
Szervezet sikeres pályázatának köszönhetően az idén is tudnak foglalkozni az
Apátfalvi Tanodában olyan, elsősorban
hátrányos helyzetű gyermekekkel, akiknek problémáik akadnak a különböző
tantárgyakkal. A Szigetházban csütörtökön tartották az ünnepélyes tanévnyitót,
melyen Szekeres Ferenc polgármester
köszöntötte a jelenlévőket, a kis tanodások pedig rövid műsort adtak.
Farkas Zsuzsanna szakmai vezető: „A tanodát úgy kell elképzelni, mint egy nagy
családot. Ide a gyerekek a közép-, illetve
az általános iskolai foglalkozások után
járnak. Nem csupán arról szól, hogy
korrepetálják őket, hanem megtanítják
nekik a közösségi élet lényegét, persze,
sok játékkal, illetve olyan foglalkozásokkal, melyekbe a családjukat is bevonják.”

azóta néhányan már diplomát is szereztek” – mondta Károlyi Sándor. A sikeresen
pályázó szervezet, valamint a helyi roma
nemzetiségi önkormányzat elnöke kifejtette: a tanodai nevelés az egész családra
jó hatással van, hiszen számos esetben közösen jönnek el egy-egy programra. „A cigány família motorja mindig az édesanya,
ha őt sikerül meggyőznünk az oktatás
fontosságáról, akkor nyert ügyünk van” –
mondta Károlyi Sándor.
Varga Petra a Dózsa György Általános Iskola végzőse. „A barátnőim már tanodások, s ők javasolták, hogy legyek én is az,
így eljöttem” – árulta el a 14 éves lány. Petrától megtudtuk, hogy a tantárgyak közül
a fizika megy neki a legnehezebben, ezért
a tanodában ezt szeretné a leginkább gyakorolni. Erre lehetősége is nyílik, hiszen
mentortanárok segítik, korrepetálják őket.
Petra is részese volt az évnyitó műsorának,
klarinéton játszott. Vargáék igazi muzsikusok, hiszen a nagylányon kívül az öccse
és az édesapja is zenél.
(www.promenad.hu cikke alapján)
„Apátfalván nem ez az első éve a tanodának. – Nagyon büszke vagyok azokra a
gyerekekre, akik a korábbi esztendőkben
idejártak, nem csupán szemmel láthatóan
javult a tanulmányi eredményük, hanem

A tanoda működését a Szigetházban valósítja meg az Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet, melyet az Önkormányzattól havi 60.000 forintért bérel.
(-szerk.-)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
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 korszerűsítésére 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

Apátfalva Község Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert a Nemzeti Kulturális Alap, Zeneművészeti kollégiumában.
A 300.000 Ft támogatást a Borbély András Band Apátfalvi Fúvózenekar eszközbeszerzésére fordítjuk, új művek beszerzésére, repertoárok bővítésére.
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ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK
FEJLESZTÉSE
„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, 12 milliárd forinttal támogatott KEHOP projekt, melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság és konzorciumi partnere az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

A pályázat Apátfalvát is érinti több fejlesztéssel, 1,2 milliárd forint összegben.
Árvízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán, melynek feladata a főcsatorna vizeinek marosi töltésen való átvezetése,
illetve a Maroson érkező nagyobb árhullámok kizárása.
Mobil szivattyúállás épül, a főcsatornán érkező belvizek átemelésére. Az átemelést 20 db 500 l/sec kapacitású mobil szivattyú egység fogja biztosítani.
A műtárgyig bevezető töltésszakaszon üzemi út létesül. A Sámson-Apátfalvi főcsatorna bal parti töltésén a műtárgy és a
43. sz. főút közötti szakaszon 3 m szélességű 8 cm vastagságú aszfalt burkolat épül.
A főcsatorna kotrása a torkolati szakaszon 1 km hosszban fog megvalósulni.
(Készült az ATIVIZIG tájékoztatása alapján)

A NAGYLAKI HATÁRRENDÉSZETI
KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
Nagylak Határrendészeti Kirendeltség feladatát az illetékességi területén látja el, amely
magába foglal 10 település
közigazgatási határát – Csanádpalota, Apátfalva, Magyarcsanád, Pitvaros, Ambrózfalva,
Nagyér, Nagylak, Kövegy, Csanádalberti, Királyhegyes – valamint kettő 00.00-24.00 óra
közötti nyitva tartású (Nagylak Közúti, valamint Csanádpalota Autópálya Határátkelőhely), illetve egy vasárnaponként 07.00-15.00 óra közötti nyitva tartású ideiglenes
határátkelőhelyet.
A kirendeltség feladatrendszerét elsődlegesen az államhatár őrzése, illetve a határátkelőhelyen áthaladó utasok és gépjárművek ellenőrzése teszi

ki. Az utóbbi időben az államhatárt
illegálisan átlépni kívánó személyek
száma a román határszakaszon megnövekedett. Kirendeltségünk az illegális migráció elleni küzdelemben részt
vesz, az államhatárt gyalogos, illetve
gépkocsizó járőrökkel, éjjellátó eszközökkel, valamint a Maros-folyón hajós
járőrszolgálattal őrizzük.
A szomszédos állam határrendészeteivel szorosan együttműködünk, havi
szinten több alkalommal közös járőrszolgálatot szervezünk, amely során a
magyar, valamint a román határrendészek együtt őrzik a két ország határvonalát. Az együttműködés nem
csak a zöld határ őrizeténél, hanem a
határátkelőhelyeken is megmutatkozik, több alkalommal közösen fedett
fel a román és a magyar fél tehergépjárműben, valamint személygépjár-

műben megbújt személyeket. 2017.
évben az ország területén elfogott és
előállított, valamint a határátkelőhelyeken közösen felfedett migránsok
száma meghaladja a 300-300 főt. Az
elfogott migránsok visszaadása a román fél részére minden esetben zökkenőmentesen zajlik.
Ezúton kérjük a lakosság közreműködését az illegális migráció elleni küzdelemben, ha rendelkeznek migrációval kapcsolatos információval, akkor azt
közöljék kirendeltségünk felé telefonon (0630/9506497),
emailen (nagylakhrk@csongrad.police.hu), vagy személyesen a 6933 Nagylak, Petőfi Sándor utca 19-es szám alatt.

12

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2017. október

III. ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI
KIÁLLÍTÁS
brikett is. A mezőgazdasági programban
termelt terményeinket, valamint az állattenyésztésben nevelt állatainkat a prospektusban és a molinón tudtuk bemutatni.
A kiállítás ideje alatt a Mívesház Manufaktúra vezetője és helyettese képviselte
Apátfalvát. Ők rendezték be termékeinkből a pavilont, valamint válaszolták meg
az érdeklődők szakmai kérdéseit. Szombaton a közfoglalkoztatási feladatok ellátásában szerepet játszó munkatársainkkal közösen megtekintettük a kiállítást.
Elfogultság nélkül állíthatom, hogy büszkék lehetünk a közösen elért eredményre. Nagyon sokféle termékünk van, és a
2017. szeptember 22-én és 23-án tű zsírkavaró fakanalak is, mert a városi és termékek zöme a 2015 óta megvalósított
rendezte meg a Belügyminisztéri- külföldi látogatók elképzelni sem tudták, értékteremtő közfoglalkoztatási prograum a III. Országos Közfoglalkozta- hogy mire valók. Különleges elem volt a mok által jöhettek létre. Tehát viszonylag
tási Kiállítást, Budapesten, a Vaj- kiállításon a fa és papírdarálékból készített rövid idő alatt értük el e sokféleséget. A
dahunyad várában.
A rendezvényen 115 közfoglalkoztató és
17 szociális szövetkezet mutathatta be termékeit és tudását. Megyénkből Apátfalva, Maroslele, Székkutas és Szentes kapta
a megtisztelő felkérést a kiállításon való
bemutatkozásra.
Mi, az apátfalvi önkormányzat munkatársai már több hete izgatottan készültünk az
országos bemutatóra. Legszebben sikerült
termékeinket összeválogatva igyekeztünk
mindent bemutatni a rendelkezésünkre
álló aprócska helyen. Az alkalomra molinót készíttettünk, melyen felvonultattuk
a közfoglalkoztatásban termelt termékeket. Brossúrát és önkormányzati névjegykártyát is készítettünk, településünk
jobb megismertetése érdekében. A molinó készítéséhez szükséges képek ös�szeválogatása során jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy milyen sok terméket állít
elő önkormányzatunk, milyen gazdag a
közfoglalkoztatásunk.
A Mívesház Manufaktúra ruhaipari termékei a fel-felbukkanó apátfalvi fehérhímzéssel, és a szőnyegtermékei, a térkő-gyártás
termékei, az asztalosműhely kültéri padjai,
hulladékgyűjtői és virágládái mellett nagy
érdeklődésre tettek számot a nagy mére-
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a hideg, esős idő ellenére sok látogató
élvezte a hangulatos műsort. Minden
tiszteletünk a majorettes lányoké, akik
a hideg időben is a
lenge fellépő ruhákban több műsorszámban remekeltek.
kiállítók pavilonjait megtekintve sokat A hangulatról azt hiszem mindent elmond,
tanulhattunk más települések közfog- hogy a nézők közül többen táncra is perdüllalkoztatási eredményeiből. Érdeklődve tek a Borbély András Band koncertjén.
figyeltük, mások mit és hogyan csinálnak. Jó ötleteket is szereztünk a jövőre
nézve, további fejlesztések lehetőségét is
láttuk. Apátfalva nemcsak a közfoglalkoztatás terén, hanem a kulturális programban
is bemutatkozott. A Vajdahunyad vár kapuja
mellett felállított színpadon fellépett a Borbély András Band Mátó Mátyás vezényletével valamint a Tini Majorette Csoport Mátó
Mátyásné vezetésével. A fúvós zenekar és a
majorettes lányok is hatalmas sikert arattak,
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Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni minden munkatársunknak, aki
a közfoglalkoztatási programokban a
sikeres feladatellátáshoz hozzájárulnak
a mindennapokban, valamint a két művészeti csoportnak, és vezetőiknek, akik
színvonalas fellépésükkel hozzájárultak
Apátfalva szép szerepléséhez a III. Közfoglalkoztatási Kiállításon.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

BURSA HUNGARICA

A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához. A pályázat kiírására 2017. október 3-ig kerül sor. A pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz 2017.
november 7-ig nyújthatják be a felsőoktatási intézmények hallgatói. A pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha a
családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, 42.750 Ft-ot, a pályázót egyedül nevelő szülő esetén pedig a kétszeresét 57.000 Ft-ot nem haladja meg.

őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

„B” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert, érettségizett pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben
ténylegesen megkezdik.

„A” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében fel- A pályázathoz szükséges kérelem átvehető munkaidőben a
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók polgármesteri hivatalban Varga Györgynénél, illetve letöltheis. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 tő a www.emet.gov.hu internetes oldalon.
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III. GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL, 2017

Szeptember 16-án, délután a Hunyadi utcai parkban vette kezdetét a III. Gasztronómiai Fesztivál, melyet a korábbiakhoz
hasonlóan Apátfalva Község Önkormányzata szervezett meg. A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel már koradélután
kezdetét vette a regisztráció, amely elengedhetetlen velejárója volt a finomabbnál
finomabb ételek kóstolásának. Természetesen, hogy a kilátogatóknak legyen mit
megkóstolni, ahhoz nagyon sok ember
önzetlen segítsége, munkája kellett.
A bográcsban készült ételek elkészítéséhez
kellett a legtöbb idő, így azokhoz már a
reggeli órákban hozzákezdtek. Köszönjük
a kakaspörköltet, sertéspörköltet, babgulyást, birkapörköltet elkészítő segítők
munkáját. Idén a Bökény Népe Kulturális
és Harcművészeti Egyesület is képviseltette magát Áldós levesükkel a fesztiválon. A
Napsugár Baráti Klub lelkes és önzetlen
tagjai idén is kitettek magukért. A kihelyezett mobilkemencékben és gázrózsákon
sültek a finomabbnál finomabb ételek. Folyamatosan készült a kőttes, a csörege, a
kenyérlángos, a barátfüle, a cúkoros pogácsa és a diós rácsos. A román és cigány kisebbségi önkormányzatok is kapcsolódtak
rendezvényünkhöz. A közel 600 főt kitevő
regisztráló 14 különböző ételt kóstolhatott meg a nap folyamán. A sütögetés mellett akadt egyéb látványosság, néznivaló
is a szombat délutáni programok között.
A Napsugár Baráti Klub asszonyai közül

csupán regisztrálni kellett, hiszen minden vendég kapott egy tombolaszelvényt,
amellyel részt vehetett a sorsoláson. A
délután folyamán indítottunk egy aszfaltrajzversenyt, melynek győztesei a Gulyás
lányok voltak: Evelin, Nikolett és Vivien.
Gratulálunk nekik, ügyesek voltak! A folytatásban a Károlyi Trió fellépése következett. A közel egy órás műsor után a színpadot ismét a divat uralta, majd a tombolahúzás második, egyben utolsó etapja
következett. A fődíj az Önkormányzat asztalos műhelye által készített pad volt, melyen „Apátfalva gasztronapok 2017” felirat
állt. A folytatásban egy meglepetés előadó
következett Szilvási Kata személyében, aki
többen is várták az érdeklődőket, hogy két számmal mutatkozott be az apátfalvi
beavathassák őket a csigatészta elkészíté- lakosok előtt, nagy sikerrel. Végezetül a
sének rejtelmeibe. Kisebb kiállítás kereté- Punye Band hozta jó hangulatba az embeben a Langó Hagyományőrző Ház állított reket az est hátralévő részében.
ki régi eszközöket, edényeket, használati Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy

tárgyakat, melyek kapcsolódnak, kapcsolódtak a gasztronómiához. A Faluház és a
Szigetház dolgozói mellett az ifjúsági klub
tagjai varázsoltak mosolyt a gyerekek arcára egy-egy csillámtetoválással, arcfestéssel. Köszönjük nekik a segítséget!
Szekeres Ferenc megnyitó beszéde után
kezdődtek a színpadi programok. Első fellépőként Apátfalva Község Önkormányzata Mívesház Manufaktúrájának
divatbemutatóját csodálhatták meg az érdeklődők. Ezt követte a tombola húzás az
Önkormányzat Közfoglalkoztatási programjában megtermelt javak kisorsolásával. A tombolahúzáson való részvételhez,

megköszönjem a Polgárőrségnek és mindazoknak az állhatatos segítségét, akik lehetővé tették, hogy megvalósulhatott a III.
Gasztronómiai Fesztivál.
Köszönöm Önöknek, Nektek a segítséget.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési munkatársa
Apátfalva Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki mindenkinek,
aki önzetlen munkájával segítette
a rendezvény megvalósulását.
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KERÉKPÁROZÁSSAL
A MELLRÁK ELLEN
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Világszerte és Magyarországon is
ebben a hónapban számtalan rendezvénnyel hívták fel a figyelmet a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára.
Az utóbbi időben lehetőség van arra, hogy jól felszerelt szűrőbusszal járják a
kisebb településeket a szakemberek, így minél több embernek lehetősége nyílik
helyben részt venni a szűréseken.
Apátfalván 2017. október 14-én lesz a szűrés.
Egészségünk megőrzése érdekében fontos, hogy rendszeresen részt vegyünk a
szűrővizsgálatokon, egészségesen táplálkozzunk, és sokat mozogjunk. Jelképes
biciklitúrával 2017. október 13-án péntek délután nemcsak Apátfalván, hanem
a környező falvakban és városokban ugyanebben az időpontban 15 órakor indulnak útnak azok a hölgyek, akik részt vesznek mammográfiai szűrésen, valamint azok a szimpatizánsok, akik támogatják a szűrővizsgálatok fontosságát.
14.30-tól regisztráció lesz a Művelődési ház előtt, 15 órától indul a rövid
biciklitúra.
A regisztráltak között a túra után ajándékokat sorsolunk ki.
Mindenkit szeretettel várunk!
Védőnők

15

MAMMOGRÁFIAI
SZŰRÉS
2017. október 14-én (szombat) 8–17 óráig mammográfiai szűrés lesz az önkormányzat előtt lévő szűrőbuszban.
Szűrésre azokat a hölgyeket várjuk,
akik behívólevelet kaptak. Indokolt
esetben háziorvosi beutalóval is
részt vehet a szűrésen. Behívólevelét,
TAJ kártyáját hozza magával. További tájékoztatás és időpont kérés Bakáné Nagy Gyöngyi védőnőnél kérhető személyesen vagy 62/260-051es telefonon reggel 8-9 óra között.
Aki nem tud szombaton eljönni, azt
17-én (kedd) vagy 19-én (csütörtök)
8–10 óráig a behívólevéllel fogadják
Makón a röntgenosztályon.
Védőnők
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐKET
OSZTANAK APÁTFALVÁN
Nagy, egyenként 240 literes kukákkal teli utánfutóval járja Apátfalvát az önkormányzat traktora.
Amint mind az 1200 háztartásba
eljuttatják a sárga edényzetet, indulhat is a házaktól való szeletív
hulladékgyűjtés.
Ahogy nagyon sok más településen, így
Apátfalván is a DAREH Bázis Hulladék
Gazdalkodási Nonprofit Zrt. végzi a hulladékszállítást. Emiatt a községben is változni
fog a szolgáltatás. Ennek legfőbb oka, hogy
bevezetik a háztól való szelektív hulladék
begyűjtését. Ehhez új, sárga színű kukákat
kapnak a lakosok. Apátfalván az önkormányzat segít abban a helyieknek, hogy
kiviszik az ingatlanokhoz az új edényzetet.
„Az önkormányzat munkatársai munkanapokon 14 és 18 óra között járják a községet és szervezett formában viszik ki a
kukákat” – nyilatkozta Szekeres Ferenc. A
polgármester hozzátette: akit nem találnak
otthon, annak el kell jönnie a szemetesért.
Erre szombatonként 10 és 12 óra között van
lehetősége az önkormányzat telephelyén,
vagyis a régi téglagyár udvarán.
Háromféle szelektíven gyűjthető hulladékot, vagyis papírt, műanyagot és fémet lehet bedobni a 240 literes edényzetbe. De

pontosan mit, azt minden kuka fedelére rá
is ragasztották. Ezen kívül egy külön tájékoztató nyomtatványt is kapnak az apátfalviak a szemetessel együtt. – „Összesen 1200
háztartásba kell kivinni a sárga kukákat, ha
mindenki átvette, utána indulhat a szelektív
hulladékgyűjtés” – emelte ki Szekeres Ferenc. A kommunális szemetet Apátfalván
heti egy alkalommal viszik el. A tervek szerint a szelektívet viszont havonta egyszer
fogják. Ennek a napja egybe fog esni a kommunáliséval, így havonta egy alkalommal
két kukát kell kitenniük az apátfalviaknak.
De ennek a pontos időpontjáról a későbbiekben értesítik a lakosokat.

„Nagyon örülök ennek az új szolgáltatásnak, de már korábban is be lehetett volna
vezetni, mert ezzel a környezetünket védjük” – vélekedett az egyik apátfalvi, Tóth
Imre. Az 56 esztendős férfi elmondta: korábban volt a faluban úgynevezett gyűjtősziget, de sajnos nem vált be, mert néhányan mindenfélét odahordtak, nem csak
az újrahasznosítható anyagokat.” A házaktól való elszállítással pedig rá lehet nevelni
az embereket arra, hogy figyeljenek oda a
környezetünk tisztaságára” – emelte ki a
végén Tóth Imre.
(www. promenad.hu cikke alapján)

LOMTALANÍTÁS
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja Apátfalva Település lakosságát, hogy 2017. október
14-én, szombati napon lomtalanítást végez a falu területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a
lakosokat, hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb október 14-én reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé úgy, hogy
az ne akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy
a lomtalanítás kizárólag a lomok elszál-

lítására szolgál, a későn kihelyezett lomok elszállítása nem áll módunkban.
SZABAD: matrac, ágy, ágykeret, műanyag szék, asztal, fa szék, asztal, műanyag gyerekjáték, bicikli-gumiabroncs,
hungarocell, egyéb bútorok, háztartási
tárgyak, szőnyeg, dobozba csomagolt befőttes üveg, slag, edények (max.
30×30 cm), könyv.
TILOS: elektronikai hulladék, számítógép, laptop, hűtő, folyékony hulladék,
nyomás alatt lévő gáz, gázpalack, robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes anyag,
maró, korrózív anyag, kórházi vagy más
humán-egészségügyi anyag, állategész-

ségügyi anyag, személygépkocsi gumiabroncs, aprított gumiabroncs, előkezelés nélküli szennyvízcsap, zöldhulladék,
kerti hulladék, állati tetem, fertőző hulladék, vérrel szennyezett hulladék, festékes vödör, autó szélvédő üveg, építési
törmelék, ételmaradék, gyermekpelenka, üveghulladék, gipszkarton, palatető,
föld, kövek, papír, lakkok, fémhulladék,
olajjal szennyezett hulladék, éles, hegyes eszközök, trágya.
Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft.
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SZENT MIHÁLY–NAPI BÚCSÚ
ÉS KÖRMENET
260 éves templomunk

JERIKÓ ZARÁNDOKLAT

Idén is érintették községünket a Jerikó Zarándoklat résztvevői. Szeptember 26-án
érkeztek Mezőkovácsházáról és 28-án, a
reggeli órákban folytatták útjukat Kiszomborra. Itt tartózkodásuk alatt Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester asszony
elhelyezte az apátfalvi szalagot a zászlójukon, hogy ezzel is emléket állítsunk településünkről. Erről a zarándoklatról azt kell
tudni, hogy résztvevői immár negyedik
éve járják az országhatárt gyalogosan. Napi 20–30 km megtételével haladnak napközben, majd az éjszakákat egy–egy adott
településen eltöltve, a reggeli misét követően folytatják útjukat. Minden évben, augusztus 15-én – ezen a napon ajánlotta fel
Szent István királyunk Szűz Máriának a

Magyarok Nagyasszonyának az országunkat – indul a zarándoklat Esztergomból.
Két irányba indultak neki a résztvevők. Az
egyik csoport a nyugati útvonalon, míg a
másik – amely minket is érintett – a keleti
útvonalon indult el és végezetül szeptember 30-án, Szegeden találkoztak. Útjuk során bárki csatlakozhatott hozzájuk kisebb
– nagyobb távokra. Céljuk – mint azt Kiss
Zoltántól, a keleti útvonal szervezőjétől
megtudtam –, hogy szorosan a határ mentén haladva körül „öleljék”, imádkozzák az
egész magyar földet, ezzel megszenteljék,
visszafoglalják Jézus birtokába ezt a drága
országot.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési munkatársa

KEDVES
KÖNYVMOLYOK!

Mint a legtöbb könyvtárban, október 16-tól nálunk is bevezetésre kerül a gépi kölcsönzés!
Az alábbiak szerint módosulnak a
kölcsönzés szabályai:
1. Kölcsönözhető dokumentumok
száma: 6 db.
2. Kölcsönzési időtartam: 21 nap.
3. Hosszabbítási lehetőség:
2 alkalom.
Köszönjük együttműködésüket!
Molnár Ildikó
könyvtáros
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A HAGYOMÁNYŐRZŐK MEGTÁNCOLTATTÁK
AZ IPAROSOKAT A LANGÓ-HÁZNÁL
Szeptember utolsó hétvégéjén az ország minden részéből iparosok érkeztek
Apátfalvára.
A KIOSZ–IPOSZ Országos Ifjúsági Bizottsága 1981-ben alakult újjá, amióta ez a társaság együtt volt.
AZ Országos Ifjúsági Bizottság (röviden
OIB), 20 főből állt, melyben minden megye egy-egy kisiparosa, illetve vállalkozója
képviseltette magát.
Havonta ülésezett, melynek volt egy titkára az országos központban, aki a bizottsági munkát koordinálta. Feladata volt az
ifjúságpolitikai rendezvények, sportmozgalom, brigádmozgalom, stb. szervezése
és lebonyolítása. A hivatalos formája az
OIB működésének megszűnt, elhatározta
a csapat, hogy barátokként összejövünk
minden évben, saját költségviseléssel,
minden évben máshol. Ezáltal országjárásba kezdtünk 1996-ban, és azóta ez a hagyomány folytatódik minden év október
első hétvégéjén.
Immár 23. alkalommal jöttünk össze (ebben benne van egy Budapest, és nincs
benne egy Erdélyi körút). A programok
fantasztikusak, csak az Ifjúsági Bizottság
kissé elfáradt, megöregedett, mindenki

kevesebbet bír, és nagy részünk nyugdíjas.
Makón 1999-ben voltunk első alkalommal, és idén Apátfalva megismerése teljesen újszerű volt, ami mindenkinek nagyon
tetszett. Az általam szervezett programsorozatból a szombati napot említeném, melyen Apátfalva értékeit mutathattuk be. Az
ünnepi szentmise, és a körmenet után a
Langó Házban töltöttük a napot. Kézműves vásárosok mellett egy vidám darabbal,
apátfalvi népviseletbe öltözve nevettette
meg a vendégeket a Hagyományőrző Csoport. Ebéd után lovas kocsizás következett,
a vendégek így láthatták meg Apátfalva és
a Maros part szépségeit. A nap folyamán

a vendégek megismerkedhettek a Langó
Hagyományőrző Ház gyűjteményével és
a hozzá kapcsolódó ismeretekkel, történetekkel is a házigazdák jóvoltából. A szép
őszi időben, a szabadban jóízű beszélgetéseket folytattak a vendégek.
Jövőre Cegléden találkozunk ugyan ebben
az időben, és elmondhatjuk, hogy „magasra tettük a lécet” a soron következő
szervezőnek.
Köszönjük a vendéglátóknak a szíves fogadtatást, és a vendégszeretetet, valamint
mindenki önzetlen segítségét!
Joó Jutka
szervező

Meghívó
Az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport nagyon sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2017. október 14-én (szombaton) 19 órakor kezdődő

RÉGI IDŐK SZÜRETI BÁLJÁRA
A rendezvényt az apátfalvi szüreti bálak eredeti hagyománya alapján szervezik, ezért a szervezők kérik,
hogy a kedves vendégek öltözékük megválasztásában is törekedjenek ennek figyelembevételére,
valamint a lányoknak a gardimama kísérete ajánlott!

Zenél: A Hagyományőrző Csoport zenekara
Régi idők slágerei csendülnek fel az est folyamán.
A rendezvény helyszíne a Faluház nagyterme (Apátfalva, Templom u. 57. sz.)
Büfé a rendezvény helyszínén biztosított, melyet minden kedves vendég ízlése és pénztárcája szerint igénybe vehet.
A bálon a részvétel díjtalan.
Szeretettel vár mindenkit a szervezőség!

2017. október

apróhirdetések
1500 db kisméretű cserép, kétkerekű gumis kézikocsi és vastalicska eladó.
Érdeklődni: Apátfalva, Kossuth u. 99.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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
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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

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

EBZÁRLAT
ÉS LEGELTETÉSI TILALOM!

FAGALLYAZÁS

A Borbolya 2000 Bt. a DÉMÁSZ
ZRT. fagallyazó partnereként 2017.
október hónapban az elektromos
hálózat biztonsági övezetének karbantartása céljából gallyazási munkákat végez Apátfalva belterületén.
Megértésüket és türelmüket
előre is köszönjük!
Káity Szilárd,
telefon: +3630-281-0288

ELEKTRONIKAIHUL
LADÉK–GYŰJTÉS
Apátfalva Község Önkormányzata
lakossági elektronikaihulladék–
gyűjtést szervez.
Időpontja: 2017. október 11-től 2017.
október 25-ig minden hétköznap, 7
órától 13 óráig
Helye: „Dancsi telep”a volt téglagyár
területe (Széchenyi u. 15.)

2017. szeptember 30–október 20. között
21 napon keresztül
APÁTFALVA, MAGYARCSANÁD, NAGYLAK,
KÖVEGY KÖZSÉG BELTERÜLETNEK NEM
MINŐSÜLŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN.

Kérjük, hogy az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek:
zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres
erők és fegyveres testületek ebei, a segítő terápiás ebek, valamint a látássérült
embereket vezető ebek rendeltetési cél-

juknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól. Az ebzárlat
alatt befogott kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára. Az állatok legeltetése a
fent nevezett időben Tilos!
Kérjük hogy:
Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez.
Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz!
Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa
távol a csalétektől!
Gyermekeit is figyelmeztesse a
fentiekre!
Az erről szóló határozat megtekinthető Apátfalva Község Polgármesteri Hivatalában és honlapunkon www.apatfalva.hu!
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MAGYAR ÉRTÉKEK NAPJA
Idén, szeptember 9-én, szombaton a budapesti Szent István-bazilika előtti téren a Magyar Nemzeti
Értékek és Hungarikumok Szövetsége, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) együttműködésében, több ágazat összefogásával
valósult meg a III. Magyar Értékek
Napja. Ezen az eseményen 19 megye és 6 határon túli régió mutatta be értékeit.
„Ritka pillanat az, amikor Magyarország
értékeit egy helyen ünnepelhetjük, (…)
nagy dolog ez, hiszen immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre
ez a program” – idézte fel Kárpáti Árpád. Szavai szerint nagy dolog, hogy
minden országrészből, sőt a külhonból Csongrád megyét képviseltük testvéremmel. gye hozott magával egy bőség kosarat. Mi
is érkeztek vendégek, hogy bemutassák A rendezvény megnyitása után került sor a a kosárba makói vöröshagymát és szegedi
értékeiket.
termények megáldására, amit minden me- őrölt paprikát és TV paprikát tettünk. Majd
egy kiállított Magyarország térképére mindegyik megye a saját kosarát rátette. Délutánra szerveztek nekünk programot, örömmel
mentünk a Parlamentbe és a Magyar Nemzeti Múzeumba. Majd este a Szent István
bazilikában meghallgathattunk egy orgona
koncertet. Színvonalas kellemes, tartalmas
nap volt. Örültünk, hogy részese lehettünk
ennek a csodás napnak.
Kerekes Luca, Kerekes Botond
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

Apátfalva Község Önkormányzata és a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2017. november 11-én (szombaton) 15 órakor tartandó

NÉPZENEI TALÁLKOZÓRA
Helye: Faluház nagyterme (Apátfalva, Templom u. 57.)
A rendezvény megtekintése ingyenes!

Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

