APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

V. évfolyam, 4. szám

2018. április

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2018. április 6-án, pénteken 15:30-ra
az apátfalvi

SPORTCSARNOK ÁTADÓÜNNEPSÉGRE
Helyszín:
Sportcsarnok, Apátfalva, Templom u. 68.

PROGRAM:
15:30
Térzene a Borbély András Band közreműködésével
Vezényel: Mátó Mátyás
16:00
Átadóünnepség
beszédet mond:
SZEKERES FERENC
Apátfalva polgármestere
LÁZÁR JÁNOS
Miniszterelnökséget vezető miniszter,
országgyűlési képviselő
NÓGRÁDI TIBOR
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség megyei igazgató
Az épületet felszenteli:
KISS-RIGÓ LÁSZLÓ
szeged-csanádi püspök
Szalag átvágása
Közreműködnek: a Kardos István Néptánc Csoport tagjai,
vezetője: Csenteri Andrea
és az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport tagjai

16:30
Csarnok bejárása
16:45
Barátságos futball mérkőzések
MVFC Berettyóújfalu (Háromszoros Futsal Magyar
Bajnok!) - Apátfalva SC
barátságos futsal mérkőzés
Békéscsaba 1912 ELŐRE - Apátfalva
öregfiúk labdarúgó mérkőzés
Közreműködik: a Tini és Mini Tini Majorette Csoport,
vezető: Mátó Mátyásné
19:00
Pataky Attila fellépése a Faluház előtti téren
(rendezvénysátor)

20:00
Tűzijáték
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
komplex családgondozást végeznek. A
gondozás teljessége kiterjed az anyán és a
csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára a női életszakaszoknak
 Apátfalva Község Önkormányzat Kép- megfelelően prevenciós célból.
viselő-testülete rövidített képviselő-testületi ülést tartott, az Apátfalván 2018. már-  Beszámoló hangzott el a könyvtár és
cius 26-án 17 órakor megtartott Országos a faluház munkájáról, melyet a képviselőAgrárkamarai Fórum miatt. A képviselő- testület elfogadott. A könyvtárlátogatók
testület úgy határozott, hogy azokat az létszámának növelése érdekében fokozotügyeket, melyeket a március 26-i képvise- tan figyelnek az olvasói igényekre, melyek
lő-testületi ülésen nem tud megtárgyalni, nagymértékben befolyásolják az éves álazokat a 2018. március 28-án tartandó lománynövelés során a kötetek és folyórendkívüli ülésen tárgyalja meg.
iratok témáját. A könyvtárba beiratkozott
olvasók száma 2017. évben 151 fő, ebből
 A képviselő-testület elfogadta dr. Laka- felnőtt olvasó 110, 14 éven aluli gyermek
tos-Tóth Andor, a Csongrád Megyei Kor- 41 fő. A Faluház ad helyet a legtöbb önmányhivatal Makói Járási Hivatal hivatal- kormányzati és pedagógiai intézmények
vezető helyettesének szóbeli tájékoztatóját rendezvényeinek, báljainak. A Faluházban
az elmúlt négy évben végzett munkáról.
több csoport is működik, próbál (Kardos
István Gyermek és Felnőtt Néptánccso A képviselő-testület megtárgyalta és port, Apátfalvi Hagyományőrző Csoport,
elfogadta a fogorvos 2017. évi munkájáról Kerekes Márton Népdalkör és Citerazeneszóló beszámolót.
kar, Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar Gyermekcsoportja, Apátfalvi Pó A képviselő-testület elfogadta az Apát- dium Színpad, Borbély András Band és a
falvi Sportcsarnok átadó ünnepségének Tini és Mini Majorett csoport).
tervezetét.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
A képviselő-testület 2018. márci- elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszolus 28-án tartotta rendkívüli ülését gáltatási Központ és a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról
 A képviselő-testület megtárgyalta és szóló beszámolót. Az alapellátásban réelfogadta a háziorvosok 2017. évben vég- szesülők a község közigazgatási területén
zett munkájáról szóló tájékoztatót. Az el- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel renmúlt időszakban személyi változás nem delkező személyek. A szolgáltatások öntörtént, a rendelési idők maradtak a régiek. kéntesen vehetők igénybe. Az intézmény
Az alapellátás működtetési formája nem feladatai közé tartozik, hogy a lakosság
változott, bt. és kft. formában működik. A körében felmerülő igényeket folyamatorendelők a jelenlegi egészségügyi követel- san figyelemmel kísérje, a biztosított szolményeknek megfelelnek.
gáltatások-, gondozási feladatok ellátása,
koordinálása működjön, a szakmai mun A képviselő-testület elfogadta Apát- ka összehangolt legyen.
falva Község Védőnői Szolgálatának 2017.
évi teljes körű munkájáról szóló beszámo-  A Családsegítő Szolgálat Apátfalva
lót. Községünkben két védőnői körzet van. Község Önkormányzata által fenntarAz I. sz. körzetben továbbra is helyettesí- tott Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatátéssel van megoldva az ellátás. A védőnők si Központ keretein belül működik. Az
A képviselő-testület 2018. március
26-án tartotta soros ülését

intézményen belül megvalósul az alapszolgáltatások egymásra épülése, átjárhatósága. A folyamatos információcsere
az egyes ellátási formák dolgozói között
lehetővé teszi, hogy az ellátottak a számukra legmegfelelőbb ellátási típusban
részesüljenek. A családsegítő szolgáltatás
keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevők
környezetére, különös tekintettel a családokra. A Családsegítő Szolgálat tevékenysége széleskörű, teljesen egyformán megjelenő problémák nincsenek. A lakosság
döntő többségénél az anyagi, megélhetési
gondok szerepelnek az első helyen. Ez a
szociális helyzet további anyagi, lakhatási, megélhetési és mentális problémákat
vonz maga után. A szolgálat folyamatosan
gyűjt és adományoz tartós élelmiszereket
és használt ruhákat a rászorulóknak.
 Beszámoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról, mely kiterjedt az igazgatásra, általános és egyéb
igazgatásra (lakás- és helyiségbérleti díjak,
földhaszonbérleti szerződések, adásvételi
szerződés), anyakönyvre, népesség-nyilvántartásra, hagyatékra, szociálpolitikára,
közterületre, műszaki ügyekre, pénzügyre,
adóra. A képviselő-testület a beszámolót
elfogadta.
 A testület megtárgyalta és elfogadta
Apátfalva Község Önkormányzata 2018.
évi közbeszerzési tervét. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján,
az 5.§ (1) bekezdésében meghatározott
ajánlatkérők a költségvetési év elején –
legkésőbb március 31-ig – éves, összesített
közbeszerzési tervet készítenek az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről.
 A képviselő-testület elfogadta Apátfalva Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) Ör.
IV. módosító javaslatát.
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 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 5/2018.
(III.29.) Önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról egyidejűleg
a 14/2003.(05.07.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette. A rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a képviselő-testület rendeletben kívánta szabályozni, hogy a díszpolgári címet olyan személy
kaphatja meg, aki kimagasló munkásságával közvetlen hozzájárult a község fejlődéséhez, a község tekintélyének emeléséhez.
 A képviselő-testület megalkotta a
6/2018.(III.29.) önkormányzati rendeletét
Apátfalva község kitüntető címeinek alapításáról és adományozásáról.
 A képviselő-testület megalkotta a
7/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletét
a településkép védelméről, egyidejűleg a
22/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet
Apátfalva község helyi építészei örökségének védelméről hatályát veszti.
 Tájékoztató hangzott el az önkormányzat energia megtakarítási intézkedési tervben foglaltak megvalósulásáról. Az

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. március

SZÜLETÉS:
Születés márciusban nem történt!

HALÁLESET:
Péli Mihályné (Rutkay Mária)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 95.
Élt: 73 évet
Gyenge József
Apátfalva, Széchenyi I. u. 122.
Élt: 63 évet
Varga Józsefné (Nagy Piroska)
Apátfalva, Kereszt u. 20. Élt: 79 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Lengyel Dávid és Drubina Klarissza
Apátfalva, Maros u. 99.
Kászián Tibor és Janovics Barbara
Magyarcsanád, Fő u. 37.
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önkormányzat feladata az energiamegMaros utcai óvoda: 2018.07.02takarítási terv ötévenkénti felülvizsgálata,
2018.07.27. Nyitás: 2018.07.30.
illetve az energiamegtakarítási tervben
Dózsa György utcai óvoda: 2018.07.30megfogalmazott előírások teljesülésének
2018.08.24. Nyitás: 2018.08.27.
követése, ellenőrzése, valamint minden
év március 31-ig beszámoló készítése a  A képviselő-testület megtárgyalta és
képviselő-testületnek.
elfogadta a Makó-Apátfalva közötti külterületi kerékpárút birtokba adását a Ma A képviselő-testület az Apátfalvi Bí- gyar Közút Nonprofit Zrt. részérre. 2017.
bic Egységes Óvoda-Bölcsőde beíratás december 7-én hatályba lépett az országos
időpontját 2018. április 23. (hétfő) 8.00- kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek
16 óra között, 2018. április 24. (kedd) 8.00- és f őutakkal párhuzamos kerékpárutak
16.00 óra között és 2018. május 7. (hétfő) lakott területen kívüli szakaszai kezelőjé8.00-16.00 óra között határozta meg.
nek kijelöléséről szóló 355/2017.(XI.29.)
Kormányrendelet, amely értelmében kül A képviselő-testület megtárgyalta és el- területi főutakkal párhuzamos és orszáfogadta az óvodapedagógusok beiskolázá- gos kerékpárút törzshálózat részét képező,
si tervét a 2018/2019 időszakra. Szintén el- szintén lakott területen kívüli szakaszok
fogadta az óvodapedagógusok továbbkép- kezelőjének a Magyar Közút Nonprozési tervét a 2018. szeptember 1. – 2023. fit Zrt.-t jelölik ki. Apátfalva vonatkozáaugu sztus 31. időszakra vonatkozóan.
sában a közigazgatási határon belül, Makó
és Apátfalva közötti külterületi kerékpárút
 A képviselő-testület megtárgyalta és értendő.
elfogadta az Apátfalvi Bíbic Egységes
Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának  A képviselő-testület zárt ülés keretérendjét.
ben tárgyalta meg a szociális igazgatásRákóczi utcai óvoda: 2018.06.04sal összefüggő, valamint egyéb személyes
2018.06.29. Nyitás: 2018.07.02.
adatvédelmet igénylő döntésű javaslatokat.

Az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
februári eseményei
2018. március 22-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen tartós élelmiszert és babakelengyét osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
kiemelt európai uniós projekt keretében a szegény gyermekes családok és a rászoruló várandós nők számára.
2018. március 13-án a Hit Gyülekezet az apátfalvi lakosság számára helyben főzött gulyásleves és ruhaosztást tartott. Nagy volt az érdeklődés.
Köszönjük a segítséget!
2018. március 27-én az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és
Gyermekjóléti Szolgálat szintén ruhabörzét tartott a budapesti Baptista Szeretet
Szolgálat jóvoltából.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.
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EREDMÉNYEINK
2014. OKTÓBER 12. ÓTA

 Novemberben kiépült a Free-Wifi
Apátfalva község forgalmasabb közterületein és a fiatalok által gyakran látogatott
 A Takarékszövetkezet kirendeltsé- helyszínein (Polgármesteri Hivatal előtti
gén ATM (bankjegyautomata) került buszmegálló, Faluház, Szigetház, Maros
elhelyezésre.
utcai óvoda, Általános iskola előtti játszó Megalakult a Napsugár Baráti klub.
tér, Black Bull étteremmel szemben lévő
 Az állami tulajdonú SZEFO Zrt. Apát- buszmegálló, cigány kisebbségi önkorfalvát alkalmas helynek találta, hogy mun- mányzat volt lakodalmas ház). Ingyenesen
kát hozzon településünkre. Azóta is közel használható mobil internet elérési pontok
40 fő dolgozik az összeszerelő üzemben.
 Start
Értékteremtő
közmunka
beindítása.
 Majális: főzőverseny rendezvényso-  2016. február – Néprajzi Tanulmányok
rozat. Hagyományt teremtettünk (ingyen Apátfalváról című könyv kiadása. (Azóta
hús, műsorok, tombola). 2017-ben már 25 kettő új bíbic könyv is megjelent, Pátfalbográcsból 700-an ehettek jóízűen a főző- vai Rákóczi utcába – Apátfalvi népdalok
verseny eredményhirdetése után.
és a Havas gergé, ne havaskodj – Apátfalvi
 Június 4–június 23.: Első alkalommal szokáshagyományok.)
emlékeztünk közösen a Trianoni békedik-  Pacsirta u. 17–19. Kettő darab közvitátumra és az Apátfalvi Hősök Napjára az lágítási villanyoszlop elhelyezése és több
Önkormányzat szervezésében.
évtizedes közvilágítási hiányosság megol Ingyenes gyermekfelügyelet biztosít dása 981.659 forintból.
Apátfalva Község Önkormányzata a nyári  2016. október 2. – Népszavazás a beszünidőben.
telepítési kvótáról. Az érvényes szavaza Az önkormányzat a háromnapos tele- tok 98,93 százaléka nemleges válasz volt.
pülési ünnepet (Szent Anna napok) igazi Lakosaink egyértelmű, elsöprő többségű
közös apátfalvi eseménnyé fejlesztette.
erővel fejezték ki, hogy nem kívánnak Ma Szeptember 13-án került megnyitásra gyarországon kényszerbetelepített, más
a Langó Hagyományőrző Ház (Kék Ház). kultúrájú és vallású emberekkel együtt
 Szeptember 19-én került megren- élni.
dezésre az I. Apátfalvi Gasztronómiai  Novemberben elkezdődött a SportFesztivál.
csarnok építése.

2015.

2016.

 November 22. – Kardos István vőfély,
kiváló táncos, a Népművészet Mestere.
Gyermek néptánc csoportunk az ő nevét
viseli. 1984-es halála óta sírhelye tönkrement, felújításra szorult. Az önkormányzat
szerette volna kifejezni tiszteletét azáltal is,
hogy nem hagyja nyughelyét rossz állapotban. Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete egy emberként
támogatta a felújítás kezdeményezését, így
Mindenszentek napjára megszépülhetett
Kardos István sírja.
 Decemberben a Faluházban gyűltek össze a község lótulajdonosai. Tervek
hangzottak el a leendő lovaspálya kialakításával kapcsolatban. 2017. tavaszán az
önkormányzat az apátfalvi lovasok kérésére új lovas pálya kialakítását tette lehetővé. Az önkormányzat a község tulajdonában levő földekből adott kölcsön bérletbe
1,6 hektáros földterületet a Cservölgy utcai telkekből a Hold utca, Zrínyi Miklós
utca közötti területet, a falu Makó felőli
végén. Itt alakítják ki társadalmi munkában a lovasok a leendő pályát.
 Decemberben karácsony előtt a saját
tenyésztésű sertéseinket feldolgoztattuk és
ebből 850 ajándékcsomagot tudtunk szétosztani a közfoglalkoztatott munkatársak,
a hátrányos helyzetű apátfalviak, illetve a
65 éves és 65 éven feletti nyugdíjas lakosaink között.

2017.
 2017. február 25. – Első alkalommal
rendeztük meg megemlékezésünket a
Kommunista Diktatúrák Áldozatairól. A
kommunista diktatúrák áldozatai előtt
Apátfalva Község Önkormányzata is főhajtással adózik, emlékükre táblát emeltetett.
 Márciusban a helyi földtulajdonosok,
vállalkozók, Apátfalva és Magyarcsanád
önkormányzata, valamint az Apátfalvi Búzakalász Kft. együttműködésével próbáltuk járhatóbbá tenni dűlőútjainkat.
 Áprilisban az önkormányzat támoga-
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tásával Mátó Mátyás tanár úr új fúvószenekart alapított, mely névadó ünnepséget
tartott. Így újból van fúvószenekara Apátfalvának, a zenekar ismét a „Borbély András Band” nevet vette fel.
 Májusban ellátogattak Apátfalvára a
Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a lakosság egészségi állapotának felmérésére szolgáló, prevenciós
szűréseket tartalmazó szűrőnap lebonyolításával (vércukorszint-, koleszterinszint-,
testsúly- testzsír százalék-, haskörfogat-,
testmagasság- és testtömeg index-méréssel, érszűkületi vizsgálatokkal, illetve szakorvos által végzett anyajegy szűrésekkel,
csontsűrűég méréssel, prosztata szűréssel,
mammográfiás vizsgálatokkal.)
 Június: Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nagyon
fontosnak tartja a tanulást és a minél
magasabb szintű tudást, ismereteket, intelligenciát. Ezért a képviselő-testület határozatokat hozott a legjobb végzős diákok és a többi osztály legjobb tanulóinak
jutalmazásáról. Ennek értelmében a legjobb tanulmányi eredményt elérő ballagó
diákok 10-10 ezer forint összegű jutalmazást kapnak. A képviselő-testület másik
határozatában a hét fiatalabb (1-7 osztály)
jó tanulói jutalmazásáról is rendelkezett,
mely szerint osztályonként az első három
legjobb eredményt elérő tanuló 5-5 ezerforint összegű könyvutalványban részesül.
 Szeptembertől Makóra, a Pápay Endre
Óvoda, Általános Iskola, Gyermekotthon
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó egyedül utazni nem
tudó gyermekeket az Önkormányzat tulajdonában lévő kilencszemélyes autóbusz az
iskolába beszállítja.
 Novemberben egyenként 240 literes
szelektív hulladékgyűjtő edényzetet juttatott el 1300 háztartásba az Önkormányzat,
így indulhatott a házaktól való szeletív
hulladékgyűjtés.
 November 16-án Apátfalva Község Önkormányzata a közfoglalkoztatási
programban elért kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól. Az elismeréssel
együtt 7.000.000 forint támogatásban is
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részesült településünk, amelyet a startmunka mintaprogramokban hasznosítható nagyértékű eszközök beszerzésére fordított az önkormányzat.
 Decemberben a vállalkozóknak, akik a
település legjelentősebb adófizetői, egész
éves munkájukért az önkormányzat karácsonyi vacsorát szervezett részükre a
Faluházban.
 Decemberben a képviselő–testület
minden 0–18 éves korú apátfalvi gyermeket támogatott az ünnepek előtt, így közel
600 gyermek egyenként 5 ezer forint készpénzt kapott karácsonyi ajándékként az
önkormányzattól.

2018.
 2018. január 1. napját követően világra jött újszülötteket az önkormányzat
születési támogatásban szeretné részesíteni, amelynek összege gyermekenként
40.000 forint, amennyiben a szülők, illetve
a gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermek születésének időpontjában Apátfalva
község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcímmel legalább egy éve
rendelkezik.
 Apátfalván a BM által biztosított szociális tüzelőanyag támogatások 2014 és 2017
között.
 2014-ben 2799 mázsa tűzifa került kiosztásra 345 háztartás között
(5.848.350 forint)
 2015-ben 2133 mázsa tűzifa került kiosztásra 338 háztartás között
(4.498.340 forint)
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 2016-ban 2338 mázsa tűzifa került kiosztásra 359 háztartás között
(4.551.680 forint).
 2017-ben 3250 mázsa tűzifa került kiosztásra 359 háztartás között (6.436.360
forint).
 Egy 2017-es belügyminisztériumi kiírás jóvoltából 18 millió forintból újult
meg a Dózsa György Általános Iskolában
található műfüves pálya, illetve az intézmény és a pálya védelmének érdekében
18 db kültéri IP-kamera (éjszakai infrával)
került kiépítésre.
 Belügyminisztérium Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztéseknek köszönhetően bruttó 12 millió forintból új
útburkolatot kapott a Templom utcán a
művelődési ház előtti útszakasz 40 méter
(420 m2) illetve a Széchenyi utca–Nagyköz utca kereszteződéstől a 43-as számú
főútig tartó útszakasz 155 méter (620 m2)
hosszban.
 Kettő TOP-os pályázatunkat is pozitívan bírálták el.
 Belterületi csapadék és belvízelvezetés
Apátfalván: 56 millió forint.
 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Apátfalván: 176 millió forint. (Polgármesteri hivatal, Sportpálya
öltöző, Dózsa, Rákóczi és Maros utcai
óvodák
 Testvér-települési programok és együttműködések támogatására 1.250.000 forint
–, (ifjúsági programok egy-egy Apátfalván
és Apácán)
(Folytatás a 6. oldalon.)
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(Folytatás az 5. oldalról.)
 Informatikai eszközök beszerzésére:
7 millió forint támogatást kaptunk.
 Kistérségi Start mintaprogramokra:
2015-ben 173 millió, 2016-ban 226 millió,
2017-ben 220 millió, 2018-ban 185 millió forintot kaptunk (belvíz elvezetés, belterületi utak karbantartása, mezőgazdasági program, varroda, betonelem gyártás,
utcabútor gyártás) kb. 160 közfoglalkoztatott munkatárs.
 Önkormányzatunk asztalos és lakatos üzemmel is rendelkezik, ahol folyamatosan készülnek az új padok, szemetes
edények, virágládák és kerékpár tárolók,
melyek Apátfalva közterein kerülnek elhelyezésre. A méltán híres apátfalvi népművészeti motívumokat is felhasználjuk a
tárgyak díszítésére.
 Önkormányzatunk brikettgyártásba is
kezdett.
 2018-ban is folytatjuk a járdafelújításokat, itt jelentősen csökkenti a költségeket, hogy a saját üzemünkben gyártott
térköveket használjuk és a közfoglalkoztatottak végzik a felújítási munkákat, eddig
a start programban 7728 m járda került
megépítésre.
 A fenti munkák elvégzése, illetve a
gyártás gyorsítása és az előállítandó termékek számának a növelése érdekében
minden évben új nagy értékű eszközöket lehet beszerezni, ami az önkormányzat vagyonát növeli. (Pl. traktor pótkocsi,
kilencszemélyes kisbusz, Nissan furgon,
betonelemgyártó gép, brikettáló gép, hulladékdaráló, asztalosipari gépek, stb). Az
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elmúlt idő alatt több mint 100 millió forinttal növeltük az önkormányzat vagyonát csak a közfoglalkoztatási programok
által. A felsorolásból jól látható, hogy a
közfoglalkoztatási programokkal folyamatosan és jelentős mennyiségben lehet értéket teremteni, mely Apátfalva életét kön�nyebbé és a közfoglalkoztatott munkatársak munkáját hasznossá, értelmessé teszi.
 Árvízvédelmi védvonalak fejlesztése is
megvalósul. A 12 milliárd forinttal támogatott KEHOP projektben Apátfalván kívül Baks, Szentes, Mindszent és Szegvár is
érintett.
 A pályázat több fejlesztéssel, 1,5 milliárd forint összegben Apátfalvát is érinti.
 2018. márciusban nyertünk 100 millió forintot a külterületi helyi közutak fejlesztésére. (Magyarcsanáddal konzorcium
formájában.)
 3 év alatt 34.310.644 forintot sikerült
TAO támogatás formájában Apátfalvára
hozni, Lázár János miniszter úr segítségével az utánpótlás-nevelési feladatokra.

2018. április

 A Sportcsarnok építése is befejeződött.
A beruházás 938 millió forintból valósult
meg, ebből 55 millió forint értékben az
élőfüves pálya felújítása is megtörténik, a
kivitelezés folyamatban van.
A felsorolásból is jól látszik, hogy Apátfalva
pályázatai az elmúlt években kiemelkedő
támogatásokban részesültek és elmondhatom, hogy vannak még folyamatban lévő
projektek, mint pl. a helyi közétkeztetés
fejlesztése: 23.332.026 forint, Helyi identitás és kohézió erősítése: 39.999.000 forint.
(Magyarcsanáddal konzorcium formájában.) Helyi gazdaságfejlesztés: piac kialakítása: 25 millió forint, térfigyelő kamerarendszer kiépítése ill. a sáros, földes, erősen tönkrement utak aszfaltozása, Leader
pályázatoknál a háziorvosoknak 2,1 millió forintért orvosi műszerek, a fogorvosi
rendelőbe 5 millió forintért panoráma
röntgen beszerzése, köztéri felnőtt kondicionáló gépek beszerzése 3 millió forintért.
Ezeken túl is vannak megoldandó feladatok, melyeken folyamatosan dolgozunk
Lázár János miniszter úrral, országgyűlési
képviselőnkkel.
A több mint 3 milliárd forint támogatást szeretnénk megköszönni Lázár
János miniszter úrnak, országgyűlési képviselőnknek, hiszen Apátfalva
minden tekintetben számíthatott a
segítségére és a támogatására.

Szekeres Ferenc
polgármester

2018. április
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Március a tavasz legkedvesebb hónapja, bár az idei igencsak megtréfált bennünket. Inkább kedvezett
a téli sportoknak, mint a szabadtéri programoknak. Iskolai életünket azonban nem forgatta fel
nagyon, tettük a dolgunkat, mint
rendesen.
A hónap első fele a versenyek jegyében
telt el, iskolánkból a negyedik osztályból
a Mátó Mátyásné által felkészített Varga
Szilárd, Kurusa Fanni, Keresztúri Barnabás és Darula János, az ötödik osztályból
pedig Ábel Dávid indult a Nyelvész versenyen. Nagy örömet okozott Ábel Dávid
5. osztályos diákunk eredménye, a Bendegúz Nyelvész versenyén a megyei döntőbe
jutott, melyet Szegeden fognak áprilisban
megtartani. Felkészítő nevelője Molnár
Tiborné. Dávid továbbjutott még a Mozaik
Kiadó tanulmányi versenyének döntőjébe
magyar irodalomból és történelemből. Az
eredmény értékét az is növeli, hogy ebből
a két tárgyból 5-6. osztályosok versenyezhettek egymással, és Dávid ötödikesként
jutott a döntőbe. Felkészítő nevelők: irodalom: Molnár Tiborné, történelem: Balázs Katalin Judit. Büszkék vagyunk az
eredményeire!

hősöknek. A műsort Balázs Katalin Judit,
Csenteri Andrea, Molnár Tiborné, Nagyné Kocsis Katalin és Tóth László kollégák
tanították be.

válon. Tari Boglárka 1. osztályos, Szabó
Jázmin 3. osztályos diákunk szépen szerepelt a versenyen, az első három helyre nem
jutottak be. Felkészítő nevelők: Restás Marianna és Simon Hajnalka voltak.

A hónap közepén nagy meglepetés érte
pedagógusainkat, megérkeztek a tanári
laptopok, melyek a munkánkat segítik az
adminisztrációban és lehetőséget teremtenek a digitális oktatásra való felkészülésre. A március 22-i továbbképzésünkön
már használatba is vették a kollégák, ezen
készültek el a vizsgadolgozatok. Szeptemberben pedig várhatóan megérkeznek a
tanulói tabletek is, hiszen a felsős kollégák
vállalták, hogy az 5. évfolyamon elkezdik
az intenzív digitális oktatást a tanulók számára. A képzésen tanultak segítik abban a
pedagógusainkat, hogy a 21. századi oktatást megteremtsék diákjainknak.

Szerencsét próbáltak a népdalénekes lányaink is a deszki népdaléneklési versenyen. A szóló népdaléneklés kategóriájában egyszemélyes műsorszámokkal lehetett jelentkezni, egy népdalcsokrot kértek
zongorakíséret nélkül előadva. Az elbírálás során kiemelt szempontnak számított
a dallamválogatás zeneesztétikai értéke,
a bemutatott népdalok stílushű előadásmódja, illetve az előadó egyéni, művészi
kisugárzása.
Sóki Réka 3., Molnár Regina 6. osztályos tanulóink egy-egy népdalcsokorral
indultak a megmérettetésen. A lányok
A legszebb nemzeti ünnepünkre, március
15-e méltó megünneplésére készültünk
a dalokat apátfalvi népviseletben adták
a hónap első felében a felsősökkel. Ünnepi Március második felében Deszken verse- elő. Helyezést nem szereztek, de ez nem
műsorunkat a községi ünnepségen is be- nyeztek a tanulóink versmondó verse- szegte kedvüket, jövőre szintén indulnak,
mutathattuk, méltó emléket állítva a 48-as nyen a XIX. Deszki Maros Menti Feszti- immáron tapasztalatokat szerezve a versenyről. Felkészítő tanáruk Nagyné Kocsis Katalin volt.
Megérkezett az őszi papírgyűjtés eredménye és ellenértéke. A legeredményesebb osztályok a következő mennyiségeket
gyűjtötték össze:
1. helyezett: a 2. osztály – 1247 kg
2 .helyezett: a 6. osztály – 1046 kg
3. helyezett: a 3. osztály – 1021 kg
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás az 7. oldalról.)
Összességében az osztályok 5991 kg papírhulladékot gyűjtöttek össze, melyért ös�szesen 111.600 forintot kaptak. Az osztályok teljesítményük függvényében kapják
meg és saját elképzeléseik szerint használhatják fel a kapott pénzt.
A második félév indulásakor osztályok
közötti tanulmányi versenyt hirdettünk
meg, melynek a díja Apátfalva Község
Önkormányzatának nagylelkű felajánlása,
kétnapos kirándulás teljes ellátással Magyarország területén az iskola választása
szerint. Az osztályok a tanulmányi munkájukon kívül a magatartásukkal, közösségi munkájukkal is szerezhetnek jó pontokat. A verseny eredményhirdetésére május
volt. Felkészítő nevelő Magyarné Sebők
Mária volt.
Elkészült az öltözők fölötti tetőrész szigetelése a G-SzigBau Kft. kivitelezésében,
melyhez a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ biztosította az anyagi fedezetet.
Nyílt órákat tartottunk az 1. osztályban, melyre nagy örömünkre ismét szép
számban jöttek el az érdeklődő szülők.
Gyuricsekné Szilvási Mária matematika
óráján bepillanthattak a kivonás fogalmá-

végén kerül sor. Az alsós és felsős osztályokat külön értékeljük. A kirándulást pedig
június első felében valósítjuk meg a győztes osztályok számára.
Március 22-én két diákunk vett részt a
térségi pitvarosi angol versenyen, ahol 9
iskola indult Békés és Csongrád megyéből. Kónya Zoltán és Jung Fanni 7. osztályos tanulók képviselték iskolánkat, Zoli
7., Fannika 11. helyezést ért el kemény
küzdelem árán. A győztesek és a 7. helyezett között minimális 1-2 pont különbség

nak megtanításába. Megtapasztalhatták a
szülők ennek a módszerét, amit a kolléganő nagyon szemléletesen és játékosan
mutatott be számukra. Restás Marianna
magyar óráján a szövegértés fejlesztését
mutatta be a szülőknek nagyon játékosan,
kooperatív csoportmunkát is felhasználva.
A két órán részt vettek a Bíbic Óvoda óvodapegagógusai is.
Balázs Katalin Judit
mb. igazgató

2018. április
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Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY
Általános iskolai beiratkozás
a 2018/2019. tanévre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános
iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
lakcímkártya.
Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
- óvodai szakvélemény
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolai szakvélemény
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
A gyermek törvényes képviselőiének személyazonosító igazolványa.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem Magyar állampolgárok Magyarországon történő
beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó
tartózkodási kártya.
Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást
vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

A beiskolázási körzet Apátfalva Község közigazgatási területe.

A járási hivatalvezető jogkörében eljárva:
dr. Lakatos-Tóth Andor
járási hivatalvezető-helyettes
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BÍBIC OVIS HÍREK

AZ APÁTFALVI BÍBIC
EGYSÉGES ÓVODA–BÖLCSŐDE
PÁLYÁZATAI II.

2017. szeptembertől az Oktatási
Hivatal európai uniós projektjének
részese lett az apátfalvi óvoda. Az
EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési
intézkedések támogatása (Esélyteremtő óvoda)” kiemelt projekt
keretében 2020. szeptember 30-ig
intézményfejlesztés zajlik mindhárom tagintézményünkben.
E projektben az ország 567 óvodája, 1043
óvodapedagógusa vesz részt. A projekt
működésének alapja a résztvevő óvodák
együttműködése, amelyhez konzulensek

nyújtanak szakmai támogatást. Az Oktatási Hivatal az együttműködés során figyelembe veszi óvodánk egyéni fejlesztési
szükségleteit, és annak megfelelően tevékenységek, szolgáltatások megvalósítását
segíti elő. Támogatja a projekt szakmai
megvalósítása során az együttműködő intézményekkel közösen kialakított „Esélyteremtő óvoda” nevelési rendszerének
intézményi szintű megvalósítását és fenntartható alkalmazását. Óvodáinkban hat
bevont óvodapedagógus közreműködésével intézményi fejlesztő munkacsoport
működik, melyhez a Projekt konzulenseken (tanácsadókon) keresztül szakmai tá-

mogatást biztosít. A pedagógiai módszerekben való megújulás érdekében biztosította hat óvodapedagógusunk részvételét
pedagógus-továbbképzésben. Biztosítja a
bevont pedagógusok számára a Projekt által szervezett tudásmegosztó fórumokon,
workshopokon, tematikus műhelymunkákban való részvétel lehetőségét. Lehetőség nyílik óvodáinkba járó gyermekeink
értékközvetítő kulturális-, és sportrendezvényeken való részvételére, fejlesztő szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus)
bevonására.
Luczó Anikó
intézményvezető
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BŰVÉSZ AZ APÁTFALVI
ÓVODÁKBAN

bűvész bevonta a gyermekeket is a különböző mutatványok végrehajtásába. Lehetőségük volt pénzt „varázsolni”, valamint
kendőkkel is számos trükköt mutattak be.
Az óvodapedagógusok is segítettek a bűvésznek egy-egy nehezebb mutatványnál.
A gyermekek új élményekkel teli délelőttön vehettek részt, melyen számos látványos és izgalmas trükköt láthattak.

A program megvalósításában segítségünkre volt „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Közalapítvány, mely támogatta ezen
2018. máricus 19-én bűvész látogatott résztvevők nagy örömmel fogadták a kü- rendezvényünk megszervezését.
Apátfalvára. A délelőtt folyamán mindhá- lönböző műsorszámokat, lelkesen tapsolrom tagóvodába ellátogatott és fergeteges tak és ujjongtak egy-egy látványos és érJázmin Laura
műsorral kápráztatta el a gyermekeket. A dekes trükknél. A műsor interaktív volt, a
óvodapedagógus

TAVASZVÁRÁS VIKIVEL
2018. március 23-án pénteken délután
„Tavaszvárás Vikivel” címmel, zenei koncerten vettünk részt a gyermekekkel. Az
előadóművész Rózsás Viktória volt. Mindhárom óvodából, bölcsődéstől, nagycsoportosig mindenki jelen volt ezen a programon. A rendezvénynek a Faluház adott
helyet, a körbe helyezett székek, a nagy

tér, már megérkezésünkkor izgalommal
töltötte el a gyermekeket. Az előadó gyönyörű hangja, kedvessége mindenkit magával ragadott. Előcsalogattuk közösen a
napot, majd játékos, mozgásos, képzeletbeli kirándulásra mentünk az állatkertbe. Táncoltunk a mackókkal, eljártuk a
pingvintáncot, tekeregtünk, mint a kígyó.

A dalokat nemcsak hallgathatták a gyermekek, hanem mozogtak, tánccal kísérhették.
A közel egyórás műsor nagy élmény volt.
A rendezvény az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány támogatásával valósult meg.
Duma Jánosné
óvodapedagógus
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2018

Kedves Anyukák, Apukák!

Sok szeretettel várjuk óvodáskorú gyermekeiket
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda - Bölcsődébe.

A beiratkozás időpontja:

2018. április 23-24. és május 7. 800-1600 –ig
a Maros utcai óvodában.

Beiratkozáskor szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!

Hozzák magukkal:










A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez (3 hónapnál nem régebbi)
Tartós betegségről szakorvosi igazolás (ha van)
A gyermek TAJ kártyája
A szülők és a gyermek Személyi Igazolványa és Lakcím-kártyája
Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van)
Szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény (ha van)
A biztosítás megkötéséhez pénz

 Beírásra kerülnek a 2015. július 1- és 2016. augusztus 31. között született gyerekek.
 A 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig
született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.
 A 2016. március 31-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már
2.5 éves kortól, ha a kisgyermek szobatiszta.
 Az ezután született gyerekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték,
jöhetnek óvodába.
 A Rákóczi utcai Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsődei csoportjába a 2019. március 31ig 2. életévüket betöltött gyermekeket van lehetőségük beíratni.
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Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány Kuratóriuma
Ismét PET palack- és papírgyűjtési akciót szervez, melyre
kéri a lakosságot, hogy kapcsolódjon be.
2018. március 7- től folyamatosan május 8-ig lehet vinni
az újágpapírokat, kartondoboz papírokat és PET palackot
mindegyik óvodába.
Konténeres szállítás időpontja:
május 10.
Kérjük a papírdobozokat hajtsák szét, csak így lehet elhelyezni!
Az előző papírgyűjtés sikeres volt, ezért ismételjük meg.
A hulladékgyűjtést végző cég neve: Poparec-Recycling Kft.

Ezzel a tevékenységgel nagyban hozzájárul az
alapítvány támogatásához.
Tegyünk közösen a környezetünk tisztaságáért!

Köszönjük!

Tisztelettel: Az óvoda dolgozói

APÁTFALVI AEROBIK CSAPAT
A HUNGEXPON

Március 11-én 52 fővel indultunk
Budapestre, Czagány Alexandra
meghívására. Az apátfalvi lelkes
tornacsapattal keltünk útra.
A nap folyamán különböző termékek különböző márkáit teszteltük. Kipróbálhattunk kozmetikumokat, divatos ruhákat,
parfürmöket, táplálék kiegészítőket. Kipróbálhattunk masszázst, cukorgyantát,
és különböző mozgásformákat, egészséges
ételeket, italokat is. A gyerekek megnézhették a bulibuszt, a számukra kialakított
játszótéren játszhattak, vagy gyerekműsort
nézhettek.
A Sport Nagyszínpadon tartottam intenzív
30 perces mozgást tornászlányok segítségével.
A csapat rendkívül ügyes volt. Jól állták a
megmérettetést. Mindenki hatalmas szeretetet és kedvességet sugároz. Imádom
az apátfalvi csapatomat! Remélem nagyon
sokáig egy igazi közösség leszünk!
Köszönetünket fejezzük ki Czagány

Alexandrának ezért a lehetőségért és Apátfalva Község Önkormányzatának azért,
hogy biztosította a csapat számára az ingyenes utazást!
Fekete Tímea
edző

Apátfalva Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki Czagány Alexandrának, amiért újabb színes élményekkel
gazdagodhattak az apátfalviak. Valamint köszönjük Fekete Tímeának az
út részleteinek szervezését!
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ASC HÍREK
Ha március, akkor futball tavasz,
mivel ilyenkor elkezdődik a tavaszi szezon a nagy pályás bajnokságokban. Az időjárás megtréfált
minket, azért sikerült egy pár mérkőzést lejátszani, de sajnos jó párat el kellett halasztani is.
U16-os csapatunk egy mérkőzést játszott a
bajnokságban Csengelén amit ha küzdelmesen is de megtudott nyerni. Csengele
KSE-Apátfalva SC 1:3 (1:1). Góllövők: Vörös Péter, Szegi Marcell, Husztiák Tamás.
U19-es csapatunkra két mérkőzést játszott
le, amit sikerült megnyerniük és így nagyon közel kerültek a dobogós helyhez.
Apátfalva SC-Röszke SK 3:1 (3:1) Góllövők: Keresztúri Tamás 2, Bereczki Ádám.
Apátfalva SC-Kiszombor KSK 3:0 (0:0) Góllövők: Somogyi László 2, Restás Norbert.
Felnőttcsapatunkra három mérkőzés várt,
amiből egyszer döntetlent ért el és kétszer
vereséget szenvedett. Sajnos mind a há-

rom mérkőzésen a helyzet kihasználással
voltak a legnagyobb gondok. Reméljük,
csatáraink minél hamarabb megtalálják a
góllövő cipőjüket.
SZVSE-Apátfalva SC 0:0
Apátfalva SC-Röszke SK 1:3 (0:1) Góllövő:
Juhász Dénes
Apátfalva SC-Kiszombor KSK 1:2 (0:2)
Góllövő: Sarnyai Tamás
U11-es futsal tornát rendezett az egyesület

Apátfalván 4 csapat részvételével. A hazai
csapat mellett a Csanádpalota, Kiszombor
és az Újszegedi TC csapatai vettek részt
rajta. A hazai csapat mind a három mérkőzését megnyerte, így a végső győzelmet

is megszerezte.

ve bejutott a területi futsal bajnokság felsőházába, ahol négy csapat vett részt. Erős
csapatokkal kellett szembenézni, akik már
rendelkeztek futsal múlttal, a mi csapatunk
egy teljesen új alakulat volt. Hazai mérkőzéseinket mindig telt ház előtt tudtuk lejátszani akár az alapszakaszban, akár a rájátszásnál.
Az utolsó fordulóban fogadtuk a közvetlen előttünk álló Mórahalom VSE csapatát
és közönségszórakoztató játékkal sikerült
megnyernünk a mérkőzést, amit a közönség vastapssal köszönt meg.
Apátfalva SC-Mórahalom VSE 13:3 (5:2)
Góllövők: Kóródi Márk 3, Herczeg Barnabás 3, Baranyi András 3, Rakity György 2,
Sarnyai Tamás 2A bajnokságbana a 4. helyezést sikerült
megszerezni ami nagyon nagy eredmény!
1. FC.JUNIOR SPORT
2. KELEBIAI KNSK
3. MÓRAHALOM VSE
4. APÁTFALVA SC
5. SZENT MIHÁLY KFT.
6. SZVSE
7. PÁZSIT SE
8. SZTE EHÖK SE

A végső sorrend a következő lett:
1.Apátfalva SC
2.Csanádpalota FC
3.Kiszombor KSK
4.Újszegedi TC
A torna gólkirálya: Juhász Patrik, Bárnai Szép volt fiúk hajrá Apátfalva SC!
Dominik lett 6-6 góllal.
Felnőtt futsal csapatunk erőn felül teljesítKoczkás Zoltán edző
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MÁRCIUS 15.
a Nincs szebb a virágnál című dalt, majd
ezt követte Donászy Magda: Március 15
című verse és végezetül a Kossuth Lajos
azt üzente című dal. A folytatásban a jelenlevő intézmények, civil szervezetek helyezték el megemlékező koszorúikat a Petőfi szobornál.
A közel egy órás rendezvény megvalósításához a segítséget ezúton is köszönöm
Kiszely Jánosné települési képviselőnek,
a Dózsa György Általános Iskola szereplőinek és felkészítő pedagógusaiknak: Balázs Katalin Juditnak, Molnár Tibornénak,
Nagyné Kocsis Katalinnak és Tóth Lászlónak. Külön köszönjük Csenteri AndreMárcius 14-én került megrendezésre az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából rendezett önkormányzati ünnepség. A Faluház nagytermében vette kezdetét az ünnepség Kiszely Jánosné települési képviselő asszony
ünnepi beszédével, majd ezt követően a
Dózsa György Általános Iskola megemlékező műsorát láthattuk. A közel félórás
műsort követően, a rendezvény folytatásaként a jelenlévők kifáradtak a Petőfi szobor
elé. A koszorúzást megelőzően, a korábbi
évekhez hasonlóan, óvodásaink is készültek verssel és dallal. A Dózsa György utcai
nagycsoportosok előadásában hallhattuk

ának a tánc betanítását. Továbbá a Dózsa
György utcai óvodásainak és felkészítő
pedagógusaiknak: Faragó Erzsébetnek és
Tornyai Jánosnénak. Valamint a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Egyesületnek a részvételét.
Langó Csaba
faluházvezető
Apátfalva Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek és felkészítőnek a színvonalas
ünnepségért!
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ÜNNEPI GONDOLATOK
MÁRCIUS 15-ÉRŐL

„Tisztelt Apátfalviak! Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit Nemzeti
Ünnepünk alkalmából rendezett megemlékezésen!
170 éve ezen a napon kezdődtek azok a
magyarság számára fontos történelmi események, melyekkel a Magyar Nemzet jelentős lépést tett a függetlenség elnyerése,
a feudális társadalmi rend felszámolása
felé. A forradalom napjaiban kialakult
összefogás, a szabadságharc hónapjaiban
megszülető nemzeti egység ma is fáklyaként mutatja az utat – és minden március
15-én emlékeztet rá bennünket, hogy a
nemzet megmaradása, felemelkedése csak
széles összefogással közös akarattal váltható valóra! Egyre többen érezték akkor úgy,
hogy itt az ideje az összefogásnak, a közös
gondolkodásnak, itt az ideje annak, hogy
a nagy magyar ÁLOM megszülethessen. A
Párizsból és Bécsből érkezett hírek hallatán a pesti ifjúság is megmozdult.
Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos,
Batthány Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál,… hogy csak
néhány nevet említsek. A nemzet nagyjai
egymásra találtak: politikusok, arisztokraták, írók, költők és az egyszerű közemberek fiai.
Pozsonyban Kossuthék törvényjavaslatokat
fogalmaztak. Pesten a politika közelében
lévők – köztük Vörösmarty Mihály – országos petíciós mozgalmat hirdettek és voltak,
akik 12 pontban fogalmazták meg, mit akar
a Magyar Nemzet. Mik is voltak a céljai, mit
követeltek ezek a nagyszerű emberek?
Többek között a magyar nyelv hivatalossá
tételét, az egyenlő közteherviselést, az önálló magyar országgyűlés létrehozását, felelős
nemzeti kormány megteremtését, uniót Erdéllyel, a sajtószabadság kivívását és a feudális kötöttségek végleges eltörlését.
Ezek a ma emberének többnyire már természetesek, bár elgondolkodtató, hogy
a határainkon túl élő honfitársaink még
mindig idegenekként élnek – sokan idegenekként kezelik őket – a saját apáiktól

örökölt földjükön.
Elgondolkodtató az is, hogy 170 évvel később napjainkban is egyre jobban érezzük
a szorítását egy láthatatlan, de mindent
átszövő globális hatalomnak, amely ma is
képes nemzeteket, országokat tönkretenni,
ha azok saját érdekeiket akarják képviselni,
ha saját útjukat akarják járni. Ma is példát
vehetünk, arról a nemzeti öntudatra ébredésről, arról a nemzeti összefogásról, arról
a bátorságról, amit 1848–49 hősei tanúsítottak szerte a Kárpát-medencében, amit
követendő példaként hagytak ránk örökségül. Felelősségünk közös, összefogásunk
az ország, a nemzet érdekében komoly
eredményt hozhat. Ne féljünk meríteni
a ’48-as hősök példájából! Mindannyian
kellünk hozzá határon innen és határon
túl. 1848 példája világosan mutatják számunkra, hogy együtt sikerülhet.
Tudjuk – nap mint nap tapasztaljuk – a
végső siker, nemcsak rajtunk magyarokon
múlik. Országunk, nemzetünk vezetői
előtt lévő feladat megoldása sokak számára elképzelhetetlen. A már-már kezelhetetlen külföldi befolyást, nyomást, mindenképpen meg kell állítani.
Tisztelt ünneplő közösség!
1848 március 15-én Pesten győzött a forradalom.
Petőfi Sándornak a forradalom költőjének
szavai méltán kerültek fel a forradalmárok
zászlóira. Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! És választottak. A
szabadságot választották.
Az országgyűlésben Kossuth július 11-én
megtartott híres beszédében pénzügyi támogatást és 200 ezer újonc fegyverbe szólítását kérte. Miután megszavazták kérését,
ő így zárta beszédét. „Ezt akartam kérni,
de önök felállottak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt, s csak azt mondom:
Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!”
Tisztelt ünneplő közösség!
Mi a dolgunk ebben a helyzetben? Csakis az, ami annak idején az akkori magyar

nemzetnek. Meg kell védelmeznünk a
hazánkat, nem engedhetjük, hogy akaratunk ellenére idegeneket telepítsenek országunkba. Nemet mondunk arra, hogy
elvegyék a függetlenségünket, ahogyan
1848. március 15-én is nemet mondtunk.
Kimondjuk, hogy aki meggondolatlanul
vagy tudatosan idegen érdekeket szolgál,
árt ennek az országnak, gyermekeink jövőjét teszi kockára, magyarságunkat dobja
oda idegen hatalmaknak.
Ne gondoljuk azt, hogy gyengék, erőtlenek
vagyunk. Ebben az országban a legtöbb
ember úgy gondolja, hogy Magyarországot a magyarok országának kell megőrizni.
A magyar népnek ismét szavazni kell a saját sorsáról. Mindenkire szükség lesz ehhez a döntéshez. A magyar népnek kell
szavazni, senki sem dönthet helyettünk.
NEMET kell mondanunk arra, hogy elvegyék függetlenségünket és NEMET kell
mondanunk arra, hogy Magyarország
mindörökre megváltozzon!
Hazánk szabadságából, függetlenségéből
nem engedünk, ahogyan nem engedtünk
1848. március 15-én sem. A magyarság
jövőjét nem tehetjük kockára pillanatnyi
érdekekért. Ezt kívánja tőlünk a nemzet
méltósága és ezt kívánja a gyermekeink,
utódaink jövőjéért érzett aggodalom és felelősség is.
Apátfalva a mi kis országunk, földünk,
életterünk. Mindennap küzdünk, hogy
szebbé élhetőbbé tegyük településünk.
Ahhoz, hogy a múltban és a napjainkban
kitűzött célokat meg tudjuk valósítani,
bíznunk kell egymásban. Ez az egyetlen
helyes út, melyen járva meg tudjuk valósítani a közösen elképzelt terveinket.
Végezetül engedjék meg, hogy én is elegendő erőt és hitet kívánjak mindan�nyiunknak ahhoz, hogy folytatni tudjuk a
további munkát, tudjunk tenni másokért
és önmagunkért, családunkért, a mi közösségünkért, a mi magyar hazánkért!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Kiszely Jánosné települési képviselő
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NŐNAP
Március 11-én, a Faluház nagytermében került megrendezésre
az önkormányzat által szervezett
Nőnapi ünnepség.
Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi
köszöntőjét követően Langó Imre települési képviselő úr tolmácsolásában hallgathatták meg Antóni Sándor: Nőnapi köszöntő című versét a hölgyek. Ezt követően
a Dózsa György Általános Iskola második
osztályos tanulóinak farsangi műsora következett. A papagájos jelmezükben előadott koreográfiát követően, a harmadik
osztályosok Elvis Presley: Jailhouse Rock
című számára előadott táncos műsorszámukkal fokozták tovább a hangulatot.
A tanulókat Miller Zoltán színész, énekes
követte a színpadon, aki örökzöld slágerekkel örvendeztette meg a nézősereget. A
műsorzáró részében megismerkedhettünk
a nyolcéves lányával, Emmával, aki édesapjával közösen szerepelt a színpadon.
A művész úr szereplését követően, – tavalyhoz hasonlóan – idén is minden kedves hölgyvendégünk egy-egy cserepes

virággal lett megajándékozva Szekeres Fe- a hölgyeknek, hogy segítségükkel, egy
renc polgármester úr és Langó Imre tele- újabb sikeres rendezvényt sikerült megpülési képviselő úr közreműködésével.
valósítanunk.
Végezetül, szeretném megköszönni az
Langó Csaba
általános iskola második és harmadik
faluházvezető
osztályos tanulóinak, valamint felkészítő
pedagógusaiknak – Csávás Antalné, CsoApátfalva Község Önkormányzata
mor Nóra, Dobó Gyöngyi és Simon Hajköszönetét fejezi ki minden szerepnalka tanítónőknek – a nagyszerű színlőnek és közreműködőnek a nőnapi
padi produkciókat. Továbbá köszönöm
rendezvényért!
valamennyi munkatársamnak, kiváltképp
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ARMAGEDDON
VAGY FELTÁMADÁS?

Két éve már.
Nagycsütörtökön lesz éppen két éve már,
hogy Római Katolikus vallásunk főpapja
iszlám-hívők lábát mosogatta és csókolgatta, amikor a fundamentalista merénylet áldozatai temetetlenül hevertek Brüs�szelben.
Azóta a magam részéről hadilábon állok a keresztény egyházfő migráns-kérdésben tanúsított megnyilvánulásaival.
Nem érzem magaménak az ő ideológiáját.
(Tudom, nem járok annyit templomba,
amennyit járhatnék, s ez a személyi körülményem megbocsátásra vár majd valahol,
az utam végén.) Ám azt is tudom, hogy
harc nélkül nem lehet feladni semmit ezen
a világon. Főleg nem hitet, Hazát, Nemzetet, ősöket és hősöket.
A Kereszt jegyében nem azért hullatták
vérüket felmenőink, hogy mi, beszürkült,
elkényelmesedett, hitehagyott utódok, a
divatnak vagy valami annál is ostobább
hóbortnak engedelmeskedve, eldobjunk
mindent, amit ők vérrel-verítékkel alkottak és védelmeztek. Az ostoba önfeladásra,
a gyáva árulásra nincs mentség és nincs
bocsánat.
Két év után, a mai napon, véleményt mondott e kérdésben Kiss-Rigó László megyés
püspökünk.
„A keresztény embernek nem jelent dilemmát a választás, de az már sokkal inkább,
hogyan kezelje azokat az embereket, vagy
filantrópokat, akik anyagi érdekből, vagy
pusztán csak tévedésből, olyan eszmékért
küzdenek, amelyek egyértelműen veszélyesek Magyarországra és az európai keresztény közösségre is. Európát elsősorban azok
az európaiak fenyegetik, akiknek keresztény
gyökereik vannak, de megtagadták Istent és
Krisztust. (…) Manapság sokkal nagyobb
hírt jelent az, ha egy állatfajt valahol a kihalás veszélye fenyegeti, mintha ezer keresztényt lemészárolnak” – írta a szegedma.hu,
püspökünket idézve.
Véget ért a két éve, nappal is tartó éjszaka – végtelen megnyugtató dolog tudni,

hogy nem minden egyházi vezető hagyta
el a zászlót. Az elmúlt időszakban gyakran láttuk és hallottuk, hogy a nemzetközi
politika élvonalában, de még a keresztény
közösségek véleményalkotói között is, feladták az európai hagyományok védelmét.
Leborultak egy ismeretlen, éppen ezért félelmetes ideológia oltára előtt.
Ebben, a közelmúlt időben, volt olyan is,
hogy velem, velünk egy táborba tartozó,
keresztény gondolkodású emberrel kellett
konfliktust meg- (át- túl-) élnünk. Mert
mindketten értettük, hol és mekkora a baj
– de a magasabb szintet betöltő vezető(k)
állásfoglalása hiteltelenné tette mindazt,
amit elmondtam neki történelmi tanulságokról, eseményekről, keserű fejleményekről.
Hiszem, hogy mától másképpen lesz. Hiszem, hogy a józan ész, s a történelmi
léptékű, higgadt megfontolás sok mindent helyrerak, s megakadályoz minket
abban, hogy bármiféle „izmus” oltárán
feláldozzuk, ami a legfontosabb mindannyiunknak: Hazánkat, közösségünket,
holnapunkat.
Egy hitetlen, istentagadó közegben felnőtt „filantróp” fogalmat sem alkothat arról, hogyan zajlott misére járásunk negyven-ötven évvel ezelőtt. El sem képzelheti,
mennyit érhetett egy forint az istentisztelet után, akár a Mokka, akár a Stop Presszó
fagylaltos-pultjánál, a hetvenes évek elején,
amikor még ötven filléres kanállal mérték
a dermesztett édességet. Nem tudhatja, a
mise hatása alatt mily sokszor megfogadtuk, míg azok a kis gombócok elfogytak,
hogy jó fiai leszünk apánknak, anyánknak,
Hazánknak és teremtő Istenünknek. Azt
hiszem, elérkezett a fogadalmak valóra
váltásának ideje. Persze, tudom én, hogy
a hazafelé vásárolt fagylalt csak hangulati
elem a valaha-volt vasárnapokban. De úgy
érzem, van összetartó ereje. Régi Barátaimmal lefolytatott minden beszélgetésem
ide tér vissza.
Ám az is igaz, s ha már a régi miséknél tar-

tunk: szentségesen igaz, hogy nem „Allahu Akbar” jelszóval nyitottuk be az egykori presszók ajtaját. Túlzás lenne azt állítanom, hogy „Dicsértessék”-kel köszöntünk,
hiszen azt akkor, aktuálisan, tiltották. (Jézusnak valahogy mindig akadnak elszánt
ellenségei – követői annál kevesebben.
Mégis él.)
Meghúztuk mi is magunkat, ha kötelező
volt, elmentünk a vasárnapi játék-délelőttre is – a fél nyolcas mise után. Plébános
Urunk a korai részvételünkből tudta, hogy
nagy ideológiai összevonás van a faluban
– amit úgy látszik, akadályoz, ha Isten házában gyűlnek össze a gyermekek.
Nem szeretném, ha visszatérnének az egykori tiltások.
Nem szeretném, ha bárkit bántanának
Mária Országában, csak azért, mert keresztényként él.
Nem az a lényeg, hogy egy Isten-adta lehetőséggel él-e valaki vagy sem, hanem az,
hogy módjában álljon, ha igényli.
Több, mint ezer év hitvallása ragyog vis�sza minden templomunk keresztjéről. Ez
már történelem. Ez egy nemzet. A fiának
vallom magam.
Nem tudom, mit kellene tennünk azzal a
sok gyűlölettel, amit ránk szabadítottak a
„filantrópok” az elmúlt szűk egy esztendőben. (Egyébként a mai napig megfejthetetlen számomra hozzáállásuk, mellyel
harsogva üvöltik kimondhatatlan méretű emberszeretetüket, melynek igazságtartalmához kétségeket zárkóztat, amikor
azt kell látnom, hogy minket, akikkel egy
Hazába születtek, egy levegőt szívnak, egy
nyelvet beszélnek,–csak gyűlölni tudnak.)
Azt, hogy a hitünket, erkölcsünket, hagyományainkat ért támadást vissza kell
vernünk, egyértelmű. Az, hogy győzni fogunk, bizonyos.
De mi lesz utána?
Hogyan értessük meg a gyökereinkre támadókkal, hogy elég volt?
(Folytatás a 19. oldalon.)
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Keresztények vagyunk, nem a harcban, a
halálban, a sebek osztásában és elszenvedésében látjuk életünk értelmét – bár nem
félünk a megvívásától sem. Az, hogy mi
nem támadunk másokra, nem arról szól,
hogy gyávák vagyunk – pusztán arról,
hogy az életet és az emberi méltóságot, Isten csodálatos ajándékait, talán többre becsüljük, mint azok, akik hajlandóak mindezt a sárba tiporni.
Béke, tartós béke, kölcsönös tisztelet kellene közénk, legalább a választások utáni
időkben, ha most híján is vagyunk ezeknek.
Mi mindig is megadtuk a másképpen gondolkodóknak ezt.
Jó lenne, ha ők is lassacskán, a sok „másként” mellett elgondolkodnának ezen is.
Engem végtelenül lesújt, hogy a politikai
érdekérvényesítés ilyen mélységekig tud-

ta magát lealázni, mint ameddig az idegen
érdekek diadalra segítésében olyik honfitársunk eljutott mára.
Jó lenne felemelkedni a gázolajos, mocskos
padlóról, ahová lökték közéletünket, idegen
pénzzel, érdekkel és elgondolásokkal.
Ahogyan mondtam, magyarnak vallom
magam, minden körülmények között.
Enyém is ez az ország, ez a Nemzet, minden fájdalmával – de minden hitével is.
Nem félek a holnaptól – Jézus Urunk legfontosabb tanításának éppen ezt a két szót
tartom: „Ne féljetek!”
A magam részéről csak arra kérek minden honfitársamat, számolja össze, mi lesz
jobb vagy rosszabb, ha elhagyva öröklött
magyar értékeit, idegen érdekek oltárán
áldozza be utolsó, közös menedékünket:
a Hazát.
Tudom, hol van keresztény értékrendem
politikai visszatükröződése.
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Tudom, hová fogom én magam húzni a saját keresztemet (a hitetlenek ikszet raknak,
Jézus követői keresztet húznak – pont jól
van ez így).
Hiszem, hogy nem csak én vallom meg
majd hányattatásában is dicső, Krisztust
követő magyarságunkat. Hiszem azt is,
hogy meg fogjuk menteni országunkat attól a gyors elmúlástól, amit már annyian
vizionálnak Európa jövőjéről. Meg is kell
mentenünk, mert csak így szállhat tisztán
az Égig Jézustól tanult imánk:
„Jöjjön el a Te országod!”
Az Ő országa pedig nem az illegális bevándorlás parttalanná tételével kufárkodó politikai kalandorok banán-köztársasága. És
el fog jőni, ha megtesszük, ami ránk van
bízva!
Úgy legyen!
Kucsora István

SZÍVVEL-LÉLEKKEL

2018. március 17-én dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész
professzor úr volt a vendégünk az
apátfalvi Faluházban.
A világhírű professzor különleges és nagy
tudású ember. Sokféle elismerés és kitüntetés birtokosa. Szívvel-lélekkel gyógyít.
Hittel, szeretettel tanít. Nagyszerű ember,
akivel jó találkozni és jó hallgatni az előadását, melyben hirdeti az élet szépségét,
eloszlatja a fásultságot és megtanít soksok mindenre.
A test-lélek és szellem hármas egységének
egyensúlya az egészségünk alapja, hangsúlyozta dr. Papp Lajos, aki hivatásának

tekinti a gyógyítást. A Széchenyi-díjas
professzor tanít bennünket, hogyan kell
gyógyítani szívvel-lélekkel a szívet-testet,
lelket. Professzor úr a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott tanára ma is úgy
tartja: a gyógyítás szent dolog, mert a teremtés legnagyszerűbb lényét, az embert
kell megmenteni. A beteget a szeretet és a
törődés gyógyítja meg, a műtét csak eszköz. A szívünket a szeretet táplálja.
Beszélt arról az amerikai kutatók által széles körben kiterjesztett felmérésről, mely
megdöntötte azt a tényt, miszerint az érelmeszesedés, a szívinfarktus, az agyvérzés
és a daganatos megbetegedés elsődleges
okozója a dohányzás. Utóbbit a kilencedik
helyre sorolták, míg a legártalmasabbnak
a stresszhelyzet bizonyult, mint például a
családi konfliktusok, a békétlenség, a veszekedés. A gyűlölet helyett válasszuk a
megbocsátást, mert a harag nemcsak a befogadónak, hanem a küldőnek is ártalmas.
Úgy véli, nem kell a koleszterintartalmú
élelmiszerektől félni, mert az ártalmasnak mondott vegyület kétharmadát maga
a szervezet állítja elő. Ha az ennivalónk

koleszterinben gazdag, a szervezet ellensúlyozásként leállítja a termelését és helyreáll a rend. A hosszú élet titka a mozgás,
de nemcsak az izmokat, hanem az agyat is
rendszeresen meg kell dolgoztatni. Utóbbit pozitív gondolatokkal érdemes megtölteni. Az embernek nagy szüksége van
a békességre. Többször is hangsúlyozta,
szeressétek egymást, ez a legfontosabb
gyógyszer léleknek, szellemnek és testnek.
Egy ősi magyar áldással megköszönte,
hogy meghallgattuk és csendre intve útjára bocsátotta hallgatóságát. A teremben
és a lelkekben csend honolt, s a békesség
remélhetőleg sokáig megmarad mindenkiben. Lelki táplálék volt a javából, mellyel
megsimogatta a szívünket.
Köszönjük, professzor úr!
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Apátfalva Község Önkormányzatának azért, hogy lehetővé tette Papp Lajos professzor úr
meghívását!
Kiszely Jánosné
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AGRÁRFÓRUM APÁTFALVÁN
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Szervezete által
szervezett agrárfórumnak adott
otthont a Faluház 2018. március
26-án. A fórumon Szekeres Ferenc
polgármester megnyitója után Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntője hangzott el, melyet szakmai előadások
követtek: Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökétől, Kis Miklós Zsolt, Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkártól,
valamint Jakab Istvántól az Országgyűlés alelnökétől, a MAGOSZ
elnökétől.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter
szerint az Agrárkamara és a MAGOSZ
kiváló érdekképviselete a gazdáknak, a
kormány a szakmai észrevételeiket mindig szívesen fogadta. Továbbra is erre lesz
szükség, tegyenek javaslatokat, fogalmazzanak meg követeléseket, kezdeményezzenek annak érdekében, hogyan lehet megreformálni a magyar mezőgazdaságot. Ha
kell, csapjanak az asztalra és mondják meg
hogyan legyen, fogalmazott Lázár János.
A következő évek egyik nagy kérdése továbbra is az lesz, hogy Magyarország megengedi-e külföldieknek, hogy magyar földet vásároljanak, az Európai Unió ugyanis
jelenleg is több szabályt szeretne eltöröltetni. Például azt szeretnék elérni, hogy a társas vállalkozások – és mögéjük bújva a külföldiek – korlátozás nélkül földet szerezhessenek, illetve szünjön meg az a szabályozás,
hogy egy személynek maximum 300 hektár
föld lehet a tulajdonában. Előbbi miatt jelenleg hat ország – köztük Magyarország
– ellen folyik eljárás az Európai Bíróságon.
„A kis- és közepes gazdálkodók a gazdasági társaságokkal, a bankokkal, a külföldiekkel, a nagy mezőgazdasági cégek árajánlataival nem fognak tudni versenyezni,
ezért létérdeke a magyar gazdának, hogy
olyan politikai erővel kössön szövetséget, aki képes a megakadályozására annak,
hogy külföldiek földet vásárolhassanak.”
mondta el Lázár János, hozzátéve, hogy

ezek az eljárások a következő évben vagy
ilyen, vagy olyan eredménnyel, de le fognak folyni.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter
arról is beszélt, hogy a kormány 2014-ben
azt a célt határozta meg, hogy a földek 80
százaléka kis és középbirtokosok boldogulását szolgálja, 20 százalék nagybirtok, a
támogatásoknak pedig ugyanilyen formában kell eloszlani.

A térség országgyűlési képviselője azt is
hangsúlyozta, hogy amennyiben megnyerik a választást, akkor nem hogy eltörlik
ezt a szabályozást, hanem még lejjebb veszik ezeket a határokat. Az itt fennmaradó
összeget pedig a kis és középbirtokok fogják kapni, annak érdekében, hogy növelhessék a versenyképességüket.
Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt évek támoga-

Európában kevés ország merte azt mondani, hogy a nagyüzemeknek kevesebb
támogatás jár, mint a kicsiknek, magyar
kormány elsőként mondta ki ezt. Ma a
nagybirtokosok közül a növénytermesztőknek 1300 hektár fölötti részre nem jár
földalapú támogatás, állattenyésztéssel is
foglalkozók esetében pedig 1800 hektár
fölött. Erre az elmúlt 30 esztendőben nem
volt példa, mert nem volt hozzá bátorság –
emelte ki Lázár János.

táspolitikájának a munkaerő-igényes ágazatok fejlesztése és a magyar élelmiszeripar talpra állítása volt a célja. Az uniós
költségvetési ciklusban a vidékfejlesztésre
rendelkezésre álló 1300 milliárd forintos
keret 92 százalékáról döntés született, az
összeg több mint felét beruházásokra fordítják, tette hozzá Kis Miklós Zsolt.
(www.makohirado.hu,
Nagy Szabolcs cikke alapján)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KULTÚRA HATÁROK NÉLKÜL”
PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY
2018. | 02. | 24-25.
tok teremtése, kihasználása a projektben résztvevők számára. A megvalósítás
időszakában évente 6 műhelymunkát és 4 tanulmányutat tartunk, azaz összesen 18 műhelymunkát és 12 tanulmányutat. A 3 év alatt megvalósuló rendezvények egy-egy hétvégét vesznek igénybe, amelyek központja a bevont településeken lesz, felváltva. A tanulmányutak közül évente egy, nagyobb körutat
jelent Magyarországon belül, 5 napos időtartamban.
A csatlakozott települések eddig: Pitvaros (a projekt központja), Ambrózfalva,
Apátfalva, Árpádhalom, Berekfürdő, Felsőzsolca, Földeák, Káld, Lesenceistvánd, Magyarpolány, Mártély, Mátranovák, Mezőhegyes, Mórahalom, Nagyér, Nyárád, Sióagárd, Szarvas, Tárnok, Telkibánya, Zagyvarékas.
Rajtuk kívül a Zászlóbontáshoz csatlakozó résztvevő határon túli települések,
szervezetek képviselői:
Erdély: Arad, Esztelnek, Kolozsvár, Kovászna, Nagyszeben, Nagyvárad, Resicabánya, Temesvár
Felvidék: Barsbaracska, Ekecs, Ipolynyék, Kassa
A „Kultúra határok nélkül” projekt a felvidéki Ipolynyék és Szímő illetve az er- Délvidék: Ada, Erzsébetlak, Magyarkanizsa, Topolya, Tornyos, Tóthfalu
délyi Kolozsvár és a bánsági Temesvár székhellyel működő magyar szervezetek
együttműködésével egy együttműködési hálózat létrehozását tűzte ki célul a A program tervezett fizikai befejezése 2020. december 31.
jelentkező magyarországi települések közreműködésével. A rövid és hosszútávú
eredmény gazdasági-kulturális-idegenforgalmi jellegű fejlesztések, kapcsola- További információ kérhető: Baksa József projektmenedzser, 20/3502432

A Nonprofit Hagyomány Alapítvány támogatást nyert „Kultúra határok nélkül” címmel. Az EFOP-5.2.2-17-2017-00028 számú,
49.670.242 Ft vissza nem térítendő támogatási összegű európai uniós projekt célja kulturális együttműködések kialakítása határon inneni
települések és határon túli civil szervezetek között. 2018. február 24-25 között a Nonprofit Hagyomány Alapítvány és a Pitvarosi Önkormányzat kétnapos rendezvénysorozatot tartott Pitvaros központtal, amelyen a projekt ünnepélyes
megnyitására és az első műhelymunkára került
sor. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

AZ APÁTFALVÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

TISZTELT ADÓ
FIZETŐ POLGÁROK!

Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2017. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi
szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük felajánlásaikat!

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel
2017. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.
A kedvezményezett adószáma:
18464805-1-06
A kedvezményezett neve:
Apátfalváért Alapítvány
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FELHÍVÁS
KITÜNTETŐ CÍMEK
AJÁNLÁSÁRA

FELHÍVÁS
DÍSZPOLGÁRI CÍM
AJÁNLÁSÁRA

Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban, a beérkezett ajánlások
alapján kitüntető címek adományozásáról dönt.
Ajánlásokat három kategóriában lehet tenni:
„Apátfalva Község Oktatásügyéért” – az oktatás köréhez
tartozó személyeknek
„Apátfalva Község Közszolgálatáért” – az önkormányzat
intézményeiben dolgozó személyeknek
„Apátfalva Községért” – önkormányzati intézményeken kívülálló személyeknek, – bármely témakörben –, akik kimagasló eredményt értek el Apátfalva szolgálatában, Apátfalva
dicsőségére.
A javaslatokat várjuk mindazon élő vagy elhunyt személyre,
aki valamilyen formában hozzájárult a község fejlődéséhez,
a község tekintélyének emeléséhez.
Az ajánlásra javaslatot tehetnek munkáltatók, minden természetes és jogi személy.
Az ajánlásokat csak írásban lehet benyújtani.
Az írásbeli javaslatokat a polgármesternek kell benyújtani
2018. május 31-ig, a kitüntető címek adományozásáról a
képviselő-testület dönt.
A cím átadására a Szent Anna Napok keretein belül, 2018.
július 28-án szombaton, ünnepi képviselő-testületi ülés keretein belül kerül sor.

Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018-ban, a beérkezett ajánlások
alapján „Apátfalva Község Díszpolgára” cím adományozásáról dönt.
A javaslatokat várjuk mindazon élő vagy elhunyt személyre,
aki valamilyen formában hozzájárult a község fejlődéséhez,
a község tekintélyének emeléséhez.
Az ajánlásra szervezetek is jogosultak (részletes lista a rendeletben), és „a község lakói és Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgárok.”
Az ajánlásokat csak írásban lehet benyújtani, az ajánlást tevő személy által ismert legtöbb információval a Díszpolgári
címre javasolt személyről.
Az írásbeli javaslatokat a polgármesternek kell benyújtani
2018. május 31-ig, a díszpolgári cím adományozásáról a
képviselő-testület dönt.
A cím átadására a Szent Anna Napok keretein belül, 2018.
július 28-án szombaton, ünnepi képviselő-testületi ülés keretein belül kerül sor.

PÁLYÁZATUNK POZITÍV ELBÍRÁLÁST
KAPOTT

Az előző évhez hasonlóan Apátfalva Község Önkormányzata 2017. december 15-én pályázatott nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetésre kerülő Testvér-települési programok és együttműködések felhívásban a 2018. június 22. és 2018.
június 24. között megrendezésre kerülő XVIII. „Guzsalyos” Testvértelepülések Kulturális Találkozójának finanszírozására, amelynek idén a bácskai Kisorosz testvértelepülésünk ad otthont. 2018. március 7-én döntés érkezett miszerint a pályázatunk pozitív
elbírálást kapott, a rendezvény lebonyolítására tervezett költségvetést és szakmai anyagot a pályázat bíráló bizottság elfogadta, így
2.000.000 Ft támogatást nyertünk a kisoroszi testvértelepülésünkön megvalósuló Testvértelepülési találkozó megrendezésére.

2018. április

apróhirdetések
Kiskecskék eladó!
Érdeklődni a 06-30/231-7711-es telefonszámon lehet.
Vakcinázott napos és előnevelt
csibe előjegyezhető.
Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti tápboltban
(Restásné Katika). Telefon: 06-20/203-6783

gyászjelentések
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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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak,
Sziebig doktor úrnak és Oláhné
Etukának áldozatos munkájukért,
Szabolcs atya szép búcsúztatásáért,
akik drága szerettünk
Péli Mihályné (Rutkay Mária)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló férje, fia, lánya

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 RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

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

NŐGYÓGYÁSZATI
RÁKSZŰRÉS
2018. április 26-án csütörtökön 9-11 óráig nőgyógyászati rákszűrés lesz
a Védőnői Tanácsadóban.
A vizsgálatot dr. Szabó Lajos főorvos végzi.
A TAJ-kártyát kérjük mindenki hozza magával.
Minden korosztályt szeretettel várunk.
védőnők

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

Jól lát?
optika

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak,
Sziebig doktor úrnak, Oláhné Etukának, akik drága szerettünk

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT
S Z E M É S Z S Z A KO R V O S S A L.

szemüvegrendelés
a helyszínen
Apátfalvi Védőnői Tanácsadó

Kardos Ferenc Illés
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége

2018.04.17-én Kedd 9:00-11:30-ig

Az elkészült szemüvegeket
személyesen adjuk át.

Egészségkártya elfogadóhely.
Használatban levő szemüvegét
kérjük, hozza magával.
Szemüveglencsékre és keretekre

-10% - 50%

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17
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MAJÁLIS – 2018.

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
a 2018. május 1-ei rendezvényre!
Program:
8.00 Főzőverseny kezdete
10.00 Májusfa állítása civil szervezetekkel és önkéntesekkel
10.30 Ünnepi műsor
12.00 Főzőverseny eredményhirdetése
12.15 Jó ebédhez szól a nóta, majd retródiszkó DJ Attilával!
Helyszín: a Rendőrség előtti tér, rossz idő esetén Faluház
A majálisra főzőcsapatok jelentkezését várjuk. A csapatok 40 dkg marhahúst kapnak a főzéshez csapattagonként,
melyet a főzés reggelén, a bogrács felállítása után kapnak meg. Asztalt, ülőhelyet, tűzifát az önkormányzat biztosít, de egyéb eszközökről és hozzávalókról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk. Jelentkezési szándékukat leadhatják a Faluházban, 2018. április 25. szerdáig. A csapatok jelentkezését csak pontos névsorral és a
nevekhez tartozó elérhetőségekkel tudjuk elfogadni, valamint csapatnévvel!
Tájékoztatjuk a kedves jelentkezőket, hogy rossz idő esetén a Faluház nagytermében tartjuk meg az ünnepi műsort és a közös ebédet. A nagyterem befogadóképességét figyelembe véve jelezzük, hogy eső esetén csak 250 főig
tudunk helyszínt biztosítani, jelentkezési sorrendben!
Apátfalva Község Önkormányzata

CSALÁDI SPORTNAP
Apátfalva Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az első alkalommal megrendezendő
Családi Sportnapra, Apátfalva Sportcsarnokába!
A sportrendezvény időpontja 2018. április 7., szombat. A programok 14 órakor kezdődnek.
A délután folyamán részt vehet minden érdeklődő játékos sorversenyeken (ovis, iskolás és vegyes korcsoportban).
Ebben segítségünkre lesznek az óvodapedagógusok, pedagógusok, és az Apátfalvi Ifjúsági Klub.
Közös aerobikkal vár egy jó mozgásra mindenkit Fekete Timcsi.
Játékos érzékenyítő programokkal és kézművesfoglalkozásokkal kapcsolódik
a délutánhoz a Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház csapata.
A napot az apátfalvi lányok-asszonyok kézilabda mérkőzése és az amatőr öregfiúk focimérkőzése zárja.
A délután folyamán uzsonnával kedveskedünk a sportolásban megéhezett versenyzőknek,
a sorversenyek legeredményesebb csapatait díjazzuk!
Négyfős csapatok jelentkezését várjuk!
Jelentkezni előzetesen a Faluházban lehet, vagy a rendezvény megkezdése előtt 13.45-től a Sportcsarnokban.
A programokon való részvétel ingyenes, de kérünk minden sportolni vágyót, hogy tornacipőt hozzon magával!
Szeretettel várunk mindenkit a programokban aktívan résztvevőket és nézőket egyaránt!

