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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

A 2018-as évtől kezdve Bálintné Sip-
rikó Zsuzsanna munkaügyi, polgá-
ri és büntető feljelentést tett Apát-
falva Község Önkormányzata és Sze-
keres Ferenc ellen. A munkaügyi pert 

megnyerte az Önkormányzat, a polgá-
ri peres ügyben pedig ellentétes bíró-
sági döntések születtek.
Apátfalva Község Önkormányzata és 
Szekeres Ferenc a cikkben szereplő 

13  állításából 8 állítás valóságtartal-
mát az alábbi bírósági eljárásban do-
kumentáltan tudta bizonyítani, tehát 
az állítások túlnyomó része bizonyít-
hatóan igaz volt.

HELYESBÍTETT ÚJSÁGCIKK
2019. év szeptemberében jelen hírmondó 
VI. évfolyamának, 9. számában megjelent 
egy újságcikk Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
„munkásságával” kapcsolatban, amellyel 
összefüggésben bírósági eljárásra került 
sor. Ezen eljárásban ellentétes bírósági 
döntések születtek elsőfokon, illetve má-
sodfokon, azonban jelen újságcikk kere-
tében csupán a másodfokú döntés ren-
delkező részében írtaknak kívánunk ele-
get tenni, így a fent említett újságcikkel 
azonos helyen és formában közzétesszük 
a jogsértés és a valós tények megállapítá-
sára vonatkozó rendelkezéseket.

A másodfokú bíróság döntése az alábbi:
„Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét 
részben megváltoztatja és megállapítja, 
hogy az I. r. alperes azzal, hogy az Apát-
falva Község Önkormányzata által kiadott 
Apátfalvi Hírmondóban és online felületén 
2019. szeptember 11. napján (VI. évfolyam 
9. szám) megjelent „Árulók szövetsége” cí-
mű cikkben valótlanul állította, hogy
–  Bálintné Siprikó Zsuzsanna jelölését az 

önkormányzati választáson az apátfal-
vi Fidesz tagság alkalmatlansága miatt 
nem támogatta, ami miatt Bálintné Sip-
rikó Zsuzsanna független jelöltként in-
dult a választásokon. Ezt a Fidesz helyi 
szervezete árulásként könyvelte el és ki-
zárását kezdeményezte a pártból.

–  „… bebizonyosodott, hogy az alpol-
gármesternek a saját pénztárcájának 
a megtömése volt a legfontosabb és 
ezen munkálkodott,

–  a táppénzes időtartama alatt a saját 
helyesnek ítélt nézetei szerint kívánt 
tevékenykedni és utazgatni.

–  az elmúlt három és fél évben Bálintné 
Siprikó Zsuzsannának – saját nyilat-
kozata szerint – nem volt semmi dol-
ga, csak a reprezentáció.

–  Bálintné Siprikó Zsuzsanna közre-
működésével a férjének is 1,5 milliós 
munkát biztosított az apátfalvi ön-

kormányzat tulajdonában levő általá-
nos iskola részbeni kifestésére, ezzel 
megsértette a felperes jóhírnévhez 
fűződő személyiségi jogát.”

A fenti írtakra tekintetettel tehát eleget 
tettünk azon kötelezettségünknek, hogy 
egy helyesbített újságcikket tegyünk köz-
zé, így jelen ügyet véglegesen is lezártnak 
tekintjük.

Apátfalva Község Önkormányzata
Szekeres Ferenc
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2022. október 20-án 
tartotta soros ülését.

 � Megtárgyalta és elfogadta a képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 9/2019.(X.22.) Ör. módosítását.

 � A képviselő-testület az MFP-TIK/2021. 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése-2021” pályázat 
kapcsán Közösségi tér részleges rekonst-
rukciójához felújítási munkálatok ellátásá-
ra beérkezett árajánlatok közül jóváhagyta 
a Bíráló Bizottság döntését és elfogadta az 
ÁR-LAND Kft. 6800 Hódmezővásárhely, 
Kölcsey u. 43. árajánlatát.

 � A képviselő-testülete jóváhagyta a Bí-
ráló Bizottság döntését és elfogadta Lo-
sonczi Zoltán egyéni vállalkozó (6647 
Csanytelek, Pusztaszeri u. 4.) árajánlatát, 
hogy 459 erdei m3 lágylombos tűzifát szál-
lítsa az Apátfalva TÜZÉP telepre (Apátfal-
va, Széchenyi I. u. 67/b).

 � Elfogadta a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, valamint a polgármester előző 
ülés óta történt fontosabb eseményeiről 
szóló jelentést.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretén 
belül tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében – 

elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.

Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. október (22-ig)

SZÜLETÉS:
10.08.: Pintér Nikolett
Édesanyja: Papp Szilvia
Édesapja: Pintér Krisztián
Apátfalva, Széchenyi István u. 31.

10.11.: Rudas Zoé
Édesanyja: Zombori Vanda
Édesapja: Rudas Krisztián
Apátfalva, Templom utca 9. 

HALÁLESET:
Simon Istvánné  (Farkas Rozália)
Apátfalva, Liget utca 19. élt: 84 évet

Berta Zoltánné  (Juhász Edit)
Apátfalva, Kossuth L. u. 14. élt: 51 évet

Bakai István
Apátfalva, Széchenyi u. 46. élt: 72 
évet

Kardos Csaba
Apátfalva, Templom u. 94. élt: 40 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Janovics Anikó és Rácz Tamás 
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 76. 

Tóth Lászlóné (Vajda Edit) és 
Deák Henrik Sándor
Apátfalva, Hóvirág utca 25.
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Megemlékezés az aradi vértanúkról

A tizenhárom aradi vértanú emléke előtt 
tisztelegtünk október 6-án délután a Szo-
borkertben, a Pátfalváért Egyesület ál-
tal kialakított emlékhelyen. Az ünnepség 
alatt Farkas Attila és Szabó Dániel szege-
di honvédek díszőrséget biztosítottak. Ma, 
október 6-án az aradi vértanúkra emléke-
zünk. Azokra a hősökre, akik az 1848-as 
forradalom és szabadságharc leverése után 
a kegyetlen megtorlás áldozatai voltak, 
akik önként vállalták a halált egy nemze-
tért. Hitték, hogy van lehetőség arra, hogy 
az az ország, melynek ők is részei, egyszer 
valóban szabaddá és önállóvá válhat. A 
legfontosabb talán az, hogy az tizenhárom 
aradi táborok ártatlan volt abban, amivel 
vádolták őket. Nem követtek el felségsér-
tést és hazaárulást. Csupán hűek maradtak 
becsületükhöz, hiszen mind felesküdtek a 
királyra és az alkotmányra. – hangsúlyozta 
emlékbeszédében Szekeres Ferenc polgár-

mester. Az aradi vértanúk az a tizenhárom 
magyar honvédtiszt, akiket az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc leveré-
se után, az abban játszott szerepük miatt 
Aradon kivégeztek. Knezić Károly, Nagy-
sándor József, Damjanich János, Aulich 
Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, 
Leiningen-Westerburg Károly, Török Ig-
nác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos. 
Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az 
első felelős magyar miniszterelnököt, Bat-
thyány Lajost.
Az emlékbeszéd után a Dózsa György Ál-
talános Iskola tanulói és igazgatója adott 
műsort. Dömötör Gergő trombitált, fel-
készítő pedagógus Sasvári Csaba. Kerekes 
Anna fuvolán játszott, felkészítő peda-
gógusa Regedei Csurgai Korinna. Végül 
Bedő Boglárka a Dózsa György Általá-
nos Iskola igazgatónője hegedült. Fazekas 
Andrea a József Attila Gimnázium 11. év-
folyamos tanulója 3 verset szavalt el.
Az ünnepi műsor után a jelenlévők elhe-
lyezték a mécseseket és a megemlékezés 
koszorúit az emlékmű előtt.
Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani min-
den résztvevőnek a színvonalas műsoro-

kért és mindazoknak, akik megemlékezé-
sünkön megjelentek, koszorút helyeztek el 
és segítettek méltó emléket állítani a hő-
söknek.
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Október 23. megemlékezés

2022. október 21-én került sor az 1956-os 
forradalom és szabadságharc évforduló-
ja alkalmából rendezett megemlékezés-
re. Az ünnepséget a faluház nagytermé-
ben tartottuk, az általános iskolásokkal 
együtt. A Himnusz elhangzása után 
Szekeres Ferenc polgármester köszön-
tötte az iskola tanulóit és a falu lakos-

ságát, megemlékezett a 66 évvel ezelőtt 
történt eseményekre. Ezt követően Papp 
Lőrinc szavalta a Piros a vér a pesti ut-
cán című verset, majd Antal Sarolta te-
lepülési képviselő emlékezett meg Witt-
ner Máriára. Az ünnepi műsort a Dózsa 
György Általános Iskola diákjai adták. 
Felkészítő pedagógusok: Bedő Boglárka, 

Molnár Tiborné, Tóth László, Csenteri 
Andrea, Magyarné Sebők Mária és Málik 
János. Az iskolások hetek óta készültek, 
hogy méltó módon emlékezzenek meg az 
1956-os eseményekről. A pedagógusok 
részletesen ismertették a gyerekeknek a 
történéseket, azok előzményeit, a kort, a 
politikai helyzetet. Köszönjük az iskola 
pedagógusainak és tanulóinak a bensősé-
ges, szemléletes, értelemre és érzelmekre 
egyaránt ható színvonalas megemlékező 
műsort. A program zárásaként Keresztúri 
András emléktáblájához vonultunk, ahol 
Vargáné Nagyfalusi Ilona elmondta az 
56-os apátfalvi eseményeket. Majd az ön-
kormányzat, az intézmények és civil szer-
vezetek helyezték el a koszorúikat SZEFO 
épületén található Keresztúri András em-
léktáblájánál.
Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik se-
gítséget nyújtottak, hogy méltóképpen 
tudjunk emlékezni az 56-os eseményekre. 
Külön köszönet az általános iskola tanu-
lóinak és felkészítő pedagógusaiknak a 
színvonalas műsorért.
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Melegétel-osztás
Október 15-én szombaton Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata, a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ és az apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes 
melegétel osztást szervezett két helyszínen, 
a Faluházban és az ÖNO- ban. A menü 
kakaspörkölt volt tarhonyával. A kaka-
sokat Apátfalva Község Önkormányzata 
a közfoglalkoztatási start mintaprogram-
ban nevelte. A 48 db kakas kopasztását és 
szétbontását a Varga család és Fejes István 
ingyenesen végezte el. A szakácsok Tóth 
Tamás, Ludányi István, Kisalbert Tibor, 

Károlyi József, Károlyi János és Bihacsi 
László voltak. Az ÖNO dolgozói, a konyha 
szakácsai, a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjai és önkéntesek összefogásá-
val több mint 250 adag ebédet osztottunk 
ki a szociális étkeztetésben részesülőknek 
és azoknak, akik igényt tartottak rá. Na-
gyon köszönöm mindenkinek, ezt a pél-
dás összefogást!
A melegétel-osztás november 19-én szom-
baton birkapörkölttel folytatódik.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Novemberben újra melegétel-osztás
Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ és az Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata 2022. november 19-én szombaton 11.30-tól in-
gyenes melegétel-osztást szervez a Faluházban.

Menü: Birkapörkölt főtt burgonyával
Ételhordót mindenki hozzon magával!

Mindenkit szeretettel várunk!
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 � Október 3-ig vártunk állatos rajzokat 
gyerekektől az Országos Könyvtári Napok 
keretein belül tartott rajzpályázatra. A hét 
folyamán Egészség témában könyvekből 
összeállított kiállítás volt megtekinthető a 
könyvtárban. Külön ajánljuk mindenki fi-
gyelmébe Lenkei Gábor könyveit a vitami-
nok fontosságáról.

 � 3-án elkezdődött a decoupage szakkör. 
Ezután minden hétfőn és pénteken délután 
14-16 óra között várjuk az alkotni vágyókat. 
Októberben italos üvegeket dekoráltunk. 
Novemberben fakanáltartókat, fűszer-
tartókat készítünk. Új tagok bármikor be-
kapcsolódhatnak a szakköri munkába. Az 
önkormányzat szakköri tagonként havon-
ta három dísztárgy elkészítéséhez biztosít 
alapanyagot és eszközöket. A faluház szíve-
sen fogad kávés, nutellás, befőttes üvegeket 
és szalvétákat.

 � 6-án a 4. osztályos gyerekeknek Múlt-
idéző foglalkozást tartott Vargáné Nagyfa-
lusi Ilona a könyvtárban a Könyvtári napok 
keretében. A gyerekeket egy pároztatóra 
hívtuk, ahol a régi ruhadarabok, munka-
eszközök mai megfelelőjét kellett megtalál-
ni. Így ismertetjük meg a fiatalokat a nagy-
szüleik által használt eszközökkel.

 � Délután megemlékezés volt a szobor-
kertben az aradi vértanúk tiszteletére. Kö-
szönjük Fazekas Andrea és a Dózsa György 
Általános Iskola műsorát.

 � 8-án Idősek világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepség és vacsora volt a faluház 
nagytermében. A meghívott vendég Straub 
Dezső volt, aki feledhetetlen vidám perce-
ket szerzett a szépkorúaknak.

 � 10-én a Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár jóvoltából Simon Szilvia tar-
tott előadást a könyvtárban Kütyük, tech-
nológia, robotok címmel az iskolásoknak.

 � 11-én elkezdődtek a próbák az október 
23-i ünnepségre a táncot Csenteri Andrea 
vezetésével, az éneket Bedő Boglárka a pró-
zai részeket Molnár Tiborné és Tóth László 
segítségével tanulják a Dózsa György Álta-
lános Iskola felső tagozatos diákjai. A mű-
sor összeállításában a történelem szakos 
pedagógusok, Málik János és Magyarné Se-
bők Mária is részt vett.

 � 13-án a falugazdász által szervezett Gaz-
daköri előadás volt a könyvtárban a fásítás, 
fasorok jelentősége címmel.

 � 14-én a faluház előtt papírgyűjtést szer-
vezett az iskola. Köszönjük mindenkinek, 
aki összegyűjtötte a feleslegessé vált papírt 
és elhozta a gyűjtésbe.

 � Délután a mentorprogram keretében 
szusit készítettek az iskolások.

 � 15-én ételosztásra vártuk a falu lakos-
ságát. A közfoglalkoztatottak által felne-
velt kakasokból több bogrács kakaspörkölt 
és tarhonya főtt, amit a rászoruló lakosok 
kaptak. Az osztás két helyen folyt, az ÖNO 
épületében és a faluházban is.

 � Délután a mozgáskorlátozott csoport 
évzáró ünnepsége és vacsora volt a nagy-
teremben. Több meghívott vendég volt a 
megyéből. A Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar és a Színjátszó csoport fellé-
pése színesítette a délutánt.

 � 18-án Véradás volt a faluházban. Min-
den tőlünk telhetőt megtettünk a Vörös-
kereszt munkatársaival együtt, hogy minél 
több véradó legyen. Sikerült rekordot dön-
teni, 25-en jöttek el segíteni. Minden vér-
adónak hálásan köszönjük.

 � 19-én szemvizsgálat volt.

 � 21-én megtartottuk a megemlékezést 

és ünnepi műsort a Dózsa György Álta-
lános Iskola diákjai segítségével a Falu-
házban és a koszorúzást Keresztúri And-
rás emléktáblája előtt az 1956-os hősök 
tiszteletére.

 � Az átmozgató torna újra a faluházban 
végzi gyakorlatait hétfőn és csütörtökön.

 � 24-én a kerékpáros túracsoport tagjai-
val Királyhegyesre tekertünk, megismerni 
a települést. Megnéztük a Hegyesi Éléstárat 
az Erdei Lakot és a templomot.

 � 26-án elkezdődött a csuhéfonó szakkör, 
mely keretében kétféle tevékenység zajlik, 
csuhéfigurák készítésének megtanulása és 
csuhétárolók, tárgyak sodrása.

 � 27-én Pátfolvai Parasztolimpiára ér-
keztek a Rákóczi óvoda csemetéi. A fa-
luházban ismerkedtek a gyerekek a ré-
gi népi játékokkal, az apátfalvi gyerekek 
mindennapjaival.

 � Csütörtök délutánonként folynak a nép-
tánc foglalkozások Doktor László és Kerekes 
Eszter vezetésével a kisdiákoknak. Az alapo-
zó foglalkozások célja a ritmusérzék, ütem-
tartás fejlesztése, az együttműködés, a közös 
munka kialakítása a gyerekek között. Az új 
mondókák, dallamok, népzene, tánclépések 
mind új hatás a gyerekek számára.

 � Köszönjük a faluháznak felajánlott 
adományokat!

Könyveket adományozott: Fazekas Gizella, 
Beke Margit, Kopasz Péterné, Pápay Da-
niella.
Üvegeket kaptunk: Kakas Istvánné, Kónya 
István és felesége, Takács Mihályné, Mátó 
Erika, Popányné Vaszkó Ágnes, Sóki Ani-
kó – kötőfonal
Bakai Mihályné Katalin – szövéshez textil-
csíkok, Varga Csaba – tápszeres doboz
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

2022. október 5-én Makón, körzeti me-
zei futóversenyen vettek részt az Apátfalvi 
Dózsa György Általános Iskola 5-6-7-es 
tanulói. Az előző napokhoz képest szép 
időben került megrendezésre a verseny, 
ideális környezeti viszonyok mellett tud-
tak versenyezni a gyerekek. Az ezt meg-
előző időszakkal ellentétben, jóval több 
iskola nevezett a futásra. Csapatban és 
egyéniben is lehetett indulni.
A III. korcsoportban, csapatban 2. helye-
zést értek el 2000 m-en az iskolánk kö-
vetkező tanulói: Sóki Attila (egyéniben 3. 
helyezés), Antal Zétény, Langó Richárd, 
Antal Máté, Marjai Rajmond. Ezzel a szép 
eredménnyel, október 27-én, a Hódmező-
vásárhelyen megrendezésre kerülő mezei 
versenyre is kivívták az indulás jogát. Sok 
sikert kívánunk nekik!
A IV. korcsoport fiúk versenyében 
(3000 m), két 7. osztályos tanulónk, Tóth 
Milán (7. hely) és Juhász Patrik (11. hely) 
ért el szép eredményt. Teljesítményükhöz 
gratulálunk!

Október 10-én Makón, a körzeti futsal 
bajnokságon vettek részt iskolánk 6-7-8-
os tanulói. A versenyen 4 csapat indult, 

ahol a IV. korcsoportban, lelkes, szép já-
tékkal ezüstérmet szereztünk.
A csapat tagjai: Kis Bence (csk.), Juhász 
Patrik, Kolompár Mihály, Jung Kristóf, 
Márki Barnabás, Gombkötő Szabolcs, Ko-
vács Ádám, Sóki Attila. Gratulálunk nekik 
a kimagasló eredményhez!

Október 6. Megemlékezés a Szoborparkban

Ebben az évben az Apátfalvi Faluház rende-
zésében került sor az aradi vértanúkról va-
ló megemlékezésre, melynek keretén belül 
két tanulónk is vállalt hangszeres szereplést. 
Dömötör Gergő 4. osztályos tanuló egy 
fanfárral, Kerekes Anna 8. osztályos tanuló 
egy 20. századi darabbal emelte a megem-
lékezés hangulatát. Köszönjük közreműkö-
désüket, nagyon szépen játszottak!

2022. október 12-én, iskolánk 6-7-es ta-
nulói közül néhányan, lehetőséget kaptak 
a Mezőhegyesi Ménesbirtok látogatására. 
Az utazást Makóról a Hódmezővásárhelyi 
Tankerületi Központ biztosította számuk-
ra. A látogatás során betekintést nyerhet-
tek az ott működő iskola életébe, körbe-
járhatták a birtokot, megcsodálhatták a 
környezetet. A programok végén szend-
vicsekkel, üdítővel és aprósüteményekkel 
vendégelték meg a látogatókat.

2022. október 13-án Iskolakóstolgató fog-
lalkozáson vehetett részt a nagycsoporto-

sok első csoportja. Változatos feladatokkal, 
interaktív táblával ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Bemutatkozott nekik a leendő el-
sős tanító néni, Simon Hajnalka is. Segítő 
feladatot láttak el: Pintér Erzsébet, Csikota 
Dávid 4. osztályos tanulók és Mátóné Sóki 
Bernadett, pedagógiai asszisztens. Köszön-
jük munkájukat! Szeretettel várjuk a követ-
kező csoportot 2022. november 10-én.

Október 14-én, pénteken, iskolánk papír-
gyűjtést szervezett. Jelentős mennyiség 
gyűlt össze, mindenkinek köszönjük a lel-
kes részvételt.

Október 21-én iskolánk 6-7-8-os tanulói 
színvonalas műsor keretén belül emlé-
keztek meg az 1956-os hősök emlékéről. 
Színpadon jelenítették meg az akkori ese-
ményeket. A műsorban szerepet kapott az 
ének, a tánc és az irodalom is. A gyerekek 
néhány hét alatt tanulták meg a szövegeket, 
a táncjelenetek koreográfiáit, a dalt. A pró-
bák nem mindig zajlottak zökkenőmente-
sen, de a végeredmény önmagáért beszélt. 
Köszönjük a gyerekek lelkes hozzáállását, 
a felkészítő pedagógusok munkáját!
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Idősek világnapi ünnepség
Apátfalva Község Önkormányzata és 
az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ tisztelettel köszönti az idős la-
kosságot!
Az idősek világnapi ünnepséget 2022. ok-
tóber 8-án tartottuk meg, ahová a község 
idős korú lakosságából 200 fő jelent meg.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Ki-
szely Jánosné alpolgármester asszony, aki 
beszédével megnyitotta az ünnepséget. 
Ezután Herczegné Jáksó Anita intézmény-
vezető gondolatai következtek:
„Annyi jót köszönhetünk Önöknek. Emberi 
értéket, tapasztalataikat, melyeket átadtak 
nekünk. A féltésüket, törődésüket, gondos-
kodásukat, és a sok fáradozást.” Valamint 
Márai Sándor Ajándék című verse is el-
hangzott a megnyitóbeszédben.
Majd műsort adtak az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola tanulói közül há-
rom diák, Popány Tímea, Balla Eliz és Ba-
ka Tibor. Felkészítő pedagógus Bedő Bog-
lárka.
Minden fellépő gyermeknek apró aján-
dékkal köszöntük meg a munkáját.
A diákok műsorát követte Straub Dezső 

Jászai Mari-díjas színész előadása. A kö-
zönség hatalmas tapssal jutalmazta humo-
rát, előadását.
Az ünnepség egy közös vacsorával zárult.
Köszönjük Tóth Tamásnak és Ludányi Ist-
vánnak, akik elkészítették a vendégek szá-
mára a vacsorát.
Az Apátfalván élő nők közül legidősebb 
Kiss Istvánné, aki 1929. szeptember 30-
án született, és az Aradi u. 11. szám alatt 
lakik.

A férfiak közül a legidősebb: Mátó Pál, aki 
1926. augusztus 3-án született, és a Kos-
suth Lajos utca 37. szám alatt lakik.
Köszönöm szépen az intézmények dolgo-
zóinak, a fellépőknek és a felkészítőknek 
az áldozatos munkájukat!

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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Barangolás egy csodás ösvényen

Magunk mögött hagyva munkánk orosz-
lánrészét, végleges formát öltött Mendei 
Árpád tanár úr és természetjáró emlékhe-
lyének kivitelezése. Október 9-én szép őszi 
délelőttön kb. 50 fő részvételével átadtuk 

az emlékhelyet. Szeretném megköszönni 
a saját és Szilágyi Lajos sporttársam ne-
vében mindazok önzetlen segítségét, akik 
nemcsak az ötletünket, de a kivitelezést 
is segítették. Az elkövetkezőkben folytat-

juk az ösvényünk fejlesztését, és reméljük 
mindenki tetszését és értékelését elnyerik 
majd további erőfeszítéseink!

Akik segítettek:
– Apátfalva Község Önkormányzata (Sze-
keres Ferenc polgármester)
– Molnár András (8-as)
– Makói Mozaik (Vernyik Tibi és Anett)
– Kiss Attila (Építő any. kereskedő)
– Kovács Gábor (tanár)
– Fekete Tibor (Város Gazd.Társaság)
– Smith Ferenc családja (Kiszombor)
– Mendei Csaba

Mindenkinek további jó túrázást és ki-
kapcsolódást kívánunk a marosparti ös-
vényen!

Cikk: Joó Zoltán

Emlékhelyet kapott 
Makó legendás túrázója

Mendei Árpád, a makói szervezett termé-
szetjárás és tájfutás elindítójának a tiszte-
letére emlékhelyet alakítottak ki a Maros-
árterében. Joó Zoltán, a természetjárók és 
futók baráti körének a tagja a Rádió 7-nek 
elmondta: tizennégy éve gondozzák a Ma-
kót Apátfalvával összekötő gyalogösvényt, 

és a táv közepénél, a bányatavaknál léte-
sítették ezt az emlékpontot. Joó Zoltán 
hozzátette: Árpi bácsi 1962-től egészen a 
2017-es haláláig népszerűsítette a termé-
szetjárás fontosságát. Joó Zoltántól meg-
tudtuk: a makói pedagógus, Mendei Ár-
pád mindig azt hangoztatta, hogy ki kell 

menni a természetbe. Nem szabad a négy 
fal között ülni, hanem látni, mozogni és 
élni kell. Tanárként ezt hangoztatta a diák-
jainak is.

Cikk: Rádió7- Kormos Tamás
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Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata tevékenységei

Roma önkormányzatunk szervezésében 
2022. augusztus 8-án sikerült táboro-
zóinkat, segítőinket, kultúrcsoport tag-
jait egy kétnapos bónusz kirándulásra 
eljuttatni, amelynek az úticélja a Makói 
Hagymatikum Fürdő – Lombkorona sé-
tány – Kalandpark volt.
A felnőttek és gyerekek is egyaránt na-
gyon élvezték a kalandozást, fürdőzést, 
lazítást, pihenést és a finom enni-inni-
valókat.

Önkormányzatunk ROMA GASZTRÓ-
NAPOT hirdetett 2022. szeptember 3-án 
a rendőrség előtti téren. E napon a romás 
birkapörkölté, marhapörkölté volt a fő-

szerep. Az odalátogató családok jó ízzel, jó 
étvággyal fogyaszthatták a finom, zamatos, 
remek, romás, bográcsos pörkölteket friss 
kenyérrel, üdítők kíséretében.

Raffai János István 
elnök

2022. augusztus 28-án a roma önkormány-
zatunk iskolai, óvodai, bölcsődei utalvány-
osztást hirdetett az Apátfalvi Faluházba. 
A tanszerutalványt kivétel nélkül minden 
roma család átvehette, aki eljött érte. Vé-
gül közel 50 gyereknek sikerült eljuttatni a 
3000 forint értékű utalványt.
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 
októberi tevékenységei

A Román Nemzetiségi Önkormányzat október elején egy kis jel-
képes ajándékkal kedveskedett, minden nemzetiségi szépkorú 
tagjának, idősek világnapja alkalmából.
Október 8-án meghívást kaptunk Battonyára egy gasztronómiai 
fesztiválra az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében. Sertéspörköltet készítettünk, valamint zakuszkval és 
padlizsán krémmel is készültünk. A rendezvényre több mint 30 
településről érkeztek vendégek. Kreszta Traján a román nemzeti-
ség parlamenti szószólója köszöntötte a jelenlévőket, majd a helyi 
battonyai néptánc csoport és a pécskai román tánccsoport szín-
vonalas műsort mutattak be. A nap végén pedig minden csapat-
nak egy oklevéllel köszönték meg a részvételt.

Füvesiné Varga Anikó 
elnök
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„Én elmentem a vásárba…”
2022. szeptember 30-án a Maros utcai 
óvoda Margaréta csoportja felkérést ka-
pott, hogy e napon a Piac hivatalos átadá-
sán műsorukkal színesítsék az ünnepséget. 
A gyermekeket Csenteri Andrea, Jázmin 
Fanni óvodapedagógusok és Varga Imré-
né óvodai dajka irányította és segítette a 
felkészülésben. Őszi versekkel, dalokkal 
készültünk erre a nagy napra. A gyerekek 
nagy örömmel készülődtek és adták elő 
műsorukat a közönségnek. Nagy sikere 
volt az óvodások műsorának.
Az ünnepség után megvendégeltek ben-
nünket pogácsával és teával. A gyerekek 
meglepetésként kaptak almát és édességet. 
A helyi árusok egyike házi süteménnyel 
ajándékozta meg a gyermekeket, melynek 
nagyon örültek.
Jól éreztük magunkat ezen az ünnepségen.

Csenteri Andrea 
intézményvezető-helyettes

Mozgáskorlátozott csoport 
– záróünnepség

A faluház nagytermében 2022. október 
15-én délután rendezett záróünnepségen 
Jakabovics Mátyásné köszöntötte a meg-
jelenteket. Jelen volt többek közt Kovács 
Péter megyei titkár, Kissné Német Anikó 

makói titkár, Pálfi Éva a ferencszállási cso-
port titkára és többen a megyei irodából. 
Az ünnepséget színesítve szerepelt a Ke-
rekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, 
majd a Színjátszó kör.

A mozgáskorlátozott csoport 2004-ben 
alakult, most 18 éve működik. Apátfal-
va Község Önkormányzata kezdettől tá-
mogatja a csoportot. Helyiséget biztosít 
a gyűléseknek, megjelenési lehetőséget a 
helyi újságban, rendezvényeiket és kirán-
dulásaikat anyagiakkal is segíti.
A tagság idén hat fővel gyarapodott. A 
tagok között a legfiatalabb a 2006-ban 
született Gönczi Tamara Ivett, a legidő-
sebb az 1933-ban született Csapó János-
né. 2022-ben 47 taggal zárták az évet. A 
csoport tagjai minden hónap második 
keddjén a faluházban gyűlnek össze be-
szélgetni, ünnepelni, vagy valamilyen 
foglalkozásra. Zárórendezvényüket ebéd-
del, citeraszóval és énekkel ünnepeltek. 
Természetesen a novemberi és decemberi 
gyűlések sem maradnak el.

 
Jakabovics Mátyásné
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Országos Könyvtári Napok 
2022. október 3-9.

Könyvtárunk mint minden évben, most 
is csatlakozott az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozatához. Négy prog-
ramot valósítottunk meg ezen az ünnepi 
héten.

1. Rajzpályázatot hirdettünk a gyerekek-
nek. Állatos témában, szabadon választott 
technikával készítettek gyönyörű rajzokat. 
A beérkezett 35 munkát három kategóriá-
ba soroltuk. Óvodások, második osztályo-
sok, és nagyobbak. A sok szép rajz között 
nehéz volt a választás, szavazással döntöt-
tük el a helyezéseket. Az ovisok közül első 
helyezett Raffai Miranda lett, a második 
helyen Sóki Csenge végzett, mindketten a 
Rákóczi utcai óvodából. Harmadik helyre 
Kerekes Botond került a Dózsa György ut-
cai óvodából.

A másodikosok közül első helyen Márton 
Maja, a második helyen Pásztor László, a 
harmadikon Lakatos Endre végzett. A na-
gyobbak közül első lett Popány Tímea 4. 
osztályos, második Szecskó Amanda ma-
gyarcsanádi diák, harmadik Varga Fanni 6. 
osztályos, negyedik Kerekes Tímea 6. osz-
tályos tanuló. Minden gyerek, aki rajzolt, 
kapott apró ajándékot, a helyezettek na-
gyobb emléket. Az ajándékokat a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, és 
a Csongrád-Csanád Megyei Önkormány-
zattól kaptuk.

2. Kiállítást állítottunk össze a könyvtári 
állomány szakirodalmából „Egészség” té-
makörben, mely egy héten át volt megte-
kinthető. A könyvtárba érkező csoportok 
is szívesen megnézegették.

3. Múltidéző foglalkozásra érkeztek az is-
kola 4. osztályos tanulói. Vargáné Nagy-
falusi Ilona vezetésével ismerkedtek a régi 
használati tárgyakkal, játékos vetélkedő 
formájában. Néhányan meglepően jól is-
merték régi használati tárgyakat, így köny-
nyen össze tudták pároztatni a modern 
megfelelőikkel.

4. Végül egy érdekes előadás volt okt. 10-
én a könyvtárban „Kütyük, technológia, ro-
botok” címmel Simon Szilvia előadásában. 
Az előadó a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretein belül, a Somogyi Ká-
roly Városi és Megyei Könyvtár jóvoltából 
érkezett hozzánk, az előadáson a 7. és 8. 
osztályos gyerekek vettek részt. A kütyük 
mellett a környezetvédelemről a klímavál-
tozásról is szó esett.

Kiállítás egészség témakörben

Rajzpályázat – Kerekes Tímea és Kerekes Botond

Múltidéző foglalkozás – Vargáné Nagyfalusi Ilona

Simon Szilvia – Kütyük, technológia, robotok
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VÉRADÁS
2022. október 18-án véradás volt a falu-
házban. A vérre nagyon-nagy szükség 
van, ezért mindent megteszünk, hogy 
minél többen eljöjjenek a véradásokra.
A Vöröskereszt Makói Szervezetéhez 
19 település tartozik, ahol Szalainé Ba-
rát Nikoletta a magyar Vöröskereszt 
Csongrád megyei szervezetének ma-
kói területi munkatársa szervezi a vér-
adásokat. Niki előző héten telefonon 
hívta fel a régi véradókat, a faluházból 
pedig értesítő levelet küldtünk. Sike-
rült sok ajándékot összegyűjteni, és két 
ajándékcsomagot is sorsoltunk. Eszéki 
Krisztina és Jani István lettek a boldog 
nyertesek. Köszönjük az önkormány-
zat, a Kossuth utcai zöldséges és a 100-
as bolt felajánlásait, valamint Kerekes 
Botond a magyar Vöröskereszt Csong-
rád megyei szervezetének apátfalvi ön-
kéntesének munkáját.

Kedden a Makói Véradóállomás mun-
katársai kiszállásos véradás keretében 
várták az önzetlen segítőket. Apátfalván 
25 véradó segített önzetlenül. A Makó 
környéki települések közül legtöbben 
Földeákon adnak vért, (30 fő), utána 
Pitvaros következik (27 fő). Apátfalva 
jelenleg a 3. helyen áll a véradók számát 
tekintve. Szeretnénk, hogy a következő 

alkalommal, 2023. február 7-én nálunk 
legyen a legtöbb véradó. Kérjük, segítse-
nek nekünk Önök is!
A faluház facebook oldalán interjút lát-
hatnak Kardos Ferenccel, aki 118-szo-
ros véradó valamint, Kardos Bence és 
Fodor Roland fiatal véradókkal is. Vár-
juk a fiatalokat is vért adni, hiszen JOBB 
ADNI, MINT KAPNI!

 

Kedden és Pénteken 18 órától az Apátfalvi 
Sportcsarnokban (Templom utca 68.)  

Szükséges hozzá: 

• előzetes bejelentkezés (06-70/674-5416) 
• bérlet (megvásárolható a sportcsarnokban)  
• kényelmes öltözet 

 

Ami vár rád: 

• Állóképesség javítása 
• Kalóriagyilkos 
• Jó hangulat 
• Feszültséglevezető 

 

Heti rendszerességgel Spinning edzésre lehet jelentkezni, 
amihez szükséges a kondibérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a 
konditerem és a biciklik korlátlan felhasználására. 

 

Mindenkit szeretettel vár Sajtos Renáta! 

 

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

Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde 
 Gyermekvédelmi munkacsoportja 

 
„Cipősdoboz” karácsonyi ajándékgyűjtést                                                               

szervez 2-7 éves gyermekek számára 
 
Kérjük a falu lakosságát, a kedves szülőket, hogy a feleslegessé vált 
játékokat, könyveket, jó minőségű ruhaneműket juttassák el óvodáinkba – 
csomagolás nélkül. Adományaikkal a hátrányos helyzetű gyermekeket 
támogatják, szebbé teszik vele a gyermekek karácsonyát. A csomagok 
átadása – külső helyszínen – karácsony előtt történik, a gyermekvédelmi 
munkacsoport tagjainak közreműködésével. 
 

A gyűjtés folyamatos, december 7-ig várjuk az ajándékokat. 
 
Felajánlásaikat köszönjük! 
 

 
 

          Óvoda dolgozói és a gyermekek 
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LAKOSSÁGI HIBA BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatékonyabb 
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítás-
sal kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62)  520-040-es 
telefonszámán.

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012 

(Dr. Sziebig Géza rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821 

(Dr. Sziebig Géza)
A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507 

(Oláh Andrásné)
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036 

(Dr. Bittó Csaba rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188 

(Dr. Bittó Csaba)
A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708 
(Dr. Végh Imre)

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051
Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312

Lidl csomagadomány-
osztás az Apátfalvi 

Szociális Alapszolgál-
tatási Központ 

Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatánál

A Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Megyei 
Szervezetének segítsége és a Lidl Áruház élelmiszer-
mentés program jóvoltából az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál minden héten kedden élelmiszert oszt-
hatunk. Az elhozható élelmiszer mennyiségének vál-
tozásától függően 11-15-19 nehéz helyzetben lévő csa-
lád vagy egyén kapja meg ezeket a csomagokat, mely 
tartalmaz péksüteményeket, zöldségeket, gyümölcsö-
ket. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mind a 
csomag tartalmával mind pedig a lehetőséggel kap-
csolatban. Köszönjük a támogatóknak.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető

Adni jobb. Együtt segíteni is sokkal könnyebb.

TÁJÉKOZTATÁS
Az 

FBH-NP Nonprofit Kft. felhívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy a vegyestüzelésű kazánok/kályhák használata során 
melléktermékeként keletkező salak és hamu nem kommu-
nális hulladék, a hamu hulladék nem helyezhető a hulla-
dékgyűjtő edényekbe. Amennyiben munkatársaik hamu 
hulladékot találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék 
nem kerül beürítésre!!!! Az FBH-NP Nonprofit Kft. az ürí-
tést megtagadhatja.

FBH-NP Nonprofit Kft.
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Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2022. évi népszámlálás Magyarországon 
2022. október 1. és 2022. november 28. között kerül végrehajtásra.

A 2022. évi népszámlálás három időszakra tagolódik:

1. időszak: 2022. október 1. és október 19. 10 óra között lezajlott.
Az adatszolgáltatók kizárólag az interneten keresztül, önállóan tölthették ki a népszámlálási kérdőíveket. 
A kérdőívek sikeres feltöltéséről a rendszer visszaigazolást küldött, amelyet meg kell őrizni, mert ezzel 
igazolhatjuk, hogy online már teljesítettük az adatszolgáltatási kötelezettségünket!

2. időszak: 2022. október 20. és november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ahol a 
számlálóbiztosok otthonaikban felkeresik azon személyeket, akik az internetes adatszolgáltatást nem 
végezték el. Ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, 
személyes interjúk által teljesíthető.

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra azok számá-
ra, akik adatszolgáltatási kötelezettségüket a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező.

A népszámlálásról bővebb tájékoztatót a következő linken olvashatnak: https://nepszamlalas2022.hu/

Apátfalva sikeresen pályázott a települé-
si önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlására és Csongrád-Csanád 
megyében idén is Apátfalva kapta a leg-
többet, 459 erdei köbméter lágylombos 

tűzifát 5.829.300 Ft értékben. A sikeres 
pályázatnak köszönhetően Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata lakosainak szociális 
célú tűzifát tud nyújtani a készlet erejéig. 
A megnövekedett igény miatt a Délalföldi 

Erdészeti Zrt. két részletben tudja bizto-
sítani a tűzifát Apátfalva Község Önkor-
mányzatának. A jövedelemhatár csalá-
doknál: 85.000 Ft/fő/hó, egyedülállónál: 
100.000 Ft/fő/hó.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és 
a családtagok jövedelemigazolását, okmá-
nyait, nyugdíjszelvényét, gyes és családi 
pótlék szelvényét és minden egyéb jövede-
lemigazolást. A támogatáshoz kapcsolódó 
kérelem átvehető a Polgármesteri hivatal-
ban, a Családsegítő és Gyermekjóléti szol-
gálatnál. A kérelem beadásának időpont-
ja: 2022. november 7-től november 30-ig. 
A  kérelmek elbírálása december 1. után 
történik (ábécé sorrendben). Az ügyfele-
ket határozatban értesíti a polgármesteri 
hivatal, a tűzifa átvételének helyéről és 
idejéről.


