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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

A Szegedi Szefo Zrt. jóvoltából Apátfal-
ván már a megváltozott munkaképes-
ségű embereknek is lehetőségük van 
dolgozni.
Kiss Sándor vezérigazgató úrral való tár-
gyalások eredménye, hogy az elmúlt né-
hány évben a térség vezető cégévé vált 
állami tulajdonú SZEFO Zrt. Apátfalvát 
alkalmas helynek találta, hogy munkát 
hozzon ide. A cég arra is bizonyíték, hogy 
a megváltozott munkaképességű dolgo-
zók is képesek versenyképes minőséget 
előállítani.
A térségben magas a munkanélküliség, 
ezért is fontos hogy az Apátfalván új, je-
lenleg 20 főt foglalkoztató üzem, a legne-
hezebb munkaerő-piaci helyzetben lévők 
számára teremt elhelyezkedési lehetősé-
get. Rövid időn belül 30 főre emelik a fog-
lalkoztatottak létszámát.
Apátfalva Község Önkormányzatának ki-
emelt célja a munkahelyteremtés és azon 
belül is a megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatása. Így most olyan 
emberek is dolgozhatnak, akiknek eddig 

egészségi állapotuk miatt nem volt lehe-
tőségük a munkavállalásra.
További jó hír, hogy a vezérigazgató úr 
arról tájékoztatott, hogy 30 fővel varrodát 
is üzemeltetni szeretne a Szefo Apátfal-
ván, ezért megkezdhetjük a varrodába a 
munkaerő felkutatását.

Örömmel tölt el, hogy néhány hónap alatt 
60 embernek fogunk munkát biztosítani 
Apátfalván.
Bízom benne, hogy együttműködésünk 
hosszú távú és eredményes lesz.

Szekeres Ferenc polgármester

MUNKAERŐ FELMÉRÉS
Mint ismeretes, a Községi Önkormányzat, személyesen Szekeres Ferenc polgármester úr támogatásával társaságunk a Sze-
gedi SZEFO Zrt. megnyitotta rehabilitációs foglalkoztató telephelyét a Templom u. 67. sz. alatt. A polgármester úrral közös 
elhatározásunk szerint ugyanezen a telephelyen 20–30 fős létszámú varrodai üzemegységet szeretnénk létesíteni megfelelő 
számú és készségű jelentkező esetén.
Így várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik hosszú távon szívesen vállalnának munkát varró munkakörben.
Jelentkezés: emailben:  titkarsag@szefo.hu
 személyesen:   Polgármesteri Hivatal titkárság 

Szegedi SZEFO Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2. sz.)

MUNKAHELYEK APÁTFALVÁN!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A képviselő-testület 2015. március 31-én 
tartotta soros ülését

 � Beszámoló hangzott el a Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár 
és Faluház Szociális Alapszolgáltatási 
Központ és a családi napközi 2014. évi 
munkájáról.
Az intézmény feladatai közé tartozik, hogy 
a lakosság körében felmerülő alapszolgál-
tatási igényeket folyamatosan figyelemmel 
kísérje, az intézmény által biztosított szol-
gáltatások, gondozási feladatok ellátása 
koordináltan működjön, a szakmai mun-
ka összehangolt legyen. Feladata továbbá 
a szociális munka gyakorlati hatékonysá-
gának elősegítése, a szolgáltatásokra és a 
gondozási munkára vonatkozó jogszabá-
lyok, szakmai szabályok mindenkori be-
tartása, valamint az, hogy megvalósuljon 
a kapcsolattartás más szociális, illetve 
egészségügyi intézményekkel.
2014-ben az étkeztetés szakfeladaton ösz-
szesen 15035 adag ebédet biztosított az 
intézmény. Ebből helyben fogyasztás 3756 
adag, elvitel 2697 adag és kiszállítás 8582 
adag.
Házi segítségnyújtás igénybevételét meg-
előzően vizsgálni kell a gondozási szük-
ségletet, és a jogszabályban meghatáro-
zottak szerint vizsgálni és megállapítani 
a napi gondozási szükséglet mértékét. A 
gondozónők az ellátottakat 1815 alkalom-
mal látogatták meg és végezték el a szük-
séges feladatokat.
A családsegítő szolgálat segítséget nyújt 
a községben élő szociális, mentális, élet-
vezetési problémákkal küzdő, vagy krízis-
helyzetbe került egyéneknek, családoknak.
A gyermekjóléti szolgálat feladata az ön-
kéntesen, vagy a jelzőrendszer által kül-
dött és együttműködésre kötelezett anyagi, 
környezeti, magatartási és egészségügyi 
problémák miatt veszélyeztetett vagy krí-
zishelyzetbe lévő gyermekek, családok 
segítése.

 � A képviselő-testület munkaterve alap-
ján a polgármesteri hivatal beszámolt a 

2014. évi munkájáról. A polgármesteri hi-
vatal ellátja az önkormányzat működésé-
vel, valamint a polgármester vagy a jegy-
ző feladata és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végre-
hajtásával kapcsolatos feladatokat. A hi-
vatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szer-
vekkel történő együttműködés összehan-
golásában. A polgármesteri hivatal végzi 
a képviselő-testületi és a bizottsági ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítését, a rendele-
tek kihirdetését, a jegyzőkönyvi kivonatok 
továbbítását. A nemzetiségi önkormány-
zatok (cigány, román) képviselő-testüle-
tei működési feltételeinek biztosítása a 
polgármesteri hivatal feladata. 2014-ben 
6364 ügyirat került iktatásra. A beszámo-
ló részletesen tartalmazza az általános és 
egyéb igazgatási, továbbá az anyakönyvi, 
népesség-nyilvántartási, hagyaték, szo-
ciálpolitikai, egészségügyi és gyámügyi, 
közterület, építésügyi, műszaki, közokta-
tási, közművelődési, pénzügyi és adóügyi 
tevékenységet.

 � A képviselő-testület megtárgyalta a 
2015. évi Szent Anna napok program-
tervezetét. A részletes programokról a 
község lakói az Apátfalvi Hírmondóból 
és a községben kihelyezett plakátokról 
tájékozódhatnak.

 � Meghatározásra került az óvodai be-
íratás időpontja, amely 2015. április 20–24. 
között lesz, hétköznap 8–16 óráig a Maros 
utcai óvodában.

 � Beíratásra kerülnek a 2012. július 1. és 
2013. június 30. között született gyerme-
kek. A 2013. március 31-ig született gyer-
mekek szeptembertől kerülhetnek óvodai 
ellátásba, ha a kisgyermek szobatiszta, az 
ezután született gyermekek folyamatosan, 
amikor a 2.5 éves korukat betöltötték és 
szobatiszták lettek, mehetnek az óvodába.
Tájékoztató hangzott el a 2015. évi járda-
programról. Apátfalva község területén 
42 700 folyóméter kiépített járda található. 

Vannak olyan utcarészek, ahol még sem-
milyen szinten nem épült eddig járda, il-
letve csak az egyik, a forgalmasabb olda-
lon. Az idei közmunkaprogram lehetővé 
teszi számunkra, hogy saját gyártású tér-
kővel javítsuk járdáinkat, közterületeinket. 
Ehhez a munkához a bérköltségek mellett 
9 712 181 Ft jut eszköz- és anyagköltségek-
re. Reményeink szerint nemcsak az idei 
munkához tudunk elegendő mennyiségű 
térkövet gyártani, hanem már a követke-
ző tavaszra is lesz megfelelő mennyiségű 
tartalékunk.

 � A képviselő-testület döntött arról, 
hogy megvásárolja az Apátfalva, Hajnal 
u. 10. szám alatti ingatlant, ahol a kiskert 
program keretében fóliasátrat épít.

 � A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést követően interpellá-
ciókra került sor, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással kap-
csolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. március

SZÜLETÉS:
Március 31.: VARGA ZITA FANNI
Édesanyja: Bakai Orsolya
Édesapja: Varga Roland
Apátfalva, Széchenyi I. u. 124.

HALÁLESET:
GALGOCZI JÓZSEFNÉ (VERÉB 
ILONA)
Apátfalva, Arany J. u. 11. Élt: 86 évet

KERESZTURI IMRE
Apátfalva, Liget u. 11. Élt.: 50 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötésre március hónapban 
nem került sor.
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2014. november 17-én külső ellenőröket bíztam meg annak megállapítására, hogy Apátfalva Község Önkor-
mányzat és Polgármesteri Hivatal feladatellátása a jogszabályi elvárásoknak megfelelően történik-e. Az ellen-
őrzött időszak 2009–2014. évek voltak. Az ellenőrzés 2015. február hóban ért véget.

Az ellenőrzés alkalmával áttekintették 
az alapító okirat, a szervezeti működési 
szabályzat, a belső szabályzatok, tárgyi 
eszköz beszerzések, valamint elszámo-
lások, készpénzkezelés, ingatlaneladás, 
illetve pályázati elszámolásokkal kap-
csolatos eljárásokat.

A belső szabályzatokban feltárt helytelen 
jogszabályi hivatkozások felvetik annak a 
kérdését, hogy az ellenőrzési feladatellá-
tók a gazdasági vezető és jegyző mennyire 
felelősségteljesen látták el feladataikat. Az 
intézmény olyan belső szabályzatok alap-
ján működik, amelyek hatályában nem 
lévő jogszabályra alapuló rendelkezéseket 
tartalmaznak. A jegyző az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sáról szóló kötelezettségét sem teljesítette 
maradéktalanul.

A szúrópróbaszerűen kiválasztott nagy 
értékű tárgyi eszközök beszerzésével 
kapcsolatosan megállapították, hogy a 
gazdasági események elszámolása tekin-
tetében az alkalmazott gyakorlat nem 
felelt meg maradéktalanul az ide vonat-
kozó jogszabályok és a belső szabályzatok 
előírásainak

IKSZT pályázat: Összességében megálla-
pították, hogy mivel a 2013. évi költség-
vetés elfogadásáról szóló zárszámadás 
tényadata jelentősen eltér a főkönyvi 
pénzforgalmi adatokban szereplő ösz-
szegektől, így ez a körülmény arra enged 
következtetni, hogy a jegyző nem kel-
lő körültekintéssel látta el a törvényben 
meghatározott feladatát. Nem teljesült 
maradéktalanul a nyitvatartási rendre vo-
natkozó jogszabályi előírás sem.

Szigetház – erdei iskola felújítása, esz-
közbeszerzése, és szolgáltatásbővítése: 
Felelősségteljesebben kellett volna átgon-
dolniuk azt, hogy a beruházás pénzügyi 
oldala biztosított legyen. Az akkori veze-
tés azzal a bizonytalansági tényezővel nem 
számolt, hogy a felújítás lebonyolítása 
kapcsán az alapítvány fizetőképtelenné 
válhat, pontosan azért, mert a pályázat 
utófinanszírozott, továbbá az egyesület-
nek nem volt saját tőkéje. Ez a helyzet 
2014. november hónapjára elő is állt, mert 
a valóságban ténylegesen fizetésképtelen-
né vált az alapítvány, a vállalkozóknak a 
számlát nem tudta kifizetni. A választás 
után az új vezetésnek egy váratlan helyzet-
tel kellett szembesülnie, hiszen fel kellett 
vállalniuk azt a kockázatot és felelősséget, 
hogy az önkormányzati vagyont engedik 
elveszni, vagy pedig a még teljesítésre váró 
számlák összegét szintén megelőlegezik a 
civil szervezet számára.

Apátfalva Község Önkormányzati és 
Polgármesteri Hivatala pénztárainak 
pénzkezelése:
Mind a pénztárzárlathoz kapcsolódó bi-
zonylatok, mind pedig a korábbi időszak-
hoz tartozó kiadási pénztárbizonylatok 
ellenőrzésének eredményeként megállapí-
tásra került, hogy a pénzügyi folyamatok-
ban kulcsszerepet betöltő kontrollok, mint 
a szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés,
utalványozás , pénztárellenőrzés nem töl-
tik be szerepüket, azok nem működnek. 
A készpénzkezelés törvény-, jogszabály-
ellenes, mondhatni „családias”. A jegyző 
felelőssége e tekintetben nyomon követ-
hető. A volt polgármester (Varga Péter) 
felelőssége a készpénzkezelés tekinte-
tében szintén megállapítható, hiszen az 

Mötv 115.§(1) bekezdése alapján a gaz-
dálkodás szabályszerűségéért a polgár-
mester a felelős.

Maros–völgy földjeinek eladása: Az el-
adásának a szükségessége megkérdője-
lezhető, ill. a lakosság tájékoztatása nem 
történt meg időben. A felelősségteljes 
gazdálkodás érdekében az önkormányzati 
ingatlanok értékének lehető legpontosabb 
meghatározása céljából célszerű lett volna 
az eladásra kínált zárkerti földterület vo-
natkozásában külön, az adásvétel időpont-
jához közeli időpontú értékbecslést alkal-
mazni. Így fordulhatott elő, hogy az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő, összesen 9 
darab zárkert ingatlanok 37,55 Ft/m2 áron 
lettek értékesítve, pedig néhány hónap el-
teltével ugyanezen a területen 250 Ft/m2 
áron keltek el ingatlanok.
A vizsgálat eredményének függvényében 
minden egyes esetben megállapítható a 
jegyző felelőssége.

2015. február 13-án lakossági fórum volt a 
Faluházban. A kamionparkoló problémá-
jával kapcsolatos kérdések tekintetében 
önkormányzati tájékoztatást is kért Lázár 
János miniszter úr a megoldások keresé-
sére. Sajnos a jegyzőnek 1 hónap is kevés 
volt, hogy az ügyet kivizsgálja és a kért tá-
jékoztatást elkészítse miniszter úrnak.

Ezeket a tényeket figyelembe véve arra 
a döntésre jutottam, hogy Sajtos László 
jegyző munkaviszonyát megszüntetem.
A munkaviszonya közös megegyezéssel 
megszüntetésre került.

Szekeres Ferenc
polgármester

VEZETŐVÁLTÁS 
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
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BÍBIC OVIS HÍREK

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy

2015. ÁPRILIS 20–24-IG, MINDEN HÉTKÖZNAP 8–16 ÓRÁIG
lehet beíratni a gyermekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a 2015/2016-os nevelési évre.

BEÍRATÁS HELYE: APÁTFALVI BÍBIC ÓVODA – 6931 APÁTFALVA, MAROS UTCA 43.

A nyár folyamán minden óvoda és a leendő csoportot vezető óvónénik szeretettel várják a leendő óvodás gyereke-
ket és természetesen a szülőket ismerkedés, látogatás céljából, melynek eredménye lehet a zökkenőmentes óvodai 
beszoktatás. Kérjük, a nyár folyamán többször látogassanak be az óvodáinkba!

Beírásra kerülnek a 2012. július 1. és 2013. június 30. között született gyerekek.
A 2013. március 31-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2,5 éves kortól, ha a kisgyer-
mek szobatiszta. A 2013. április 1. után született gyerekek folyamatosan, amikor a 2,5 éves korukat betöltötték és 
szobatiszták lettek, jöhetnek óvodába.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 � A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
 � Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez
 � A gyermek TAJ száma
 � A gyermek Lakcím-kártyája
 � A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-kártyája
 � A biztosítás megkötéséhez pénz

Kérjük a fenti időpont pontos betartását!

Nagy szeretettel várunk minden óvodást és szülőt! Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvoda 
vezetéséhez!

Faragó Erzsébet
intézményvezető



2015. április 5APÁTFALVI HÍRMONDÓ

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZTELT SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS 2015. ÁPRILIS 16-ÁN 8–19 ÓRÁIG, ÁPRILIS 17-ÉN 8–18 ÓRÁIG TART
az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola gazdasági irodájában.

A beiratkozásra feltétlenül hozzák magukkal:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– A gyermek lakcím kártyáját
–  Óvodai szakvélemény (akinek van iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
– Nyilatkozat életvitel szerű lakcímről (nyomtatványt az iskolában biztosítunk)
–  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (nyomtatványt az iskolában biztosítunk. 

Amennyiben nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, bírósági ítélet, gyámhivatali határozat 
szükséges.

Diákigazolvány igénylésére lesz lehetőség. Ehhez első lépésként az Okmányirodát kell felkeresni a gyermekkel (anyakönyvi ki-
vonat, szülő személyi ig. kell hozzá). Az ott kapott NEK-lapot be kell hozni az iskolába, ahol 1400 Ft-ot kell fizetni az igénylésért.
A 2015/16-os tanévre tanuló balesetbiztosítás köthető a beiratkozáskor!
A beiratkozáskor kell nyilatkozni arról, hogy a 2015/16-os tanévben a gyermek erkölcstan, vagy hit-és erkölcstan oktatáson 
vesz részt.

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és szüleiket!
Az iskola diákjai és tantestülete

TANULMÁNYI VERSENYEK
Iskolánk 24 tanulója nevezett a NyelvÉsz 
nemzetközi anyanyelvi tanulmányi ver-
senyre, mely egy iskolai válogatóból, me-
gyei és országos fordulóból áll.

Az iskolai fordulót a gyerekek február 
14-én írták meg majd postára adás után 
a Bendegúz Akadémián javították több 
mint 10 000 gyermek munkáját.

Nevezett tanulóink:
1. osztály: Darula János, Kurusa Fanni, 
Varga Szilárd
Felkészítő pedagógus: Mátó Mátyásné

2. osztály: Ábel Dávid, Borbély Szabolcs, 
Luczó Diána, Tari Endre, Varga Zsófia
Felkészítő pedagógus: Restás Marianna

3. osztály: Balogh Nikolett, Bárnai Rebe-
ka, Fazekas Andrea, Molnár Regina, Veréb 

Márk Mihály, Varga Bálint
Felkészítő pedagógus: Csávás Antalné

4.a osztály: Jung Fanni
Felkészítő pedagógus: Tisza Jánosné
4.b osztály: Bitter Brendon, Dobos Gábor, 
Jakabovics Alexandra, Molnár Fruzsina, 
Kerekes Bence
Felkészítő pedagógus: Ludányi Tamás

5. osztály: Mátó Domonkos, Vörös Péter
Felkészítő pedagógus: Tóth László

7. osztály: Dimovics József
Felkészítő pedagógus: Tóth László

Tanítványaink szépen helyt álltak a 
versenyen.

Három tanulónak sikerült a továbbjutás a 
megyei fordulóba:

Darula János 28. helyezett (Felkészítő pe-
dagógus : Mátó Mátyásné)
Ábel Dávid 12. helyezett (Felkészítő peda-
gógus: Restás Marianna)
Dimovics József 19. helyezett (Felkészítő 
pedagógus: Tóth László)

Ők 2014. március 28-án Szegeden, az 
Arany János Általános Iskolában mérhet-
ték össze tudásukat a megye legjobbjaival. 
A helyszínen az 1-8. helyezett diákok ered-
ményét hirdették ki.

Ábel Dávid 2. osztályos tanulónk 6. helye-
zést ért el, ami egy nagyon szép eredmény.

Köszönjük a szülők, pedagógusok mun-
káját és mindenkinek további sikeres ver-
senyzés kívánunk!

Restás Marianna
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VÍZ VILÁGNAP AZ ISKOLÁBAN
FELSŐ TAGOZAT – 2015. március 24-én 
kedden délután rendeztük meg az isko-
lai Víz Világnapi vetélkedőt. Idén a Ma-
kói Kistérség iskoláiból hívtunk csapato-
kat. A versenyre a Makói Általános Iskola 
és AMI Almási és Bartók Tagintézménye, 
Csanádpalota, Kiszombor, Magyarcsanád 
és Pitvaros Általános Iskoláinak diákjai 
fogadták el meghívásunkat. A több mint 
50 fős diáksereg a Faluház nagytermében 
mérhette össze tudását, logikai képességét. 
A játékos feladatok között szerepelt: szó-
rejtvény, szólás, mondás betű-és képrejt-
vény valamint 13+1 találatos totó a vízzel 
kapcsolatosan. A vegyes – különböző tele-
pülések iskoláinak tanulóiból összeállított 

– csoportok lelkesen versenyeztek és ügye-
sen oldották meg a feladatokat.

Amíg a zsűri értékelte a megoldásokat 
Koszta Anita és Simosca Dániel 8.b osz-
tályos tanulók a Gellért Fürdőről, Langó 
Dorina és Olasz Nóra 8.a osztályos tanu-
lók a Széchenyi Fürdőről készített Power 
Point-os előadásukat mutatták be a részt-
vevő gyerekeknek. Ezt követte az ered-
ményhirdetés, amelyet a csapatok már 
izgatottan vártak. Szoros küzdelemben 
a felső tagozatos kategóriában az alábbi 
eredmények születtek:
1. helyezés: Vízköpők csapata 62 pont
2. helyezés: Cápák csapata 60 pont
3. helyezés: Szivárvány csapata 58 pont

A díjakat iskolánk igazgatójával közösen 
Czellár Mónika a Klik Makói Tankerü-
letének megbízott igazgatója, valamint 

Szekeres Ferenc Apátfalva polgármestere 
adta át a győzteseknek. A diákok egy kelle-
mesen eltöltött délutánt követően sok-sok 
élménnyel gazdagodva indulhattak haza.

A rendezvény helyezettjeinek jutalmazá-
sa már évek óta az Alföldvíz Zrt. (koráb-
ban Makói Vízmű) által nyújtott támoga-
tás (ajándéktárgyak) segítségével történik. 
Ezúton szeretném megköszönni az Al-
földvíz Zrt. önzetlen segítségét valamint a 
rendezvénynek helyet adó Faluház dolgo-
zóinak munkáját. Nem utolsó sorban pe-
dig köszönet mindazoknak a kollégáknak, 
segítőknek akik munkájukkal hozzájárul-
tak a verseny sikeres lebonyolításához.

Varga Klára

ALSÓ TAGOZAT – Iskolánk minden évben 
változatos rendezvények lebonyolításával 
emlékezik meg a Víz Világnapjáról.
Az idei tanévben tanulmányi versenyt hir-
dettünk a KLIK Makói Tankerületének is-
kolái között.
Versenyünkre a Makói Általános Iskola 
és AMI Almási és Bartók Tagintézménye, 
Csanádpalotai Dér István Általános Iskola, 
Kiszombori Dózsa György Általános Isko-
la tanulói látogattak el.
Alsós osztályok versenyzői a rövid meg-
nyitó után egy feladatlap megírásán dol-
goztak közel 45 percig.
Szorgalmas munka jutalmaként a gyere-
keket megvendégeltük.
A gyerekek előzetes feladatként a víz vé-
delmével kapcsolatosan plakátokat készí-
tettek, melyekből kiállítást rendeztünk a 
Faluház előterében.
Iskolánk felsős diákjai az eredményhirde-
tést megelőzően rövid előadással készül-
tek budapesti gyógyfürdőkről, majd kö-
vetkezett a várva várt eredményhirdetés.
Alsó osztályoknál az alábbi eredmények 
születtek:
3. osztály – I. hely: Makói Általános Isko-
la és AMI Almási Tagintézménye – Náhlik 
Gréta, Fodor Dorka

II. hely: Dér István Általános Iskola 
Csanádpalota
Molnár Brigitta, Kópiás Levente

III. hely: Makói Általános Iskola és AMI 
Bartók Tagintézménye
Tóth Zita, Tóth- Kása Klaudia

4. osztály: – I. hely: Dér István Általános 
Iskola Csanádpalota – Hadobás Tamara, 
Németi Bálint

II. hely: Apátfalvi Dózsa György Általános 

Iskola – Szabó Roland, Dömötör Zétény

III. hely: Kiszombori Dózsa György Álta-
lános Iskola – Tóth Tamara, Süveg Merse

Köszönjük a KLK Makói Tankerületének 
támogatását, Alföldvíz Zrt. támogatását, 
a felkészítő- és résztvevő pedagógusok 
munkáját, óvodapedagógusok segítségét 
a javításban, valamint a Faluház dolgozói-
nak segítségét az egész délután folyamán.

Restás Marianna
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HELYESBÍTÉS:
Előző számunkban tévesen jelentek meg a 4 osztályos tanulók farsangi fellépéséről készült képek.  A két osztályról készült képek:

 4. b osztály Spanyol tánc Betanította: Zomboriné Őze Edit és Ludányi Tamás

4. a osztály ABBA a 4. a-ban Betanította: Tisza Jánosné és Földesiné Fazekas Gizella
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A polgárőrök munkája országszerte fon-
tos része a települések életének. 19 megyei 
szervezetet, 1962 egyesületet foglal ma-
gában az Országos Polgárőr Szövetség, és 
tagsága meghaladja az 50 ezer főt!
A polgárőrségek munkáját nem csak a te-
lepülések tartják fontosnak. 2014-ben az 
elmúlt 24 év legnagyobb összegű támoga-
tását kapta a szövetség az államtól, közel 
1 250 000 000 forintot.

A közgyűlés Apátfalva szempontjából 
azzal a jelentőséggel bír, hogy polgárőr-
ségünk vezetőjét Varga (Újvári) Mihály 
munkáját az Országos Polgárőr Szövetség 
is elismerte. A kitüntetésre Szekeres Fe-
renc polgármester úr terjesztette fel Batíz 
Istvánnak a Csongrád Megyei Polgárőr 
Szövetség elnökének. Varga Mihály 2007. 
óta az Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnö-
ke, 1997-től 2007-ig a csoport vezetője és 
elnök helyettese.
Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke 
a polgárőrmozgalomban végzett tevé-
kenysége elismeréseként Varga Mihályt 
a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokoza-
ta kitüntetésben részesítette.
Apátfalva Község Önkormányzata meg-
köszöni Varga Mihály áldozatos munká-
ját, és gratulál a kitüntetéshez. A további 

munkához sok sikert, és nagyon jó egész-
séget kívánunk!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

KITÜNTETÉST KAPOTT 
A POLGÁRŐRSÉG VEZETŐJE!

2015. március 28-án tartotta közgyűlését az Országos Polgárőr Szövetség Budapesten, a Rendőrpalotában.

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot

messiás-mutató különös csillagok,

csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,

de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,

mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,

úgy ajándékozta anyasága tejét,

hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot kerített,

aranyos palástot vállamra terített,

fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,

ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,

mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,

mert az édesanyám izent a köveknek,

szíve ment előttem előre követnek.

Amíg Ő van, vígan élném a világom,

nem hiányzik nekem semmi a világon,

három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni

egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,

úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha Ő majd holtan

fekszik a föld alatt virággá foszoltan,

senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,

minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:

kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna

s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,

az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden szín mézét átadom,

az ő édességét meg nem hálálhatom,

ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Mécs László:
A királyfi három bánata

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében nagyon sok szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat Anyák napja alkalmából!
 Szekeres Ferenc polgármester
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A képen Puskás Ferenc, az egykori ma-
gyar válogatott legendás csatára, aki egy-
szer ellátogatott Apátfalvára, megtisztelte 
a sportszeretők meghívását és élménybe-
számolót tartott baráti közösségben.
Emlékszem, amikor a világban a foci az 
egyik legnagyobb méreteket öltő sportág 
lett, a szórakozás, az egészség, az önfegye-
lem személyiségalakító eszköze. Ez, ami 
méltán népszerű az egész világban.

Kedves Fiatalok, Tisztelt Szülők !
Apátfalvának is van bizony aranycsa-
pata, akik példaképként szolgáltak 
az akkori sportélet és a jelen generá-
ció számára. Olyan érték teremtődött 
1973-ban, ami aranybetűs Apátfalva 
történelemkönyvében.
A siker kovácsa nemcsak a foci szerelme, 
hanem az a mérhetetlen példás emberi-
ség, szorgalom, kitartás, ami élt azokban 
a fiatalokban, aki sikerre vitték azt, amit 
elterveztek. Ha beszélni tudnának azok a 
régi szurkolók, Dömötör Pista bácsi, Csa-
la Károly bácsi, akik végig szurkoltak szin-
te minden mérkőzést, elmondanák azt a 
nagy szervezettséget, alázatot, fegyelmet, 
ami akkor uralta a játékteret.
Bizonyára doppingolta a csapatot Lacz-
kó Ferenc, az akkor Apátfalván tisztelen-
dőként szolgált Atya, aki tagja volt a csa-
patnak 1973 előtt. Sajnálatos módon az 

akkori hatalom elüldözte a falunkból. Ab-
ban az időben nem Makó, hanem Apát-
falva volt a foci központja. Az NB III-as 
meccsek teltházasak voltak, amit ma nem 
lehet elképzelni.
1973. június 24-én a Kiskundorozsma el-
leni mérkőzésen Szilágyi fejes góljával 1:0-
ra nyert az ASK, vagyis az Apátfalvi Sport 
Klub futballcsapata és ezzel az eredmény-
nyel megelőzte Mindszent csapatát és az 
UTC-t. A csapat játékosai mindannyian 
apátfalviak voltak, és ezzel a mérkőzéssel 
bekerültek az NB III Délkeleti csoportjá-
ba. Hazai pályán szinte minden meccset 
megnyert a csapat, különösen 
nagy skalpokat gyűjtöttek be 
az alábbi eredményekkel:
ASK-Szarvas 3:2, ASK-Oros-
háza 2:1, ASK-Metripond 4:1, 
ASK-SZAK 2:0.  Kiemelke-
dő teljesítmény volt a Gyu-
lán elért 1:1, hiszen Gyula 
csapata az előző évben esett 
ki az NB II-ből. Ezt az ered-
ményt a Népsport kiemelt 

betűkkel közölte. A sikercsapat játékosai 
voltak: kapusok: Dutkon László, Varga Jó-
zsef és Jung János. Hátvédek: Szilvási And-
rás, Laczi István, S. Nagy András, Csala 
Lajos, Sóki János és Furák Ferenc. Közép-
pályások: Varga József, Mátó Mátyás, Vári 
Ferenc, Mátó Mihály, Balogh Vígh Mihály 
és Tamás Mihály. Csatárok: Szilágyi De-
zső, Gyulai Sándor, Langó Imre, Nagy Pé-
ter, Mátó József és Szilvási János.
Az edző Beke Mihály „Mester”.
A falu szívében örökké élnek, példájukkal 
nemzedékeknek kell, kellene felnőni !

Veréb József

Gondolatjel!
„ARANYCSAPAT EMLÉKEK APÁTFALVÁN”
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ÓVATOSAN A HÁZALÓKKAL!
KÖZLEMÉNY!

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tudomására jutott infor-
mációk szerint Csongrád megye több 
településén is feltűntek azok a házaló 
tevékenységet folytató személyek, akik 

– állításuk szerint a katasztrófavédelem 
megbízásából – szén-monoxid-érzéke-
lőket kínálnak eladásra.

A házalók előlegként tízezer forintot kérnek, 
majd a beszereléskor további huszonötezer 

forinttal károsítják meg az ügyfeleket.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy az igazgatóság munkatársai 
nem értékesítenek és nem szerelnek fel 
szén-monoxid-érzékelőket, munkatársai 
nem jogosultak készpénz átvételére.
A megyei igazgatóság arra kéri a lakoso-
kat, hogy csak olyan személyeknek nyis-
sanak ajtót, akiknek személyazonosságá-
ról meggyőződtek. A Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság munka-
vállalói egyenruhát viselnek és arcképes 
szolgálatai igazolvánnyal rendelkeznek.

Amennyiben otthonában Önt is fel-
keresik a csalók, kérjük hívja a 112-es 
telefonszámot!

Bővebb információkért hívja a me-
gyei igazgatóságot a (62) 621-280-as 
telefonszámon!

SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátarto-
zója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze 
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogse-
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért 
a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK VISELKEDÉSI 

PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 

„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek álla-
pota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hi-
peraktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Email: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu



2015. április 11APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Vakcinázott napos és előnevelt csibe 
előjegyezhető.
Apátfalva, Kossuth u. Tápbolt 
(Restásné Katika)
Telefon: (62) 261-267

Bontott parasztcserép és piros kúp-
cserép eladó.
Érdeklődni: Apátfalva, Petőfi u. 31.
Telefon: (0620) 426-7220

Kossuth u. 34. szám alatti ház 
1300 m2 telekkel eladó. Ár 2,9 M Ft.
Telefon: (0620) 290-9083

Vontatott V tárcsa, 3,2 METÁLWOLF 
típusú eladó
Érdeklődni: Langó Mátyás, Templom 
u. 108. Telefon: (0620) 237-6895

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálo-
zás esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesí-
tése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

„Hogy egy édesanya drága kincs, 
Azt csak az tudja, akinek már nincs.”

Fájó szívvel emlékezünk NAGY ILONA
halálának 2. évfordulójára

Gyermekei

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani az Apátfalvi Polgármesteri 
Hivatalnak, Falusiné Kovács Lívia gyógypedagógusnak, 
az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskolának és a helyi 
PILLÉR Takarékszövetkezet vezetőjének azon okból kifo-
lyólag, hogy két látássérült gyermekem iskolai tanulmá-
nyaihoz szükséges segédeszközöket megvásárolták, ez által 
lehetővé tették tanulmányaik eredményesebb folytatását.

Segítségüket nagy tisztelettel megköszönjük!

Pető Katalin és családja

apróhirdetések

gyászjelentés

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

Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa 

• Alágyújtós és koromtalanító

• Cement, mész

• Gipszkarton-Hőszigetelők

• Festékek

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, oldeszka

• Kertiszerszámok

BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

0620 473-32-36, 0620 326-48-26

AEROBIK TIMCSYVEL
APÁTFALVÁN

A FALUHÁZBAN
MINDEN KEDDEN 18.10-kor

HATÉKONY, VÁLTOZATOS ÓRÁK
JÓ ZENÉK, SZUPERTÁRSASÁG

600 Ft/óra (14 év alatt ingyenes)
FEKETE TÍMEA

aerobik edző, életmód tanácsadó
(0620) 61-000-64

Az edzések bejelentkezés nélkül látogathatók!

DÍSZPOLGÁRUNKRA EMLÉKEZÜNK

2010. március 31-én hunyt el Fazekas István, 
a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
vezetője, Apátfalva díszpolgára.
A népdalkör az évforduló alkalmából emlékezett 
egykori vezetőjére, sírjára az emlékezés koszorúját 
helyezte el.

Apátfalva Község Önkormányzata 
szeretettel és tisztelettel emlékezik 

az öt éve elhunyt díszpolgárára.

FELHÍVÁS
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel kéri az érintett 
lakosokat, hogy a lakóházak előtti csatornapartokat ne gyom-
irtózzák! A csatornák rendben tartásáról az Önkormányzat 
gondoskodik.
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Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a 
2015. május 1-jei 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

Helyszín: Rendőrség előtti tér, rossz idő esetén Faluház

A majálisra főzőcsapatok jelentkezését várjuk! A csapatok 40 dkg húst kapnak a 
főzéshez csapattagonként, melyet a főzés reggelén, a bogrács felállítása után kap-
nak meg.

Jelentkezési szándékukat leadhatják a Faluházban, 2015. április 27-ig!

TISZTELT APÁTFALVIAK!

IFJÚSÁGOT TÁMOGATÓ 
EGYESÜLET létrehozásához 
keresünk támogató személyeket, 
önkénteseket, tagokat. Elsődle-
ges célunk egy ifjúsági klub létre-
hozása, üzemeltetése és az ifjúság 
hasznos szabadidő eltöltéséhez 
programok, rendezvények szer-
vezése, csereprogram kialakítása 
testvértelepüléseinkkel.
Ha ismer/ismersz valakit vagy ép-
pen Ön/Te vagy az aki szívesen részt 
venne ebben a munkában jelentke-
zését/jelentkezésed várjuk az alábbi 
elérhetőségen! email: ifiapatfalva@
gmail.com

Támogatónk: 
Apátfalva Község Önkormányzata

MAJÁLIS
2015. május 1.

SZÍNHÁZI 
ELŐADÁS


