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Kíváncsiak vagyunk véleményére….

Elégedettségi felmérés Apátfalván

Az Apátfalvi Hírek mellékleteként Elégedettségi felmérő kérdőívet tesz közzé Apátfalva
Község Önkormányzata. A kérdőíveket közintézményekben, közforgalmú kereskedelmi
üzletekben elhelyezett gyűjtőládákba lehet visszajuttatni 2009. november 23-ig.

Tisztelt Apátfalviak!

Talán kevesen tudják, szinte minden, Apátfalván elérhető közszolgáltatáshoz valamilyen szin-
ten köze van az Önkormányzatnak. Vagy úgy, hogy kötelező feladatként saját maga ellátja,
vagy úgy, hogy valamilyen szerződés keretében elláttatja. Azt talán mindenki tudja, hogy az
óvoda, az általános iskola, mint alapfokú nevelés és oktatás, az önkormányzat alapfeladatai, az
önkormányzat intézményein keresztül gondoskodik ennek ellátásáról. Különlegesebb eset az
alapfokú egészségügyi ellátás, a háziorvosi ellátás, hiszen ez az Önkormányzat alapfeladatai
közé tartozik, az egészségház az önkormányzaté, de a szolgáltatást az önkormányzattal szer-
ződésben álló háziorvosok látják el.

A helyi lakosok szempontjából nem is az a fontos, hogy ezeket a háttér információkat tudják,
hanem az, hogy minél több közszolgáltatás, minél magasabb színvonalon jusson el hozzájuk a
lakóhelyükön.

Nagyon kevés visszajelzést kapunk arról, hogy milyen minőségben biztosítottak Apátfalván a
közszolgáltatások, jók, vagy rosszak, mik azok amelyeken javítani kell, mik azok, amelyek csak
részben felelnek meg az elvárásoknak. Főleg azokról a szolgáltatásokról kapunk kevés infor-
mációt, amelyeket nem közvetlenül lát el az önkormányzat, mint például a háziorvosi szolgálat.
Ezért elhatároztuk, hogy elégedettségi felmérést végzünk, melynek célja, hogy képet kap-
junk az Apátfalván elérhető közszolgáltatások minőségéről. Ez lehetőséget biztosít az
önkormányzat számára, hogy visszajelzéseket kapjon, melynek segítségével ki lehet jelölni
azokat a területeket, melyekkel az elkövetkező években többet kell foglalkozni a javítás szán-
dékával.

A kérdőívet az Apátfalvi Hírek kezében tartott számának mellékleteként juttattuk el Önhöz. A
kérdőív kitöltése önkéntes (nem kötelező), nagyjából 20 percet vesz igénybe. Kérjük semmi-
lyen nevet, vagy személyazonosság beazonosítására alkalmas jelet, számot, lakcímet ne írjon
rá. A kérdőívet közintézményekben, közforgalmú üzletekben elhelyezett gyűjtőládákba
kérjük bedobni 2009. november 23-ig. Az elégedettségi felmérés eredményét már az Apátfal-
vi Hírek következő számában megjelentetjük, kérjük a felmérés sikeréhez járuljon hozzá azzal,
hogy kitölti és eljuttatja a kérdőívet a gyűjtődobozokba.

Apátfalva Község Önkormányzat Elégedettségi Felmérés kérdőíveinek gyűjtőládája az alábbi
helyeken találhatók:
Polgármesteri Hivatal, Iskola, Maros utcai óvoda, Rákóczi utcai óvoda, Dózsa György utcai
óvoda, Szociális Alapszolgáltatási Központ (Idősek Klubja), Faluház, Orvosi rendelő, Gyógy-
szertár, Takarékszövetkezet, Posta, Varga Sándorné boltja, Hunor Coop ABC, Dömötör Árpád
boltja, Czigeldrom - Korom Zoltán boltja, Galgócziné Varga Magdolna boltja, Korom Ferenc
boltja, Bíró Antal boltja

Tisztelt Apátfalviak!

Kérem, minél többen töltsék ki a kérdőívet és a gyűjtődobozokon keresztül juttassák vissza az
Önkormányzathoz. Köszönjük segítségüket, együtt többet tehetünk községünkért.

Apátfalva, 2009. november 3.

Varga Péter
polgármester

Forrás: www.delmagyar.hu/Makó

BRÜSSZELI IGEN
a makói csatornára

MUNKATÁRSUNKTÓL
2009.11.04. 08:26

Makó - Kezdődhet a 14,1 milliárdos makói
szennyvízcsatorna-építés: az Európai
Bizottság tegnap jóváhagyta a beruhá-
zást. Több mint egy évig kellett várni a
brüsszeli döntésre.

Az Európai Bizottság határozatáról tegnap
értesítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé-
get, amelynek közleménye szerint a makóival
együtt már 12 magyar nagyprojekt kapott
zöld utat Brüsszelben. Makón most 23 szá-
zalékos a csatornalefedettség, de a 14,1
milliárdos – 11,5 milliárd forintos uniós támo-
gatással induló – beruházás nyomán Apátfal-
ván, Földeákon, Kiszomboron, Magyarcsaná-
don és Maroslelén is épül szennyvízhálózat.
A makói önkormányzatnál az ezredforduló
óta készülnek erre a munkára, a csatornamű-
társulás négy éve alakult, az érintett csalá-
dok pedig fizetik az előtakarékosság részle-
teit. De ha az eredeti tervek szerint zajlik
minden, már rég fel lenne túrva a város. A
kormány még simán jóváhagyta a beruhá-
zást, a teljes anyagot tavaly szeptemberben
küldték ki Brüsszelbe. Azóta vártak erre a
határozatra.

– Természetesen örülök, egy órája hallottam a
hírt, most telefonáltam körbe polgármester
kollégáimat – mondta Buzás Péter Makó pol-
gármestere, a térség országgyűlési képviselő-
je hozzátette: korábban nem gondolta volna,
hogy 14 hónap kell egy ilyen támogató döntés
megszületéséhez. – Ez a hír most mégis azt
bizonyítja, jól döntött a többség, amely bízva a
hat önkormányzatban, csatlakozott a társulat-
hoz, és hitt abban, hogy ez a terv tényleg
megvalósul, s nem másra költjük az össze-
gyűjtött pénzt.

Ez a vidék eddigi legnagyobb értékű, helyi
kezdeményezésre megvalósuló beruházása,
41 ezer ember életét teszi kényelmesebbé. A
polgármester – a korábbi csúszások miatt –
már nagyon óvatosan fogalmazott, amikor a
kezdés várható időpontjáról kérdeztük. Re-
méli, a közbeszerzések lebonyolítása után
jövő tavasszal maga a munka is indulhat.
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2009. október 27-én ülésezett a képviselő-
testület

Első napirendi pontként került megtárgyalásra
Makó és Térsége Víziközmű Társulat és a
Szennyvízcsatornázási Társulás munkájá-
ról szóló tájékoztató.

Az „Önkormányzati Társulás MAKÓ város
és térsége szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítására” (a
továbbiakban: Társulás) 2005. márciusában
kezdte meg működését a 6 alapító önkor-
mányzat által rá ruházott feladatok megvaló-
sítása érdekében, Makó város és térsége
teljes körű szennyvízcsatornázásának elérése
céljából.

A szennyvíz-projekt pályázata 2008. má-
jus 5-én került (elsőként a hasonló tárgyú
pályázatok közül) benyújtásra a nemzeti rend-
szerbe, ahol az május 29-én hiánypótlás
mentesen befogadásra került. A pályázatot
változatlan műszaki tartalom és támogatási
összeg mellett, a támogató pályázati döntés
július 14-én született meg, mely alapján szep-
temberben előbb a projekt támogatási szerző-
dése, majd az ezt követően benyújtott EU
Önerő Alap támogatási szerződés került meg-
kötésre.
A 2005. november hónap folyamán megala-
kult Makó és Térsége Víziközmű Társulat 4.
évének végén járunk, reményeink, és szóbeli
tájékoztatás szerint a brüsszeli döntés hama-
rosan megérkezik és kezdődhet a beruházás.
A lakosság körében elterjedtek különböző
rémhírek a befizetett pénz felhasználásával
kapcsolatban. Mivel az LTP szerződés az
ingatlan tulajdonosa és az OTP között jött
létre, a társulat még ha akarna sem tudna a
pénzhez hozzájutni. Apátfalván az összes
ingatlanok száma 1451, 2009. 09. 30-i állapot
szerint.Az LTP szerződések száma 1240,
havi részletfizetéses szerződések száma 12,
összes szerződéses ingatlan 1252, szerző-
déssel nem rendelkezők száma 199.

A második napirendi pontban tájékoztató
hangzott el Károlyi Sándor megyei kisebb-
ségi tanácsnok, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés tagjától a 2008. január 1. napja óta
képviselői tevékenységéről, és annak ered-
ményeiről. A 2009. április 30. napján megvá-
lasztott kisebbségi tanácsnokként képviseli az
önkormányzati feladatkört. A kisebbségi kér-
déskört érintő ügyekben rendszeres politikai
és szakmai egyeztetést jelent, valamint az
ilyen jellegű ügyekben való döntést megelő-
zően a közgyűlés elnöke rendszeresen kikéri
a tanácsnok véleményét. Három bizottság
munkájában vesz részt az Egészségügyi
valamint az Oktatási és Ifjúsági és Sport Bi-
zottságban tagként, a Szociális és Kisebbség-
ügyi Bizottságnak pedig az alelnöke. Bizottsá-
gi tanácsnok jogán az önkormányzat önként

vállalt feladatai céljára elkülönített alapok
felosztásáról, odaítéléséről szóló döntések-
ben, illetve az előirányzat vagy támogatás
odaítélésére vonatkozó javaslattételben állan-
dó jelleggel közreműködik.

Ilyen volt a Csongrád Megyei Közgyűlés
elnöke által 2008. decemberében az ország-
ban egyedüliként meghirdetett Roma ösztön-
díjprogram, olyan roma fiatalok részére, akik
a megye területén élnek és 2008/2009-es
tanévben felvételt nyertek felsőfokú oktatási
intézmények nappali tagozatára. Ez a prog-
ram a 2010/2011-es tanévben is kiírásra ke-
rül. A 2008. és 2009. évi Fogyatékosügyi Alap
terhére 2-2 millió forint került kiosztásra olyan
érdekképviseletek, alapítványok, egyesületek
részére, amelyek a fogyatékkal élő személyek
esélyegyenlőségének javítását, társadalmi
elfogadottságának növelését tűzte ki célul.

A Roma Kisebbségi Alapból 2 millió
forint támogatás jutott 17 roma civil szervezet-
nek.

A 2008. évi sportalapból 17 sportegyesü-
letet támogatott a bizottság.

A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatására létre-
jött a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat. A Csongrád Megyei
Önkormányzat 2009-ben 12 millió forintot
fordít erre a célra.

Az idén 47 településről 1549 pályázó diák
kért anyagi támogatást, 617 hallgató kapott
megyei segítséget 10 hónapon át. Az illetékes
bizottságok tagjaként számos esetben támo-
gatta a megye egészségügyi, szociális és
oktatási intézményei által uniós és nemzeti
forrásokra benyújtott pályázatok megvalósulá-
sát azzal, hogy megszavazta a szükséges
önrészek biztosítását a megyei önkormányzat
részéről.

A Csongrád Megyei Önkormányzat által
2008-ban indított játszótérprogram keretében
32 játszótér épült vagy újult meg Csongrád
megyében. A program keretében Apátfalván
1,9 millió forintból bővítették a Hunyadi utcai
játszóteret és építettek egy teljesen új játszó-
teret a Móricz Zsigmond utcában. A település-
fejlesztési alapból ehhez 1,4 millió forintot
nyert, melyhez a község önkormányzata 600
ezer forintot tett hozzá.

A képviselő-testület módosított az útépítési
hozzájárulásról szóló 18/2008. (X.01.)
önkormányzati rendelet. Aki az egyedi határo-
zatban megállapított első illetve második ha-
táridőre történő befizetésének nem tett eleget
a hozzájárulás összege közigazgatási hatósá-
gi eljárás keretében kerül behajtásra.

Az önkormányzat kötelező feladatainak mini-
mális szinten történő ellátása érdekében felül
kell vizsgálnia a nem kötelező önkormány-
zati feladatok ellátását, így a mezőőri őr-

szolgálat további fenntartását. A mezei
őrszolgálatot mint nem kötelező feladatot az
önkormányzat 2010-ben a pénzügyi helyze-
tére való tekintettel nem tudja fenntartani. A
mezőri őrszolgálat 2009. december 31-vel
megszüntetésre kerül, így 2010-ben a mező-
őri hozzájárulás már nem kerül megállapítás-
ra a földtulajdonosoknak, földhasználóknak.

A képviselő-testület elfogadta a 2010-2016
évi Stratégiai Ellenőrzési Tervet, és a 2010
évi belső ellenőrzési tervet.

Tájékoztató hangzott el a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás-
ról. A közszolgáltatást községünkben 2002.
április 01-től 2009. december 31-ig szóló
megállapodás alapján a BIO-PANNÓNIA Kft.
végzi. A szolgáltató üzemelteti a Makó város
tulajdonában lévő a földeáki úton lévő Regio-
nális szilárd hulladéklerakó környezetvédelmi
engedélye 2009. december 31-vel lejár. Az
önkormányzat kötelező feladata a köztiszta-
ság és a településtisztaság biztosítása, ame-
lyet 2010. január 1. után is el kell látni. Jelen-
leg a Makói Kistérségben települési szilárd
hulladék gyűjtésével, szállításával és elhelye-
zéssel a BIO PANNÓNIA Kft., a hódmezővá-
sárhelyi A.S.A. és a szegedi Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Kft egyaránt foglalko-
zik. A szolgáltatókkal a tárgyalások folyama-
tosak. A Csongrád Megyei Településtisztasá-
gi Kft-ben az önkormányzat 20.000,-Ft értékű
törzsbetétet jegyeztet be.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkor-
mányzat tulajdonát képező földterületek
bérleti díját, és 2010. évre az alábbiak sze-
rint állapítja meg:
- az ártérben lévő földterületek bérleti díja
továbbra is 1,-Ft/m2/év
-az ártéren kívüli – jobb minőségű földterüle-

teken a bérleti díj továbbra is 5,-Ft/m2/év.

Tájékoztató hangzott el az intézmények gáz-
áram- és telefon felhasználásáról, a szolgáltatás
díjak 2009. III. negyedévi felhasználásáról.

A magyar-román-szerb hármashatár men-
tén elhelyezkedő önkormányzatok az Eu-
rópai Területi Együttműködési Csoporto-
sulás létrehozásában gondolkodnak. 2009.
június 17-én Mórahalmon került sor az első
munkamegbeszélésre. Az ideiglenes elnök-
ség meghatározta a hozzájárulás mértékét,
mely 1,-Ft/lakos/hó. A képviselő-testület a
csatlakozási szándékát kinyilvánította, és a
tagsági díj megfizetését vállalja.

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról
és az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentést követően interpelláci-
ókra került sor, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET
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A helyi civil szervezeteknek szóló meghívó, fentebb idézett záró gon-
dolataival köszöntötte Varga Péter polgármester a Faluház klubtermé-
ben megjelentek november 3-án a késő esti órában.
A polgármester a helyi civil szervezetek vezetőit, az intézményvezető-
ket egy kötetlen megbeszélésre hívta , melynek célja a közös dolgaink-
ban az együttgondolkodás és cselekvés volt.
A meghívást elfogadta:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna (Faluház), Dömötör Árpád (motoros szö-
vetség) Herczeg Istvánné (Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány),
Faragó Erzsébet (óvodavezető), Jakabovics Mátyásné
(Mozgáskorlátozottak), Kerekes Gézáné (a Faluház hagyományőrző
csoportja), Mátó Lajos (iskolaigazgató), Móricz Ágnes (Pátfalváért
Egyesület), Tóth Imre (Gazdakör Egyesület), Szalamia János (Bökény
Népe Egyesület), Vári Miklós (Apátfalvi Tűzoltó Egyesület), Veréb
Józsefné (Nagycsaládosok Egyesület).

A polgármester többek között arról beszélt, hogy falunkban tizennyolc
civil szervezet van, mely legalább háromszáz apátfalvi embert jelent.
Ezt a hatalmas értéket nem szabad „kihasználatlanul” hagyni.
― Én hiszek—mondta— az összefogás erejében, hiszen ’97 óta a
gyakorlatban is részt veszek a civil mozgalomban. Három éve az ön-
kormányzat munkáját irányítom. Apátfalva az utóbbi években közel egy
milliárd forintnyi fejlesztés végrehajtására kapott Európai uniós és ha-
zai támogatást, ami úgy gondolom nem kevés. De rá kellett jönnöm
vannak olyan területek, feladatok a község életében, amelyekben az
önkormányzat egyedül képtelen eredményeket elérni.

Két témában kérte a megjelentek segítségét.
Az egyik az „Elégedettségi Felmérés” - melyet a novemberi újsággal
kap meg a lakosság. Utalt arra, hogy 1997-ben a Pátfalváért Egyesület
készített egy ennél jóval részletesebb lakossági felmérést. Elmondta, a
mostani hasonló ahhoz, de még sem az. Most arra kíváncsi az Önkor-
mányzat, mennyire elégedett a lakosság az önkormányzat által nyújtott
ill. egyéb szolgáltatásokkal. A falu vezetése úgy gondolja többségében,
jól végzi dolgát, de az nem biztos, hogy a lakosság is így ítéli meg. A
pozitív visszajelzések a megerősítést, míg a negatív visszajelzések
megmutatják majd, hol kell másként gondolkodni és cselekedni.
Kérése az volt, hogy mindenki szóljon közösségben, környezetükben,
hogy minél többen, őszinte válaszokkal töltsék ki és határidőre juttas-
sák vissza a kérdőíveket. A decemberi újságban már az eredmény
olvasható lesz.

A második téma, mely a fórum összehívásának a lényegét is jelentette—
egyszerűen megfogalmazva, hogyan tegyünk, küzdjünk a falunkban (belül
és kívül) a mérhetetlenül sok illegálisan lerakott szemét ellen.
Varga Péter polgármester a téma felvezetésére bemutatta a legutóbbi
falunapon vetített képes prezentációt (összeállítást), melynek filozófiai
alapja, polgármesteri hitvallása: Fejlesztés, Rend, Felelősség, Összefogás.
― A fejlesztések önmagukban az élhető település megteremtéséhez
nem elegendőek—mondta,— a rendnek többféle értelmezést is adha-
tunk (rend a fejekben, mindennapjainkban, munkában, stb.), a felelős-
ség nem más, mint a gyermekeinknek, a jövőnek való építkezés. E
három azonban nem működik, hosszú távú eredményei nem lesznek,
ha nincs összefogás egy településen belül. Hosszú távú, igazi értékek
megteremtése nem az önkormányzaton múlik.

Az elkészült fejlesztések ellenpéldáit is illusztrálta a fotósorozat:, mely
nem idegen, hanem apátfalvi emberek „munkái”, mint pl.
a volt buszmegállók tönkretétele,

„szeméthegyek”: szeretteink nyughelyén, a temetőben,

végig a Maros parton,

a dűlőutak bejáratánál, Móricz Zs. u. Rákóczi u. sarkán, a királyhegyesi
úton, az Apátfalva táblánál.

― Települési szintén—mondta a polgármester—rossz példát mutatunk
gyermekeinknek. Azt is tudom, - folytatta—csak kis lépésekkel lehet
előrehaladni, majd felvázolta, mit tehetnénk közösen a célért:
a tiszta, rendezett, virágos Apátfalváért.

Befejezésül Varga Péter polgármester Velence települést hozta fel
példának, ahol civil összefogással fantasztikus eredményeket értek el.
Ott a mozgalom 1996-ban kezdődött, melyet 5 utca kezdeményezett.
Ma a város 100 utcájából 75 szépíti, csinosítja a települést.

A polgármester által elmondottakat közel másfél óra beszélgetés kö-
vette. A problémához minden jelenlévő hozzászólt, egyetértettek az
elmondottakkal, de szinte mindenki hozzátette, hogy ez egy nem egy-
szerű és hosszú folyamat lesz, ami elsősorban nem pénz kérdés, ha-
nem tudatformálás. Szóba került a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
visszaállítása, a „Virágos Apátfalváért Mozgalom” újraindítása, szemét-
gyűjtési akciók szervezése, stb.
Végül abban egyeztek meg, hogy mindenki saját szervezetében meg-
beszéli tagjaival a fórumon elhangzottakat, és rövid időn belül ismét
találkoznak. Feladatok, programok, akciók meghatározásával elindul-
nak e hosszúnak ígérkező, göröngyös úton…

(móricz)

„… Az élhető település nem csak egy-egy középület felújítását jelenti, sőt egyáltalán nem ezt jelenti. Az élhető településen egészsé-
ges, szép környezet, pezsgő közösségi élet van, fiatalok, idősek egyaránt megtalálják kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeiket és
felelősséget éreznek egymásért, tudják, hogy számíthatnak egymásra.”

CIVIL FÓRUM



Kirándulás Budapesten
2009. október 19.-én az Apátfalvi Bíbic Óvoda Budapesti Kirándulást szervezett a Természet
Tudományi Múzeumba és a Fővárosi Állatkertbe. A kiránduláson 39 óvodás gyermek és 10
felnőtt vett részt. A Kirándulás a „Kul-Túra” Élmény pályázati támogatásból valósult meg melyet
az Oktatási Minisztérium biztosított. Az óvoda 229. 000 Ft pályázati támogatást nyert ezen a pá-
lyázaton, melynek segítségével teljesen ingyenes volt a kirándulás. A Természet Tudományi Mú-
zeum a gyerekek szerint is csodálatos volt. A Múzeum két foglalkozást biztosított a gyerekek szá-
mára:
1. Vízi világ:
Egy felfedezőút keretei között a kiállítás valamennyi szintjét bejárva megismerkedtünk a vizes
élőhelyek több típusával. A bálnacsontváz alatt és korallzátonyon az óceánok és tengerek élővi-
lágából, a mesék kertjénél és galérián a hazai folyók, tavak valamint a lápréteg világából kap-
tunk ízelítőt. A cél elérésében egy játéklap vezette a gyerekeket, akiket minden helyszínen né-
hány megoldandó feladat várt, a folyamat során múzeumpedagógus, mint „bennszülött vezető”
segítette a csoportot. Érintett témakörök a foglalkozáson:
A legnagyobb ma élő állat: a bálna / A korallok világa / Alkalmazkodás a vízi életmódhoz / Nö-
vényevők, ragadozók, tápláléklánc / Hazai vizek lakói: halak, gerinctelenek, vízinövények.
A gyerekek egy olyan teremben voltak, ahol úgy érezhették magukat, mintha az óceánba lenné-
nek, és közvetlen módon találkozhatnak a vizek élővilágával. Ez maga a mese volt.

2. Kézbe vehető múzeum:
Ez a foglalkozás bő másfél évtizede sikerrel működő Természetbúvár terembe zajlott. A terem-
be több mint kétszáz tárgy található: ásványok, kőzetek, ősmaradványok, kitömött madarak
emlősök, egyéb preparátumok, állat és ember csontok, herbáriumi lapok, termések. Ez egy
olyan hely, ahol mindenki felfedezőnek érezheti magát. Itt minden tárgy kézbe vehető, megsza-
golható. A fent felsorolt tárgyakra alapozva egy-egy szűkebb téma feldolgozására is kiváló lehe-
tőségeket nyújthat a terem. Olyan tárgyak érhetők el melyekkel az óvodák nem rendelkeznek. A
múzeumpedagógus az óvodapedagógusokkal közösen interaktív módon a gyerekeket minden-
be bevonva vezette a foglalkozást több mint egy órán keresztül.

A Múzeumnak állandó kiállítását is megnézhettük, ahol az óriás mamut, a vizek élővilága a
vadon élő állatok, a madarak, világító ásványok, és még sorolhatnám tovább a látványosnál
látványosabb berendezéseket. Ezt a kiállítást mindenkinek ajánljuk.
A múzeumi kirándulás után az Állatkertbe mentünk és közel két és fél órát tudtunk eltölteni az
élő állatok között egy séta keretében. A látvány magáért beszélt, a gyerekek élvezettel és fárad-
hatatlanul rótták a kilométereket.
Nagyon sok élménnyel érkeztünk haza a gyerekeknek felejthetetlen marad ez a nap, azóta is
sokat mesélnek egymásnak, szüleiknek, rajzolják az ott látottakat. A rajzokat meg lehet nézni az
óvodák faliújságján, igazán látványosak. A kirándulásról fényképek is készültek.

Faragó Erzsébet
intézményvezető

Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány ezúton szeretné megköszönni
az adófizető polgároknak, hogy a 2008 évi
adójuk 1% az óvodai alapítvány támogatásá-
ra ajánlották fel. 285.958 Ft

Továbbá, szeretnénk megköszönni Vass
András vállalkozónak a Peka 2005 Bt. tulaj-
donosának, hogy az Október 10-én megren-
dezett Lakodalmas menyasszonytánc-
bevételét 191.500 Ft az Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány támo-
gatására ajánlotta fel. Ebben az évben már a
második nagy összegű támogatást biztosítot-
ta az Alapítvány számára. Fodorné Kerekes
Annának megköszönjük, hogy a rendezvé-
nyen képviselte az Óvodai Alapítványt.

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda sikeresen pályázott
az idén is az Esélyegyenlőséget, felzárkózta-
tást segítő pályázati támogatási keretből. Az
Apátfalvi és Nagylaki óvodák összesen:
1.669.460 Ft, a Magyarcsanádi tagóvoda:
1.345.164 Ft
Az Integrációs Pedagógiai Tevékenységet az
óvoda már 2007 óta végzi, a Magyarcsanádi
tagóvoda 2009 szeptemberétől csatlakozott a
program működtetéséhez. Az Ipr tevékeny-
ség keretein belül kerülnek az összegek
felhasználásra. /Óvodapedagógusok szak-
mai továbbképzésére, gyermekek által hasz-
nált képességfejlesztő játékok, eszközök
vásárlására, kulturális rendezvényre jutás
támogatására, Ipr szaktanácsadói hálózat
működtetésére, Óvodai Néptánc beindításá-
hoz 30 főre /gyermek/ néptánc ruha varratá-
sa, Pszichológiai szaktanácsadás működte-
tésére stb.

Faragó Erzsébet
intézményvezető

4. Apátfalvi Hírek

SZÜLETÉS
10.06.: Kurusa Kristóf
Apátfalva, Kereszt u. 38.
Anyja: Raffai Terézia
Apja: Kurusa Mihály
10.20.: Tokai Szabina
Apátfalva, Móricz Zs. u. 11.
Anyja: Bacsa Anita
Apja: Tokai József
10.20.: Erki- Kiss Levente és

Erki- Kiss Virág
Apátfalva, Kossuth u. 148.
Anyja: Pap Andrea
Apja: Erki- Kiss Csaba
10. 31.: Szalamia Tünde
Apátfalva, Rákóczi u. 119.
Anyja: Rigó Angéla
Apja: Szalamia János

HÁZASSÁGKÖTÉS
Farkas Sándor és Berki Ileana
Apátfalva, Maros u. 15.

HALÁLESET
Bakai László
Apátfalva, Maros u. 122. élt: 64 évet
Varga Mihály
Apátfalva, Hóvirág u. 26. élt 90 évet
Péli Péter
Apátfalva, Széchenyi u. 95. élt 98 évet
Borsos Józsefné Varga Irén
Apátfalva, Széchenyi u. 164. élt 80 évet
Sóki József
Apátfalva, Templom u. 9. élt 67 évet
Szigeti Márton
Apátfalva, Aradi u. 10. élt 78 évet

HÍMZŐSZAKKÖR
A FALUHÁZBAN

Minden szerdán este 6 órakor
Bakainé Katika vezetésével.

Szeretettel várja a már hímezni tudó lányokat,
asszonyokat ill. várja azokat is, akik most szeret-

nék megtanulni e szép és hasznos időtöltést.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2009. október hó

Lakossági vér és
légzésfunkciós szűrést tartunk
2009. november 26-án, csütörtökön

délután 14 órától
az orvosi rendelőben.

18 év feletti dohányos, fulladós
betegeket várunk.

Előjegyzés az orvosoknál.



1. Kora: a)( ) 14 év alatti b) ( ) 15-24 c) ( ) 25-39 d) ( ) 40-59 e) ( ) 60 felett

2. Legmagasabb iskolai végzettsége:

a) ( ) kevesebb, mint 8 osztály b) ( ) általános iskola

c)( ) középiskola d) ( ) főiskola e) ( ) egyetem

3. Jelenlegi foglalkozása:

a)( ) tanuló b) ( ) alkalmazott c) ( ) vállalkozó

d) ( ) őstermelő e) ( ) munkanélküli f)( ) nyugdíjas g) ( ) egyéb: __________________

4. Mióta él Apátfalván?

a) ( ) mindig itt éltem b) ( ) több, mint 5 éve c) ( ) kevesebb, mint 5 éve

5. Tervezi-e, hogy elmegy Apátfalváról? 1. ( ) igen 2. ( ) nem

I. Megismerhetnénk Önt? (Tegyen X-t a megfelelő helyre!)

II. APÁFALVA KÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT

Mennyire elégedett Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások minőségével az alábbi területeken?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

Inkább elégedett
vagyon

nem tudom

1. polgármesteri hivatal (helyi közigazgatás) 1 2 3 4 5 0

2. óvoda (alapfokú nevelés) 1 2 3 4 5 0

3. iskola (alapfokú oktatás) 1 2 3 4 5 0

4. háziorvosi ellátás (alapfokú egészségügyi ellátás) 1 2 3 4 5 0

5. háziorvosi ügyelet (alapfokú egészségügyi ellátás) 1 2 3 4 5 0

6. fogorvosi ellátás (alapfokú egészségügyi ellátás) 1 2 3 4 5 0

7. védőnői szolgálat (egészségügyi alapellátás) 1 2 3 4 5 0

8. idősek otthona (szociális alapellátás) 1 2 3 4 5 0

9. családsegítő szolgálat (szociális alapellátás) 1 2 3 4 5 0

10. gyermekjóléti szolgálat (szociális alapellátás 1 2 3 4 5 0

Inkább elégedetlen
vagyok

11. faluház (kulturális szolgáltatások 1 2 3 4 5 0

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.
Mennyire elégedett a Polgármesteri Hivatallal, az ott folyó tevékenységekkel az alábbi területeken?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

Inkább elégedetlen
vagyok

Inkább elégedett
vagyok

nem tudom

a) Az ügyintézés minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

b) Az ügyfél-ügyintéző kapcsolata 1 2 3 4 5 0

2.
Mennyire tartja igaznak azt az állítást, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ügyintézők többsége:
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi, mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat!

Inkább hamisnak
tartom

Inkább igaznak
tartom

nem tudom

a) magas szintű szaktudással rendelkeznek 1 2 3 4 5 0

b) türelmesek, megértők az ügyfelekkel 1 2 3 4 5 0

c) segítenek, ha hozzájuk fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

d) betartják az ügyintézési határidőt 1 2 3 4 5 0

APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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III. POLGÁRMESTERI HIVATAL

3. Mennyire tartja igaznak azt az állítást, hogy az apátfalvi
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi, mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat!

Inkább hamisnak tartom Inkább igaznak tartom nem tudom

A) a) polgármester türelmes, megértő a hozzá fordulókkal 1 2 3 4 5 0

b) polgármester segít, ha hozzá fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

c) polgármester jól irányítja a községet 1 2 3 4 5 0

d) polgármester mindent megtesz Apátfalva fejlődése érdekében 1 2 3 4 5 0

e )polgármester nem csak a nagyberuházásokkal törődik 1 2 3 4 5 0

B) a) jegyző magas szintű szaktudással rendelkezik 1 2 3 4 5 0

b) jegyző betartja az ügyintézési határidőt 1 2 3 4 5 0

c) jegyző segít, ha hozzá fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

C) a) képviselők jól végzik a munkájukat 1 2 3 4 5 0

b) képviselők segítenek, ha hozzájuk fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

IV. ÓVODA

Mennyire elégedett az óvodával, az ott folyó tevékenységgel az alábbi területeken?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

Inkább elégedetlen vagyok Inkább elégedett vagyok nem tudom

1. a nevelés minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

2. a gyermekek felkészítése az iskolára 1 2 3 4 5 0

3. a gyermek egészséges életmódra való nevelése 1 2 3 4 5 0

4. a gyermek környezetvédelemre való nevelése 1 2 3 4 5 0

5. az óvodapedagógus – szülő kapcsolata 1 2 3 4 5 0

6. szervezett fakultatív programok, rendezvények 1 2 3 4 5 0

7. az óvodai ügyintézés minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

8. a csoportszobák, épületek tisztasága, rendje 1 2 3 4 5 0

9. az udvar és az épület környezetének rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 0

V. ÁLTALÁNOS ISKOLA
Mennyire elégedett az általános iskolával, az ott folyó tevékenységgel az alábbi területeken?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

Inkább elégedetlen vagyok Inkább elégedett vagyok nem tudom

1. a tanítás minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

2. a pedagógus – szülő kapcsolata 1 2 3 4 5 0

3. a pedagógus – diák kapcsolata 1 2 3 4 5 0

4. tehetséggondozás 1 2 3 4 5 0

5. korrepetálás gyakorisága, minősége 1 2 3 4 5 0

6. sportolási lehetőségek 1 2 3 4 5 0

8. a gyermek egészséges életmódra való nevelése 1 2 3 4 5 0

9. a gyermek környezetvédelemre való nevelése 1 2 3 4 5 0

10. fakultatív programok, szakkörök 1 2 3 4 5 0

11. az iskolai ügyintézés minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

12. a tantermek, épületek tisztasága, rendje 1 2 3 4 5 0

13. az udvar és az épület környezetének rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 0
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VI. EGÉSZSÉGÜGY

1. Mennyire elégedett a háziorvosi ellátással (egészségügyi alapellátással) az alábbi területeken?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

A) Inkább elégedetlen vagyok Inkább elégedett vagyok nem tudom

a) a háziorvosi ellátás minősége, szakszerűsége 1 2 3 4 5 0

b) a háziorvos – beteg kapcsolata 1 2 3 4 5 0

c) az asszisztens – beteg kapcsolata 1 2 3 4 5 0

d) a háziorvosi rendelő rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 0

e) a betegváró rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 0

f) a háziorvosi rendelő környezetének rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 0

B) Mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat? Inkább hamisnak tartom Inkább igaznak tartom nem tudom

a) a háziorvos magas szintű szaktudással rendelkezik 1 2 3 4 5 0

b) a háziorvos türelmes, megértő a beteggel 1 2 3 4 5 0

c) a háziorvos segít, ha hozzá fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

d) a háziorvos, ha szükséges szakorvosi kivizsgálásra utal 1 2 3 4 5 0

e) a háziorvos felhívja a figyelmem az egészséges életmódra 1 2 3 4 5 0

f) a háziorvos egészségmegőrző, betegségmegelőző tanácsokat ad 1 2 3 4 5 0

g) a háziorvos, ha sürgős ellátásra van szükségem, rendelési időn
kívül is ellát

1 2 3 4 5 0

Ön melyik háziorvoshoz jár?
Karikázza be a megfelelő számot. Ha nem Apátfalván jár háziorvoshoz, kérjük írja be a nevét a 3. pontba!

1. Dr. Sziebig Géza 2. Dr. Bittó Csaba 3. egyéb, neve:_____________________________________________

2. Mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi, mennyire tartja igaznak az állítást!

Inkább hamisnak tartom Inkább igaznak tartom nem tudom

a) a védőnő magas szintű szaktudással rendelkezik 1 2 3 4 5 0

b) a védőnő türelmes, megértő a szülőkkel, gyerekekkel 1 2 3 4 5 0

c) a védőnő segít, ha hozzá fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

d) a védőnő, ha szükségesnek látja, háziorvosi, szakorvosi ki-
vizsgálást javasol

1 2 3 4 5 0

e) a védőnő felhívja a figyelmem az egészséges életmódra 1 2 3 4 5 0

f) a védőnő egészségmegőrző, betegségmegelőző tanácsokat ad 1 2 3 4 5 0

a) a fogorvos magas szintű szaktudással rendelkezik 1 2 3 4 5 0

b) a fogorvos türelmes, megértő a beteggel 1 2 3 4 5 0

c) a fogorvos segít, ha hozzá fordulunk a problémáinkkal 1 2 3 4 5 0

d) a fogorvos felhívja a figyelmem az egészséges életmódra 1 2 3 4 5 0

e) a fogorvos egészségmegőrző, betegségmegelőző tanácsokat ad 1 2 3 4 5 0

f) a fogorvos, ha sürgős ellátásra van szükségem, rendelési időn
kívül is ellát

1 2 3 4 5 0

Ön melyik védőnőhöz jár? Karikázza be a megfelelő számot!

1. Bakáné Nagy Gyöngyi 2. Csirik Judit

Ön Apátfalván jár-e fogorvoshoz? Jelölje be a megfelelő választ ( ) igen ( ) nem
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VII. Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi elégedettségének mértékét!

Inkább elégedett vagyok nem tudom

a) Állatorvosi szolgáltatás 1 2 3 4 5 0

b) Falugazdász szolgálat 1 2 3 4 5 0

c) Iskolabusz 1 2 3 4 5 0

d) Rendőrőrs 1 2 3 4 5 0

e) Posta 1 2 3 4 5 0

f) Apátfalvi Takarékszövetkezet 1 2 3 4 5 0

g) Apatnet internet szolgáltatás 1 2 3 4 5 0

h) Gyógyszertár 1 2 3 4 5 0

i) Buszközlekedés 1 2 3 4 5 0

j) Vasúti közlekedés 1 2 3 4 5 0

Inkább elégedetlen vagyok

.IX. Mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat?
Karikázza be azt a számot, mely legjobban kifejezi, mennyire tartja igaznak az állítást!

Inkább hamisnak tartom Inkább igaznak tartom nem tudom

1. Apátfalva sokat fejlődött az utóbbi időben 1 2 3 4 5 0

2. Apátfalva rendezett és tiszta település 1 2 3 4 5 0

3. Az apátfalvi közutak többségében jó állapotúak 1 2 3 4 5 0

4. Az apátfalvi járdák többségében jó állapotúak 1 2 3 4 5 0

5. A belvízelvezető csatornákat az önkormányzatnak kell tisztán tartani 1 2 3 4 5 0

6. Apátfalván jó a közbiztonság 1 2 3 4 5 0

7. Az apátfalvi közterületek tiszták, rendezettek 1 2 3 4 5 0

8. Az apátfalvi játszóterek tiszták, rendezettek 1 2 3 4 5 0

9. Az apátfalvi temető tiszta, rendezett 1 2 3 4 5 0

10. Az apátfalvi közmunkások jól végzik a dolgukat 1 2 3 4 5 0

11. Apátfalván szükség van a mezőőri őrszolgálatra 1 2 3 4 5 0

12.
Apátfalván a mezőőri őrszolgálat képes a terménylopások
megakadályozására 1 2 3 4 5 0

13. A szórakozási lehetőségek megfelelőek 1 2 3 4 5 0

14.
A helyi közösségek (klubok, szakkörök), civil szervezetek jól
működnek 1 2 3 4 5 0

15. A lakosság tájékoztatása a helyi ügyekről megfelelő 1 2 3 4 5 0

16. A lakosság érdeklődése a helyi ügyekről megfelelő 1 2 3 4 5 0

17. A sportolási lehetőségek megfelelőek 1 2 3 4 5 0

18. Jó Apátfalván élni. 1 2 3 4 5 0

VIII. Ön szerint szükség van-e Apátfalván bankjegykiadó automatára? (Tegyen X-t a megfelelő helyre!)

1. ( ) IGEN 2. (….) NEM

Ha lenne Apátfalván bankjegykiadó automata, hányszor használná egy hónapban? (Karikázza be a megfelelő számot.)

1. ( ) egyszer 3. ( ) háromszor

2. ( ) kétszer 4. ( ) háromnál többször 0. ( )nem tudom

Köszönjük együttműködését, válaszait!
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Apátfalvi Hírek 5.

Október 23-án délelőtt templomunkban
szentmisén (celebrálta: Jánosi Szabolcs
plébános), a Polgármesteri Hiva-
tal és a volt rehabilitációs üzem
falán elhelyezett emléktábla előtt
emlékeztünk az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc vértanúira
és Keresztúri András néptanítóra.

Az általonos iskola tanulóinak
műsora után (összeállította és
betanította Molnár Tiborné pedagógus) Varga
Péter polgármester emlékezett, majd az ön-
kormányzat és intézményei, civil szervezetek,
politikai pártok mindkét táblánál elhelyezték a
kegyelet koszorúit.

Varga Péter polgármester ünnepi beszéde
(részlet)

„ … Nem olyan régóta nemzeti ünnepünk októ-
ber 23-a. Én 15 éves voltam, amikor először
ünnepeltem, de nem tudtam, hogy mit is ün-
neplek. Vajon az én hibám volt? Vajon a ma
élő társadalom 20 év szabad ünneplés után
tudja, hogy mit ünnepel? Politikai pártok, tudo-
mányos és nem tudományos szervezetek,
közjogi méltóságok, történészek, értelmiségiek,
túlélők magyarázzák nekünk mi miért, hogyan,
miért nem, és hogyan nem történt 1956 őszén.
Ember legyen a talpán, aki el tud igazodni.
Ebben a helyzetben a bonyolult kérdésekre
adott végtelen egyszerű válaszok rendkívül
népszerűek, mert nem kell fáradni a megisme-
réssel, nem kell fáradni a megértéssel.

20 évvel a III. Magyar Köztársaság kikiál-
tása után ránk nézve szégyen, hogy ez így
van. Az ötvenhatosok vére egy dologra meg
kell, hogy tanítson bennünket; a szabadság
nem öncélú öröm, hanem társadalmi felelős-
ség. Ahogy Bibó István mondja: „A szabadság
nem relatív fogalom, s nem egyik vagy másik
csoportnak a szabadsága valamely másik
rovására, hanem abszolút érték. Egyik ember
és egyik csoport szabadsága nem csökkenti,
hanem növeli és biztosítja a többiét:”

Ma 56 forradalmát sokan a pesti fiú forra-
dalmával azonosítják. Ez természetesen csak
részben igaz, hiszen a forradalom lángja való-
ban pesten lobbant fel, de a szikra Szegeden
pattant ki az egyetemi és főiskolai ifjúság
körében. 1956 október 13-án fogalmazódott
meg a szegedi ifjúságban önálló érdekvédel-
mi szervezet létrehozása, majd október 16án
megtartotta első gyűlését az Egyetemisták és
Főiskolások Szövetsége, a MEFESZ. Az ok-
tóber 16án megfogalmazott követeléseket,
mely az egyetemi élet szociális, tanulmányi
követelésein túl már politikai követeléseket is
tartalmazott az október 20-i nagygyűlés fo-
gadta el. A Szegeden megfogalmazott köve-
telések tartalmazták a nemzet függetlenségé-
nek, a nemzeti jelképek visszaállításának, a
szabad, demokratikus választási rendszer
bevezetésének, az elmúlt időszak bűnösei

felelősségre vonásának és Nagy
Imrének a vezetésbe való bevá-
lasztásának követelését.
A MEFESZ követelései tartalmaz-
ták mindazt, amit három nap alatt
a vidéki és fővárosi egyetemek,

főiskolák is zászlójukra tűztek. A felsorolt
követelések azonban nem beszélnek a miér-
tekről. A MEFESZ 1956. október 20-án elfo-
gadott alapszabálya azonban néhány mon-
datban összefoglalja, hogy mi vezetett az
ötvenes évek közepére tarthatatlanná váló
helyzethez, majd a forradalom kirobbanásá-
hoz.

„5. pont. A szövetség célja, hogy az egye-
temekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely
a nemzet agyát van hivatva képviselni, ne
közönyös passzív tömeg, ne gyáva, gerincte-
len és önző réteg legyen, hanem népéért,
hazájáért, boldogabb jövőnkért harcoló bátor,
lelkes sereg. Ne riadjon vissza az igaz szó
kimondásától, hanem képzettségével, tudásá-
val, tehetségével népünket, hazánkat szolgál-
ja /Nagy taps/ E pont indoklása: Sztálin és
Rákosi rendszere szellemi nyomorékokat,
fejbólintó jánosokat nevelt. Kíméletlen és
embertelen retorziókat alkalmaztak azok el-
len, akik a józan ész, az emberiesség hang-
ján mertek szólalni, brutalitásuk, baklövéseik
ellen. Durva önkényt, elvtelenséget az önkény
előtti szolgai hajbókolást próbáltak több-
kevesebb sikerrel belénk nevelni. Le akarták
törni az ifjúság lelkében gyökerező szabad-
ságvágyat, galádságaik engedelmes cseléd-
jeit akarták belőlünk kinevelni. A XX. kong-
resszus szelleme ezeket a szándékokat elsö-
pörte. Szabad, termékeny légkör jött létre, de
a múltban gyökerező maradványok még min-
dig gátolnak bennünket a kibontakozásban.
Ifjúsági szervezetünk célja: kidobni tudatunk-
ból ezeket a maradványokat, népünk, hazánk,
a magunk hasznára.”

E szavak, e gondolatok voltak a forrada-
lom lángjának gyújtó szikrái. E néhány mon-
datban benne van az akkori ifjúság szabad-
ságvágya, élni és tenni akarása, az akkori
hatalom öncélú sanyargatása elleni lázadás.
E szikra nem csak az ifjúságot gyújtotta láng-
ra, hanem az egyszerű dolgozó embert, tudós
értelmiségit, földművelő parasztot, a pesti
srácot. Nagyszerűségével példát mutatott a
világnak, az emberiségnek. Az önkény ereje
azonban nagyobb volt; következett a bosszú,
a megtorlás, a megfélemlítés időszaka. Az
elnyomó hatalom, az azt működtető emberek
hittek a hamis szabadság eszményének,
hogy egyes csoportok szabadsága csak más
csoportok rabsága által biztosítható. A meg-
torlás féktelen kegyetlensége, a megfélemlí-
tés évtizedei máig égő sebeket okozott, amit

nem tudott enyhíteni, csak elfedni a gulyás-
kommunizmus. E sebek azonban nem hagy-
ták elfeledni az igazi szabadság eszményét,
az igazi szabadság iránti vágyakozást, és
elvezettek a rendszerváltáshoz. Nagy Imre
mártír miniszterelnök újratemetése, a Magyar
Köztársaság kikiáltása esélyt teremtett 56. és
az azt követő idők feldolgozására, megértésé-
re. 20 év múltán bebizonyosodott, hogy nem
éltünk ezzel az eséllyel. Nem tudtuk begyó-
gyítani a sebeket, politikai céljaink vezérelvei
mentén tudatosan, vagy tudat alatt félreértel-
mezzük, bűntudatunk nagyobb a bátor szem-
benézésnél. Amíg e bátor szembenézés nem
történik meg, könnyű a dolga azoknak, akik
az öncélú szabadság hamis eszmeáramlatait
hirdetik. Ezen eszmék táptalaján nőttek ki a
múltban önkényuralmi rendszerek, ilyen esz-
mék ontották ki a forradalmárok vérét 1956-
ban, ezek az eszmék okozták gyógyíthatat-
lannak tűnő sebeinket. Azok, akik ezen esz-
méknek hisznek úgy gondolják, hogy az egyik
ember, vagy csoport szabadsága csökkenti
mások, az Ő szabadságát. Úgy gondolják,
hogy saját szabadságuk megvédése érdeké-
ben bakancsba, egyenruhába kell bújni és
saját zászlajuk alá kell terelni mindenkit, akit
csak lehet. Aki pedig nem jön, az veszélyt
jelent rájuk, tehát küzdeni kell ellene. Ők nem
ismerik, vagy félreértelmezik Mindszenty Jó-
zsef bíboros, esztergomi érsek, Magyaror-
szág hercegprímása Budapesten, az Ameri-
kai Egyesült Államok követségének pincéjé-
ben írt, 1956. november 6-án keltezett politi-
kai végrendeletét, melynek első négy pontja
így szól:

 A szabad, független Magyarországhoz,
októberi és novemberi hőseinek sírjához
legyetek hűek.

 Az oroszokkal és magyarnevű cselédeik-
kel szemben rideg tartózkodással viseltes-
setek.

 Húzódjatok vissza a véres, zord időkben a
családi körbe, az legyen tiszta és evangé-
liumi. Apa, anya, gyermek eszményét
Názáretben találja meg. Ilyen családokból
épül újra hazánk.

 Addig is mindig a magyar a magyart rész-
véttel szeresse, és ne ártson egymásnak.
Igen, ilyen családokból épül föl hazánk.
Nem zászlók mögött fölsorakozott bakan-

csos, egyenruhásokból, hanem munkás ke-
zektől, az igaz szavakat kimondó, képzettsé-
gével, tudásával, tehetségével népünket,
hazánkat szolgáló dolgos emberektől. Akik
bátran kiállnak mások szabadsága mellett,
mert tudják, hogy ahol mások szabadságát
védik, ott a sajátjuk is biztonságban van. Ez
jelenti a szabad, független Magyarországot,
melyben élünk, ez jelenti a hűséget az 56-os
hősök sírjaihoz, melyek azt üzenik a ma em-
berének szerte a világban, hogy volt, van és
lesz feltétel nélküli magyar szabadság.”
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„… Egy-egy gyertyát gyújtok mindenkiért,
akiket a sors már távolra vitt…”

Harcos Katalin: Gyertyát gyújtok

Nincs ember a faluban, aki Szigeti Mártont
nem ismerte volna. Elhunyt szeretetteink
nyughelyén sok-sok sírhely emléktáblája az
Ő munkáját, szaktudását dicséri.
Fontos volt számára a falu úgyis, mint em-
bernek, tanácstagnak, a rendszerváltás után,
mint alpolgármesternek, képviselőnek is.
Szívügye volt a zenekar, a gazdakör, képvi-
selte és kiállt a helyi iparosokért. Jelen volt a
falu szinte minden rendezvényén, igazi kö-
zösségi ember volt.
Életének fő műve mindenképen a II. világhá-
borús emlékmű, melynek ünnepélyes átadá-
sa 1993-ban volt. Ő segített az aradi vérta-
núk emlékhelyének kialakításában is. Segítő-
kész, dolgos, igazi apátfalvi ember volt….

Kedves Marci bácsi! Nyugodj örök békében,
emléked megőrizzük!

Apátfalva Község Önkormányzata

József Attila Művelődési Ház (1959)

50 éves az Apátfalvi Művelődési Ház

Kedves Olvasó!

Huszonhat évig voltam az intézmény vezetője, nekem jutott e megtisztelő feladat, hogy írjak e ne-
ves évforduló kapcsán. Sokáig gondolkoztam azon, miről szóljon ez a cikk, hiszen az 50 év fele a
saját munkám, annak megítélése nem az én feladatom. Sok szép emlékem van e huszonhat évből
és szívesen emlékszem rá. De sokszor eszembe jut az is, hogy az utóbbi húsz évben ez az intéz-
mény volt az, amit a pénztelenség miatt mindig be akartak zárni…
Tehát, mit is írjak az ötven évről? Ismét elővettem az Apátfalva könyvet, és ahogy végigolvastam a
művelődésről szóló fejezetét, az ott leírtak ismét megerősítettek abban, hogy Apátfalván óriási
szükség van e gyönyörű, árkádos Művelődési Házra. Az apátfalvi ember, amióta csak létezik kö-
zösségi ember volt. Mindig kereste és meg is találta azt a helyet, ahol összejöhetett, beszélgethe-
tett, tanulhatott, szórakozhatott…
„… Az önszerveződő közösségek a kiegyezés utáni szabadabb légkörben kezdtek megalakulni. Az
Apátfalvi Polgári Olvasókör 1869-ben jött létre, amely 1895-ben 115 taggal működött. …. A vallá-
sos szellemiségű községben, Apátfalván az egyház keretében is szép számban működtek különfé-
le egyesületek. A Szent Olvasó Társulat az 1870-es években alakult meg. 1929-ben jött létre a
Római Katolikus Leányegyesület, 1935-ben a Római Katolikus Legényegyesület. …. A község
legnépszerűbb egyesülete az Apátfalvi Gazdakör volt. A 260 tagot számláló kör …

Az 1920-as években a népművelési előadásokat az iskola szervezte. A községháza tanácster-
mében gyűltek össze, alkalmanként 60-150 érdeklődő vett részt. 1929-től a katolikus leányegyesü-
let és a tűzoltó-egyesület önállóan is szervezett előadást. A téli hónapokban hetente gyűltek össze.

...1929-től 1934-ig a legtudatosabb szervezeti élet a leányegyesületben folyt. A rendes tagok
száma két év alatt 17-ről 178-ra növekedett. ….Hetente háromszor jöttek össze. Hétfőn és szerdán
énekeltek és kézimunkáztak, pénteken tartották az ismeretterjesztő előadást. ...Az előadásokon
húsz-negyvenöt, a vetített képes rendezvényeken kétszázan vettek részt. ...Az előadásokat egy-
órás közös rádióhallgatás követte. A népművelési tevékenységet kiterjesztették a belső, majd a
külső tanyai iskolára is. ….Az iskolán kívüli népművelés keretében valláserkölcsi, nemzetnevelési,
egészségügyi, állat-egészségügyi, háztartási, mezőgazdasági, művelődéstörténeti stb. témakörű
előadásokat tartottak. Az előadók kizárólag helybeliek voltak, az a huszonöt-harminc személy, akik
a szellemi elitet alkották a községben.

A Petőfi Kultúrotthont 1951-ben hozták létre. Az új kultúrházat 1959. november 7-én avatták
föl. Működött benne színjátszó, mezőgazdasági, fotó-, honismereti szakkör, fúvószenekar, ifjúsági
klub. 1959-től Beke Mihály tiszteletdíjas, 1961-től Dömötör István, 1979-től Dobai Zsuzsa, 1981-től
Móricz Ágnes az igazgató. Tevékenységüket a hagyományápolás hatotta át, ezért hozták létre a
citerazenekart, a tánccsoportot, hímző kört. ... helyi sajtó jelenik meg, 1992-től Pátfalvi Szó, 1994-
től vállalkozásban a Pátfalvi Szókimondó. A Szent Anna fogadalmi napon 1993-tól tartják a faluna-
pot. Városi színvonalú kiadványokat jelentetnek meg. Nemzetközi (erdélyi és vajdasági) kulturális
kapcsolatokat teremtettek. ….” (Forrás: 100 falu könyvesháza: Dr Tóth Ferenc: Apátfalva)

Ma Faluházunk van, szép és inger gazdag környezetben, a kultúraközvetítés minden színtere
egy épület tömbben kapott helyett. Az idő ezt hozta. Ötven év hosszú idő, változott a művelődés
célja és helyének funkciója. Változtak a gazdasági-társadalmi körülmények, de nem változott az
apátfalvi ember a hite, szorgalma a munkában, a múlt örökségének tisztelete, virtuskodása a szó-
rakozásban, közösségi léte, egyszóval a kultúra iránti igénye…

(Móricz Ágnes)

November 1-én, kora délután halottainkra
emlékeztünk. Koszorúkat helyeztünk el, mé-
cseseket gyújtottunk az aradi vértanúk, az I.
világháborús, a II. világháborús emlékművek-
nél és az ismeretlen magyar és orosz kato-
nák sírjánál (közreműködtek: Borbély András
Band, Csenteri Andrea, ifj. Mátó József,
Kardosné Vári Gabriella).
A II. világháborús emlékmű előtt a Veréb
László atya emlékezett, nem csak a második
világháború 178 apátfalvi hősi halottjára, de
minden harcban, háborúban elesett emberre.
Beszéde záró soraiban a napokban elhunyt
Szigeti Mártonra is emlékezett.
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Köszönet

Faluházunk az elmúlt hetekben rengeteg
virágot kapott a lakosságtól. Ezúton szeret-
nénk mindenkinek megköszönni a sok szép
virágot, mellyel a Faluház minden helyiségét
szépíteni tudjuk.

Rendszeres programok:

Faluházunk hétköznapokon több szakkörnek
és öntevékeny csoportnak ad helyet. Nagy
hagyománnyal sok éve működik a Kerekes
Márton Pávakör és Citerazenekar, a néptánc
szakkör, a zene, és a majorette. A Hagyo-
mányőrző csoport is szakkör kereteiben foly-
tatja tevékenységét. Most kezdte meg a mű-
ködését a Hímző szakkör. Helyet biztosítunk
a hastánc csoport számára, illetve Callen
tornának. A mozgáskorlátozottak helyi szer-
vezete havi rendszeres összejövetelét, illetve
rendezvényeinek többségét a Faluházban
tartja meg. Ugyancsak helyet adunk a civil
szervezetek összejövetelei, rendezvényei
lebonyolítására, de a gyerekeknek, fiatalok-
nak lehetősége van csocsózni és ping-
pongozni is.

Lehetőségeinkhez mérten keressük a
lehetőségeket a lakosság érdeklődési körei-
nek kiszolgálására.

A hosszú téli esték eltöltésére szeretettel
várunk más önkéntes csoportot is a Faluházba!

Halloween

Október 30-án került sor a Faluház által ren-
dezett, Halloween témában megtartott ren-
dezvényekre. Délelőtt 10 órától délután 3
óráig foglaltuk le programjainkkal az ideérke-
ző gyerekeket és fiatalokat. A résztvevők
mindannyian ajándékkal térhettek haza. A jó
hangulathoz egész nap fiatalos zene szolt.
A programok voltak:
 Játszóház, ahol a gyerekek illatbabát ké-

szíthettek, hűtő mágnessel együtt, e mel-
lett halloweeni kifestőket is kaptak.

Tökfaragás és tökverseny. A falubeliek
által felkínált takarmány tökökből tök lám-
pást készítettünk a gyerekekkel közösen.
A tökversenyre behozott tökök között kihir-
dettük a legnagyobb, a legkisebb, és a
leghosszabb tök nyertesét. A nyertesek
ajándékkal a kezükben távozhattak.

A nap utolsó programja a halloweeni stílus-
ban beöltözött gyerekek bemutatója volt. A
gyerekek között volt vámpír több boszor-
kány és szellem is. Ennél a programnál is
minden résztvevőt díjaztunk, helyezéstől
függetlenül is.

A résztvevő gyermekek mindegyike jól érezte
magát a Faluházban megrendezett
halloweeni programokon. A rendezvény jövő-
re is megrendezésre kerül a gyerekek pozitív
visszajelzései alapján.

Citerások találkozója
Apátfalva

2009.
A Kerekes Márton Népdalkör

és Citerazenekar szeretettel meghívja
Önt és Kedves családját a

2009. november 14-én (szombat)
16 órakor kezdődő citerás találkozóra,

melyen fellép:
Baksi Népdalkör és Citerazenekar

Csanádpalotai Népdalkör és Citerazenekar
Földeáki Népdalkör és Citerazenekar

Hegyesi Népdalkör
Jászjákóhalmi Népdalkör

Mátó Mátyás tárogatóművész
Mezőtúri Szivárvány Együttes

és Iringó Citerazenekar
Kardos István Néptánccsoport

Apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar

Belépő: 500.-Ft /fő (jegyek elővételben is
kaphatók a Faluházban )

(Helyfoglalás érkezési sorrendben.)

Új iskolát kaptunk!
A nyár közepén megindult az iskola felújítá-
sa. Ennek első ütemében elkészült a főépü-
let, második ütemében pedig a tornaterem,
alsós épület korszerűsítése, valamint egy
igen modern, világítással is ellátott műfüves
sportpálya az egykori salakos pálya helyén.

Az épületek teljes körű felújítása magába
foglalta az udvari homlokzat felöli valamint a
főépületben lévő összes régi nyílászáró cserjét.
Az elektromos hálózat felújítása a világítótestek,
kapcsolók, aljazatok cseréje mellett a vezetékhá-
lózat megújításával is járt. A vizesblokkokban
lényegében csak a falak maradtak a régiek, a
WC-k és csaptelepek felújítása mellett új padló-
burkolatokat építettek be. A padlóburkolatok
felújítása, szükség szerint cseréje az intézmény
összes helyiségében megtörtént.

Új fejlesztő tantermet alakítottak ki,
amely a tanulásban akadályozott diákok
egyéni fejlesztését szolgálja. Az akadálymen-
tesítési munkák is elkészültek, megépültek a
mozgáskorlátozottak számára a rámpák, liftet
szereltek az épületbe. A ki- és beköltözés a
rendkívül szoros határidők miatt, szó szerint
rohammunkában történt.

Ennek jól szervezett, zökkenőmentes
lebonyolításáért köszönet illeti Vári Miklós
alpolgármester urat, az önkormányzat techni-
kai dolgozóit és az iskola dolgozóit is. Meg-
köszönjük Langó Imrének, Langó Zsoltnak,
akik több száz ládát adtak kölcsön, valamint
a Búzakalász KFT-nek, hogy eszközeink
átmeneti tárolására rendelkezésre bocsátották
irodaházuk helyiségeit. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a sikeres DAOP pályázat
elkészítésével megteremtették az anyagi lehe-
tőségét a felújításnak, illetve a kivitelező hód-
mezővásárhelyi Építészmester Zrt- nek .

Bátran állíthatjuk, hogy iskolánk történeté-
ben ilyen mértékű (összességében 160 millió
forintot meghaladó) felújítás még nem volt. Ám
az eddigi munkákkal ez sem ért még véget. A
játszóudvar kialakítása a kora tavaszi időszak
feladata, amikor a szükséges tereprendezés
után korszerű játékok telepítésével teszik
barátságosabbá az iskola udvarát. A külső
megújulás mellett tartalmi fejlesztés is történt
és történik a jövőben is. Pedagógusaink
többsége az interaktív táblák kezelését okta-
tó tanfolyamot végzett és így lehetőség nyílik
a színvonalasabb oktatási eljárások beveze-
tésére is, amelynek eszköz hátterét egy pá-
lyázatból teremtettük meg.

A megújult infrastruktúra kötelez bennün-
ket tanárokat, diákokat egyaránt, hogy az
igazán korszerű körülmények közt a lehető
legszínvonalasabb munkát végezzük.

Szeretnénk minél több embernek bemu-
tatni a megújult iskolát. Ezért a közeljövőben
egy bemutatóval egybekötött átadó ünnepsé-
get tervezünk, melynek részletei kidolgozás
alatt állnak.

Kul-túra Élmény pályázat
Tanulmányi kirándulás

Budapestre

Október 16-án hajnalok hajnalán kellett kel-
nünk, hiszen a két 7. osztály Budapestre indult
kirándulni. Reggel 5-kor mindenki pontosan
megjelent a Faluház előtt: búcsúzkodás a
szülőktől, és indulás.

Hosszú út várt ránk, de ennek még örül-
tünk is kicsit, mert a buszon mindig nagyon jó
hangulat kerekedik már az út elejétől fogva.

Szép lassan azért megérkeztünk Buda-
pestre. Első állomásunk a Hadtörténeti Múze-
umban volt. Kicsit hamarabb odaértünk, de
legalább volt időnk egy kicsit gyönyörködni a
kilátásban.

A múzeumban 1848-49-cel kapcsolatos
ismereteinket gyarapítottuk. Igazán jó tárlatve-
zetőt kaptunk. Érdekesen, izgalmasan beszélt
a kiállított dolgokról: fegyverekről, huszárokról,
lovakról stb. tudtunk meg igazán érdekes dol-
gokat. Sőt, mindenki kézbe vehetett egy kara-
bélyt és egy puskát. Jó nehezek voltak!

Második utunk a Nemzeti Múzeumba ve-
zetett. A téma változatlanul 1848-49, csak más
szempontból. Itt is sok jó, a történelem órákon
hasznosítható információt szereztünk.

Ami a legizgalmasabb volt, megelevenít-
hettük egy korabeli zászlóavatást. Még jelmezt
is kaptunk, így igazán életszerű műsort hoz-
tunk össze.

A végére már nagyon elfáradtunk. Jólesett
mindenkinek felszállni a buszra, és végre leül-
ni, enni pár falatot. Hazafelé indultunk, a han-
gulat rövid időn belül igen vidámra fordult.
Hasznos élményekkel teli nap volt mögöttünk.

A 7. osztályok nevében:
Károlyi Laura, Kis Enikő, Darócz Enikő,

Kardos Anna



8. Apátfalvi Hírek

ÚJ AJÁNLATA
 KAZÁN ÉS BRIKETT SZÉN
 TŰZIFA
 ALÁGYÚJTÓS

Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig

Vasárnap: zárva

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a

06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

BÍRÓ-KER

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás

apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

Koporsós és urnás temetések

lebonyolítása

Otthoni és kórházi elhalálozás

esetén is

Kegyeleti tárgyak értékesítése

Gyászjelentés újságban való

megjelenítése

Ügyelet a nap 24 órájában

Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei

KEGYELETI KFT
Kirendeltsége

APÁTFALVÁN!

Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.
(Temetőnél)

VIRÁGBOLT
Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna
Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/565-8384
Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

Apátfalván beköltözhető, összkomfortos,
jó állapotú parasztház a Szabadság utcá-
ban eladó. Irányár: 4.000.000,- Ft.
Tel.: 06/62/213-632

Fadézsás házi káposzta és levél kapható!
Karácsonya előrendelést felveszünk!
Apátfalva, Rákóczi u. 107. Czifráék

Gyökérmag eladó! 2009. évi, makói hosz-
szú, osztályozott, bevizsgált.
Érd.: Apátfalva, Petőfi u.31. 06/62/261-272,
06/20/426-72-20

Apátfalván, Kossuth L. u. 150. sz. Ház
eladó! 06/20/80-14-980, 06/70/222-3951

SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG

BIZTOSÍTÁSÉRT 2010-BEN?

AKÁR TÖBB EZER FORINTOT IS
MEGSPÓROLHAT!

Ha érdekli a 2010-re szóló lehetőség, kérem,
keressen fel személyesen vagy telefonon.
15 biztosító ajánlatát összehasonlítjuk, segítek
felmondani a régi szerződést és megkötni az újat.

A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁST
2009. NOVEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG

LEHET FELMONDANI!

A KALKULÁCIÓT NOVEMBER 3-TÓL
TUDOK KÉSZÍTENI.

A szerződéskötés díjmentes, a kalkuláció
elkészítéséhez hozza magával forgalmi enge-
délyét és a jelenlegi szerződése iratait.

A tájékoztató nem teljes körű, a részletekről
tájékozódjon nálam személyesen vagy telefonon.

Ferenczi Ferencné
6931 Apátfalva, Maros u. 69.

Telefon: 06/20/938-79-07 vagy 62/260-217

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Péli Péter

temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, utolsó útjára elkí-
sérték. Köszönetet mondunk házior-
vosának, kórházi kezelőorvosainak
és ápolóinak.

Gyászoló Család

ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS
Tóth Pál László

Magyarcsanád, Fő u. 66.

Tel.: 261-737 vagy 06/20/475-77-86

Katona András
kőfaragó, épületszobrász vállalja

síremlékek készítését, lakások belső és
külső díszítését.

Gránit,márvány, műkő és gipsz munkákat,
ha az idén, 2009-ben rendel,

10% kedvezményt adunk!
Részlet fizetés is lehetséges!

Katona Andás

6900 Makó, Szegedi u. 33/A
Tel.: 62/210-456, 06/20/475-20-50

Virágkiállítás Kecelen!

Töltsünk el egy kellemes napot Kecelen a
Virágkiállításon!
A csodálatos virág és dísznövény kiállítás
megtekintése mellett lehetőségünk van virág-
vásárlásra és a karácsonyi ajándékok meg-
vásárlásra is.

Időpont: 2009. 12. 05. szombat
Indulás:

reggel 8 órakor a Faluház elöl.

Kirándulás költsége: 3.300,-Ft., mely tartal-
mazza az útiköltséget, ebédet és a belépőt.
Jelentkezni lehet az Idősek Klubjában,
illetve a 06/20-260-9379 –es telefonszá-
mon.
Jelentkezési határidő: 2009. november 30.

***
Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki Szilvási Jánosné,
Magyar Istvánné apátfalvi és Széles Istvánné
makói lakosnak a gyönyörű virágokért, me-
lyet az Idősek Klubja díszítésére, szépítésére
ajánlottak fel.

Kerekes Gézáné

Az Apátfalvi Mozgáskorlátozott
csoport

2009. december 8.-án (kedden)
14.30 órakor

tartja utolsó évzáró(műsoros) taggyűlését a
Faluházban, ahol a műsort az apátfalvi óvo-
dások adják.

Csoportunk az elmúlt 5 év munkájáról
már az augusztusi taggyűlésén is beszá-
molt, de pár szóban az idei utolsó műsoros
taggyűlésünkön is megemlékezünk róla.

Ez alaklomból is szeretném megköszönni
a szponzoraink segítségét a Polgármesteri
Hivatalnak, a Takarékszövetkezetnek; a
vállalkozóknak: Kerekes Róbertnénak, Pat-
kós Andreának, Simon Mihálynénak, Vass
Andrásnak és feleségének, a Pátfalváért
Egyesületnek a többéves, önzetlen segítsé-
güket. Főleg, de nem utolsó sorban a csopor-
tom tagjainak azt a sok-sok kellemes órát,
amit az 5 év alatt együtt eltöltöttünk, és igazi
kis közösséggé kovácsolták az apátfalvi
mozgáskorlátozott csoportot.

Ezúton szeretnék mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog
Új Évet Kívánni!

Jakabovics Mátyásné
csoporttitkár


