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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

SZENT ANNA NAPOK 2015.
2015. július 24-26 között 20. al-

kalommal tartotta meg Apátfal-

va a falunapokat, a Szent Anna 

Napokat.

Az idei rendezvénysorozat fontossága 
jubileumi jellegén is túl mutat: az Ön-
kormányzat a háromnapos települési ün-
nepet igazi közös apátfalvi eseménnyé 
fejlesztette.

A Maros Menti Kulturális Találkozó va-
lamint a Lovas Nap a Szent Anna Napok 
meghatározó részeként méltó támogatás-
ban részesültek az Önkormányzat felől 
is. Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára kiemelkedő fontosságú feladat volt, 
hogy a tárgyi és anyagi segítségnyújtás 

mellett a szervezők számára minden hát-
térsegítséget és eszközt megadjon.
Úgy véljük, a szándéktól nem maradt el 
az eredmény sem. A pénteki Maros Men-
ti Kulturális Találkozó óriási látogatott-
sága, valamint a Lovas Nap látogatottsá-
ga és résztvevői száma jól mutatja, hogy 
a szervezők nagyon jó munkát végeztek 
és Apátfalva lakói igazán jó programokon 
kapcsolódhattak ki.

Hagyományosan a Szent Anna Napok 
második napján, szombaton zajlik az Ön-
kormányzat és kulturális intézménye, a 
Faluház falunapi rendezvénye. Ezen a na-
pon az érdeklődők egyaránt látogathattak 

komolyabb témájú és könnyed, szórakoz-
tató programokat. Sok önkéntes munka 
és segítség hívta életre az egyes elemeket: 
a kiállítás megnyitó, az apátfalvi csopor-
tok bemutatkozása, a családi vetélkedő és 
a kézműves 
foglalkozások 
megvalósulá-
sáért sok ci-
vil fáradozott, 
csakúgy, mint 
a programok 
biztonságos 
lebonyol ítá-
sáért.
Nem feled-
kezhetünk meg arról az eseményről, mely 
az utókor számára is emlékezetessé teszi 
a XX. Szent Anna Napokat. Az apátfalvi 
római katolikus egyházközösség Jánosi 
Szabolcs plébános úr közbenjárásával ke-
resztet állíttatott Szent Anna tiszteletére, 
a Szoborkertben.
Összességében elmondhatjuk, hogy igen 
sikeres jubileumi Szent Anna Napokat 
tudhatunk magunk mögött, és a lakossá-
gi visszajelzések is erről szólnak.
Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben köszönjük minden résztvevőnek a 
segítségét, köszönjük az önkéntesek, a ci-
vil szervezetek, és a dolgozók fáradozását.

Külön köszönjük a szponzorok támo-
gatását, akik anyagiakban, tárgyi 
eszközökben vagy szolgáltatásokban 
segítettek!

Szekeres Ferenc
polgármester

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfal-
vi Szent Mihály Plébánia tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját Állam- és Egyházalapító Szent 
István Király ünnepe alkalmából tartandó ünnepi 
szentmisére és megemlékezésre
Helye: Szent Mihály Római Katolikus Templom
Ideje: 2015. augusztus 20. (csütörtök) 9.00

– Ünnepi szentmise – a misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános úr
– Ünnepi beszéd
– Új kenyér megáldása
– Szent István Király szobrának megkoszorúzása
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. július

SZÜLETÉS:
Július 23.: Burcsa Gizella
Édesanyja: Burcsa Gizella
Édesapja: Burcsa Máté
Apátfalva, Pacsirta u. 19.

Július 27.: Simon Miriam
Édesanyja: Lőrincz Edith
Édesapja: Simon Gergely
Apátfalva, Hajnal u. 8.

Július 28.: Farkas Ilona
Édesanyja: Kardos Beáta
Édesapja: Farkas László
Apátfalva, Kossuth L. u. 118.

HALÁLESET:
Vancsó Tamás
Apátfalva, Hajnal u. 11. Élt: 38 évet

Beke Józsefné (Varga Piroska)
Apátfalva, Kereszt u. 75. Élt: 76 évet

Pintér Györgyné (Simon Veronika)
Apátfalva, Kossuth L. u. 18. Élt: 84 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2015. július 18.:
Molnár Miklós és Sóki Beáta Mária
Apátfalva, Nagyköz u. 11/B.

2015. július 25.:
Bajusz Zsolt és Csányi Gabriella
Apátfalva, Nagyköz u. 43. 

TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A talajterhelési díjat az Önkormányzat ál-
tal rendszeresített formanyomtatványon 
a tárgyévet követő év március 31-éig kell 
bevallani.

Mentességek

(1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kö-
telezettség alól az a természetes személy, 
aki
a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregsé-
gi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy 
időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él, és a bevallás időpontját 
megelőző évben szerzett összes nettó jö-
vedelme alapján számított egy havi átlag-
jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét,
c) a saját és a vele közös háztartásban élők-
nek a bevallás időpontját megelőző évben 

szerzett összes nettó jövedelme alapján 
számított egy havi nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének másfélszeresét,
(2) Mentesül egy évig a talajterhelési díj-
fizetési kötelezettség megfizetése alól, az 
a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna 
átadását követő egy éven belül ráköt a 
közcsatornára. Ezen időtartamba a tör-
vényben biztosított 90 napot is be kell 
számítani.
(3) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni 
az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a 
közcsatorna kiépítésre került, de arra ön-
hibáján kívül rákötni nem tud, mert
a) a gravitációs csatornánál jelentkező 
szintkülönbség miatt a tulajdonosnak há-
zi átemelőt kellene kiépíteni,
b) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinc-
csatorna kiépítésével egyidejűleg,

c) vasúti pálya vagy egyéb idegen műtárgy 
alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket,
d) zártsorú beépítésű ingatlan esetében, 
ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül 
kellene rákötni a közcsatornára.
(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt men-
tességeket a bevallás szabályszerű kitölté-
sével, a megfelelő igazolások és a jogosult-
sággal rendelkező tervezői szakvélemény 
csatolásával lehet érvényesíteni.

A talajterhelési díj felhasználása

A talajterhelési díj Apátfalva Község Ön-
kormányzata Környezetvédelmi Alapjá-
nak bevételét képezi.

Langó Imre települési képviselő és családja, valamint Apátfalva Község Önkormányzata 
sok szeretettel meghívja az érdeklődőket és az apátfalvi lakosokat a Langó család által 
felújított, apátfalvi tárgyi emlékekkel berendezett Langó ház ünnepélyes megnyitójára.
Helye: Apátfalva, Kossuth u.67. (Piactér, kék ház)
Ideje: 2015. szeptember 12. (szombat) 14. óra
Az ünnepélyes megnyitó után színes programok és ételkóstoló várja az érdeklődőket!

LANGÓ HÁZ MEGNYITÓ



2015. augusztus 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

I. APÁTFALVI GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
2015. szeptember 19-én, szombaton kerül megrendezésre az I. Apátfalvi Gasztronómiai Fesztivál.

A fesztivál keretein belül szeretnénk bemutatni az apátfalvi, a román valamint a cigány 
tradicionális gasztrokultúra sajátos elemeit.

A fesztiválra színes programokkal várunk mindenkit, melynek részleteiről 
a későbbiekben nyújtunk részletes tájékoztatást.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen kiállítanák ezen a napon 
kézműves termékeiket, élelmiszereiket 

(lekvár, befőtt, tészta, sajt, stb.) Jelentkezni lehet a Faluházban 2015. szeptember 14. hétfőig.

Süteménysütő versenyt hirdetünk 
„Tradicionális apátfalvi sütemény” és „Modern süti” kategóriákban, 

mely versenyre szintén e napon kerül sor. Nevezéseket a Faluházba várjuk 2015. szeptember 14-ig!

A fesztivál záró rendezvénye bállal egybekötött hagyományos lakodalmi vacsora. 
A bálra korlátozott számban jegyek elővételben megvásárolhatóak 

a Faluházban 2015. augusztus 17-től 2015. szeptember 14-ig. A jegyek ára 3500 Ft/fő.

Apátfalva Község Önkormányzata

08.20. csütörtök: Államalapítás ünnepe
08.24. hétfő: Ringató Badicsné Szikszai Zsuzsival
08.26. szerda: Zöldség szárítása és feldolgozása c. előadás
08.27. csütörtök: Nyárzáró buli az Apátfalvi Ifjúsági Klubbal
09.02. szerda: Internetes keresőprogramok c. előadás
09.07. hétfő: Meridián torna (egészségfejlesztés)

A FALUHÁZ (ill. A KÖZSÉG) RENDEZVÉNYEI 
AUGUSZTUSBAN ÉS SZEPTEMBER ELEJÉN:
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SZENT ANNA NAPOK – XV. MAROS–MENTI 
NEMZETISÉGI KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ

Apátfalva Község Cigány Nem-

zetiségi Önkormányzat „Tiszte-

let a hagyományoknak” címmel 

rendezte meg a XV. Maros-men-

ti Nemzetiségi Kulturális Találko-

zót a XX. Szent Anna Napok kere-

tén belül.

E jeles nap alkalmas volt, hogy a népek ze-
ne és tánckultúrája bemutatásra kerüljön. 
A mai napig is megőrző, színező és ösz-
szekötő szerepet játszik a befogadó népek 
kulturális életében. A műsorban régebbi, 
feledésbe merült tánc és zene archaikus 
elemei mellett az új magyar zene és tánc-
stílus is helyet kapott.
A Kanizsa Csillagai Együttes az északi-bal-
káni tánc és zene formáit hozta, a beás 
népcsoport dalait. Fergeteges zenéjükkel, 
táncukkal elkápráztatta a nézőket.

A Tisza vidékiek a pásztortáncukban ro-
kon botolóval jeleskedtek, Erdélyben pe-
dig a friss csárdás régies, összefogódás nél-
küli formáját tartják jellegzetes táncnak. A 
cigányok táncai közül az egyik legősibb a 
botoló, ami a régi pásztorok világát eleve-
níti meg, míg a dél-alföldön a páros cigány 
tánc.
E népek táncait Radicsné Hős Dorina 
és Tolvaj Róbert, a Magyar Állami Nép-
tánc Együttes szólótáncosai előadásában 
láthatták a nézők. A páros cigány táncot 
Radicsné Hős Dorina és Ifj Károlyi Sán-
dor mutatta be. Nem maradhatott el a fe-
ledésbe merült eredeti cigány zene Radics 
Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes 
zenekarvezető prímása és zenekara elő-
adásában, amely nagy tetszést váltott ki a 
nézőkből. Nem lett volna teljes a műsor a 

helyi fellépők nélkül, Kardos István nép-
tánccsoport és az Apátfalvi Cigány Folk-
lór Együttes és tánccsoportja nélkül. Örö-
münkre hozzájárultak a nemzeti kultúrák 
képének kialakításához, színes színfoltja 
volt a műsornak.
A több mint két órás műsort követően 
fokoztuk a hangulatot sztárvendégeink 
meghívásával, Joly és a Románcok kon-
certjével és az utcabállal, melyen a talpalá-
valót a Károlyi Trió szolgáltatta.
Köszönöm mindenkinek, akik eljöttek a 
rendezvényünkre és megtisztelték műso-
runkat, remélem egy pici örömöt okoz-
hattunk az apátfalvi és az Apátfalvára lá-
togató kedves vendégeknek a dolgos hét-
köznapok után.

Károlyi Sándor

CIGÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
Apátfalva Község Cigány Nemze-

tiségi Önkormányzat a cigány kö-

zösségi házban rendezte meg a 

hagyományőrző táborát, „Boldog 

gyermekkorért” címmel.

A tábor céljaként jelölte meg a cigány kö-
zösség hagyományainak ápolása, őrzé-
se mellett a tolerancia jegyeinek elfoga-
dását, azaz elfogadni a másik bőrszínét, 

gondolkodását, szokását és minden olyan 
jellemvonások erősítését, amelyek gyer-
mekkorban elengedhetetlenek.
Ilyen például a szeretet, segítőkészség, fi-
gyelmesség, becsületesség és a tiszteletadás.
E célok megvalósítása jegyében állt ösz-
sze a tábor programja vegyes összetételű 
gyermekekre. A cigány tánc és énekta-
nulás mellett helyet kapott a festészet, az 

agyagozás, a különböző sport foglalkozá-
sok. Nagy élményt jelentett a gyermekek-
nek a rendőrségi bemutató. A többfordu-
lós vetélkedő során a csapatok tudásukról 
adtak számot, így jutalmuk sem maradha-
tott el a tábor értékelése során.
Mórahalom Város Önkormányzata támo-
gatásával az Erzsébet fürdőbe is ellátogat-
tak, amely felejthetetlen élményt jelentett 

a gyermekeknek. A 
tábor zárása közös 
ének és szalonnasü-
tés mellett zárult.
Köszönetünket fe-
jezzük ki Apát-
falva Község Ön-
kormányzatának, 
a rendőrségnek, a 
segítőinknek, hogy 
hozzájárultak a bol-
dog gyermekkor 
megteremtéséhez.

Károlyi Sándor
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SZENT ANNA NAPOK – XX. LOVAS NAP
A XX. jubileumi Lovas nap a hagyomá-
nyoknak megfelelően felvonulással kez-
dődött, melyet szitáló eső kísért. A fel-
vonulás ékessége volt a sok egyenpólóba 
öltözött lovas, az apátfalvi zászlók, és ló-
gók, melyeket az apátfalvi Mívesház Ma-
nufaktúra varrt nekünk, az Önkormány-
zat támogatásaként. Eddig még sosem vett 
részt ilyen sok fogat a lovas napon, jöttek 
lovas barátok Csanádpalotáról, Kövegyről, 
Makóról, Marosleléről. A hátas ügyességi 
verseny már napsütésben zajlott, s az el-
ső tombolasorsoláskor már sok-sok néző 
is megtisztelte a rendezvényt. A délutáni 
fogatos versenyeken a rutinos fogathajtók 
mérték össze tudásukat. A lóversenyen 
kívül egyéb programokkal is kedvesked-
tünk, a gyerekek hátaslovon lovagolhattak, 
a Faluház jóvoltából csillámtetkót lehetett 
csináltatni, és itt volt a Hagymavirág Folt-
varró kör, apró kabalafigurákat varrtak az 
ügyes kezű apróságokkal. A felnőtteknek 
a maroslelei Gazdainformációs Központ 
hozott különleges olajokat, liszteket, és 
környezetbarát mosószereket is lehetett 
kapni. (termeszetesentiszta.hu) Késő dél-
után lett mire az eredményhirdetésre ke-
rült a sor, s kiosztottuk a serlegeket. A 18 
serlegből 11 apátfalvi lovasé lett, így még 
nagyobb lett az öröm. A legnagyobb iz-
galom pedig a tombolahúzáskor volt. A 
macskák, kakas, nyulak, kecskék, liba, 
birka, és a főnyeremény csikó boldog 

gazdákra találtak.
A lovas napot nagyon sokan támogatták, 
nekik köszönjük a segítségüket.
Apátfalva Község Önkormányzata, Apát-
falvi Gazdakör, Pintér Vendéglő, Gyenge 
József, Antal Zoltán János, Antal Ákos, 
Mátó Ferenc, Antal Jánosné, Veréb Jó-
zsef, Moravszki Renáta, Galgócziné Varga 
Magdolna, Költő Ildikó, Költő József Su-
basa, Kurusa Erika, Gaudi Attila, Bucsá-
nyi Ágnes, Aranyhal Horgász Állateledel 
Bolt, Lenhardt Béla, Czigeldrom- Korom 
Zoltán, Simon Mihályné,Czagány József, 
Kakas István, Kakas Istvánné, Rigó An-
géla, Szalamia János, Nagyfalusi Ágnes, 
Gombkötő család, Kerekesné Varga Sára, 
Magyarcsanádi Vadásztársaság, Faragó 
István, Varga Péter, Mihalek Ferenc, Mi-
halek László, Paku József, Paku Viktor 
Ákos, Sóki Csaba, Veréb István, Kerekes 
István, Kerekes Zsolt, Beke Mihály, Varga 
Zoltán gátőr, Varga Zoltán Paszúr, Varga 
Zoltán, Vass Mihály, Varga Lajos, Nagy 
Sándor, Ferenczi Ferencné, Deszpot Ist-
ván, Fazekas István, Lombard Lizing ZRT, 
Pópa György, Gán Miklós Magyarcsanád, 
Gyenge László, Baka Tibor, Vígh Mátyás, 
Kardos Ferenc, Székely Sándorné Makó, 
Nagy Alexandra Szeged, Kakuszi Katalin 
Mezőhegyes, Kerekes László, Szőke Ist-
ván, Szőke Márk, Nagy Attila, Takács Ti-
bor, Antal Dániel, Bíró Antal, Szirovicza 
Péter, Liba Pityu, Szakács Renáta, Darócz 

család, Németh László, Varga család, Ba-
jusz Andrásné, Nagyné Dezső Andrea, 
Szabóki Lajosné, Király Andrea Makó 
(Avon). Köszönjük a polgárőrök és zené-
szek munkáját.

Díjazottak:

Hátas:
1. Varga László
2. Laudisz Alexandra
3. Vass Szabina
4. Jánosi Eszter
5. Vass Szabina
6. Varga Tamás

Póni:

1. Halász Attila
2. Laudisz Sándor
3. Ifj. Bíró János
4. Bán Dávid
5. Veréb István
6. Varga László

Nagyló:

1. Laczi Dávid
2. Varga László
3. Gombkötő János
4. Csávás József
5. Németh László
6. Varga Tamás

Vargáné Nagyfalusi Ilona

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

a következő szelektív hulladék-

gyűjtés időpontja 2015. szep-

tember 2-án (szerdán) lesz.

A csomagolási hulladékkal megrakott sa-
ját háztartásban használatos „zsáko(ka)t” 
társaságunk minden hónap első szerdá-
ján reggel 6 órától szállítja el válogató-
üzemünkben történő utóválogatásra
Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szí-
veskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihe-
lyezni az ingatlanuk elé.

Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő 
zsákos szelektív gyűjtésnél az alábbi 
anyagok helyezhetők el:

– újságpapír, hullámpapír, kartondo-
boz lapjára hajtogatva, szórólap, cso-
magolópapír, tönkrement könyvek,, 
prospektusok.

– üdítő és ásványvizespalack PET palack, 
kozmetikai műanyag flakonok, mos-
ószeres flakonok, nylon szatyor.

– üdítős, energiaitalos, alkoholos dobo-
zok, konzervdobozok.

A szelektív hulladékot elhelyezés előtt 
úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet 
foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA 
LAPOSRA!

Hulladékszállítással és bejelentéssel kap-
csolatos észrevételekkel forduljon biza-
lommal társaságunkhoz a (62) 777–234-
es telefonon.

Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft.
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VARGA SINKA JÓZSEF
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA, 2015

Kevés csapattal, de annál színvo-

nalasabb mérkőzésekkel, jó han-

gulatban telt el a 2015-ös Sin-

ka-Kupa. Az idei kiírásra az idő rö-

vidsége miatt 4 helyi csapat tu-

dott nevezni. A Brazilok, a Kiserdő 

Csárda, a Nyárfa Csárda és a Sen-

kick csapata. Az egész torna, fő-

ként az elődöntők, és a döntők 

szép számú nézőközönség előtt 

zajlottak.

A csoportmérkőzések során egyik csapat 
sem tudta megőrizni a veretlenségét. Az 
első három csapat közt körbeverések ala-
kultak ki. A csoport utolsó helyén zárt a 
leggyengébbnek tűnő, de annál lelkesebb 
fiatal Senkick csapata, akik 0 ponttal zár-
tak. Az első három helyezett egyaránt 6 
pontot szerzett, és csak a gólkülönbségek 
döntöttek a helyezések sorrendjében. En-
nek megfelelően a csoport első helyén 
végzett a Brazilok csapata, második lett a 
Kiserdő Csárda, harmadik pedig a Nyár-
fa csárda.
A körmérkőzéseket követően jöttek a hely-
osztó mérkőzések, ahol a tét a döntőbe 
kerülés volt. A versenykiírásnak megfele-
lően, az 1. helyezett csapat a 4. helyezettel, 
a 2. pedig a 3. helyezettel játszott. A győz-
tesek bekerültek a döntőbe, a vesztesek 

pedig a bronzmérkőzésért játszhattak. 
Az így kialakult eredmények a követke-
zők lettek. Brazilok-Senkick 6:0, Kiserdő 
Csárda-Nyárfa Csárda 1:1 hosszabbí-
tás után 2:2, majd büntetőkkel a Kiserdő 
Csárda bizonyult jobbnak, így ők kerültek 
a döntőbe. A bronzéremért így a Nyárfa 
Csárda és a Senkick csapata mérkőzött 
meg. A döntőben pedig a Brazilok csapata 
a Kiserdő Csárda csapatát fogadta.
19 órakor kezdetét vette a harmadik he-
lyért lejátszott mérkőzés. Az első félidő 
alapján igen simának tűnt a játék képe 
a Nyárfa Csárda javára, azonban az igen 
agilis fiatalok nem adták fel, és a végére 
majdnem meglepetés született, így izgal-
mas végjátéknak lehettek szem és fültanúi 
a kilátogató nézők. Sajnos a mérkőzést be-
árnyékolta a fiatalok sportszerűtlen játéka, 
és magatartása, amiért a játékvezetőtől 
meg is kapták a megérdemelt büntetést, 
így több piros lap is röpködött a levegő-
ben. A bronzmérkőzésen Nyárfa Csár-
da-Senkick 4:3.
A döntő 20 órakor kezdődött, ahol a Bra-
zilok meglepetésre igen sima meccsen 
verték a jó erőkből álló Kiserdő Csárda 
csapatát. A végeredmény 8:1, így a 2015-
ös Varga Sinka József Kispályás Labdarú-
gó Torna bajnok csapata a Brazilok, akik 

ezzel megszerezték a vándorkupát, melyet 
egy évig őrizhetnek.
A gólkirályi címért folytatott harcban 
nagy csatát vívott egymással Rostás Ben-
jamin (Brazilok) és Karsai Gábor (Nyárfa 
Csárda), végül az ASC ifjúsági csapatának 
edzője 8-9 arányban egy góllal jobbnak 
bizonyult vetélytársánál, így a Sinka-Ku-
pa 2015.ös mezőnyének gólkirálya Karsai 
Gábor lett 9 találattal, míg a legjobb ka-
pusnak Köteles Attilát (Brazilok) a jelen-
legi ASC felnőtt csapatának első számú 
hálóőrét választották.
A tornát megtekintették a romániai Csa-
nád labdarúgócsapatának vezetői is, akik 
jelezték, hogy a következő évben 2 csapa-
tot is indítani szeretnének a kupán, mert 
rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtak. 
Várjuk továbbá a makói, a magyarcsanádi, 
valamint környékbeli csapatok nevezését 
is, és reméljük, hogy a jövőben több csa-
pattal, még izgalmasabb és még jobb mér-
kőzéseket láthat a kilátogató publikum.
Találkozunk 2016-ban!
Végeredmény: 1. Brazilok, 2. Kiserdő 
Csárda, 3. Nyárfa Csárda, 4. Senkick.
Legjobb góllövő: Karsai Gábor (Nyárfa 
Csárda) 9 góllal. Legjobb kapus: Köteles 
Attila (Brazilok)

Majó Ádám
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A MOZGÁSKORLÁTOZOTT CSOPORT FELHÍVÁSA
Örömmel értesítelek benneteket, hogy 
már az idén tizedik alkalommal rende-
zik meg a Megyei Fürdőnapot Mórahal-
mon, 2015. augusztus 25-én. Érvényes 
tagsági igazolvánnyal ingyenes a belé-
pés. A családtagokat is szeretettel várjuk. 
Plusz programként lehetőség nyílik 1,5 
km-re Mórahalomtól a „Mini Magyar-
ország” mintegy 50 db épületet magába 
foglaló park látogatására. Egyesületi be-
lépőnk 500 Ft, a nyugdíjas belépő 800 

Ft, a felnőtt belépő 1600 Ft. Nekünk az 
egyesületi belépőt kell fizetnünk. Cso-
portos vezetőt is kérhetünk ha kell.
Kérlek benneteket sürgős visszajelzésre, 
hogy a buszt is intézni tudjam.
Elérhetőségem: (0620) 419-3880.
A másik fontos hírem, hogy a Megyei Ta-
lálkozó 2015 szeptember 19-én Forrás-
kúton lesz. Ebéd: csontleves, rántott sze-
let, petrezselymes burgonya, savanyú-
ság, kímélő szelet és fél liter ásványvíz. 

Ára 1500 Ft/fő. Létszám végett mielőbbi 
jelentkezéseteket várom. A családtago-
kat is szívesen látjuk. Remek hangulatú-
ak a találkozók. Szeretettel hívlak benne-
teket mindkét programra. Sürgős vissza 
jelzéseteket várom: (0620) 419-3880.

Üdvözlettel:

Jakabovicsné Gyöngyike csoport titkár

IFJÚSÁGI NAP APÁTFALVÁN
(„Apátfalva nem játszótér!!”)

A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 
nagyszabású Ifjúsági Nap valósult meg 
2015. július 28.-án kedden, Apátfalván a 
Faluházban. Az ifjú látogatók találkozhat-
tak az algyői Wemsical Ifjúsági és Kultu-
rális Egyesülettel, akik extrém sportokkal 
foglalkoznak. A helyszínen megismer-
hették, a zeneszerzés fortélyait és kipró-
bálhatták ezek eszközeit. Ezek után a sze-
gedi Elephant Studio tartott bemutatót a 
filmkészítés rejtelmeiről. Ezt követően a 
résztvevők bátrabb tagjai gyakorlatban is 
kipróbálták a filmkészítést. Ennek ered-
ménye egy egyperces kisfilm, mely az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub közreműködésével, 
és szereplésével valósult meg. Ezt a filmet 
megtekinthetik az Elephant Studio youtu-
be csatornáján.
Mindezek után egy fiatal makói bűvész 
kápráztatta el a közönséget. A napot szí-
nesítette egy focimeccs, melyet a Nemzeti 
Művelődési Intézet játszott az Apátfalvi If-
júsági Klub ellen az iskolai műfüves fut-
ballpályán. A szoros mérkőzést végül az 
apátfalvi csapat nyerte.
A napot egy fergeteges hangulatú szalon-
nasütéssel zártuk! A nap sikerének gyü-
mölcseként augusztus 6-ra meghívást 
kaptunk a Földeáki Ifjúsági Napra, melyet 
nagy örömmel fogadtunk.

Faluház és az Apátfalvi Ifjúsági Klub
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A vak meggyógyítása (Jn. 9,1-41)

(Részlet a teljes történetből: János evangé-
liuma 9,1-7)
Amikor továbbment, látott egy vakon szü-
letett embert. Tanítványai megkérdezték őt:
Mester, ki vétkezett, Ő vagy a szülei, hogy 
vakon született ? Jézus azt felelte: Sem ő 
nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten 
tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. 
Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, 
aki engem küldött, míg nap van. Eljön az 
éjszaka, amikor senki sem munkálkod-
hat. Amíg a világban vagyok, világossága 
vagyok a világnak. Miután ezeket mondta, 
földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sa-
rat a vak szemére kente, és azt mondta ne-
ki: Eredj, mosakodj meg a Síloe tavában! 

Ez küldöttet jelent. Elment tehát, meg-
mosdott és ép szemmel tért vissza.
Az élet legszebb pillanatai amikor két em-
ber házastárs, örül egymásnak, tisztelet-
tudóak és élnek ahogy kell. Gyuri bácsival 
többször találkoztam életem során, be-
szélgettünk több mindenről, különösképp 
a zenéről, ő is hasonló hangszeren játszott 
mint jómagam katonai szolgálatom idején.
Ő már régen elment közülünk, itthagyta 
hangszerét és kedves feleségét. Veronka 
néni különös, Isten adta tehetséggel meg-
áldott asszony, aki válogatás és megkülön-
böztetettség nélkül picitől a legidősebbig 
gyógyította az embereket ügyes kezeivel.
Elgondolkodtató, hogy Vera néni mélyen 
vallásos, Istenhez közeli életet élt.
Az önzetlenség, segítőkészség, segíteni 

akarás maximális önátadás mind mind a Ő 
életének sajátosságai, amivel Isten megál-
dotta, és értékké tette a mi közösségünkbe.
Hitt, remélt, kapott és adott önzetlenül 
egészséget, ami a legfontosabb az életünk 
során, sokszor erőn felül az utolsó napig.

Drága Vera néni !
A vak koldus vízzel lemosta szemét és visz-
szanyerte látást, kereste a jótevőjét Jézust, 
és határtalan boldogsággal köszönte meg 
a jótettét.
Most mi is a legnagyobb alázattal és szere-
tettel köszönjük meg mindazt amit a falu 
közösségéért tett. Ez a nemes cselekedet 
legyen mindenki számára példaértékű és 
íródjon be a falu történelemkönyvébe.
Örök emléke él szívünkben !

Őszinte tisztelettel és szeretettel:

Veréb József

Gondolatjel!
GYÓGYÍTÓ KEZEK

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI SZŰRÉS
2015. augusztus 15-én szombaton 8–16 óráig 

az Egészségházban és az előtte lévő szűrőbusz-

ban szűrővizsgálatok lesznek.

Kortól függetlenül bárki részt vehet a vizsgálatokon.
Tesztes kérdőív kitöltésével előzetes kórelőzmény felvétele 
után a szakorvosok döntik el kinek milyen szűrés ajánlott.
Lehetőség lesz test paraméterek és vérnyomás mérésre, 
ujjbegyből vércukor és koleszterin szűrésre. Az anamné-
zis alapján a szakorvosok döntése alapján a szűrőbuszban 
EKG-t készítenek, perifériás ereket vizsgálnak Doppler 
készülékkel, szükség szerint hasi-nyaki-pajzsmirígy ult-
rahang vizsgálatot végeznek. Fül-orr-gégész szakorvosi 
vizsgálatot végez ill. szűrő audiométerrel hallásvizsgálatot. 
Szemész szakorvos szemfenék vizsgálatot végez. Csontsű-
rűség mérésre is lesz lehetőség. Reumatológus szakorvos 
krónikus mozgásszervi szűrést végez. Dietetikus táplálko-
zási tanácsot ad, étrendet állít össze, gyógytornász csopor-
tos rövid tornát tart. Folyamatosan film vetítés lesz egész-
séges életmód témakörben.

Tájékoztatás és időpont kérhető Bakáné Nagy Gyöngyi vé-
dőnőtől (62) 260-051-es telefonon vagy személyesen reg-
gel 8–9 óra és délután 15–16 óra között.
Szórólapot is talál majd postaládájában.

Mindenkit várunk a szűrésekre. Védőnők

KEDVES SPORTBARÁTOK!
Egyesületünk, az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület 
toborzót hirdet minden korosztály számára, a gyerekektől 
egészen a felnőttekig! Amennyiben szeretnétek egy jó kö-
zösségbe tartozni, sportolni, edzésekre és mérkőzésekre jár-
ni, abban az esetben nálunk megtalálhatod számításaidat!
Korosztályok:

U7 (ovi) 2009–2010
U9 2007–2008
U11 2005–2006
U13/14 2004–2003–2002
U19 (ifi) 2001–1996
Felnőtt: 1996–

Jelentkezni Majó Ádámnál a (0670) 603-3854-es telefon-
számon lehet!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Hajrá ASC!
Majó Ádám

BOGÁRZÓI BÚCSÚ
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

2015. szeptember 6-án vasárnap

a makó- bogárzói templom búcsúünnepére.
Program: 10 óra megnyitó
 11 óra ünnepi szentmise
 14 óra kulturális műsor.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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GYORSÍT A KORMÁNY A ROKKANT
NYUGDÍJASOK FELÜLVIZSGÁLATÁN

Nem győzik a megváltozott mun-

kaképességűek felülvizsgálatát, 

ezért egy minisztériumi előter-

jesztés szerint nem kellene újabb 

szakértői vizsgálat annak, akinek 

egészségromlása végleges.

Felgyorsítja a megváltozott munkaképes-
ségűek rehabilitációs felülvizsgálatát az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) előterjesztése–írja a Népszava.
A tervezet szerint nem kell újabb szakértői 
vizsgálatnak alávetni azt, akiről előzőleg 
ugyanennek a szervezetnek egy bizottsá-
ga már kimondta, hogy egészségromlása 
végleges, vagy leletek, dokumentumok 

alapján egyértelműen el lehet dönte-
ni, hogy alkalmas vagy nem valamilyen 
munkavégzésre.
Az Emmi sajtóirodájának tájékoztatása 
szerint a rehabilitációs hatóságok a komp-
lex szakértői minősítések után 
első fokon 101 408 döntést 
hoztak meg 2012. július 1-jétől 
2015. március 31-éig. A határo-
zatok alapján a felülvizsgálatra 
kötelezettek 9 százaléka nem 
szerzett jogosultságot a továb-
bi ellátásokra, közel 38 ezer 
ember részére rehabilitációs 
ellátást, míg 63 500 fő részére 

rokkantsági ellátást állapítottak meg. Az 
elmaradt felülvizsgálatok száma még min-
dig majdnem 68 ezer.

Forrás: vs.hu

A RÉGI CSALÁDI HÁZAK FELÚJÍTÁSÁRA 
IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS

Jövő tavasszal indul a korszerűt-

len családi házak felújítását cél-

zó pályázat, a 150 milliárd forin-

tos támogatásból 2020-ig akár 

3 millió ilyen ház is megújulhat 

– mondta Szabó Zsolt, a Nemze-

ti Fejlesztési Minisztérium fejlesz-

tés- és klímapolitikáért, valamint 

kiemelt közszolgáltatásokért fele-

lős államtitkára szerdán sajtótájé-

koztatón, Budapesten.

A kidolgozás alatt álló pályázat keretében 
az épületek hőszigetelését, a nyílászárók 
cseréjét, valamint a villamos- és vízháló-
zatok felújítását támogatják, munkát adva 
ezzel a kis- és közepes méretű vállalkozá-
soknak – tette hozzá az államtitkár.

A felújítási költség 40 
százaléka lesz vissza 
nem térítendő, uniós 
támogatás, míg az ön-
rész várhatóan 45 szá-
zalék lesz. A maradék 
15 százalék pedig ka-
matmentes, visszaté-
rítendő támogatásból 
származik majd. Ezt 
a legkisebb hányadot 
még nem hagyta jó-

vá az EU–vázolta a finanszírozást Szabó 
Zsolt, hozzátéve, hogy a pályázatoknak 
három üteme lesz, egyenként 30–40 mil-
liárd forintos támogatással és régiónként 
hirdetik meg azokat.
Az államtitkár részletesen ismertette a 
múlt év szeptemberében indult Otthon 
Melege program eddigi pályázatait. Az 
induláskor meghirdetett kazáncsere prog-
ram 1 milliárd, a háztartási gép csere 627 
millió, míg a nyílászáró csere program 1,1 
milliárd forint keretösszeggel indult. A 
hűtő- és fagyasztógép csere program ke-
retének a megemelése után a támogatás 
meghaladta a 3 milliárd forintot.
Mára lezárult ez az első három alprogram. 
A kazáncserénél 2100, a háztartási gépek 

cseréjénél közel 25 ezer, míg a nyílás-
záró cserénél szintén 2100 pályázó nyert 
támogatást.
Szabó Zsolt kiemelte, hogy a támogatás itt 
50 százalékos volt, amely nagy eredmény, 
mivel az EU korábban csak 30 százalékos 
támogatást vállalt ezekre a célokra.
A 4–60 lakásos társasházak energiata-
karékos felújítására idén áprilisban kiírt 
pályázat már a negyedik volt a sorban. A 
keret itt 10 milliárd forint volt és itt is a 
költség felére járt támogatás. A felhívásra 
500 pályázat érkezett, az első 80 nyertessel 
most kötik meg a szerződést, összesen 12 
ezer lakás felújítására futja a keretből. Még 
idén ősszel újabb pályázatot írnak ki a 60 
lakásosnál nagyobb társasházakra–tette 
hozzá az államtitkár.
Az ötödik alprogram a mosógép csere tá-
mogatása volt, 500 millió forintos keret-
tel. A régiónkénti pályázaton már az első 
órákban elfogyott a pénz, a pályázatok 
száma meghaladta a 40 ezret.
Az Otthon Melege program–a felhasznált 
energia csökkentésével–a lakosság ener-
giára fordított kiadásait is csökkenti, to-
vábbá védi a környezetet is–sommázta az 
államtitkár.

Forrás: MTI
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82 cm-es TV kitűnő állapotban, 2 db 
új beltéri ajtó, 12 m2 járólap eladó
Érdeklődni: (0630) 975-9553

Apátfalva, Dózsa György u. 13. szám 
alatti parasztház eladó.
Érdeklődni: (0630) 975-9553

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

apróhirdetések Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Festékek

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, óldeszka

• Kertiszerszámok

BÍRÓ ANTAL

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

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

Vasárnap: zárva

AKCIÓ!
AUGUSZTUSBAN 

MINDEN 
FESTÉKÁRURA 

ÉS 
HÍGÍTÓRA

10%
KEDVEZMÉNYT ADUNK!

BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

Elveszett egy kulcscsomó kocsikulcs-
csal együtt! Kérem a megtalálót, 
5 000 Ft ellenében a polgármesteri 
hivatalban legyen szíves leadni!

Fürdőzés Cserkeszőlőn!

A Napsugár Baráti Klub fürdő-
zést szervez 2015. augusztus 22-én 
(szombat) Cserkeszőlőre.
Részvételi díj: nyugdíjas, gyermek 
3300 Ft, felnőtt 3700 Ft. A részvételi 
díj tartalmazza az útiköltséget, be-
lépőt és komplett ebédet (leves, hús, 
köret, savanyúság). Jelentkezés a 
(0620) 419-3808 telefonszámon.

Apátfalva környékén több évre 
termőföldet bérelnék, előrefizetéssel.
Irányár: 100–130 eFt/ha.
Telefon: (0630) 636-2000

ELADÓ!

Apátfalva, Pacsirta utca 9. szám 
alatti 1,5 szobás konvektoros, búto-
rozott ingatlan teljes berendezéssel 
1 400 000 Ft-ért azonnali beköltö-
zéssel eladó. Érdeklődni: Kovács 
László, telefon: (0630) 239-9007

Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet 

mindazoknak, 
akik szerettünk

Pintér Györgyné 
Simon Veronika

búcsúztatásán 
megjelentek, 
részvétükkel, 
virágaikkal 

gyászunkban 
osztoztak.

Külön köszönetün-
ket fejezzük ki 
Jánosi Szabolcs 
Plébános Úrnak 
és Varga Attila 

Esperes Úr-
nak a megható 

gyászszertartásért.

A gyászoló családok

gyászjelentések
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2015. július 10–13-ig Apátfal-

va küldöttsége, a Kerekes Márton 

Népdalkör és Citerazenekar, vala-

mint a Hagyományőrző Csoport 

testvértelepülésünk, a romániai 

Apáca által rendezett „Guzsalyos” 

testvértelepülések kulturális ta-

lálkozóján vett részt.

Az immáron 15. alkalommal megrende-
zett találkozón került sor a hivatalos test-
vértelepülési megállapodások aláírására is.
A megállapodásokat aláírta: Bölöni László 
Apáca (Románia) polgármestere, Kabók 
Imre Kisorosz (Szerbia) polgármestere, 
Oláh Kálmán Csanádapáca (Magyaror-
szág) polgármestere, valamint Szekeres 
Ferenc Apátfalva polgármestere.

A kulturális találkozó gálaestjén fellép-
tek a településekről delegált művészeti 
csoportok.
Apátfalváról a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar „Országjáró népdalcso-
kor” című összeállításával, a Hagyomány-
őrző Csoport lány és asszonytagjai sárközi 
karikázóval, valamint a Hagyományőrző 
Csoport az „Apátfalvi életképek, avagy 
ki az úr a háznál?” című rövid darabjával 
remekelt. A csoport vezetők és a csoport 
tagok áldozatos felkészülésükkel és mun-
kájukkal méltó módon képviselték telepü-
lésünket, melyet Apátfalva Község Önkor-
mányzata ezúton is megköszön.
Végül meg kell említenünk a vendéglátó 
település vendégszeretetét, nagylelkűségét, 

mely példaértékű lehet bármely házigaz-
dának. A romániai Apácán fogadott cso-
portok semmiben nem szenvedtek hiányt. 
Legtöbbet azonban barátságból, jószán-
dékból és vidámságból kaptunk, melyet 
székely humor fűszerezett.
Köszönjük Apáca!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

GUZSALYOS 2015


