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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Július 24. péntek – XV. Maros Menti Kulturális Találkozó
17.00:  Köszöntő – Köszöntőt mond:  Szekeres Ferenc polgármester, 

Károlyi Sándor CNÖ elnök
17.05–18.00:  Kardos István Néptánc Csoport, Kanizsa Csillagai Cigány 

Folklór Együttes, Apátfalvi Cigány Folklór Együttes
18.00–19.00:  Radicsné Hős Dorina és Poprádi Csaba a Magyar Állami 

Néptánc Együttes táncosai, Kísér: Radics Ferenc Népi 
Zenekara

19.00–20.00:  Sztárvendég: Jolly és a Románcok
20.00:   Utcabál–játszik: Károlyi Robi és zenekara
A pénteki nap programjainak helyszíne a Faluház előtti rendezvénysátor!

Július 25. szombat
9.00:  Szent Anna Napok megnyitó–Márton Gábor fotókiállítása az apátfalvi 

házoromzatokról 
Beke Mihály 2014-ben díszpolgári címmel kitüntetett nyugalmazott 
pedagógusról készült festmény leleplezése 
Helyszín: Faluház előtere és kiállító terem

9.30:  Kézműves foglalkozások és vásár Helyszín: Faluház és iskola közötti tér 
Vízifoci, ugrálóvár, rodeóbika Helyszín: Rendőrség előtti tér

10.00:  Főzőverseny kezdete Helyszín: Sinka iskola előtti utcarész 
Apátfalvi csoportok bemutatkozása Helyszín: Rendezvénysátor

13.00:  Főzőverseny eredményhirdetése Helyszín: Rendezvénysátor
15.00:  Gyermekszínház Helyszín: Rendezvénysátor
16.00:  Családi vetélkedő Helyszín: Rendezvénysátor
17.00:  Kelly Táncstúdió Egyesület–Makó Helyszín: Rendezvénysátor
17.30:  Divatbemutató–Mívesház Manufaktúra Helyszín: Rendezvénysátor
18.00:  Varga Sinka Kupa elődöntők Helyszín: Iskolai futballpálya

18.30:  Bon Bon Helyszín: Rendezvénysátor
19.00:  Hídvégi Band Helyszín: Rendezvénysátor
20.00:  Utcabál–játszik: Nóvé Band Helyszín: Rendezvénysátor

Július 26. vasárnap – XX. Lovas nap
8.00:  Lovas kocsis felvonulás–indulás a Faluház elől
9.30:  Megnyitó, nevezések a régi futballpályán
9.30:  Szent Anna Napi fogadalmi búcsú ünnepi szentmise 

Helyszín: Templom
10.00:  Hátas ügyességi verseny Helyszín: Régi futballpálya 

Kirakodóvásár, Gyermeklovagoltatás, kézműves játszóházak, arcfestés 
Helyszín: Régi futballpálya

10.30:  Keresztállítás és szentelés Szent Anna tiszteletére 
Helyszín: Szoborkert

12.00:  Ebédszünet, tombola húzás I. Helyszín: Régi futballpálya
13.00:  Póni fogathajtó verseny Helyszín: Régi futballpálya
14.00:  Díszpolgárok sírjainak koszorúzása Helyszín: Temető
15.00:  Tombola húzás II., Nagylovas gumis kocsis verseny 

Helyszín: Régi futballpálya
17.30:  Tombola húzás III., Eredményhirdetés 

Helyszín: Régi futballpálya
19.00:  Varga Sinka Kupa döntők, Eredményhirdetés 

Helyszín: Iskolai futballpálya

Eső esetén a Faluház előtti rendezvénysátorban tartják meg a játszóházakat, a 
kirakodóvásárt, a gyermeklovagoltatást, az ebédet és 17 órától a tombola húzást!
A programokról tájékozódni lehet a Faluházban:  6931 Templom utca 57. szám alatt, 
telefon: (62) 260-126. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



2015. július2 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. június

SZÜLETÉS:
Június 4.: Károlyi Zalán István
Édesanyja: Károlyi Vivien
Édesapja: Tóth Gábor
Apátfalva, Kossuth L. u. 167

Június 11.: Bedő Krisztián Kristóf
Édesanyja: Matajsz Enikő
Édesapja: Bedő Attila
Apátfalva, Jókai u. 9.

Június 26.: Kovács Dávid Gábor
Édesanyja: Csonka Mónika
Édesapja: Kovács Gábor
Apátfalva, Tavasz u. 17.

Június 22.: Varga Viola
Édesanyja: Varga Anikó
Édesapja: Varga István, Írország

HALÁLESET:
Pécsi Józsefné (Szigeti Julianna)
Apátfalva, Nagyköz u. 33. Élt: 79 évet 

Szentesi András
Apátfalva, Nagyút tanya 94. Élt: 78 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Szigeti Tímea és Beke Mihály
Apátfalva, Szellő u. 8.

2015. június 30-án tartotta soros ülését a 
képviselő-testület

 � Tájékoztató hangzott el a helyi kataszt-
rófavédelmi felkészültségről. A Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói 
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága elké-
szítette 2014. évi tájékoztatóját Apátfalva 
községre vonatkozóan. A beszámolóban 4 
fő pont köré csoportosították az elvégzett 
munkájukat: tűzoltás és műszaki mentés; 
polgári védelem; iparbiztonság; hatósági 
és szakhatósági tevékenység. 

 � Tájékoztató hangzott el a községben 
működő civil szervezetek tevékenységé-
ről. Beszámolót nyújtott be: az Apátfalva 
SC Labdarúgó Sportegyesület, az Apát-
falva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítvány, az Apátfalvi Nagycsalá-
dosok Egyesülete, az Apátfalvi Polgár-
őr Egyesület, a Pátfalváért Egyesület, a 
Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Csoport-
ja, az Apátfalvi Gazdakör, a Vöröskereszt 
Apátfalvi Szervezete, a Bökény Népe Kul-
turális és Harcművészeti Egyesület, az 
Apátfalva Iskolásaiért Alapítvány és az 
Apátfalvi Lovas Baráti Kör. 

 � A képviselő-testület új rendeletet al-
kotott a helyi adókról és a talajterhelési 
díjról, valamint módosította a települé-
si hulladékgazdálkodásról és közterület 
tisztántartásáról szóló 1/2014. (I.29.) 
Önkormányzati rendeletét. A rendeletek 
a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 
és a www.apatfalva.hu honlapon megte-
kinthetők. (A későbbiekben bővebb tájé-
koztatást nyújtunk a lakosságnak.)

 � A képviselő-testület támogatta az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda átszervezését egy-
séges óvoda-bölcsödévé, ezért szükséges-
sé vált az Apátfalvi Bíbic Óvoda alapító 
okiratának a módosítása.

 � A képviselő-testület elfogadta Apát-
falva Község Önkormányzat Sportfejlesz-
tési Koncepcióját. 

 � A képviselő-testület a lejárt határide-
jű képviselő-testületi határozatok vég-
rehajtásáról és az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló jelentését 
követően az interpellációra került sor, 
majd zárt ülés keretében megtárgyal-
ta a szociális igazgatással kapcsolatos  
előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

OTTHON MELEGE PROGRAM
MOSÓGÉP ENERGIA MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ CSERÉJE

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ismét meghirdette az Otthon Melege programot.

Most mosógép cserére van lehetőség, a Dél-Alföldi régióban július 13-án kezdődik a pályázat benyújtása. 
A régióra a pályázat forrása 65 850 000 Ft.

A pályázattal vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni, melynek összege függ a megvásárolni kívánt mosógép energia 
osztályától. Ez az összeg lehet 25 000, 40 000, 45 000 forint.

Pályázatot bármelyik magyar állampolgár beadhat, aki Magyarországon bejelentett lakcímmel és az új, 
megvásárolni kívánt mosógépnél alacsonyabb energia-besorolású mosógéppel rendelkezik.

A pályázatnak díja nincs, azonban ügyfélkapu regisztráció kell hozzá. 
Az új, megvásárolt mosógépet 3 éven keresztül nem szabad eladni, vagy elszállítani másik címre.

Bővebb információ https://mgcs-2015.nfsi.hu/ oldalon vagy 
Szirovicza Péternél a Faluházban munkanapokon 8–16 óra között.

Érdemes a pályázat kezdése előtt (július 13.) már érdeklődni.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
A lakásfenntartási támogatás szabályai 

2015. május 28-tól az alábbiak szerint módosultak:
„11. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, annak akinek az adott szolgál-
tatónál ügyfél azonosító száma van, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell te-
kinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrésze-
it, továbbá ha a háztartások külön fogyasztásmérővel vannak 
felszerelve.

(3) A kérelmező személy, aki települési támogatás- lakásfenn-
tartási  támogatásra válik jogosulttá, a jogosultság egyéb feltéte-
leként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak 
szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy 
darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű hasz-
nálata, ürítésének biztosítása a hulladékszállítást végző szolgál-
tató céggel kötött szerződés alapján,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása különös tekin-
tettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, az 
ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság 
fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi hely-
zetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális 
munkaeszközt, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat 
saját maga elvégzi, a szabadban lévő tárgyak tárolása rendezett,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, mű-
velése, gyommentesítése,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter szé-
les területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes 
területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli te-
rületének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesí-
tése, síkosság mentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, burkolatok, 
berendezési és felszerelési tárgyak szennyeződéstől mentesek,
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, 
rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, 
kártevőktől való mentesítése,
g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló 
kérelem benyújtását követően, illetve a jogosultság fennállása 
alatt, a lakókörnyezet rendezettségéről helyszíni szemle (kör-
nyezettanulmány) lefolytatásával lehet meggyőződni.

(5) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek 
nem felel meg, 5 napos határidő kitűzésével fel kell hívni a ké-
relmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékeny-
ség konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszá-
molására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén kell 
meggyőződni.

(6) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig 
nem biztosítja, annak a lakásfenntartási támogatás nem állapít-
ható meg, illetve a lakásfenntartási támogatásra való jogosult-
sága tárgyhó utolsó napjával megszűnik, ha az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget. 
Az ügyfél e cselekedetével együttműködést nem vállalónak 
minősül.

(7) Amennyiben a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérel-
met a Szociális és Nemzetiségi Bizottság a (1) bekezdés szerinti 
okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támoga-
tást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jog-
erőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a háztartás 
egy tagja sem nyújthat be települési támogatás- lakásfenntartási 
iránti kérelmet.

(8) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra
a) az a személy, család, aki a (1) bekezdésben foglalt kötelezett-
ségeknek – környezettanulmánnyal bizonyíthatóan – nem felel 
meg,
b) aki a közfoglalkoztatást nem vállalja, vagy közfoglalkoztatá-
sa saját hibájából, vagy a munkáltató által történő felmondással 
szűnt meg.”

Az Önkormányzat minden ingatlan tulajdonost kér a környe-
zete rendben tartására, a lakásfenntartási támogatásban része-
sülő személyek figyelmét pedig felhívja a fenti rendelkezések 
betartására.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elmaradt 

TÜDŐSZŰRÉS 
2015. augusztus 10–11–12-én lesz

a Faluház előtt, a megszokott időpontban.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

EREDMÉNYES TANÉVET ZÁRT AZ ISKOLA
Tanárok és diákok egyaránt a jól vég-
zett munka tudatában kezdhetik meg 
a vakációt. A 2014/2015. tanévben vég-
zett sikeres munkát bizonyítják a javuló 
tanulmányi eredmények és a végzős di-
ákok továbbtanulási mutatói. Minden 
végzős diákunk abba a középiskolába 
nyert felvételt, amelyet első helyen jelölt 
meg továbbtanulási jelentkezési lapján. A 
nyolcadikosok és az alsóbb évfolyamok 
diákjai is szép teljesítményt nyújtottak 
országos és térségi, tankerületi szintű ta-
nulmányi és sport versenyeken egyaránt. 
Nem csupán eredményekben, hanem 
eszközökben is gyarapodott intézmé-
nyünk a tanév során. Közel 800.000 Ft 
értékben vásárolhattunk sporteszközöket 
és az oktató nevelő munkához szükséges 
eszközöket. Számítógépparkunk is gyara-
podott, mintegy 3.000.000 Ft értékű esz-
közcsomaggal. Mindezeket természete-
sen pályázati forrásból tudtuk megoldani. 
A pályázatok megírásában döntő szerepe 
volt a KLIK Makói Tankerület munka-
társainak, akiknek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a tanév során nyújtott ha-
tékony fenntartói segítséget.
A nyár a következő tanévre történő fel-
készülés feladatai mellett három kirán-
dulást is tartogat tanulóink számára. 

42 tanuló vehet részt egy háromnapos 
mátrai kiránduláson, 12 tanuló Egerben, 
42 diák pedig Orfűn tölthet el 5 napot 
a szünidő folyamán. A táborozások Az 
innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat 
keretén belül, a tankerület segítségével 
történnek. Ezek a gyerekek számára ter-
mészetesen ingyenesek. Mindezek mel-
lé egy 12.000.000 Ft értékű taneszköz 
csomag és néhány őszi iskolai program 
megrendezése is társul.
A tanév eseményeiről folyamatosan igye-
keztünk hírt adni, azonban egy igen fon-
tos és sikeres eseményről eddig nem ad-
tunk tájékoztatást.
2015. június 18-án huszonnégy tanulónk 

vett részt a budapesti Hősök terén meg-
rendezett TérTánc koncerten a Budapesti 
Fesztiválzenekar szervezésében. Men-
delsshon Szentivánéji álom című művére 
Vári Bertalan készített koreográfiát, ame-
lyet Csenteri Andrea vezetésével tanultak 
meg gyermekeink hónapokig tartó szor-
galmas munkával. A munka eredménye 
egy nagysikerű budapesti koncert volt, 
ahol diákjaink egy 250 gyermekből álló 
tánckar tagjaként nagyszerűen szerepel-
tek. Köszönet érte a diákoknak, a rendező 
Fesztiválzenekarnak, Vári Bertalan tánc-
művész koreográfusnak, Csenteri And-
rea táncpedagógusnak és Varga József 
táncművésznek.
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FELNEVELŐ TÁJUNK
2015. június 20-án a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében a 
makói József Attila Múzeumban megnyitották a Felnevelő tájunk című 
kiállítást. A kiállítás a honismereti mozgalom bemutatását tűzte ki célul, 
Makón és a környékbeli falvakban. Apátfalva a Bíbic könyvekkel, okle-
velekkel, régi családi fotókkal, a Szigetház prospektusával, régi Honis-
mereti gyűjtőtáborokban készített fényképekkel és színes fotótablókkal 
mutatkozik be. Emléket állítva a honismereti mozgalomban munkálko-
dóknak: Szigeti Györgynek, Puszta Máriának, Móricz Ágnesnek, Vargá-
né Antal Ilonának, Vargáné Nagyfalusi Ilonának. Utóbbiak ketten az est 
folyamán, az apátfalvi festett padon ülve, szalmafonás bemutatót tartot-
tak. A búzacsiga és borona fonását tanulhatták el a látogatók.

FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK 
AZ APÁTFALVI BÍBIC ÓVODÁBAN.

Június elején, ahogyan a nevelé-

si évnek vége lett megkezdődtek 

az Apátfalvi Bíbic Óvoda mindhá-

rom óvodai épületében a felújítási 

munkálatok a Maros u-i óvodában 

kezdődtek először a karbantartási 

munkák. Az óvoda egyik csoport-

szobájának parketta csiszolása és 

festése valósult meg.

Tovább folytatódott az idén az Apátfalva 
Község Óvodásaiért Közhasznú Közala-
pítvány jóvoltából az udvarok fejlesztése 
és korszerűsítése is a Maros u-i óvoda ud-
var egy félkör, mászó fallal és egy 5 m-es 
egyensúlyozó pályával gyarapodott, még a 
nyár folyamán focikapuk és egy kettes hin-
taállvány is telepítésre vár. Tanulóbiciklik 
és rollerek is beszerzésre kerültek mind-
három óvodában a gyerekek örömére.
Megvalósult az óvoda konyha teljes kö-
rű festése, amely nem csak a főzőkonyha 
tisztasági meszelésére korlátozódott, ha-
nem a kiszolgáló helyiségek meszelésére 

is. Beüzemelésre került egy új villanysütő, 
készülve ezzel is a Nyári szociális étkezés 
biztosítására, mellyel az önkormányzat az 
óvoda konyhát megbízta a nyár folyamán. 
125 fő iskolás és óvodás gyermek ingyenes 
étkeztetése valósul meg július és augusz-
tus hónapban 44 napon keresztül pályáza-
ti támogatásból.
A Dózsa György utcai óvoda egyik cso-
portszobájának festése is megtörtént, az 
óvoda udvarra egy fészekhinta állvánnyal 
került letelepítésre. Tervben van még a 
nyár folyamán, az óvoda környékén a jár-
da felújítása.
A Rákóczi u. óvodában szintén festési 
munkálatok folytak, és az óvoda udva-
rának teljes térburkolása valósult meg az 
Önkormányzat által. A Rákóczi u.i óvoda 
udvar szintén egy fészekhintával szépült 
és gyarapodott.
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda megköszö-
ni az Alapítványnak e támogatását, 
(1 200 000 Ft) hogy ekkora összeggel 

ismét hozzájárult az óvodák fejleszté-
séhez. Továbbá megköszönjük minden 
szülő, nagymama, magánszemély, vál-
lalkozó, szolgáltató egész évben nyújtott 
támogatását, bízunk a további sikeres 
együttműködésben.
2015. július 13-tól már mindhárom óvoda 
a helyén üzemel, és várja a gyerekeket, ez 
időponttól megkezdődnek az új kisgyer-
mekek fogadása is beindulhat a beszokta-
tás időszaka.
A májusi testületi ülésen a Képviselő-tes-
tület elfogatta az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
2015/2016 nevelési év előkészítéséről szó-
ló beszámolóját, mely szerint az óvoda fo-
lyamatosan készül a szeptember 1-jei ne-
velési év kezdésére.

Faragó Erzsébet intézményvezető

BÍBIC OVIS HÍREK
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SZÁZÖTVENEN VÉGEZNEK ÉRTÉKTEREMTŐ 
KÖZMUNKÁT APÁTFALVÁN

Új üzemeket is kialakítottak a köz-

ségben, ahol már javában zajlik a 

munka. Az összes szükséges gép 

és alapanyag beszerzése után 150 

ember dolgozik. Hátránnyal in-

dultak több településsel szemben, 

azonban a hiányosságok pótlása 

után már beérték azokat.

Az előző ciklusokban nem volt értékte-
remtő közmunka Apátfalván, azonban 
Szekeres Ferenc polgármester megterem-
tette: az utcákat saját készítésű térkő-ele-
mekkel javítják, az asztalosműhelyben 
köztéri padokat gyártanak, a szövödébe 
szőnyegeket, ruhákat készítenek és nö-
vénytermesztéssel is foglalkoznak a köz-
munkában résztvevők.

Betonelemeket gyártó üzem 50 munkás-
sal üzemel, ahol térkövet, szegélyeleme-
ket, 60×40×10-es és 40×40-es betonlapo-
kat gyártanak. A dolgozók egyik része az 
elemeket gyártják le, míg 15-en a meglé-
vő járdahálózatot javítják a saját gyártású 
térkövekkel. A programban 3000 négy-
zetméter térkő és szegélykő gyártását sze-
retnék elvégezni.

Az óvodában a saját készítésű tér-

kövekkel javítják ki a járdát.

Asztalosműhelyt is létrehoztak a köz-
ségben, ahová a megfelelő gépek és 

alapanyagok beszerzése után megkez-
dődhetett az utcabútorok gyártása: par-
kokba helyezhető padokat, sörpadokat, 
kerti asztalokat, székekkel, virágládákat 
és szemetesládákat is készítenek az elkö-
vetkezendő időben. 60 utcabútor gyártá-
sát tűzték ki célul.

Munka az asztalosüzemben.

A Mívesház Manufaktúrában különbö-
ző bolyhos- és rongyszőnyegek illetve 
ruhák készítése folyik. Pólók matricázá-
sát, rávasalását is vállalják, jelenleg 400 
darab megrendeléssel büszkélkedhetnek. 
Az elkészült termékeket az önkormány-
zat értékesíti.

– Jelenleg a szőnyegek értékesítése ér-
dekében új piacok felkutatása folyik – 
mondta a polgármester. A varroda-szö-
vöde 15 dolgozóval üzemel, és terveik 
szerint 500 darab lakástextilt és felsőru-
házatot készítenek el.

Növénytermesztéssel is foglalkoz-

nak Apátfalván, 25 fővel.

Két 250 négyzetméteres fóliasátrat építe-
tettek csepegtető öntözőrendszerrel kiala-
kítva, ahol kaliforniai-, TV-, kápia-, hosz-
szú hegyes paprikát és paradicsomot ter-
mesztenek. Szabadföldön káposzta, bab, 
uborka, paradicsom, karalábé és kukorica 

nő. 150 darab almafát is ültettek. Ezekkel 
az óvodákat látják el és természetesen el is 
adják a fölösleget.

A belvíz csatornahálózat karbantartá-
sán és építésén 15-en dolgoznak faluban, 
amely munka szorosan összefonódik a 
térkő üzemmel, hiszen ott állítják elő a be-
ton csatornaelemeket.

– Nagy feladat volt a semmiről elindí-
tanunk ezeket a programokat, de sike-
rült és jól működnek a kialakult üzemek 

– mondta el Szekeres Ferenc Apátfalva 
polgármestere.

(Forrás: www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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A Délkelet-Alföld egyik kiemelkedő kör-
nyezetvédelmi projektje során a bezárt 
települési szilárdhulladék lerakókat 
rekultiválták. Ennek elsődleges célja a 
lerakókkal érintett területek természe-
ti környezet állapotának helyreállítása, 
a környezeti elemek szennyeződéstől 
való elhatárolása, megóvása, az eddigi 
szennyezések minimalizálása és a fenn-
tarthatóság biztosítása. Számos lerakó 
közvetlenül a települések határában he-
lyezkedik el, a lerakók 500 méteres kör-
nyezetében több mint 3000 lakos él.

A térségi szintű rekultivációs program-
ban 69 település összesen 76 hulladékle-
rakójának rekultivációját valósította meg 
a Társulás, ebből 37-et a jelen II. ütemben. 
Ezzel párhuzamosan zajlott az I. ütem is, 
amelybe 39 lerakót vontak be. A két pro-
jekt megvalósítja a régió rekultivációs cél-
jainak 40%-át, illetve az országos célok 
közel 5%-át. Jelen projektben mintegy 1,1 
millió m² területet rekultiváltak, közel 650 
ezer tömör m³ hulladékot mozgattak meg. 
A projekt során a szűk másfél évnyi kivi-
telezési időszakban 38 alvállalkozó közel 
400 munkavállalót foglalkoztatott.

Költségek
A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 
5,218 milliárd forint, melyet a hatályos 
támogatási szerződés értelmében, teljes 
mértékben az uniós pályázati forrás fedez.
A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, je-
lentése: az emberi beavatkozás miatt 
elpusztult természeti környezet, külö-
nösen növényzet tudatos helyreállítása 
talajjavítással, füvesítéssel, ültetéssel. A 
bezárt települési szilárdhulladék-lerakók 
utógondozásnak az a célja, hogy a lerakó 
telep bezárását követően ne növekedjenek 
a környezeti kockázatok.
A szakszerűen le nem fedett lerakók, il-
letve a szakszerűtlenül üzemeltetett le-
rakók kockázatot jelentenek a levegő 
minőségére is. Egy szakszerűen rekulti-
vált és tájba illesztett lerakó jó példával 

szolgálhat fiatalabb nemzedéknek, és épít-
heti a társadalom környezetvédelem iránti 
elhivatottságát.

REKULTIVÁCIÓ TÍPUSAI
Együtemű (végleges, helyben történő) re-
kultiváció: azokban az esetekben alkal-
mazható, ahol a depónia süllyedése és 
konszolidációja már nem várható (10 év-
nél régebben bezárt lerakók)

Együtemű rekultiváció (végleges lezá-
rás) valósult meg az alábbi településeken: 
Apátfalva, Árpádhalom, Bucsa, Csanád-
palota, Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, 
Földeák, Füzesgyarmat, Gádoros, Hunya, 
Kamut, Kardos, Köröstarcsa, Kunágo-
ta, Magyarcsanád, Méhkerék, Mezőgyán, 
Mezőhegyes, Nagymágocs, Nagytőke, 
Óföldeák, Okány, Örménykút, Sarkadke-
resztúr, Szegvár, Székkutas, Székkutas-új, 
Szentes-régi, Telekgerendás.

Kétütemű rekultiváció
Mivel a közelmúltban hagyták fel őket 
és így a stabilizálódási és gáztermelődési 
folyamatok még zajlanak, a lerakó felszí-
ne mozoghat, így lezárása csak átmene-
ti záróréteggel lehetséges. Azon lerakók 
esetében, ahol az elhelyezett frissen lera-
kott hulladék mennyisége meghaladja a 
10.000 m³-t, intenzív gázképződés várható 
a benne található szerves anyagok bomlá-
sa, rothadási folyamatai miatt. Stabilizá-
ciójuk több éves, akár évtizedes folyamat, 
így a végleges lezárásra majd csak a stabi-
lizálódott depónián kerül sor.
Kétütemű rekultiváció: Békés, Fábiánse-
bestyén, Makó-Új, Murony, Szentes-Ber-
ki, Vésztő Geszt lerakóját felszámolták, 
növé nyesítették.

A projekt neve: Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer (DAREH) Létrehozását Célzó Ön-
kormányzati Társulás települési szi-
lárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” 

– KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004

Háttér: A DAREH Önkormányzati Társu-
láshoz tartozó projektterület földrajzilag 
a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyez-
kedő Békés megye, valamint Csongrád 
megye keleti területére terjed ki. A nem-
zetközi támogatásokból ez idáig kimaradt 
ún. fehérfoltos területen alakult meg. A 
DAREH által vezényelt projekt céljai, fel-
tételei és időzítése összhangban áll mind 
az európai, mind a hazai szabályozásokkal.

Az ügy fontosságát jelzi, hogy a DAREH 
érintettségi területén számos olyan terü-
let van, amely a kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület kategóriába sorolható 
mind Békés, mind pedig Csongrád me-
gyében. Szintén mindkét megyére igaz, 
hogy az érintett települések többsége 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízmi-
nőség-védelmi terület övezete területén 
fekszik.

További információ: (www.dareh.hu)
DAREH Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

REKULTIVÁCIÓ: 
RENDBETETTÜK A SZEMÉTTELEPEKET

FELHÍVÁS!
Az elmúlt időszakban megyénk te-
rületén több alkalommal előfordult, 
hogy bel–vagy külterületen végzett 
területgondozási, fűkaszálás, kert-
fenntartási feladatok végzése során 
megsértették a csatlakozó gázveze-
tékeket. Ezekről az eseményekről 
késedelmes bejelentés érkezett irá-
nyunkba, amely fokozza a veszély 
kialakulásának lehetőségét.
Felhívjuk a lakosok figyelmét arra, 
hogy az ingatlanokon végzett kert-
fenntartási és felújítási munkálatok 
során fokozott figyelemmel legye-
nek a gázcsatlakozó és fogyasztói ve-
zetékek elhelyezkedésére.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelem
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2015. június 23-án Apátfalva Község Ön-
kormányzata az 1919. június 23-án meg-
gyilkolt 40 apátfalvi polgárra emlékezett.
A román megszállás idején az apátfalvi la-
kosság ellenállt, melynek következménye 
a román vérengzés és megtorlás volt. Iszo-
nyú brutalitással 40 apátfalvi civil lakost 
végeztek ki, köztük egy nőt. Szabad rab-
lás, nőhasználat, bebörtönzések követték a 
megtorlások sorát.
Az első ízben megtartott önkormányzati 
megemlékezésen a 40 apátfalvi áldozatra 
emlékeztünk.
Név szerint:
Herczeg István, Sóki G. János, Sóki Ist-
ván, Sípos István, Antal Antal, Boda 

Péter, Horváth János, Imre József, Baka G. 
József, Varga Mátyás, Varga József, Var-
ga Mátyás, Csapó János, Kerekes Bernát, 
Kerekes József, Furák Péter, Tari Pál, Far-
kas István, Szentesi János, Szentesi József, 
Szabó Nyíri Péterné Simon Mária, Csa-
pó Fülöp, Gaudi István, Sóki Pál, Kardos 
Antal, Sóki G. András, Juracsek István, 
Kerekes B. József, Simon János, Varga Ist-
ván, Gyenge Mátyás, Raffai József, Szil-
vási János, Tari András, Mátó P. Mátyás, 
Sóki G. Pál, Oláh Imre, Fazekas József, 
Farkas József, Juhász István.
Szekeres Ferenc polgármester köszöntője 
és Czigeldrom Korom Zoltán Pénzügyi 

Ügyrendi és Településfejlesztési bizottsági 
tag megemlékező beszéde mellett Takács 
Márta, Kucsora István, Kadácsi Árpád és 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármes-
ter verses–zenés előadása volt hallható a 
megemlékezésen.
Az 1919-ben történt események után 
Apátfalvát a közvélemény Vitéz Apátfal-
vaként emlegette. Ne feledjük mi sem 
elődeinket, emlékezzünk mi utódok, mai 
apátfalvi polgárok is minden esztendőben 
méltó módon rájuk!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

„Szent Anna! Máriának
Szülője, gyámola,

Feléd száll az anyáknak
Kérése, óhaja.

A kit követniök kell,
Te vagy a példakép, Óh áldd meg 

gyermekökkel
Az anyák seregét. Kérj mennyben szent 

kegyelmet,
– Ha kéred megleszen –,

Hogy éljen minden gyermek
Szentül, erényesen.

Lőrinczi dicsőséges Szent Anna,
könyörögj érettünk most és halálunk

óráján! Amen.”

Szent Anna
Szent Anna (jelentése: kegyelem, Isten 
kegyelme, kellem, báj ,kecsesség), a le-
gendák és a katolikus hit szerint, Szűz 
Mária édesanyja volt, akit a falunkban kü-
lön ösen tiszteltek. Szent Anna az anyák 
védőszentje.
Az Európában 1830–31-ben megjelenő 
pusztító kolerajárvány Apátfalván 137 ha-
lálos áldozatot követelt. Ennek megszűné-
sének emlékére fogadtak örök ünnepet az 
apátfalviak Szent Anna tiszteletére, mert 
Anna asszony névünnepén (július 26.) 

már nem volt újabb áldozata a falunkban 
a járványnak. Így az évente megrendezen-
dő Falunapokat is „Szent Anna napoknak„ 
hívjuk. Ez a falu fogadott ünnepe, Szent 
Mihály után a legnagyobb esemény. Az 
apátfalvi Szent Mihály Templom baloldali 
mellékhajójában helyezkedik el egy Szent 
Anna festmény, mely Szent Annát és csa-
ládját ábrázolja. A képet a bécsi Kargl Ká-
roly festőművész alkotta.

Veréb Anett
kulturális, vallási, oktatási, 

ifjúsági és sport bizottság

APÁTFALVI HŐSÖK NAPJA
„VITÉZ APÁTFALVA” EMLÉKE
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APÁTFALVA 
SC 

LABDARÚGÓ 
SPORT-

EGYESÜLET
Hakker Gábor makói születésű 
labdarúgó súlyos betegségből lába-
dozik. Rehabilitációs kezelése meg-
haladja családja anyagi lehetőségeit. 
Ezért az Apátfalva SC Labdarúgó 
Sportegyesület elnöksége úgy dön-
tött, hogy

A SPORTOLÓ 

GYÓGYKEZELÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA 

GYŰJTÉST RENDEZ.

Az egyesület arra kéri mindazokat, 
akik szeretnék támogatni Hakker 
Gábor kezelését, hogy adományai-
kat a hamarosan kezdődő „Sin-
ka kupa” idején az ott elhelyezett 
gyűjtődobozba helyezzék el. Az így 
összegyűlt pénzt az ASC a Pillér 
Takarékszövetkezetnél erre a célra 
nyitott

„Hakker Gábor adomány” 

elnevezésű, 

56900123-10019243

pénzforgalmi jelzőszámú számlá-
jára fogja befizetni. Néhány sport-
egyesület, illetve gazdálkodó cég 
is jelezte, hogy támogatni szeretné 
a sportoló felépülését. Őket is arra 
kérjük, hogy adományaikat a fen-
ti számú számlára szíveskedjenek 
befizetni.
A család nevében ezúton is tisz-
telettel megköszönjük önzetlen 
segítségüket!

Apátfalva SC Labdarúgó 
Sportegyesület elnöksége

Közelmúltban családnál jártam, szeretet-
tel köszöntöttek, hellyel és innivalóval kí-
náltak, ez náluk természetes. Gyümölcsös-
kertet beszéltük, néztük. Segítségül jöttem, 
s hoztam növénygyógyszert. Márton ke-
mény tartású kedves ember, Katika mo-
solygós, tiszta érzelmű. Régóta ismerem 
őket, tartjuk a baráti kapcsolatot. Békés, 
szeretetteljes otthon, ahol minden megta-
lálható. Szülői otthon, egyszerű szülői pár, 
példás gyermeknevelés. A házat szép kert, 
mindenfajta állat gazdagítja. Szombaton 
reggel saját gyümölcsös kertemben dol-
goztam, a telefont a futón szoktam hagyni, 
s néha megnézem.
Láttam, van egy hívásom, fölvettem és 
hívtam. Marci barátom vette fel (én már 
tudtam a tragédiát) és soha nem érzett 
fájdalom és zokogás jött a telefonból. Az 
az ember, aki élete folyamán mindig ha-
tározott, fegyelmezett ember, most az a 

határtalan édesapai fájdalom könnyeivel 
küszködött. Életünk során akárhogyan is 
vigyázunk, ha megteszünk mindent, sok-
szor tehetetlenül nézzük, ha egy nagy siker 
után kettétörik a legszebb fánk.
Ebben a gyümölcsöskertben is kettétört 
egy fa, ami határtalan fájdalmat, talán 
gyógyíthatatlan sebet okoz, mindig hiá-
nyozni fog, de az a nagy szeretet soha nem 
múlik el, ami a családot összetartotta, s 
tartja a jövőben.
Drága Tamás!
Te voltál az egyik legszebb fa a család gyü-
mölcsöskertjében, Te már felülről hallod 
soraimat.
Megtört lélekkel írtam ezeket a gondolato-
kat, mert bármilyen mélységű a fájdalom, 
tudom, hogy mindig büszke leszel oda-
fönn a szüleidre és a testvéreidre.
Isten áldjon!

Veréb József

Gondolatjel!
A FÁJDALOM HATÁRTALAN

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
APÁTFALVÁN

2015. június 20-án országos Múzeumok 
éjszakája volt, melyen múzeumok tárla-
tait az éjszaka folyamán is megtekinthette 
a látogató közönség. Ezen felbuzdulva az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub 2015. június 24-én 
Apátfalván is megrendezte az eseményt, 
melynek témája az egyiptomi kultúra, val-
lás, gasztronómia volt. A kiállítási tárgya-
kat, díszletet az ifjúság saját kezűleg ké-
szítette el. A könyvtárba belépve jelképes 
kapun át megérkezhettünk Egyiptomba, 
ahol megismerkedhettünk a Gízai pira-
misokkal, Egyiptom szent állataival vala-
mint a helyi szokásokkal, és még múmiát 
is láthatott aki ellátogatott a rendezvény-
re. Lehetőségük adódott piramisfaragásra 
illetve egy tipikus egyiptomi sütemény 
megkóstolására. A tárgyi illetve szelle-
mi kiállítási anyag mellett kvízjátékban is 
részt vehettek, melyben játékosan tanul-
tak, és kipróbálhatták a múmiakészítés 
rejtelmeit is.
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HONVÉD TÁBOR
2015. június 17.–21. közt Apátfalva adott otthont az első honvéd alaki tá-
bornak. A program a Maros árterében került megrendezésre, az eseményen 
14 fő vett részt. A honvéd újoncok megismerhették a Szabadságharc kato-
náinak életét, kiképzésük fortélyait. Megismerhették a Szegedi III. honvéd 
zászlóalj történetét, tetteit, és miként szerezte meg a zászlóalj a szabadság-
harc alatt ama hírnevet, amely büszkévé tesz bennünket fehér kakastollas 
hagyományőrzőket, hogy nyomdokaikban járhatunk.
A rendezvény támogatóinak ezúton köszönjük a segítséget: Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata, Czene Imre vállalkozó (Makó), Czigeldrom Korom 
Zoltán, Csikota Krisztián, Darócz Károly, Kerekes Róbert és felesége Anikó, 
Terfl Zoltán és párja Vass Sári.

Farkas Attila

KIRÁNDULÁS SZARVASRA
2015 tavaszán megalakult az apát-

falvi Napsugár Baráti Klub. Sok 

klubtag kérése teljesült, amikor 

megszerveztünk egy kirándulást 

Szarvasra.

Június 20-án reggel 8 órakor indultunk. 
Első megállóhelyünk a Holt Körös partján 
álló emlékmű megtekintése volt, ami tör-
ténelmi Magyarország földrajzi közepét 
jelzi. Utána megcsodáltuk a városközpont 
épületeit, gyönyörű virágos parkjait, majd 
a Vízi Színházban tettünk egy rövid sétát, 
ami Magyarországon egyedülálló építé-
szeti megoldás és Magyarország vezető 
színházai közé nőtte ki magát.
Ezután a nap fő programja következett, a 
Szarvasi Arborétum megtekintése, amely 
az ország legnagyobb arborétuma, a Szar-
vas-Békésszentandrási-holtág partján, 
összesen 82 hektáron.
Gróf Bolza Pál a Körösök szabályozása 
után, az 1880-as évek végén kezdte meg 
azt a nagyobb arányú telepítést, amely so-
rán számos növényritkaságot hozott, ho-
zatott a világ különféle tájairól. Az itt élő 

fás szárú gyűjtemény több mint 1600 féle 
növénykülönlegességből áll.
Hangulatos erdei sétánk során rácsodál-
koztunk a változatos növényvilágra, kü-
lönleges fákra, virágokra és a szarvasi Mini 
Magyarország makettjeire. Rövid idő alatt 
bebarangolhattuk egész Magyarországot. 
Láthattuk többek között a szegedi Dómot, 
a Lánchidat, az Operaházat, a Balatont, a 
kecskeméti Cifra palotát, az egri Várat és 
még sorolhatnám a sok híres épületet. Ezt 
mindenkinek látni kellene!
Az arborétumi látogatás során egy hajóút 
is várt bennünket, ahol a Katalin gőzös-
sel egy órán át hajókáztunk a hangulatos 

Holt-Körösön. A hajó fedélzetéről látható 
az arborétum,a vízparti üdülők sora, Tes-
sedik Sámuel temploma, Bolzák kastélya, 
a mocsári ciprusok, a gyalogos fahíd, a 
milleneumi emlékmű és a Vízi Színház. A 
hajóskapitány idegenvezetése, vicces tör-
ténetei vidám hangulatot teremtettek és 
felejthetetlenné tették az utat.
A nap végén finom vacsorával vártak ben-
nünket a Halászcsárdában.
Mindenki jól érezte magát! Kicsit fáradtan, 
de élményekkel gazdagodva tértünk haza. 
Köszönjük az Önkormányzatnak az uta-
záshoz nyújtott támogatást.

Kiszely Jánosné

HORTOBÁGYI 
NYEREGSZEMLE

2015. július 5-én tartották a Hortobágyon a Nyereg-
szemle lovas találkozót.
Ott rendezték meg a Nyeregszemle kupát, a lovasok 
hátas ügyességi versenyét.
Falunkból Varga Réka serdülő III. helyezett lett, Szilaj 
nevű lován. Varga Tamás az ifjúsági kategória I. helyét 
szerezte meg, Legény nevű lovával.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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3 ha berlini gyökér földjében eladó.
Paraszt cserép és piros dudacserép 
eladó.
Érdeklődni: 0620 426-7220 

Köszönöm az önkormányzatnak, 
hogy az ingatlanunknál keletkezett 
problémát a lehető legrövidebb időn 
belül megoldották. Köszönöm a köz-
munkások lelkiismeretes és precíz 
munkáját.
Köszönettel: Fejesné Marika, Rákó-
czi utca

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!
JÚLIUSBAN 

MINDEN 
FESTÉKÁRURA 

ÉS 
HÍGÍTÓRA

10%
KEDVEZMÉNYT ADUNK!

BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

ELADÓ!
Apátfalva, Pacsirta utca 9. szám 
alatti 1,5 szobás konvektoros, bú-
torozott  ingatlan teljes berende-
zéssel 1.400.000 Ft-ért azonnali 
beköltözéssel eladó.

Érdeklődni: Kovács László 
Telefon:  0630 239-9007

SZENT ANNA NAPI FŐZŐVERSENY
A falunapi programok egyike a főzőverseny (2015. július 25. szombat 10 óra), 
melyre grillen, illetve tárcsán sütni szerető csapatok (6 fős) jelentkezését várjuk. 
A verseny nevezési díja 1 000 Ft csapatonként. Minden résztvevő csapat 2 kg csir-
kemellet kap a versenyhez. Székeket és asztalokat biztosítunk. Az összes egyéb 
kelléket a csapatoknak kell magukkal hozni (tárcsa, fűszerek, egyéb kellékek).
A csapatokat „szakértő” zsűri fogja értékelni.

A versenyre jelentkezési határidő: 2015. július 18. 12 óráig a Faluházban!

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2015. 
július 1-től bevezeti a „házhoz menő zsá-
kos” szelektív hulladékgyűjtést. A cso-
magolási hulladékkal megrakott saját 
háztartásban használatos „zsáko(ka)t” 
társaságunk minden hónap első szer-
dáján reggel 6 órától szállítja el váloga-
tóüzemünkben történő utóválogatásra
Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig 
szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t ki-
helyezni az ingatlanuk elé.
Tájékoztatjuk, hogy a „házhoz menő 
zsákos szelektív gyűjtésnél az alábbi 
anyagok helyezhetők el:

 � újságpapír, hullámpapír, karton-
doboz lapjára hajtogatva, szórólap, 
csomagolópapír, tönkrement könyvek, 

prospektusok.
 � üdítő és ásványvizespalack PET 

palack, kozmetikai műanyag flakonok, 
mosószeres flakonok, nylon szatyor.

 � üdítős, energiaitalos- alkoholos do-
bozok, konzervdobozok.
A szelektív hulladékot elhelyezés előtt 
úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet 
foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA 
LAPOSRA!
Hulladékszállítással és bejelentéssel 
kapcsolatos észrevételekkel fordul-
jon bizalommal társaságunkhoz a 
(62) 777-234-es telefonon.

Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.
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Az Apátfalván működő ifjúsági 

klub nyolc tagja (két kísérővel) a 

Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) 

által szervezett táboron az önkor-

mányzat támogatásával vett részt 

Mártélyon 2015. június 29–július 

1-ig. A háromnapos tábor alatt a 

fiatalok számos közösségfejlesztő 

előadáson vettek részt, amelyeket 

például Vajda Árpád, Horváth Ti-

bor tartott.

Az Elephant Studio közreműködésével be-
tekintést nyerhettek a fiatalok az amatőr 
filmkészítés és fotózás alapjaiba is, illetve 
a rádiózás rejtelmeibe a Katt Rádió jóvol-
tából. Ezek eszközeit saját maguk is kezük-
ben tarthatták, kipróbálhatták azokat.
Az ifjúsági csoportok létrejöttének és mű-
ködésének lehetőségeiről több előadó 
tartott tájékoztatást, például a Wemsical 
Ifjúsági és Kulturális Egyesület, aki a sa-
ját egyesületének létrejöttét és működését 
mutatta be.
A táborozás során alkalom adódott Vaj-
da Attila olimpikonnal személyesen be-
szélgetni, és megismerni a pályafutásának 

történetét. Az előadások mellett egyéb szó-
rakoztató programokon is részt vettünk, 
például óriás buborék készítés, világító do-
bókocka készítés vagy a Mártélyi séta.
A táborzáró estén közös bográcsozás volt, 
ahol paprikás krumplit főztünk.
Nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a me-
gyében működő más települések ifjúsági 
szervezeteivel felvehettük a kapcsolatot, 
megismerhettük őket, és egymástól sze-
rezhettünk tapasztalatokat. Az ifjúsági 
klub tagjai nagyon jól érezték magukat, 

új barátságokat kötöttek a táborban meg-
jelent kortársaikkal, szívesen vettek részt 
a programokon.

Ezúton köszönjük Apátfalva Község Ön-
kormányzatának a támogatást és a le-
hetőséget, hogy erre a táborra eljuthat-
tunk. Alkalmazni fogjuk a megszerzett 
ismereteinket.

Molnár Szabina és Imre Krisztofer 
felnőtt segítők

LOVAS NAP
Apátfalva Község Önkormányzata és a község lovasai a Szent Anna Napok kereté-
ben, 2015. július 26-án, vasárnap jubileumi XX. Lovas napot szerveznek
Program: 8.00 Lovas kocsis felvonulás a faluban, a megszokott útvonalon. Akik 
szeretnének a fogatokra felülni 7.50-re jöjjenek a Faluház elé.

 � 9.30 – Megnyitó, nevezések a régi focipályán, lovaspályán
 � 10.00 – Hátas ügyességi verseny
 � 12.00 – Ebédszünet, tombola húzás I.
 � 13.00 – Póni fogathajtó verseny
 � 15.00 – tombola húzás II. Nagylovas gumiskocsis verseny
 � 17.30 – tombola húzás III. Eredményhirdetés

15 tombolaszelvény vásárlása esetén 1 db ebédjegyet adunk ajándékba, melyet dél-
ben babgulyásra lehet beváltani. 100 Ft/jegy
A tombola fődíja: csikó,
Nyeremények: állatok hada, kézműves termékek
Kirakodóvásár, hátas gyermeklovagoltatás, kézműves műhelyek, arcfestés.
Szervező: Darócz Károly, Vargáné Nagyfalusi Ilona

Apátfalva Község 
Önkormányzatának 

ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község 

Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Dr. Szénási Hanna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: 

havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
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