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2016. október

APÁTFALVÁN ÉRVÉNYES VOLT A NÉPSZAVAZÁS!
A 2016. október 2-i országos népszavazás helyi eredménye
Apátfalván a választásra jogosult választópolgárok száma 2504 fő.
1. számú szavazókörben Apátfalva, Templom utca 57. (Faluház) 809 fő
2. számú szavazókörben Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 23. (Óvoda) 816 fő
3. számú szavazókörben Apátfalva, Dózsa
György utca 9. (Óvoda) 879 fő
Az 1. számú szavazókörben szavazóként
megjelent választópolgárok száma: 470 fő.
Ebből érvényes szavazatok száma 440.
Ebből 3 az igen szavazatok száma, 437 a
nem szavazatok száma.

A 2. számú szavazókörben szavazóként
megjelent választópolgárok száma: 431 fő.
Érvényes szavazatok száma 415. Ebből 4
az igen szavazatok száma, 411 a nem szavazatok száma.
A 3. számú szavazókörben szavazóként
megjelent választópolgárok száma: 478 fő.
Érvényes szavazatok száma 460. Ebből 8
az igen szavazatok száma, 452 a nem szavazatok száma.
Apátfalva községben a részvétel 55,07%

demokratikus jogával, október 2-án részt
vett a népszavazáson és kifejezte véleményét a kényszerbetelepítésről.
Az érvényes szavazatok 98,93 százaléka nemleges válasz volt. Lakosaink egyértelmű, elsöprő többségű erővel fejezték
ki, hogy nem kívánnak Magyarországon
kényszerbetelepített, más kultúrájú és vallású emberekkel együtt élni.
Köszönet mindenkinek, aki átérezte e
népszavazás történelmi horderejét és elment a szavazókörökbe leadni a voksát.

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet, amiért az apátfalvi választópolgárok több, mint 55 százaléka élt

Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály
Plébánia tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját az
1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.
Ideje: 2016. október 23. vasárnap, 9 óra
Helye: Faluház nagyterme
Program:
– Ünnepi beszédet mond Antal Sarolta települési képviselő
– Dózsa György Általános Iskola irodalmi műsora
– Emléktábla avatása a 60. évforduló alkalmából
(helyszín: Szefo épülete)
– Koszorúzás

MINDENSZENTEK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE
Ideje: 2016. november 1. kedd
14 óra: Szoborkert
13 aradi vértanú emlékhelye,
I. Világháborús emlékmű
Római katolikus temető
II. Világháborús emlékmű,
Magyar és szovjet katonák hősi sírjai
Ünnepi beszédet mond: Langó Imre települési képviselő
Közreműködik: Mátó Mátyás és az Ifjúsági Fúvószenekar
15 óra: Szertartás az elhunytakért
Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár
Bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
támogatás, Nagylak Önkormányzat által
átutalt működési hozzájárulás bevétele és
a 2015. évi üzemeltetési kiadások különbözeteként Nagylak Község Önkormány Beszámoló hangzott el a könyvtár és zata a feladat-ellátási szerződés szerint
faluház munkájáról. A 2015-ös évben 508.000,-Ft-ot köteles átutalni Apátfalva
23.700 kötetet meghaladó állománnyal Község Önkormányzatának a 2015. évi
rendelkezik a könyvtár. A könyvtárlá- tényadatok alapján.
togatók létszámának növekedése érdekében fokozottan figyelnek az olvasói  Apátfalva Község Önkormányzat
igényekre, melyek nagymértékben befo- Képviselő-testülete megtárgyalta és elfolyásolják az éves állománynövelés során gadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló
a kötetek és folyóiratok témáját. A beirat- 2011. évi XXIX. Törvény 11. §-ában megkozott, könyvtárat aktívan használók szá- határozott 2017-2031 közötti időszakra
ma 2016. augusztusig 122 fő olvasó.
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.
2016. szeptember 20-án ülésezett
a képviselő-testület

 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím alapján benyújtja pályázatát 632 m3 kemény lombos fafajta
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
 Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 74/2013.(05.28.)Kt.
h-val 2013. július 1-től szerződést kötött
Nagylak Község Önkormányzatával az
óvodai nevelési feladatok ellátásáról. A
nagylaki tagintézmény 2016. augusztus
31. napjával megszűnt.
Az óvodai feladat-ellátási szerződés kimondja, hogy a társult önkormányzatok
a tervezett és a ténylegesen felmerülő kiadások és a ténylegesen kapott normatív
hozzájárulások tekintetében az intézmény
éves felhasználása alapján, az éves beszámoló határnapjáig egymással elszámolnak.
A létszám-csökkentési pályázatot 2016.
áprilisában nyújtotta be Apátfalva Község
Önkormányzata, ennek eredményének
kihirdetése (2016.06.23.) után készülhetett el a két önkormányzat közötti elszámolás. A 2015. évi normatíva-elszámolás
alapján kiszámított bevétel, a pályázati

 Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az EFOP-1.3.5-16
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázat
megvalósulása érdekében Együttműködési Megállapodást kötött a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületével.
 A képviselő-testület elfogadta, hogy
a szelektív hulladékgyűjtést a Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
2016. október 1-től minden hónap második hétfői napján végezze.
2016. szeptember 29-én rendkívüli
ülést tartott a képviselő-testület
 Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
felsőoktatásban résztvevő hátrányos szociális helyzetű hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó
fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
 Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a felsőoktatásban
résztvevő hallgatók számára, valamint a
felsőoktatásban tanulmányokat folytatni kívánó fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának

általános szerződési feltételeit elfogadja
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. szeptember

SZÜLETÉS:
09.09.: Tóth Martin
Édesanyja: Restás Marianna
Édesapja: Tóth Ádám
Apátfalva, Délibáb u. 23.
09.10.: Igaz Izabella
Édesanyja: Stanczi Vivien
Édesapja: Igaz Zoltán
Apátfalva, Móricz Zsigmond u. 16.
09.30.: Gyenge Dusán László
Édesanyja: Varga Magdolna
Édesapja: Gyenge László
Apátfalva, Kossuth Lajos u. 92.

HALÁLESET:
Restás Istvánné
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 129.
Élt: 75 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Biró Sándor Apátfalva, Templom utca 103. és Korom Aranka Apátfalva,
Kereszt u. 17.

LAKOSSÁGI HIBA
BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a
közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal
(62) 520-040-es telefonszámán.
Közreműködésüket
előre is köszönjük!
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BURSA HUNGARICA

A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához. A pályázat kiírására 2016.
október 4-ig kerül sor. A pályázatokat a
polgármesteri hivatalhoz 2016. november 8-ig nyújthatják be a felsőoktatási
intézmények hallgatói. A pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha a családjában
az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét,
42.750 Ft-ot, a pályázót egyedül nevelő szülő esetén pedig a kétszeresét
57.000 Ft-ot nem haladja meg.
„A” típusú pályázatot nyújthatnak be
azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatot nyújthatnak be
azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok,
akik a 2014/2015. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert, érettségizett pályázók

jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2016/2017. tanévben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben
ténylegesen megkezdik.

A pályázathoz szükséges kérelem átvehető munkaidőben a polgármesteri
hivatalban Varga Györgynénél, illetve
letölthető a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
AZ APÁTFALVI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
MUNKARENDJE A 2016/2017-ES TANÉVBEN
Kedves Szülők!
Az alábbiakban iskolánk életének néhány olyan időpontjára szeretném felhívni a figyelmüket, ami meghatározza
munkarendünket:
2016. szeptember 1.–2017. június 15. (182
tanítási nap)
Őszi szünet: 2016. november 2-ától 2016.
november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
A téli szünet 2016. december 22-től 2017.
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap 2017. január
3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017.
április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a

szünet utáni első tanítási nap 2017. ápri- 2017. április 12. – nevelési értekezlet: a
lis 19.(szerda).
KIP módszer megismerése
2017. május 26. Családi nap és Dózsa-nap
A 8. osztályosok ballagási ünnepsége
2017. június 15. Rendvédelmi nap
2017. június 17-én lesz.
Szülői értekezletek:
A témahetek megszervezése:
2016. október 10. Szülői értekezlet, szak– digitális témahét 2017. április 3. és 2017.
tanári fogadó órák
április 7. között,
2016. november 24. Pályaválasztási szülői
– fenntarthatóság-környezettudatosság téértekezlet
mahete 2017. április 24. és 2017. április 28.
2017. február 6. Szülői értekezlet, fogadó
Országos kompetenciamérés: 2017. má- órák
jus 24.
2017. január 31. Iskolahívogató: Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola beNyelvi mérés: 2017. május 17.
mutatkozása a leendő elsős szülőknek,
Az Apátfalvi Dózsa György Általános
nyílt órák március folyamán
Iskola tanítás nélküli munkanapjainak
Az alsós szülői értekezletek időpontfelhasználása:
jait a tanítók egyeztetik a szülőkkel és az
2016. október 3. Őszi „ökodályverseny”
iskolavezetéssel.
(Ez sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt kéBalázs Katalin Judit
sőbbi időpontban kerül megtartásra.)
mb. igazgató
2016. október 15. Munkanap áthelyezés miatt.
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SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN

PAPÍR
GYŰJTÉS!

2016. szeptember 17-én sportnapot szerveztünk a diákjainknak.
Az alsósok változatos feladatokat oldottak meg egy játékos akadálypálya mentén,
pontokat vadásztak a sikeres megoldásokért. Sok szülő és az apátfalvi ifjúsági klub
tagjai is segítették a munkánkat. Köszönjük
önzetlen segítségüket. A felsősök izgalmas
focimeccset vívtak egymással, a lányok pedig streetball meccsen mérték össze erejüket. 10 órától a gyerekek zenés zumba
foglalkozáson vettek részt. Az első futók
megérkezése után közösen szurkoltunk a

Mocorgóknak. A nap végén az Apátfalvi
Önkormányzat által biztosított üdítőket és
csokikat kapták meg a programban részt
vevő gyerekek. Köszönet illeti a program
lebonyolításában részt vevő kollégákat:
Csávás Antalnét, Csomor Nórát, Zomboriné Őze Editet, Ludányi Tamást, Gyuricsekné Szilvási Máriát, Mátó Lajost, Bereczki
Lászlót, Tóth Lászlót, hogy szabadidejüket
feláldozva érdekes sport délelőttöt szerveztek a gyerekeinknek.
Balázs Katalin Judit

2016. október 27-én (csütörtökön) az iskola udvarán papírgyűjtést tartunk. Az összegyűjtött
papírhulladékot reggel nyolctól
délután négyig tudjuk átvenni.
Idén is meghirdetjük az osztályok
közötti versenyt, hogy kiderüljön, kik tudják a legtöbb papírt
összegyűjteni.

VERSENYRE
FEL!

MARATON – VÁLTÓ FUTÁS VOLT FÖLDEÁKON

2016. október 1-én csodálatos
időben rendezték meg a földeáki
Maraton – váltó futóversenyt.
Iskolánk csapata is részt vett 22 tanulóval,
már negyedik alkalommal ezen a megmérettetésen. Az előző évi jó eredmények, előre vetítették, hogy ebben az évben is valami hasonlóval rukkol elő az iskolai csapat.
Nagyon izgalmas és nagyon szoros versenyben sikerült az I. helyet megszerezni

iskolánk csapatának. A tanulóink az egész
verseny alatt igazi küzdő szellemről, csapat egységről tettek tanúbizonyságot, kitartóan és lelkesen buzdították egymást.
Az összes tanuló kiemelkedőt teljesített,
kiemelném a három legjobb fiú kimagasló teljesítményét, név szerint Bájer Dániel
8. osztályos, Matajsz János 8. osztályos és
Szabados Dávid 7. osztályos valamint Suhajda Lilla 6. osztályos tanulókat. Szűkös

időkeretünk miatt az eredményhirdetésen
nem vehettünk részt, de a hét folyamán a
rendezők itt helyben adják át a díjakat iskolánk tanulóinak. Gratulálunk minden
versenyzőnek, ez egy igazán jó buli volt és
reméljük ezt a szép sikert a következő versenyen is hozzák majd.
A csapat tagjai: 5. osztály: Kerekes Nóra,
Balogh Nikolett, Rácz Tímea
6. osztály: Varga Csenge, Rácz Enikő, Suhajda Lilla, Bitter Brendon
7. osztály: Mátó Domonkos, Vörös Péter,
Konkoly Tifani, Rabi Patrik, Szabados Dávid
8. osztály: Bájer Dániel, Szabados Adrián, Jakobovics Dávid, Matajsz János, Mezei Boglárka, Gaudi Cintia, Marjai Laura,
Igaz Ákos.
Tartalék: Simon Brigitta, Antal Tamás 6.
osztályos tanulók.
Köszönöm a kísérő nevelőknek, Balázs
Katalinnak, Tóth Lászlónak a munkáját.
Bereczki László
testnevelő
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Felhívás általános iskolásoknak

KEDVES GYEREKEK!
Apátfalva Község Önkormányzata arra buzdít minden iskolás
gyereket, hogy a 2016–17-es tanévben
a lehető legjobb tanulmányi eredményt érje el.
A LEGJOBBAN TELJESÍTŐ DIÁKOKAT AZ ÉV VÉGÉN
NAGYSZERŰ AJÁNDÉKOKKAL DÍJAZZUK!
Részletekről későbbi lapszámunkból értesülhettek,
addig is eredményes tanulást!
Apátfalva Község Önkormányzata

BÍBIC OVIS HÍREK
„A sport a test útján nyitja meg a lelket…” (Szent Györgyi Albert)

SPORTNAP AZ ÓVODÁBAN

A hagyományokhoz híven, az
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-bölcsőde mindhárom tagintézménye csatlakozott a községben
megrendezésre került sportnapi
rendezvényhez 2016. szeptember
17-én szombaton.
Mozogni jó, mozogni kell! A mozgás fejleszti a gyermekek állóképességét, egyensúlyérzékét, izomrendszerét, koordinált
mozgását és nem utolsó sorban személyiségét. Vegyük komolyan mindannyian
a mozgás fontosságát, a legjobbat tennénk gyermekeinknek és magunknak is.
A sportolás által fejlődik szabálytudatunk,
türelemre, kitartásra nevel mindenkit.
Verőfényes napsütésben, a közös

sportnapon nagy számban jelentek meg a
gyermekek és szüleik, valamint az óvoda
dolgozói. A faluház előtti téren egy közös
zenés bemelegítés után–melyet Zsuzsi óvó
néni vezetett – megalapoztuk a sportnap
jó hangulatát. A „móka-torna” nagyon
tetszett a gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt. A bemelegítés után előkerültek
a motorok és kerékpárok, majd elkezdődött a kiscsoportosok versenye. A középső
és nagy csoportosok a kicsik sikereit látva még nagyobb kedvvel várták a sorversenyeket. Minden óvó néni és dajka néni
besegített abban, hogy a gyerekek aktívan,
sikerélményhez jutva bekapcsolódjanak
és elvégezzék az ügyességi feladatokat. A
kis sportolók igazi versenyszellemben

küzdöttek. a támogató szülők szurkolása közepette. Nagyon ügyesen teljesítették a feladatokat. A versenyek végén aki
elfáradt, az leülhetett az árnyékos fák alá,
és elfogyaszthatta üdítőjét és a friss kalácsot, melyet az Önkormányzat biztosított
a résztvevőknek. A délelőtt végén „papír
éremmel” jutalmaztuk az ügyesen sportoló óvodásokat.
A jó időben a délelőtt hamar eltelt. Az aktív
időtöltés sok-sok mosolyt csalt az apróbb
és nagyobb óvodás gyermekek és a résztvevők arcára. Bízunk abban, hogy az élmények hatására továbbra is aktívan részt
vesznek majd hasonló rendezvényeken.
A Rákóczi utcai Óvoda
óvodapedagógusai és dajka nénik
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A SZIGETHÁZI ÉLET
AZ ISKOLAKEZDÉSSEL SEM ÉRT VÉGET
Szeptember 3-án egy hatalmas 35 fős
szülinapozással, főzéssel, baráti beszélgetéssel indult a Szigetházban az ősz.
A makói Kálvin Iskola szeptember 9-én
egy szórakoztató családi délután keretein
belül ünnepelte meg az iskolakezdést.
26 gyermek és szüleik együtt élvezhették
a pátfalvi játékokat, mely a Langó Hagyományőrző ház udvarán került megrendezésre. A játékokban nem csak a
gyerekek, de a szülők is örömmel vettek
részt, melyet ők is igazán élveztek. Miután kimulatták magukat Langóné Rózsika néni, és férje Imre bácsi körbe vezették
a családokat a házban, felelevenítve a régi
hagyományokat. A kis iskolások nagy élménnyel távoztak, mert megismerhettek
olyan eszközöket, tárgyakat, amik számukra ismeretlenek voltak, és egy szép
délutánt tölthettek el iskolatársaikkal és
szüleikkel együtt.
A szigetház szeptember 16-án egy 34 fős
csoportnak adott szállást egy nagyon nemes cél érdekében. Motorosok érkeztek
az ország több tájáról, hogy együtt látogassák meg a dévai gyermekotthont, melyet Böjte Csaba vezet, ezzel örömet szerezve az ott lakóknak. A mostani alkalom
volt a 12-ik, hogy a társaság összefogott
a gyermekekért. Sokan közülük, már az
első alkalommal is részesei voltak eme
önzetlen kezdeményezésnek. A nálunk
megszálló motoros társaság, elmondta,
hogy számukra nem az a legfontosabb,
hogy adományt vigyenek, és gyűjtsenek

az ottani gyermekeknek, hanem sokkal
inkább a feladatuknak érzik, hogy örömet szerezzenek nekik azzal, hogy meglátogatják őket, és különböző interaktív
programokkal színesítik meg az életüket,
például a velük együtt való motorozás,
játék, beszélgetés. A többszöri látogatások alkalmával, egyesekkel személyes
kapcsolat is kialakult, így a gyermekek
minden évben örömmel és izgatottan
várják őket. A csoport vezetője egy szép
gondolattal illette a számukra minden

alkalommal ugyan olyan szívfacsaró érzést nyújtó túrát: „Az ember ilyenkor jön
rá, hogy jobb adni, mint kapni.”
Szeptmeber 17-én ismét egy jó hangulatban eltelt osztálytalálkozónak adott
helyet a Szigetház.
Szeptember 24-én a makói Szent István
Egyházi Általános Iskola nővérei kenutúrán vettek részt.
a Szigetház dolgozói

2016. október
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ŐSZI SZÜNET

Október 31-től november 4-ig (1-én nem) a
Szigetház színes programokat biztosít a gyermekek számára 13-tól 16 óráig az őszi szünetre való tekintettel.
Az érdeklődőket hétköznap reggel 8-tól délután 16 óráig várjuk a Szigetházban. Jelentkezni október 24-ig lehet korlátozott számban. (maximum 30 fő)

ÉLELMISZER ADOMÁNYOSZTÁS

2016. szeptember 16-án a magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének makói
kirendeltsége az Apátfalva község Önkormányzatával közösen tartós élelmiszer csomagot nyújtott át öt nehéz anyagi körülmények
között élő család számára. A makói Vöröskereszt pályázati úton nyert pénzösszeget, a Makó és vonáskörzetébe tartozó településeken
élő hátrányos helyzetű családok segítésére
fordítja. Ebből az összegből tartós élelmiszereket vásárol és két alkalommal öt–öt család,
számára nyújtja át. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a családok nevében a magyar
Vörös
kereszt Csongrád megyei szervezet
makói kirendeltség dolgozóinak az önzetlen
munkájáért!
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető

RUHABÖRZE AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN

2016. szeptember 9-én és 2016. szeptember 20-án
az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálata a szegedi telephelyű Mátrix Közhasznú Alapítvány jóvoltából két napos ruhabörzét tartott a Szolgálat
kerthelyiségében.
Az adomány között található volt gyermek és felnőtt ruha egyaránt. A börze iránt nagy volt az érdeklődés. Sok szülő gyermekeinek gyűjtött nyári
illetve téli ruhákat de voltak, akik saját részükre
gyűjtögettek különböző ruhaneműket.
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető
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VÁLTOZÁSOK AZ APÁTFALVA SC KÖRÉBEN

U19-es csapatunk
Tisztelt Apátfalviak, Szülők, Futball barátok, érdeklődők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelentős változások történtek a nyáron az Apátfalva SC labdarúgó
szakosztályánál.
Majó Ádám edzővel elváltak útjaink, helyét Koczkás Zoltán vette át.
Edzőink így a következőképpen alakultak:
Koczkás Zoltán (felnőtt csapat, U13/U14,
U9), Karsai Gábor (U19, U11, U7), Köteles Attila (kapusedző, Lánycsapat).
A felnőtt csapathoz új igazolások is érkeztek: Farkas Dániel, Katona Attila, Nagy
Imre, Rudisch Ferenc (mindannyian Makó FC U19), Graur Demeter (újrakezdte,
korábban Makó FC U21), Herczeg Tamás (USC Tanárképző), Kerekes Roland
(Deszk SC), Maglóczki Zsolt (Maros-menti UFC), Matuz Tamás (Makó FC).
Egy távozónk volt: Gyuris István, aki vis�szatért Csanádpalotára.
A keret így fiatalodott, kezd összerázódni
a csapat, de még kell egy kis idő a teljes
összeszokásra. A fiatalítás miatt erre van

Az U9-es csapatnál (2008-2009-es születésűek) egyelőre kevés gyermek van, ide
várjuk legfőképpen a sportolni, mozogni,
focizni szerető fiúkat, esetleg lányokat!
Az U9-es csapatunk a kevés létszám ellenére a 2. makói Bozsik Programon, 14 csapatos tornán döntőt játszott a Szeol U9-es csapatával! Igaz kikaptunk 3:1-re de a srácok
nagyot küzdöttek és egy remek eredményt
értek el egy olyan csapat ellen, ahol kiválogatás alapján lehet bekerülni! Az U11-es
(2006-2007-es születésűek) és U13/14-es
(2003-2005-ös születésűek) korosztályok
létszámban jól állnak, az eredményeket
tekintve pozitív jövőkép áll előttünk! Az
U14-es csapatunk a megyei U14 „C” csoportjában szerepel, 2 mérkőzés után
2 győzelemmel, 30 rúgott góllal, és csak

is esély, biztató jövő áll előttünk.
A csapat jelenleg a Csongrád Megyei
II. osztályban szerepel, a 8. forduló után a
9. helyen, 3 győzelemmel, 1 döntetlennel
és 3 vereséggel, 10 ponttal áll a tabellán. Az
utánpótlás korosztályoknál a kezdeti
nehézségek ellenére is helyreálltak a
dolgok. Az U7, U9,
U11 és U13-as csapataink a Magyar
Labdarúgó Szövetség által létrehozott
Bozsik Programban
játszanak, a mi csa- U9-es csapatunk a kis létszám ellenére a 2. makói Bozsik Programon,
14 csapatos tornán döntőt játszott a Szeol U9-es csapatával! Igaz, kipataink a Makói és
kaptunk
3:1-re, de a srácok nagyot küzdöttek és egy remek eredményt
Szegedi körzethez
tartoznak. Az óvo- értek el egy olyan csapat ellen, ahol kiválogatás alapján lehet bekerülni!
dákban toborzásokat tartottunk, melynek eredményeképpen
14-16 óvodás korú gyermek (2010-2011-es
születésű) látogatja az U7-es edzéseket. Fiúk mellett lányok is részt vesznek a foglalkozásokon, mindenki nagyon élvezi ezeket.

3 kapott góllal a tabella 3. helyén áll.
Az U19-es ifjúsági csapatunk jelenleg a
Megyei U19-es osztály „B” csoportjában
szerepel, 4 mérkőzés után 6 ponttal, 13 rúgott és 13 kapott góllal a 8. helyen áll. A fiúk már második éve szerepelnek ebben az
osztályban, a tavalyi „tanuló év” után sem
esett szét a társaság. Az edzések jó hangulatban, barátias légkörben telnek!
Az U19-es csapatunk.
Csapatainknak további sok sikert kívánunk! Minden szponzorunknak és szurkolónknak pedig köszönjük az eddigi támogatását! Sok türelmet kérünk, a munka
meg fogja hozni a gyümölcsét!

U14-es csapatunk a megyei U14 „C” csoportjában szerepel, 2 mérkőzés után
2 győzelemmel, 30 rúgott góllal, és csak 3 kapott góllal a tabella 3. helyén áll.

Apátfalva SC vezetősége
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Útmenti keresztek Apátfalván
A XV. század végére Európában elterjedtek a kültéren (tehát nemcsak templomokban) felállított keresztek. Manapság
egyre több településen, egyházközségben
ismerik fel e keresztek szakrális művészeti (népművészeti) értékeit, így egyre több
helyen újítják fel ezeket.
Az út menti keresztek többségét nem az
egyház állíttatta. A hívek összefogása,
egy-egy módosabb gazda vagy földbirtokos család fedezte a költségeket. Az egyház az újonnan állított kereszteket díszes
ünnepség keretében felszentelte (benedikálta, azaz megáldotta).
Ezeket az útmenti kereszteket főképpen
települések határainál az utak mentén, országos jelentőségű utak, vagy mellékutak
mentén, utak kereszteződéseinél, erdők,
facsoportok szélénél állították fel.
A keresztek anyaga készülhetett teljesen
kőből; a talapzat kőből, rajta a feszület
díszes kovácsoltvasból vagy a kereszttel
együtt a talapzat is vasból; készülhetett
teljesen fából, rajta pléhből, bádogból kivágott festett korpusszal. Egyszerűségüknél fogva ezek voltak a leggyakoribbak, s
ezeket nevezték a népi szóhasználatban
pléh Krisztusnak. Ezeknél a bádog-kereszteknél gyakran megjelent tartozék volt
a csipkés szélű, ”rojtokkal” díszített, a kereszt vízszintes szárait összekötő, félköríves bádogtető is. Ezek a pléhkrisztusok
leginkább az Alföldön terjedtek el.
Az út menti kereszteket, hogy jelentőségüket kiemeljék, ill. hogy megvédjék a
közvetlen környezetét, gyakran kerítéssel
vették körül. Ezek készülhettek falécből,
pallókból, a módosabb állíttató díszes
kovácsoltvasból alakította ki. Az egykori
Csanád vármegyei Apátfalva bel- és külterületén több olyan robusztus megjelenésű
kereszt látható manapság is, amely magas,
sárgára festett (helyi fogalomhasználattal:
meszelt) kő- vagy téglaépítmény, rajta díszes kovácsoltvas feszülettel, a fő oldalán
pedig egy külön mélyedésben egy festett

képet, bibliai jelenetet, legtöbbször a Piétát (a Fájdalmas Anya ölében tartja a halott Jézust) helyeztek el.
A XVIII. századtól a napi gyakorlatban a
tájékozódás volt az elsődleges szerepe.
Ezek az építmények jelezték a földrajzi tájegységek, egy falu, tanya, szántóföld, legelő, földbirtok vagy dűlő kezdetét vagy végét. Támpontot adtak. Nem véletlenül nevezték ezek egy részét birtokkereszteknek.
Az ország azon vidékein, ahol a központi
településen kívül elszórtan sok tanya állt
(az Alföld ilyen volt), ezeken a tanyákon
élőknek nem volt módjuk minden vasárnap a templomot felkeresni, sokszor a
nagy távolság miatt, ill. közlekedési eszközök hiányában, így ezek a keresztek szolgáltak alkalmi istentiszteleti helyként is.
Átvitt értelemben azonban ma is őrzik a
lelki eligazodást, az ember korlátainak
fontosságát, a földön túli értékekre való
odafigyelést. Ezek a keresztek manapság
is legalább egy-egy rövid imádságra, vagy
egy egyszerű keresztvetésre indíthatják az
előttük elhaladót.
A keresztek állításának természetesen egyéb okai is lehettek. Őrizhetik pl.
egy-egy sorscsapás emlékét. Ezek a keresztek lehetnek fogadalmi emlékek is,
készülhettek hálaadásból, valamely elnyert isteni ajándékért (fogadalmi keresztek). De gyakran állítottak kereszteket
egy-egy tragédia helyszínén emlékeztetőül, vagy hálából valamilyen bajból való
megszabadulásért.
Ha a kereszt előtt elhaladtak, az asszonyok
keresztet vetettek magukra.
Fontos ájtatossági helyek voltak a
keresztek.
Apátfalva község belterületén három fakereszt, három vaskereszt, a külterületen
négy vaskereszt áll.

kereszt, a Langó család jóvoltából. Ezen
a környéken már az 1783-ban készült I.
katonai térkép is föltüntet egy útszéli keresztet. Ehhez a pap vezetésével még az
1930-as években is jártak májusi ájtatosságra. Vittek feszületet, lobogót és virágot.
Útközben imádkoztak és énekeltek.
Ez a kereszt eredetileg nem itt állt, egy
közeli helyről lett áttelepítve. Langó Ferenc és Langó Mátyás állította 1957-ben.
Saját kezükkel faragták akácfából a fa
részt, jól láthatók az elnaggyázott baltanyomok. 2015-ben Langó Zsolt és a család ma élő tagjai körbenézték a keresztet,
kisebb mozgatás hatására kidőlt. A Langó család 2016-ban új keresztet készített,
2016. március 19-én szentelték fel. Kerítése nincs.
2. A második fakereszt a Rákóczi utca
elején áll, a Kereszt utcánál a kereszteződésben. Itt búzaszentelést tartottak. Ez
a kereszt 1988-ban díszkerítést kapott. Elbontott temetői sírrácsból Varga József készítette, halványzöldre festette.
2012-ben a kereszt már nagyon rossz állapotban volt, ezért kivették, és másik fakereszt került a helyére. A kereszt körül
ezüst színű lett a kerítés, virágcsokrok
díszítik. A kereszt előtt márványtábla áll.
Felirata: Szent Gellért-kereszt
„Vándor ki e kereszt előtt elhaladsz, Köszöntsd rajta függő Megváltódat!
Szíved és ajkad őszinte imája Esdjen égi
áldást rád és családodra!”
Az egykori évszázados kereszt helyén az
erdélyi Székelyvarság buzgó plébánosának
és híveinek adományából újraállíttatta Apátfalva hívő népe az Úr 2012.
esztendejében.
Álld meg, Uram, mindazokat, akik e kereszt felállításában buzgólkodtak!

3. A harmadik fakereszt 2015. július 26án lett állítva a falu fogadalmi ünnepén. A
1. Legrégibb a Templom utca és Kölcsey Szent Anna kereszt nevet viseli. A Szoutca kereszteződésében álló fakereszt. borkertben található a vasúti átjáró melA Historia Domus szerint 1860 május 14- lett. A kereszt előtt váza, benne virágok
én lett állítva a Templom utcai nyugati vannak. 2016-ban kerítést emeltek köré.
Fakeresztek
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Hatszögletű tégla alapra helye- született Mátó Mihályné az Antal-keresztzett vaskeresztek:
hez fűződő emlékét így idézte föl: „Amikor első osztályos voltam, mint szívgárdisMinden kereszt a 6. kivételével nyolcszög- ta mentünk oda Szent Márk napján (ápriletű alapra épült
lis 25.) búzaszentelésre. Reggel indultunk
a pap vezetésével. A keresztet fiú vitte, a
1. A templom előtti kereszt (régi elneve- három-három kis lobogót és a két nagy
zése: Templom téri kereszt ) 1844 szep- lobogót lányok. Útközben imádkoztunk,
tember 29-én szentelték fel.
énekeltünk. Előre vágtak le búzát, azt a
1962. június 21-én veszélyes helyzettől pap megszentelte.
mentette meg a híveket. Egy részeg kocsis
megvadult lovaival az úrnapi körmenet 4. Mély vallási buzgalom hozta létre a kirésztvevői felé vágtatott, de csodával hatá- rályhegyesi és csanádpalotai út találkozáros módon sebesülés nem történt, a kocsi sánál a Langó-keresztet. Langó Mihály
a keresztnek ütközött, azt ledöntötte. A és felesége, Balog Anna Isten dicsőségére
korpusz sértetlen maradt, de a keresztet 1866-ban állíttatta. Szűcs János plébános
negyven helyen kellett meghegeszteni.
szerint Langó Mátyás jóravaló, buzgó katolikus, aki fél éjszakákat is elimádkozik a
2. A község keleti határánál, a Széche- tanyája sarkán lévő kereszt előtt, sőt a tanyi utca legelején, közvetlenül Magyar- nyai nép a Langó-kereszt előtt végez ájtacsanádnál lévő kereszt 2015-ben szépen tosságokat, különösen pénteken és vasárfelújított gondozott, ápolt. Ezen a környé- nap is, mikor az utak állapota miatt vagy
ken a II. József kori katonai fölvétel jelöl más okból misére nem mehet.
egy keresztet. Amikor még gyalog jártak
a radnai búcsúba, itt mindig megálltak 5. A makói országút mentén, a Csorgón
imádkozni.
túl áll a Kiss Lajos-féle kereszt.
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Néprajzi gyűjtőutak Apátfalván.

2016. szeptember 9-én Kun Kovács László
néprajzi gyűjtő, a hagyományos népi halászat szakértője, valamit makói és szegedi néprajzosok látogattak el adatgyűjtésre
Langó Imre és Fejes Ferenc halászokhoz.
A két halász a marosi halászati módokról
beszélt a kutatóknak.
2016. szeptember 30-án Vargáné Antal
Ilonát kereste meg a Nemzeti Művelődési
Intézet.
Az apátfalvi népi imákról készítettek
felvételt.
2016. szeptember 4-én vasárnap rendezték meg Makó-Bogárzóban a nagybúcsút.
A szentmise mellett a templom körül kézműves kirakodóvásár, kulturális bemutatók és népzenei műsor is szórakoztatta a
búcsúra kilátogatókat. Apátfalváról Simon
Mihályné virágokat, kegytárgyakat árusított, Rigó Angéla kézműves szappanokat
árult, Kakas Istvánné horgolást tanított és
kiállította kézimunkáit, Vargáné Nagyfa3. A település nyugati szélén, a makói or- 6. Továbbhaladva, a makói műút mellett lusi Ilona Apátfalva települési értékeit muszágút kezdeténél lévő Antal-keresztet van az egykori Macsán-tanyánál a Ma- tatta be, kiállítás és gyermek foglalkozás
Antal Márton állította az 1863. évi nagy csán- vagy határkereszt. Négyszögletű keretében.
aszály után. A kereszt körül eredetileg téglaalapra épült.
kerítés volt, ami védte a legelésző állatokÉrtékek napja
tól, és figyelmeztette az arra járót a hely 7. A Királyhegyes felőli út közelében áll
szent voltáról. A keresztet körülvevő kerí- a Kardos Noé-féle kereszt, ezt a köz- A Nemzeti Művelődési Intézet 2016. szeptést 2004-ben lebontották. 120 cm magas ség egykori bírája emelte. Mindet ma is tember 10-én szombaton, rendezte meg
és 2mx2m alapterületű volt. A kereszt és gondozzák.
a Csongrád Megyei Értékek Napját Maa korpusz öntöttvasból készült. Mai élő
kón, a Korona Konferencia Központban,
Veréb Anett
családtagok: Beke Mihály. Az 1928-ban
a Hagymafesztiválhoz kapcsolódva. A
konferencián a Csongrád Megyei Értéktár
mellett 7 település: Makó, Hódmezővásárhely, Ásotthalom, Apátfalva, Mindszent,
Mórahalom és Deszk mutatta be szakmai
előadások formájában értéktárát. Apátfalváról Vargáné Nagyfalusi Ilona a Települési Értéktár Bizottság elnöke beszélt.
A kulturális bemutatkozóban Vargáné Antal Ilona népi imákat imádkozott, Korom
László citerázott. A mesterség bemutatón
Csapó Jánosné a fehérhímzést mutatta be,
és Vigh Antal kast kötött.
A Nemzeti Művelődési Intézet célja a konferencia megszervezésével az, hogy a jól
működő értéktárak munkáját követendő
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példaként tárja azon települések elé, ahol
még nem gyűjtötték össze helyi értékeiket;
hogy azok kedvet és iránymutatást kapjanak ehhez a település- és közösségfejlesztési szempontból is fontos tevékenységhez.
Újabb megyei érték Apátfalváról
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság
2016. szeptemberben tartotta ülését, melyen a Csongrád Megyei Értékek közé
emelték az archaikus népi imákat. Az
Apátfalváról érkezett javaslat már a negyedik, mely helyt kap a 78 megyei értékek
között. (fehérhímzés, Bíbic könyvek, festett bútor)
Vargáné Nagyfalusi Ilona

Tisztelt Gazdálkodók!!!!

ELJÖTT A BÚCSÚ IDEJE
Értesítem Önöket (Titeket), hogy 2016. szeptember 22. az
utolsó munkanapom, mint falugazdász. Nyugdíjas lettem,
s ezúton szeretném megköszönni az együtt töltött éveket, a
közös munkát Mindenkinek.
Köszönöm a gazdálkodóknak a megértő (esetenként sok-sok
várakozás, akár a programok nem megfelelő működése, akár
más gondok miatt) együttműködést, köszönöm a községi vezetők, vezetőségek támogatását, a helyi intézmények dolgozóinak maximális támogatását, együttműködését.
Remélem, még sokszor találkozunk, ha nem is itt a munkahelyen, de mondjuk az utcán, piacon, vagy bárhol másutt.
Azt kívánom mindenkinek, hogy erőben, egészségben folytassák és nem utolsó sorban eredményesen a gazdálkodásukat. Ebben segíteni fog utódom, Fehér Attila falugazdász, aki
több éves gyakorlattal rendelkezik. A fogadóórák időpontja
nem változik, problémáikkal keressék bátran a megszokott
ügyfélfogadási időben.
Még egyszer köszönöm az együtt dolgozást!
Tisztelettel: Nagy Csaba falugazdász

Apátfalva Község Önkormányzata és az Apátfalvi Gazdakör Nagy Csaba falugazdász nyugdíjba vonulása alkalmából köszönetét fejezi ki a sok éves, az apátfalvi mezőgazdasággal foglalkozó lakosok érdekében végzett áldozatos munkájáért. A nyugdíjas évekre kívánunk nagyon jó
egészséget, és nagyon sok boldogságot!
Apátfalva Község Önkormányzata,
Apátfalvi Gazdakör

A KÖNYVTÁR
RENDEZVÉNYEI:
Az Országos Könyvtári Napok keretében:
október 4. 15:00 Pályázat interjú készítésére eredményhirdetés (beadási határidő: október 3.)
október 6. 12:00 Kiállítás megfilmesített könyvekről
október 7. 11:00 Joós Tamás előadása kisgyermekeknek
október 15. 10:00 Gyerekeknek kézműves foglalkozás
(őszi termésekből és levelekből mesefigura készítése)
október 17. 16:00 Fotópályázat egy könyv karakteréről
vagy jelenetéről eredményhirdetés (beadási határidő: október 13.)
október 19. 10 óra Ringató (a Faluház szervezésében).

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
történelmi előadást hallgathatunk meg

Pintér István történész előadásában.
Az előadás helyszíne: Faluház (könyvtár)
Ideje: 2016. október 17. (hétfő) 17 óra
(Belépés: ingyenes)
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GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL – 2016

Szeptember 17-én délután kettő órakor
a Hunyadi utcai parkban vette kezdetét a
második Gasztronómiai Fesztivál, melyet
Apátfalva Község Önkormányzata szervezett meg a tavalyihoz hasonlóan. A Napsugár Baráti Klub lelkes és önzetlen tagjai
idén is kitettek magukért. A kihelyezett mobilkemencékben és gázrózsákon sültek a finomabbnál finomabb ételek. Folyamatosan
készült a kőttes, a csörege, a kenyérlángos,
a lángos, a réteges tepertős pogácsa, a vizenkőt. Kerekes Róbert és felesége vezette
be az érdeklődőket a kalácskészítés rejtelmeibe. Emellett az óvodai konyha dolgozói
által készített két nagy tepsi almás bélest is
jó ízzel fogyasztották a kilátogatók. Természetesen nem csak sütemények készültek
ezen a napon. Az Önkormányzat felajánlásában disznókat és kakasokat vágtak le,
hogy belőlük aztán elkészülhessen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából
a paradicsomos káposzta, Szilágyi Mihhály,
Langó Imre és Lipták Mihály közreműködésében babgulyás, a kakaspaprikás és Kiszely Jánosnak köszönhetően a disznópaprikás. Szükség is volt erre a temérdek ételre,
hiszen több mint 500 fő regisztráltatta magát a rendezvényen azért, hogy lehetősége
legyen megkóstolni a fentebb említett ételeket. A sütkérezés mellett akadt egyéb látványosság, néznivaló is a szombat délutáni
programok között. A Napsugár Baráti Klub

asszonyai közül többen is várták az érdeklődőket, hogy beavathassák őket a csigatészta elkészítésének rejtelmeibe. Kisebb kiállítás keretében a Langó Hagyományőrző
Ház állított ki régi eszközöket, edényeket,
használati tárgyakat, melyek kapcsolódnak,
kapcsolódtak a gasztronómiához. Emellett lekvárokból és befőttekből is tartottunk
kiállítást, melyeket megtekinthettek az érdeklődők. A Faluház és a Szigetház dolgozói várták a gyerekeket csillámtetoválással
és arcfestéssel. Az első fellépőként Apátfalva Község Önkormányzata Mívesház

Manufaktúrájának divatbemutatóját csodálhatták meg az érdeklődők. Ezt követte
egy vicces vetélkedő, melynek résztvevői az
ide kilátogató apátfalvi fiatalok közül kerültek ki. A folytatásban Raffai Vivien énekelt
a színpadon édesapja zongorakíséretével,
aki a jazz és a popzene világából hozott nekünk egy csokorra valót kedvenc előadói
közül. A program következő állomásaként
a tombolahúzás következett. Minden regisztrált vendég kapott egy tombolaszelvényt, amellyel részt vehetett a sorsoláson.
Az Önkormányzat felajánlásából kerületek
ki a tombolatárgyak. Több tucat tárgy várta leendő gazdáját. Lehetett nyerni kötényt,
kulcstartót, konyharuhát, 5 kg burgonyát,
csirkét, fakanál szettet, pólót, szőnyeget,
párnát. A három fődíj közül a harmadik
egy nagyméretű szőnyeg volt a Mívesház
Manufaktúra jóvoltából, a második díjat
Károlyi Sándor ajánlotta fel a saját maga készítette befőttekből és lekvárokból. A fődíjat az Önkormányzat asztalos műhelye készítette el, mely egy kávézóasztalból és két
darab székből állt. A Fesztivál következő
programpontja „A legszebb konyhakertek”
címmel életre hívott országos kezdeményezésben résztvevők kihirdetése és díjazása. A
díjazottak Bálint Antal Mihályné és Károlyi Sándor. Gratulálunk nekik! A díjátadást
követően a színpadot ismét a Mívesház
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Manufaktúra vette birtokba. A divatbemutatót követően, de még a sztárvendég
fellépése előtt, Lázár János országgyűlési
képviselőnk tette tiszteletét eme rendezvényünkön. Beszédében gratulált és egyben
meg is köszönte a sütés – főzésben résztvevőknek áldozatos munkáját, és további
jó szórakozást kívánt a jelenlévőknek. A
Hidvégi Band fellépése után az előzetesen
meghirdetettek szerint Retro Disco következett, amely éjfélig biztosította a szórakozni vágyók jó hangulatát.
Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy
mindenkinek megköszönjem az állhatatos
segítségét, amely nélkül nem valósulhatott
volna meg a II. Gasztronómiai Fesztivál.
Köszönöm Önöknek, Nektek a segítséget.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója

Apátfalva Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindenkinek,
aki a szeptember 17-i Félmaraton és az Apátfalvi Gasztronómiai Fesztivál
megvalósításában önzetlenül segédkezett.

KUKORICA FESZTIVÁLON JÁRTUNK TORDÁN
Szeptember 24-én szombaton
nyolc fővel útnak indultunk a
szerbiai Tordára, hogy eleget tudjunk tenni meghívásuknak, amel�lyel a VIII. Kukorica Fesztiválra invitáltak bennünket.
A rendezvényre több magyarországi és
vajdasági vendég érkezett. A kultúrotthonnál tartott megnyitó után a települések szakácsai a főzőversenyhez készültek,
a többi résztvevő pedig lovas fogattal és
pótkocsis traktorral, zenekar kíséretében
a kukoricaföldre indult.
Ezután a kultúrotthon előtti téren folytatódott a rendezvény. Idén az amatőr
szakácsok a hagyományos ételek elkészítésében versenyezhettek. Délután a színpadon tartották a kukoricatörő-verseny, a
főzőverseny és a legjobb pálinka verseny
eredményhirdetését. Dobai János, Torda
polgármestere a mesterszakácsokból álló
zsűri döntése alapján különdíjat adott át
csapatunknak a csirkepaprikásért, amit
ismét főszakácsunknak Kiszely Janinak

köszönhetünk. Már
rutinosak voltunk
és ezért nem maradhatott el a siker!
A legjobb pálinka
versenyben harmadik helyezést értünk
el, amit a megnyert
kupából mindenki
megkóstolt, kivéve
sofőrünket, akinek
köszönjük a vidám perceket, amivel szórakoztatott
bennünket.
Hazaindulás előtt
még meglátogattuk
a helyi katolikus
templomot és Dr. Berényi János növénygenetika-kutató, növénynemesítő, egyetemi tanár szülőházát, ahol megtekintettük a seprűgyújteményéből rendezett
kiállítást.
Mindannyiunk
nevében
szeretném

megköszönni a vendéglátást, a színvonalas programokat és azt a végtelen szeretetet, amellyel a Tordán élő emberek megtiszteltek bennünket!
Kiszely Jánosné
települési képviselő
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APÁTFALVÁRA KERÜLT AZ ORSZÁGOS
GYORSASÁGI RONCSDERBI
BAJNOKI CÍME AZ I-ES GÉPOSZTÁLYBAN
Az Országos Gyorsasági Roncsderbi 2016-os szezonjában két apátfalvi versenyzőnek szurkolhattunk. Tisza Péter és Gabnai Győző
az I-es géposztályban állt rajthoz az ide évben is, ahol komoly vetélytársuk akadt a mórahalmi Szűcs István személyében, aki a II-es
géposztályban már ötszörös bajnoknak mondhatta magát. Ahogy
várható volt, igen izgalmasan alakult a verseny állása. Az utolsó,
kecskeméti futam előtt mindhárom versenyző egy ponton belül
volt egymáshoz. A versenyzők dolgát még az is nehezítette, hogy
aznap 12 autó is nevezett a kategóriájukban. Az már a 2. futam
végére eldőlt, hogy Tisza Péter műszaki problémák miatt nem tud
beleszólni az első hely sorsába. A bajnokság szorosságára jellemző,
hogy az csak az utolsó futamban dőlt el, Szűcs és Gabnai közül az
lehetett bajnok, aki előrébb végez a 3. futamban. Ez végül Gabnai
Győzőnek sikerült és ezzel nemcsak a kecskeméti versenyt nyerte meg, hanem a bajnokságot is.
A végeredmény:
I. Gabnai Győző 50 pont
II. Szűcs István 47 pont
III. Tisza Péter 41 pont

EBZÁRLAT ÉS
LEGELTETÉSI TILALOM

Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásáról
2016. október 1-21.
A Földművelésügyi Minisztérium döntése értelmében az FVM. 164/2008.
(XII.20.) számú rendelete szerint az ország kijelölt területein ősszel ismételten
sor kerül a ragadozó emlősök veszettségelleni orális immunizálására. A repülőgépes és/vagy kézi vakcinázás 2016. október 1–21. között elvégzésre
APÁTFALVA KÖZSÉG BELTERÜLETNEK NEM MINŐSÜLŐ
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE
Kérjük, hogy: Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez. Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz!
Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a csalétektől! Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre!
A háziorvosok és a helyi hatósági állatorvos
minden ezzel kapcsolatos kérdésre pontos választ tudnak adni.

VÉRADÁS
2016. október 12-én, szerdán
8–12-ig véradás a Faluházban!

ÚJ HELYSZINEN
A MERIDIÁN
TORNA
Időpont változatlanul
kedd, csütörtök 17 óra
a Faluházban.

Szeretettel várok minden
új és régi érdeklődőt!
Csatlakozni bármikor lehet!
Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona
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apróhirdetések
Fürdőkád 150 cm-es akril, fehér, egyéves eladó!
Érdeklődni: 0620/426 7220 -as telefonszámon.

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Ady utcai kivezető út töltésen túli
oldalán lévő út illetve a volt „kubik
gödör” területére és környékére

HULLADÉK
LERAKÁSA
SZIGORÚAN
TILOS

és büntetést von maga után!
Megértésüket köszönjük!

Apátfalva Község Önkormányzata

gyászjelentés
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik szeretett édesapám
id. Borbál Pál
makói lakos temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön mondok köszönetet
az apátfalvi egészségház dolgozóinak, nagylaki rokonaimnak és
a Pátfalváért Egyesület tagjainak,
szomszédasszonyomnak.
Lánya és gyászoló családja

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

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, óldeszka
• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben
• Tégla, cserép

Apátfalva, Aradi u. 16/A

BÍRÓ ANTAL

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

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

Az Apátfalvi Gazdakör

Apátfalván kellő érdeklődés esetén

Katalin Bált

szervez november 26-án szombaton.
Részletes tájékoztatás
a helyi újság novemberi számában.
Langó Zsolt

ZUMBA

indul.
Helyszín: Apátfalvi Faluház
Kérem, szíveskedjen részvételi
szándékát az alábbi telefonszámon
jelezze: (0620) 231-0223
Puskás Rebeka

A K3 Kreatív Műhely
a fűtésszezonra való tekintettel minden második
héten lesz elérhető a Szigetházban.

„HELYI TERMÉK”
Munkanapokon 6 – 14 óráig

ÉTKEZÉSI BURGONYA
olcsón kapható a Halász háznál
(Hunyadi u. 21.)
A burgonyát Apátfalva Község
Önkormányzata termesztette.
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
SÓKI MÁRIA

Ismét szépkorút köszönthettek
Apátfalván 2016. szeptember 17én. Sóki Mária tősgyökeres apátfalvi, a faluban született s élt is.
Marika néni elmondta, a családja földműveléssel és állattartással foglalkozott, azonban édesapja ácsmester volt. Ő maga sokáig a
termelőszövetkezetben dolgozott.
„Otthon volt egy kis kétköblös földünk, azzal foglalkoztunk. Én, mint a legnagyobb
testvér, már elég fiatalon napszámba jártam. Amit ott kerestem pénzt, megtarthattam, abból cipőt, ruhát és táskákat vettem”
– árulta el Marika néni. „A termelőszövetkezetben baromfigondozó voltam.”
Nemcsak a legidősebb testvér volt a családban, hanem az egyetlen lány is: négyen voltak, azonban Márton, a legfiatalabb öccse elhunyt. István és József a

a tűzhely mellé. Kedvencei a levelesek és
a finom pörkölt. Emellett szívesen süt, a
születésnapjára is készített diós süteményt.
„A hosszú élet titkát nem tudnám megmondani. Talán a munka. Soha sem telt el
úgy nap, hogy ne csináltam volna valamit.
Kislányként még fél napszámba is elmentem dolgozni, hogy gyűjthessem a pénzt”
– mondta az idős asszony.
Marika nénit az apátfalvi önkormányzat is
köszöntötte. Szekeres Ferenc polgármester
és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester az oklevél mellett egy nagy csokor
virággal és ajándékkosárral érkezett, illetve Orbán Viktor miniszterelnök köszönköszöntésre is eljöttek feleségeikkel. Az tőlevelét is átnyújtották az ünnepeltnek.
idős asszony elmondta, hogy 22 éves korá(www.makohirado.hu,
ban egy olyan betegsége lett, amely miatt
Gajáta Fanni cikke alapján)
nem szeretett eljárni sehová, elzárkózott
mindenki elől, így
nem ment férjhez.
Azonban, testvéreinek gyermekei és
szomszédasszonyai
sokat járnak hozzá.
„Nehezen telnek a
napok, mert a lábaim nagyon fájnak, ezért nehéz
menni. De nagyon
jó testvérem és
szomszédaim vannak. Lajtos Rozika,
a szomszédasszonyom két éve minden
Apátfalva Község Önkormányzatának
reggel átjön hozzám, amióta kijöttem a
ingyenes információs lapja
kórházból” – árulta
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