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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

Apátfalván már hagyomány, hogy 

testvértelepülésünkkel rendszere-

sen meglátogatjuk egymást. Most 

az ifjúság is részt vehetett a prog-

ramban és augusztus 2-tól 5-ig el-

utazhatott Erdélybe, Apácára.

Kirándulásunk első napján elsőként 
Máriaradnán álltunk meg, a máriaradnai 
kolostor temploma mellett. Többen jártak 
már ott, így megmutatták a fiataloknak 
az apátfalvi hívek állította stációt, végül 
megkoszorúztuk az emlékhelyet. További 
utunk során a fogarasi havasokhoz tet-
tünk kitérőt. A hegyvonulatok között a 
Bilea tónál pihentünk meg, és élveztük 
a kellemes időjárást. A nap végén pedig 
Apácára értünk, ahol nagy szeretettel fo-
gadtak minket távoli barátaink.

A következő napunkat a Vargyas-szorosnál 
töltöttük. A patak menti táborhelyre a 

reggeli órákban érkeztünk meg. A helyi 
fiatalok segítségével barlangászhattunk az 
Orbán Balázs barlangban. Hatalmas él-
mény volt mindnyájunknak a cseppkövek 
és denevérek között barangolni. Többen 
egészen a forrásig eljutottunk, ahol „meg-
kereszteltek” bennünket, illetve a nagy-
terembe is bemásztunk, ahol egy óriási 
denevérfészek volt felettünk. Négyórás tú-
ra után visszaértünk az ebédre. Egy kis pi-
henés után a bátrak vállalkoztak arra, hogy 
hegyet is másznak. Végül vacsorával zártuk 
a napot, és visszautaztunk a szálláshelyre.
Harmadik napunkat a rozsnyói vár meg-
tekintésével kezdtük. Néhány szóban 
meséltek a helytörténetről, majd felde-
rítettük a várat. Következő állomásunk 
Brassó volt, benne pedig a Fekete temp-
lom. Az épület nagy hírnévnek örvend 
több szempontból. Románia legnagyobb 
templomában található a leghíresebb 
szőnyeggyűjtemény.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfalvi Szent Mihály 
Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az Állam- és 
Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó 
ünnepi szentmisére és települési ünnepségre!

Helye: 
Szent Mihály Római Katolikus Templom

Ideje:
2017. augusztus 20. (vasárnap)
Ünnepi szentmise kezdete: 9.30

A misét celebrálja: 
Jánosi Szabolcs plébános úr

Települési ünnepség kezdete: 10.30

Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné települési képviselő
Új kenyér megáldása, Szent István Király szobrának 

megkoszorúzása

(Folytatás a 16. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület július hónap-

ban két rendkívüli ülést tartott.

 � 2017. július 19-i rendkívüli ülésen dön-
tött a képviselő-testület arról, hogy pályá-
zatot nyújt be a TOP-5.3.1-16 Helyi iden-
titás és kohézió erősítése felhívásra a he-
lyi identitástudat erősítésének, kulturális 
események megvalósításának és a szom-
szédos települések közötti kapcsolatok 
fejlesztésének támogatására. A pályázat 
konzorcium formájában kerül benyújtásra 
Magyarcsanád Község Önkormányzatával. 

 � A Kormányzat az idén is biztosítja a 
szociális tüzelőanyag vásárlásának lehe-
tőségét a települések részére. Megjelent 
a 2017. évi települési önkormányzatok 

szociális tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó támogatás igénylésével kap-
csolatos pályázati kiírás, melyre Apát-
falva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot nyújtott be. 

 � A képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat. 

 � A képviselő-testület a 2017. jú-
lius 27-i rendkívüli ülésén jóváhagy-
ta Apátfalva Község Önkormányzata, a 
DÉMÁSZ Zrt. és a PROJEKT LIGHT 
HUNGARY Kft., valamint a DÉMÁSZ 
Hálózati Elosztó Kft. között Apátfalva 
Község Önkormányzat közigazgatási te-
rületén a közvilágítási berendezésekre 

vonatkozó közcélú közvilágítási használa-
ti szerződést és üzemviteli megállapodást. 

 � A „Makó és Térsége” Ivóvízminő-
ség-javító Önkormányzati társulás társu-
lási megállapodásának felülvizsgálatára 
került sor. A megállapodás 2013. június 20. 
napján került utoljára módosításra, így a 
bekövetkezett változások miatt – úgy mint 
az egyes, a társulásban résztvevő telepü-
lések lakosságszámának alakulása, a helyi 
önkormányzatok polgármesteri tisztségé-
ben bekövetkezendő változások, a DATF 
és a DARFÜ megszűnése – szükségessé 
vált a megállapodás módosítása és a mó-
dosítást a képviselő-testület elfogadta.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. július

SZÜLETÉS:
07.13.: Balogh-Vigh Lara
Édesanyja: Nagy Brigitta
Édesapja:   Balogh-Vigh István

07.14.: Farkas Raul Nikolasz
Édesanyja: Farkas Ramóna
Édesapja: Galamb József
Apátfalva, Széchenyi István utca 155.

HALÁLESET:
Vigh Lajosné (Kereszturi Magdolna)
Apátfalva, Széchenyi István utca 72. 
Élt: 70 évet

Varga Mihály Pálné (Szigeti Margit)
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 29. Élt: 
74 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Téglás Tibor Tamás Magyarcsanád, 
Petőfi Sándor utca 8. és Molnár 
Barbara Viola Apátfalva, Rákóczi 
Ferenc utca 81.

Bucsu Attila és Gavódi Erika
Apátfalva, Béke utca 2. 

MUNKAHELY
TEREMTŐ 

BERUHÁZÁS 
TÁMOGATÁSA

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. július 28. napján meg-
hirdette az NFA-2017-KKV kódjelű „Mikro-, kis- és közép-
vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támo-
gatása” című pályázati programját. A program segítségével a 
kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a 
támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is 
fordíthatják.
A pályázatot postai úton 2017. augusztus 1-től 2017. szep-
tember 15-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerint ille-
tékes megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához. A 
teljes pályázati dokumentáció letölthető a Nemzetgazdasági 
Minisztérium honlapjáról (kormányzati portál: http://www.kor-
many.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milli-
ard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak).
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MINDJÁRT ITT A TANÉVKEZDÉS!

A 2017/2018 –as nevelési évben az 

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda – 

Bölcsődébe újonnan érkező gyer-

mekek szüleinek szeretnénk segít-

séget nyújtani a beóvodáztatással 

kapcsolatos teendőikben!

ÓVODÁBA KÉSZÜLŐKNEK

Óvodába lépéskor a gyermeknek biztosít-
va legyen:
Óvodai zsák: (esetleg vállfa – próbáljunk 
olyat választani, ami nem lóg ki az öltöző-
szekrényből). A zsákba kerüljön váltóruha, 
mindenből legalább kettő: nadrág, póló, 
pulcsi, zokni, alsónemű, és 2 nejlonzacskó, 
amibe a levetett ruha kerül. Az „ovis-zsák” 
tartalmát érdemes rendszeresen átnézni, a 
hazakerült illetve kinőtt ruhákat pótolni.
Nagy segítség, ha minden ruhadarabra és 
a cipőkre rá van rajzolva a gyermek jele. 
Gyakran előfordul, hogy hiába veszünk 
ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva 
állítják: ez nem az övék. Ha ilyenkor meg 
tudjuk mutatni a címkéjében a jelét, hogy 
„Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”, az 
legtöbbször meg is oldja a problémát.
Váltócipő: papucs nem jó, sem a teremben, 
sem az udvaron, mert balesetveszélyes!!! A 

gyermekek életkorából adódóan nem ja-
vasolt a fűzős cipő. A tépőzáras és csatos 
lábbelik nagyban elősegítik a gyermekek 
önállósodását.
Gyerek ágynemű és ágyneműhuzat: 
(Mielőtt beszereznénk érdemes érdeklőd-
ni az óvodában, hogy milyet javasolnak; 
mekkora méretű a célszerű, legyen-e kü-
lön párna, stb.)
Pizsama (textil vagy szintetikus) zsák-
ban: lehetőleg pamut anyagú, kétrészes 
(felső + nadrág). Mindenképpen könnyen 
kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük 
a gyermek önállósodását! Kerülendő az 
overall-jellegű hálóruha. Óvodában higié-
niai okokból nem javasolt az alvójáték és a 
cumi, de persze kiscsoportos gyermekek-
nél még beszéljük meg a csoportot vezető 
óvodapedagógussal mit szeretnénk!
Tornafelszerelés (textil vagy szintetikus) 
zsákban: (póló, rövidnadrág, tornacipő)
Fogkefe (1–2 havonta érdemes megnézni 
és szükség esetén cserélni az elhasználó-
dottat újra.), fogkrém, papírzsebkendő 
(100-as csomag – 2 db.)
Amire szükség lehet még: festőing (apa 
vagy anya régi, már nem használt pólója) 
az óvodapedagógus egyéni kérésére, szal-
véta, WC-papír

BÖLCSŐDÉBE KÉSZÜLŐKNEK

„Ovis-zsák” – váltóruha: Mindenképp le-
gyen egy-két póló rövid vagy hosszú ujjú 
az időjárásnak megfelelően. Benti nadrág 
vagy kisszoknya arra gondolva, hogy most 
még meleg van, amikor pedig kint lehűl az 
idő, akkor beindul a fűtés. A csoportszo-
bában általában nincs hideg, ezért a benti 
játszóruha ne legyen túl vastag és minden-
képp tiszta pamutot válasszunk. Legyen 
váltó zokni elegendő.

Váltócipő: a csoportban a gyerek lábán 
legyen kényelmes, nem túl zárt cipő vagy 
szandál. A legjobb a bőrből készült, de 
lehet textil cipőcske is. A gondozónénik 
örömmel veszik, ha nem fűzős és nem csa-
tos, hanem bebújós vagy tépőzáras, amit 
idővel már a kis bölcsisek is egyedül tud-
nak le-fel húzni.
Ágynemű: a legtöbb helyen nagyon prak-
tikus, alacsony, egymásba rakható mű-
anyag ágyacskákon altatják a gyermekeket. 
Ezekre olyan lepedőt érdemes tenni, ami 
a négy sarkánál csapott, gumival rendel-
kezik így a kiságy lábaira rögzíthető. Nem 
árt, ha több rétegű, steppelt, hiszen ez alatt 
a műanyag ágy van csak. Lehet, hogy vin-
nünk kell kistakarót, vagy esetleg csak hu-
zatot hozzá. Alvójáték, otthoni kedvenc, 
akár még cumi is bevihető a bölcsibe.
Pizsama (textil vagy szintetikus) zsák-
ban: Lehetőleg pamut anyagú, kétrészes 
(felső + nadrág). Mindenképen könnyen 
kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük 
a gyermek önállósodását! Kerülendő az 
overall-jellegű hálóruha.
Pelenka: természetesen csak annak szük-
séges, aki nem szobatiszta, de ez a bölcsi-
ben eleinte jellemzően mindenkire igaz. 
Popsikrémet és popsitörlőkendőt is tart-
sunk bent.
Evéshez előke, partedli: ha beküldünk 
2-3 darabot, rá fogják adni evés előtt, meg-
védve ezzel a ruhácskákat.
Fogkefe, fogkrém papírzsebkendő (100-
as csomag 2 db.)

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekei-
ket óvodáinkban!

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

BÍBIC OVIS HÍREK
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JUBILEUM AZ APÁTFALVI BÍBIC EGYSÉGES 
ÓVODA–BÖLCSŐDÉBEN

2017. augusztus 2–án Sóki Mátyásné, 
Marika óvó néni jubileumi jutalmat ve-
hetett át a negyvenévi közalkalmazotti 
jogviszonyban eltöltött évei után. Az a 40 
év, amit Marika a közoktatásban eltöltött, 
megmutatja, hogy Ő mennyire élethiva-
tásának tekinti a gyermekek nevelését, 
oktatását, az általános iskolára történő 
felkészítését. A mindig kedves, nyugodt, 
mosolygós óvó néni eddigi munkáját in-
tézményünk egy emléklappal, Szekeres 

Ferenc polgármester úr pedig a Kjt.-ben 
meghatározott jubileumi jutalom átadásá-
val köszönte meg.
Óvodánk minden dolgozója nevében kí-
vánok Marikának jó egészséget, további 
munkájához sok sikert!

Luczó Anikó
intézményvezető–helyettes

TŰZVÉDELEM NYUGDÍJAS SZEMMEL
2017. július 6-án az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ idősek klubjá-
ban előadást tartott Balogh Róbert tűzoltó 
alezredes tűzoltósági tanácsos parancsnok 
a résztvevőknek.
Az előadás alapvetően a tűzvédelem volt a 
nyugdíjasokra szabva az alábbi témákban:
–  Tűzvédelmi törvény értelmében tűz-

jelzési és közreműködési kötelezettség 
életkornak megfelelően

–   Tűzjelzés/segélykérés módja, sajátosságai
–  Tűzoltás lehetőségei (tűzoltó készülék, 

pokróc, fedő, homok, föld)
–  Szabadtéri tüzek – Apátfalva község avar 

és kerti hulladék égetés szabályairól szó-
ló rendelete

–  Jó tanácsok a háztartásban: COmérgezés 
elkerülése; tüzelő-fűtő berendezések, ké-
mények karbantartása, füst- és gázérzé-
kelők; hőszigetelt ablakok sajátosságai

–  Elektromos tüzek, konyhai tüzek, 
dohányzás

–  Megtörtént esetek tanulságai

Köszönjük az előadást!

Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.

ÉLELMISZEROSZTÁS
Az Apátfalvi Szociális Alap-
szol gáltatási Központ, Apát-
falva Község Önkormány-
zatával közösösen megnyerte 
a Budapesti Élelmiszerbank 
által meghirdetett pályázatot, 
mely keretén belül lehetőség 
nyílik napi szinten a szege-
di Makkosházi körúti TESCO 
áruház által felajánlott élel-
miszerek kiosztására. A prog-
ramban résztvevő családokat 
előző nap kiértesítjük.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető h.
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN: 
AZ APÁTFALVI NŐI VISELET

Az apátfalvi nők pompás, sokszoknyás, 
gazdagon csipkézett, kivarrt öltözeti da-
rabjai, az öltözet hagyományos szerke-
zete a 20. században számos kutató fi-
gyelmét felkeltette. A viselet első, pontos 
leírása 1925-ből, Banner János tollából 
származik. 1939-ben Fél Edit viseletku-
tató gyűjtött adatokat községben, a helyi 
Gyöngyösbokréta csoport színpadi öltöze-
tének összeállításához. Az 1960-as évektől 
a szegedi és a makói múzeum munkatár-
sai kutatták az öltözködés hagyományait, a 
legteljesebben T. Knotik Márta.
A község a 18. század közepén a Palócföldről 
(Heves megye) és a Jászságból érkezett te-
lepesekkel népesült újra. Több kutató vé-
leménye szerint ez egyik magyarázata a 
lakosság hagyományokhoz való ragaszko-
dásának, valamint gazdag, túldíszítettségre 
hajló népművészetének, amelynek része a 
sokszoknyás, pompás női viselet is.
A kivetkőzés, illetve a 19. századi ere-
detű viseleti darabok elhagyása az I. vi-
lágháború után kezdődött a faluban. A 

sokszoknyás, ing-
vállas-pruszlikos, a 
környező falvak ál-
tal „nagyfar”-nak 
gúnyolt női viselet 
darabjait az első 
világháború után 
kezdték felváltani 
a polgárosultabb 
ízlésnek megfele-
lő ruhadarabok. A 
selyemmel és csip-
kével nem takaré-
koskodó, gazdagon 
díszített ünnepi vi-
seletet elsőként az 
uradalmakban és 
a Makón szolgáló 
asszonyok, lányok 
hagyták el. A legto-
vább a tanyai lakos-
ság ragaszkodott a 
régi formákhoz, ők 
még az 1950-es éve-

kig viselték – némileg módosítva a koráb-
ban jellemző darabokat.
A nők ünnepi viseletének jellegzetes da-
rabjai az 1920-as évekig: nyáron a sok al-
sószoknyával viselt, 7-9 szélből varrt bő 
selyemszoknya. A szoknya alá a derekukra 
sálat kötöttek, hogy a szoknya minél job-
ban terüljön. A szoknya elé kötött, díszí-
tetlen egyszél kötő, a fehér vászon, hím-
zett ingváll és rövid derekú pruszlik, télen 
a bélelt, selyemből varrt ujjas, a testhezálló 
voltak. Alkalmivá az alapanyagok tették 
az öltözetet: ünnepre, templomba selyem, 
mold, bálba barizs, hétköznapra karton 
vagy kékfestő szoknyát és testhezállót vi-
seltek. A testhezállók ujját és derekának 
alját színes selyempántokkal, farkasfoggal, 
apróra szedett, rakott selyemszalagokkal 
és rőföstől vásárolt csipkével vagy slin-
geléssel (később gyári madeirával) díszí-
tették. Az első világháború végén a bélelt, 
karcsúra szabott testhezállókat felváltotta 
a hajtásokkal szűkített blúz, amelyen mér-
téktelenül alkalmazták a készen vásárolt 

tüllcsipke fodrokat, a galléron, vállrészen, 
a gomboláspánt mellett és a ruhaderékon, 
illetve a kézelőn. Egyidejűleg változott a 
kötény szabása is: a szoknyát szinte telje-
sen elfedő egyszél kötény helyébe a húszas 
években a fodros kötény lépett, mely-
nek alját széles, ráncolt fodor díszítette. 
A lányok a hajukat egy ágba fonva, széles 
pántlikába fogva viselték a hajukat, míg az 
asszonyok számára a fityulának nevezett 
főkötő, és utcai viseletként a fejkendő vi-
selése volt kötelező. Lábbeliként az ünnepi 
viseletben már a 19. század végén jellemző 
volt a fűzős, majd pántos cipő, nyáron pe-
dig a szalagos, hímzett fejű papucs. A téli 
ruhadarabok közül a gyöngyökkel gazda-
gon kivarrt, vattázott kacabájt a századfor-
dulóig viselték, azután a bélelt bársony, il-
letve plüsskabátok jöttek divatba. Jelentős 
változáson mentek keresztül az alsóruhá-
zat darabjai is.
A polgárosultabb divatot követő, szoknya-
derékba kötött blúzok és a szabott szok-
nyák az 1930-as évektől átváltoztatták, a 
közízléshez közelítették az apátfalvi nők 
öltözetét.

Vargáné Nagyfalusi Ilona, Bárkányi Ildikó
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FOCITÁBOR – 2017
Véget ért a II. nyári focitábor. A gyere-
kek hétfőtől péntekig voltak a táborban. 
Délelőttönként és délutánonként focis 
foglalkozások játszották a főszerepet, kö-
zötte ebédidő és csendes pihenő (mese-
film nézés) volt. Az utolsó napon délelőtt 
3 csapatot alakítottunk (KÉK, CITROM 
és SZÜRKE csapat) és körmérkőzése-
ket játszottak. Délután ellátogattunk a 
makói Maros-parti Kalandpartra, ahol 
a gyerekek kipróbálhatták a gyermek 

kötélpályát és a trambulint (a legbátrab-
bak még a Maros folyó fölött is átcsúsz-
tak). Összességében egy remek hetet 
zártunk, a gyerekek rengeteg élménnyel 
gazdagodtak és reméljük ezáltal egy még 
erősebb, összetartóbb közösség alakul ki 
az Apátfalvi Sport Clubnál.

Sinka kupa

Július 22-én, szombaton délelőtt gyerekek-
től volt hangos az apátfalvi iskola műfüves 

pályája. Reggel 8-tól U9-es nemzetközi 
gyerek Sinka kupát rendezett az Apátfalvi 
Önkormányzat és az Apátfalva SC labda-
rúgó sportegyesület.
A torna négy csapat részvételével zajlott 
Apátfalva, Földeák, Nagyszentmiklós 
(Románia) és a Nagyszentmiklós-
Apátfalva vegyes csapat. A negyedik 
csapat a Deszk lett volna, de sajnos ők 
pénteken lemondták a meghívást. (No 
comment!)

RONCSDERBI 2017.
Nem csupán egymással, hanem a 

hatalmas porral is meg kellett küz-

deniük a versenyzőknek az apát-

falvi pályán. Az országos roncsder-

bin – számos kategóriában – több 

mint harminc induló állt rajthoz.

A község határában egy pálya létesítésének 
az ötlete az egyik apátfalvi versenyzőtől 
származik. „Ezt még egykoron Tisza Péter, 
valamint az öcsém javasolta, én akkor csak 
a területet adtam hozzá, mert még nem 
versenyeztem” nyilatkozta Gabnai Győző. 
Az apátfalvi férfit azóta elkapta a szenve-
dély, s maga is volán mögé ült.

Egyes géposztály: Első hely: Gabnai 
Győző (Apátfalva), második hely: Tisza 
Péter (Apátfalva), harmadik hely: Farkas 
Csamangó Zoltán (Mórahalom).

Ez a pálya nem csupán a térség, hanem 
az ország versenyzői között egyre nép-
szerűbb. Az idei futamokon több mint 
harmincan álltak rajthoz. A fő számban, 
vagyis a roncsderbiben három kategó-
riát indítottak. Emellett rendeztek még 
autókrossz versenyt, a legkisebbek pedig 
terepgokartban mérhették össze a tudásu-
kat. Nem csupán Csongrád megye számos 
településéről jöttek indulók, illetve nézők, 
hanem többek között Kunszentmártonról 
és Kecskemétről is.

(www.promenad.hu cikke alapján)

A kettes géposztályban első hely: Gombai 
Zoltán (Kecskemét) második hely: Fodor 
Martin (Szeged), harmadik hely: Baranyi 
Attila (Kiszombor)

A verseny kb. 600 néző előtt zajlott, végig 
izgalmas futamokat láthattak a nézők. A 
helyszínre már péntek délután több csa-
pat megérkezett, mivel Apátfalván már 
hagyománya van a verseny előtti össze-
tartásnak. Az apátfalvi pálya 2009 óta adja 
a roncsderbi versenysorozat egyik helyszí-
nét, ahova a versenyzők is szívesen járnak 
vissza a családias légkör miatt. A verseny 
megrendezését több vállalkozó mellett az 
apátfalvi önkormányzat is nagy mérték-
ben támogatta, a díjakat Szekeres Ferenc 
polgármester adta át. Az apátfalvi futamot 
közben az ásotthalmi követte, ahol a két 
apátfalvi versenyző újfent a dobogó két 
első helyét foglalhatta el, az apátfalvi ver-
senyhez hasonló leosztásban.

(szerk.)
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A vegyes csapat játékosait U11-es játéko-
sok alkották, így az ő eredményük nem 
számított bele a torna végeredményébe, 
őket nagy tábla csokikkal jutalmazták meg.
Eredmények: Apátfalva-Földeák 22:1, 
Nagyszentmiklós-Földeák 11:0, Apátfalva-
Nagyszentmiklós 5:2.
A torna végeredménye: 1. Apátfalva, 2. 
Nagyszentmiklós (Románia), 3. Földeák. 
A torna legjobb kapusa és játékosa a 
Nagyszentmiklósi csapatból került ki. 
A legjobb góllövő 15 találattal Bárnai 
Dominik lett az Apátfalvi csapatból. A 
legnagyobb győztesek a gyerekek voltak, 
akik legyőzték a nagy hőséget és megmu-
tatták, hogy ilyen időben is lehet focizni! 
Zárásként az iskola ebédlőjében egy közös 
ebéden vettek részt a csapatok, amit jó-
ízűen elfogyasztottak.

Befejeződött a XXII. Varga Sinka 

kupa

Kilenc csapat versengett a végső győze-
lemért két csoportban. Hétfőtől pénte-
kig tartottak a csoport meccsek. A né-
zők rendkívül izgalmas és néha parázs 
meccseket láttak egész héten az Apátfalvi 

iskola műfüves pályáján. A szombati elő-
döntők után vasárnap a bronz mérkőzés 
és a döntő következett. A 18 órára kiírt 
bronz mérkőzés sajnos elmaradt, mert a 
romániai Canad csapata nem tudott át-
jutni a határon, mivel több mint kétórás 
várakozás volt. Így a Shenkcik csapata já-
ték nélkül megszerezte a harmadik helyet. 
Canad-Shenkcik 0:3. A döntő 19 órakor 
kezdődött a Bálint Optika és a Jabulani 
csapata között A szép számú közönség 
színvonalas jó mérkőzést látott, ahol a 

futball játszotta a főszerepet. Az első fél-
időben hiába támadott többet a Jabulani 
csapat, amit két kapufa is jelzett, mégis 
a Bálint Optika szerezte meg a vezetést 
egy jól eltalált szabadrúgással. A má-
sodik félidőben mindent megpróbált a 
Jabuláni csapata, de egy szerencsés góllal 
tovább növelte előnyét a tavalyi győztes 
Bálint Optika. Mivel a focit gólra játszák, 
így megérdemelten nyerték meg a tor-
nát is. Bálint Optika-Jabulani 2:0 (1:0) 
Góllövők: Erdélyi M., Kovács Zs.

Varga Sinka Kupa végeredménye:
1. Bálint Optika, 2. Jabulani, 3. Senkcik, 4. 
Canad (Románia), 5. Redtube, 6. Deszk 
U19, 7. Kiserdő, 8. Nyárfa, 9. Tartalékosok. 
Különdíjak: A torna legsportszerűbb csa-
pata: a Tartalékosok. A torna gól királya: 
Kóródi Márk (Jabulani) 9 góllal. A torna 
legjobb játékosa: Horváth Gábor  (Bálint 
Optika). A torna legjobb kapusa: Köteles 
Attila (Jabulani). Reméljük, mindenki jól 
szórakozott a XXII. Varga Sinka Kupán, 
amit jövőre ugyan itt ismét megrendezünk.
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XXII. SZENT ANNA NAPOK  
– FALUNAPOK

A XXII. Szent Anna Napok első, azaz 
pénteki napján került megrendezésre a 
XVII. Marosmenti Nemzetiségi Kulturális 
Találkozó. Károlyi Sándor CKÖ elnök úr 
megnyitó beszédét követően Szekeres 
Ferenc polgármester úr köszöntötte az 
egybegyűlteket. Első fellépő az Apátfalvi 
Cigány Folklór Együttes volt, kiket a 
Kanizsa Csillagai követtek. Az autentikus 
előadást követően a könnyedebb stílusok 
felé terelődött a hangsúly a nap további 
részében. Először Bódi Csabi, majd Kunu 
Mário előadását tekinthették meg a prog-
ramra kilátogatók. Jó hangulatban teltek 
az órák a kulturális találkozón, amely vé-
gül utcabállal zárult, amin a Károlyi Trió 
zenélt.
Apátfalva Község Önkormányzata XXII. 
alkalommal rendezte meg a Falunapot, 
amely zenés ébresztővel vette kezdetét. A 
zenét az apátfalvi Borbély András Band 
szolgáltatta. A szokásokhoz híven idén 
is tartottunk kiállítást. Egyik helyi lako-
sunk, Veréb József festményeiből, vala-
mint a Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde 
nagycsoportosainak rajzaiból lettek ki-
állítva. A megnyitó beszédeket Luczó 
Anikó a Bíbic Egységes Óvoda – Bölcsőde 
Intézményvezető helyettese és Vargáné 
Nagyfalusi Ilona a Települési Értéktári 
Bizottság elnöke tartotta. Emellett Guti 
Kíra és Hanna színvonalas előadását hal-
hatták a kiállításon megjelentek.
10 órai kezdettel helyi csoportjaink léptek 
fel és mutatták meg magukat jobbnál jobb 
produkciókkal, előadásokkal. Az érdeklő-
dők láthatták a Borbély András Band és a 
Tini és Mini Tini Mazsorett Csoport kö-
zös műsora mellett az amatőr színtársu-
latunk a Pódium Színpad előadásait épp 
úgy, mint a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar felnőtt és gyermek cso-
portjának koprodukcióját. Végezetül 
a Kardos István Néptánccsoport és a 
Hagyományőrző Csoport közös műsorá-
val zárult a helyi csoportjaink fellépése.
A helyi csoportok bemutatkozásával pár-
huzamosan vette kezdetét és egészen 

délután 5 óráig tartott a kézműves fog-
lalkozások, melyhez ezúton is szeretnénk 
megköszönni a Bökény Népe Kulturális és 
Harcművészeti Egyesület valamint Simon 
Mihályné Icuka segítségét, támogatását.
A kézműves foglalkozások mellett volt 
vízifoci és ugrálóvár is a gyerekeknek, va-
lamint ingyenes szűréssel vártunk a falu 
lakosságát, melyet a Védőnői Szolgálat lá-
tott el. Bakáné Nagy Gyöngyi és Vigh Éva 
védőnők segítségét ezúton is köszönjük.
Apátfalva Község Önkormányzata idén 
is elhelyezte a megemlékezés koszorúit a 
díszpolgáraink sírjai mellett, Kardos István 
a Népművészet mestere, Szentesi József 
polgármester úr, valamint Benó József és 
Szűcs János plébános urak sírjain is.
A délutáni programok a Megyejáró 
Fesztivál jóvoltából ideérkező cseh, len-
gyel és észt néptánccsoportok felvonulásá-
val vette kezdetét a falu utcáin. A menetet 
a Kardos István Néptánccsoportunk és a 
Hagyományőrző csoportunk vezette.
Ezt követően a rendezvénysátor alatt 
folytatódott a program a Ritmus Tánc 
és Fitnesz Stúdió bemutatójával, majd a 
külföldi néptánccsoportok követték őket 
fellépéseikkel.
Meg kell még említenem, hogy 6 órai 
kezdettel a Varga Sinka Kupa elődöntők 
is lejátszásra kerültek a Dózsa György 
Általános Iskola műfüves pályáján.
Visszakanyarodva a Faluház előtt folyó 
programokhoz, elérkeztünk a 3+2 zenekar 
fellépéséhez, amelyre 7 órakor került sor. 
A közel kétórás koncert fergeteges hangu-
latban telt. Mind a zenekar, mind pedig a 
közönség kitett magáért és egy felejthe-
tetlen koncertnek lehettek részesei az ide 
kilátogatók.
A Falunap záró eseménye az utcabál volt, 
ahol a Nówé Band zenélt hajnalig.
A falunap 3. napján a sport kapott fő szere-
pet, ennek egyik programja az egész napos 
lovasnap volt. 
Volt fogatos felvonulás a falu utcáin, a 
verseny pedig a régi focipályán folytató-
dott. Az izgalmas versenyszámok mellett 

szórakoztató programok is várták az ér-
deklődőket. Rodeóbika, kézműves foglal-
kozás, óriáspalacsinta és sok-sok tombola-
tárgy tette színesebbé a napot. A szerve-
zők Darócz Károly és Vargáné Nagyfalusi 
Ilona voltak az Apátfalvi Lovasok Baráti 
Köréből.

Szabadidős kategóriában a győztes Varga 
László, 2. Laczi Dávid, 3. Halász Attila.
Póni kategóriában 1. Bán Dávid, 2. Bíró 
János Tamás, 3. Bajusz Dóra
A hátas ügyességi versenyt Varga László 
nyerte, majd őt követte Varga Tamás és 
Vass Szabina.
A gumiskocsisok versenyében idős Bíró 
János, Németh László és Balázs Gáspár lett 
a sorrend.
Póniban első Bán Dávid, második Veréb 
István, harmadik Beke Mihály.
Összességében 7 serleg lett apátfalvi 
versenyzőé.
A másik sport program a Varga Sinka 
Kupa döntője volt este 7 órai kezdettel. 
A tavalyihoz hasonlóan idén is a Bálint 
Optika csapata nyerte meg. Ezúton is gra-
tulálunk nekik.
Magam és a XXII. Szent Anna Napok töb-
bi szervezője nevében szeretném megkö-
szönni mindazoknak a munkáját, segítsé-
gét, akik a cikkből kimaradtak: Köszönjük 
a Rendőrség, a Polgárőrség, a Torrente 
Security embereinek, valamint Fekete 
Irénkének, a Szigetház, Faluház és az 
Önkormányzat azon dolgozóinak, akik 
segítségünkre voltak a megvalósításban.

Langó Csaba
a Faluház közművelődési munkatársa

Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki valamilyen módon támogat-
ta a XXII. Szent Anna Napok 
megvalósulását!
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XXII. LOVASNAP
Reggel a fogatosok lovas felvonulást tar-
tottak a falu utcáin, majd a Maros–parti 
lovaspályán lóverseny kezdődött Darócz 
Károly és Vargáné Nagyfalusi Ilona 
szervezésében.
A verseny a lovasszövetség által meghir-
detett szabadidős kategóriában is zajlott, 
így voltak versenyzők Deszkről, Szegedről, 
Csanádpalotáról, Kövegyről is.
Szabadidős kategóriában győztes Varga 
László, 2. Laczi Dávid, 3. Halász Attila. Póni 
kategóriában első Bán Dávid, 2 Bíró János 
Tamás, 3. Bajusz Dóra. A hátas ügyességi 
versenyt Varga László nyerte, majd Varga 
Tamás és Vass Szabina. A gumiskocsisok ver-
senyében idős Bíró János, Németh László és 
Balázs Gáspár értek el helyezést. Póniban el-
ső Bán Dávid második Veréb István és Beke 
Mihály. 7 serleg lett apátfalvi versenyzőé.
Hogy a nagy számú nézőközönség se unat-
kozzon, a szervezők bikarodeó versenyt 
rendeztek, ahol a fiatalok lettek a győzte-
sek. A nagyon várt tombola sem maradt 
el. A fődíj egy póni csikó volt, de örültek 
a nyertesek a kecskéknek. birkáknak, tyú-
koknak, galamboknak, kutyáknak is. Az 
eredményhirdetés előtt Görbe Sámuel 
másodbíró vezetésével a részt vevő foga-
tokkal karusszelt mutattak be, mindenki 
gyönyörködtetésére.
A rendezvény anyagi feltételeit az önkor-
mányzat biztosította. Rendezők: Apátfalva 
Község Önkor mányzata, Apátfalvi 
Lovasok Baráti Köre.

A lovasnapot támogatta munkájával 
vagy egyéb felajánlással:
Zenészek: Tóth L. Ferenc, Kardos Zoltán, 
Márton Máté, Horváth Barbara.
Polgárőrök: Langó Ferenc, Langó Zsolt, 
Langó Dániel, Kardos Ferenc, Varga 
Zoltán, Varga Mihály, Nagy Attila
Pálya személyzet: Paku József, Szőke István, 

Szirovicza Péter, Takács Tibor, Nagy Attila
Vígh Robert.
Antal Ákos, Antal József, Antal Zoltán 
János, Apátfalvi Gazdakör, Bajusz Dóra 
Deszk, Beke Mihály, Bíró Sándor, Borsos 
Mihály, Bucsányi Ágnes, Pedró kocsma, 
Czagány Gazdabolt, Czigeldrom-Korom 
Z.né Pánczél Ilona, Csanád Horgásztó, 
Rácz Zoltán, Darócz Károly és család-
ja, Deszpot László és családja, Dömötör 
Árpád Tápbolt, Faluház Apátfalva, Faragó 
István, Fazekas István, Fejes Petra Makó, 

Ferenczi Józsefné, Fodorné Kerekes 
Anna, Gán Miklós Magyarcsanád, 
Gyenge József, Gyenge László, Honkong 
Áruház Apátfalva, akas István, Kakas 
Istvánné, Kerekes Béla, Költő Ildikó, 
Kurusa Erika, Gaudi Attila, Lipták Mihály, 
Magyarcsanád Önkormányzat, Maros 
Vadásztársaság Magyarcsanád, Nagy 

Alexandra Szeged, Nagy Attila, Nagyfalusi 
Istvánné Csanádpalota, Németh László, 
Paku József, Pécsi Mihályné, Pópa György 
Magyarcsanád, Rigó Angéla, Szalamia 
János, Simon Mihályné, Takács Tibor, 
Vancsó István, Varga Andrásné Szentesi 
Ilona, Varga Ferenc és családja, Varga 
Sándorné Kis ABC, Varga Zoltán Kossuth 
utca, Varga Zoltán Rákóczi utca, Vass 
Mihály, Veréb József, Vígh Mátyás.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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XVII. MAROS-MENTI 
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ
Kisalbert György Béla igazi muzsikus csa-
ládban nőtt fel. Elmondása szerint már 
körbezenélte Csongrád megyét. Jelenleg 
az Apátfalvi Cigány Folkról Együttes tag-
ja, s ők nyitották meg péntek este a köz-
ségben a XXII. Szent Anna Napokat. A 
háromnapos programsorozat része a XVII. 
Maros-menti Kulturális Találkozó, melyen 
felléptek még a Kanizsa Csillagai, a Károlyi 
Trió, illetve Bódi Csabi és Kunu Márió is.
Szinte szemlátomást fogyott a tárhely 
a mobilokon július 21-én, péntek es-
te Apátfalván, mivel elsősorban a tinilá-
nyok örökítették meg a modern techni-
ka segítségével a színpadi eseményeket. 
Sikongatva fogadták a XVII. Maros-menti 
Kulturális Találkozó két sztárját, Bódi 
Csabit és Kunu Máriót.
A találkozó immáron szerves része a 
Szent Anna Napoknak, melyet már hu-
szonkettedik alkalommal rendeztek meg 
a községben. „A települési önkormány-
zat által szervezett falunapok így már há-
romnaposra bővült, mivel a helyi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat által lebo-
nyolított kulturális találkozóval nyitjuk 
meg már esztendők óta a programsoro-
zatot” – tudtuk meg Szekeres Ferenctől. A 
polgármester hozzátette: a községben élő 
nemzetiségekkel összefogva egy színesebb, 
gazdagabb Apátfalvát építenek.
A rendezvényt az Apátfalvi Cigány Folkról 
Együttes műsora indította. Az örömbe 

üröm is vegyült, ugyanis a csoport egyik 
tagja, Nagy Dezső nemrég elhunyt. „Dezső 
bácsi nem csupán abban tűnt ki, hogy a 

hangszerét egyedi módon szólaltatta meg, 
hanem nagy mesemondó és kitűnő táncos 
is volt. Ezzel a bemutatóval szeretnénk az 

emléke előtt tisztelegni, s tudom, hogy fent-
ről mosolyogva figyel minket” – mondta a 
köszöntőjében Károlyi Sándor, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A fent említett helyi folkról együttes 1990 
óta működik. Az alapítótagjai között van 
Kisalbert György Béla is. „Igazi muzsikus 
dinasztiából származom, nem csupán 
a felmenőim között vannak zenészek, 
hanem a gyermekeim is folytatják az 
őseink által elkezdett cigány hagyományok 
őrzését, továbbadását” – fejtette ki az idős 
zenész. A Hódmezővásárhelyen született 
Kisalbert György Béla – elmondása szerint 
– körbezenélte Csongrád megyét.

(www.promenad.hu cikke alapján.)
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HAGYOMÁNYŐRZŐ 
ROMA TÁBOR APÁTFALVÁN

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma és az apátfalvi önkormányzat 

támogatásával 29 gyermeket tá-

boroztatott a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat. A hatnapos foglal-

kozássorozat a hagyományőrzés 

és a pihenés jegyében zajlott júli-

us elején.

Nemcsak roma gyerekek vehettek 
részt az apátfalvi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett táboro-
záson. Károlyi Sándor elnök elmondta, 
általános és középiskolai korosztályból 
érkeztek a hatnapos táborra, hanem hát-
rányos helyzetű gyerekek is.
„Idén a hagyományőrzést tűztük ki célul, 

így a kicsik és nagyok megismerkedhetnek 
a helyi cigányság kultúrájával. Bemutatjuk 

a vályogvetés tudományát, de nem ma-
radhat el a tánc, az ének és a zene sem” – 
mondta el az elnök.
Kézműves foglalkozáson is részt vehet-
tek a gyerekek. Vargáné Nagyfalusi Ilona 
vezetésével kukoricacsuhéból készültek 
fonások és babák is, és Nagy Zoltán festő-
művésztől a festészet alapjaival ismerked-
hettek meg a gyerekek. Nem maradhattak 
el a vetélkedők és a szabad foglalkozá-
sok sem. Sokan pingpongütőt fogtak, de 
a csocsónak is nagy sikere volt a gyere-
kek körében. A mórahalmi fürdőbe és 
a makói kalandparkba is ellátogattak a 
táborozók.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR
Az Apátfalvi Ifjúsági Klub idén is 

megtartotta nyári szabadidős tá-

borát. Hosszú előkészület és szer-

vezés előzte meg, hogy végül 25 

gyermeket tudjunk fogadni.

Tizenegyen dolgoztunk azon, hogy mi-
nél színesebb programokkal teletűzdelt 
hétben legyen része a táborozóknak. Az 
első nap délelőttje az ismerkedésről, és 
a barátkozásról szólt, majd a délután 
folyamán a falu nevezetességeiről tud-
hattak meg többet játékos vetélkedő for-
májában a gyerekek. A hét további nap-
jain voltunk moziban, az apátfalvi temp-
lomtoronyból nézhettünk szét, és az 
ópusztaszeri csillagösvényt is bejártuk. 

Emellett arcot festettünk, kézművesked-
tünk, csillám tetkót és sütit készítettünk, 

táncoltunk, elsősegélyt tanultunk és 
rengeteget játszottunk. Pénteken pe-
dig élményeinket egy videó formájában 
mutattuk meg a szülőknek. Tavalyhoz 
hasonlóan most is egy eredményes és 
emlékezetes hetet sikerült létrehoznunk. 
Köszönjük a segítséget és a támogatást 
Apátfalva Község Önkormányzatának, 
Makó Város Önkormányzatának, Jánosi 
Szabolcs plébános úrnak, Dinnyés 
Angélának, Bíró Ritának, Zsíros 
Gyöngyinek, Némethy Ilona Eszternek, 
Tari Ágnesnek, Varga Istvánnénak, 
Molnár Szabinának, Szilvási Katának, 
Antal Györgynének, és Méreg Imrének.

Antal Eszter

IFJÚSÁGI NAP KISZOMBORON
Első alkalommal vettünk részt a kiszom-
boriak által megrendezett Ifjúsági Napon. 
Szegedi, bordányi és a helyi csapat mel-
lett méretette meg magát az Apátfalvi 
Ifjúsági Klub. Elsősorban kapcsolatépítés 
miatt vettünk részt, de a hosszú és tar-
talmas napról első helyezettként sikerült 
távoznunk. Több értékes ajándékkal, ta-
pasztalattal és egy kupával is gazdagod-
tunk. Csapatunk tagjai: Fazekas Andrea, 
Imre Krisztofer, Mátó Réka, Mátó Csenge, 
Varga Bálint, Gyenge Regina, Joó Rebeka 
és Antal Eszter.

Antal Eszter
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KÖZÖS KENU TÚRA
2017. július 29-én Apátfalva Község Önkormány-
zata kenutúrát szervezett három településnek. A 
résztvevők a magyarcsanádi, nagylaki és ap-
átfalvi önkormányzati dolgozók voltak. A tú-
ra Nagylakról indult és Apátfalván ért véget. A 
kenuzás szuperül sikerült, mindenki jókedvűen 
szállt partra. A kenuzásból visszatérteket marha-
pörkölttel várták a Szigetházban, melyet közö-
sen fogyasztottak el, majd egy jókedvű, kötetlen 
beszélgetés vette kezdetét a települések dolgozói 
között. Mindenki nagyon jól érezte magát, lehe-
tőség nyílt megismerni a környező települések 
munkatársait. Szuper élményekkel tért haza a 
társaság.

Molnár Szabina

ÖNKORMÁNYZATI CSIRKEOSZTÁS
Összesen 340 saját nevelésű csir-

két osztott szét az apátfalviak kö-

zött az önkormányzat. A közmun-

kások állatokat nevelnek, növé-

nyeket termesztenek, így bőven 

jut mindenkinek a javakból. Sze-

keres Ferenc polgármester kiemel-

te: a községben nagyon jól műkö-

dik az értékteremtő közmunka.

Apátfalván nagyon jól tudják, hogy a köz-
munkásoknak nem csupán az a dolga, 
hogy az utcát söpörjék, telente pedig a 
havat lapátolják. Ez is nagyon fontos, de 
az jóval hasznosabb, ha értéket állítanak 
elő. Az önkormányzat ezért nem csupán 
a különféle üzemeiben készít eladható tár-
gyakat, hanem a saját földjén növényeket 
termeszt, illetve állatokat is tart.
„Nagyon jól működik nálunk az érték-
teremtő közmunka” – fejtette ki Szekeres 

Ferenc. A polgármester hozzátette: mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 340 
darab saját nevelésű csirkét tudtunk szét-
osztani. A termelésben aktívan közremű-
ködő 160 közmunkás a szárnyas mellett 
kápia paprikát is vihetett haza.
Harabagiu Julieta Adriana is részesült az 
adományból. „Nagyon örülök neki, hi-
szen minden segítség jól jön” – árulta el az 
apátfalvi nő. Azt is megtudtuk tőle, hogy a 
szárnyas javából sült lesz, s a család ked-
vencét, rizi-bizit készít hozzá. Az aprólék 
sem veszik kárba, mert abból pedig pör-
költet fog főzni. Dimovics Mátyásné vi-
szont a paprikásra szavazott, mert náluk 
az a sláger. „Ezúton is szeretném meg-
köszönni az önkormányzatnak, illetve 

Szekeres Ferenc polgármesternek, hogy 
most is gondolt ránk” – mondta végül 
Dimovics Mátyásné.
„A közfoglalkoztatottakon kívül a rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban része-
sülők is kaptak a csirkékből, de szociális 
alapon is osztottunk” – vette vissza a szót a 
község vezetője. Szekeres Ferenc kitért arra 
is, hogy ez a segítség nem az utolsó az idén. 
Hiszen az ősszel újabb 800 darab barom-
fit kapnak majd a lakosok, illetve a hatvan 
példányos sertésállomány egy részét is le-
vágják, s a feldolgozás után a húsból, kol-
bászból, hurkából és egyebekből 850 aján-
dékcsomagot állítanak össze karácsonyra.

(www.promenad.hu cikke alapján)
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

„Nagyon hosszú gyógyulásom folyamata, de nem akarom, nem tudom feladni. 
Amíg élek, reménykedem, hogy egyszer felállok a kerekesszékből.”

KEDVES APÁTFALVIAK !
Őszinte szívvel és hálával szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Laci meg-
segítésére megrendezett jótékonysági koncertre eljöttek, adományaikkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a rehabilitáció sikeres legyen.
Köszönjük Marika ovónéninek, aki nagy szerepet vállalt a sikeres est 
megrendezésében.
Külön szeretnénk megköszönni Mátó Mátyásnak, az Apátfalvi Borbély András 
Band zenekar tagjainak valamint Mátó Mátyásné Magdi néninek, a kis kórus tag-
jainak a színvonalas előadást. Nélkülük ez az est nem valósulhatott volna meg.
Szeretnénk köszönetet mondani plébános úrnak, hogy engedélyezte a Szent 
Mihály templomban a rendezvény megtartását.
Továbbá hálával tartozunk azoknak, akik a fellépők vendéglátásában, oltár díszí-
tésében segítettek. (Tari Józsefné, Mátó Ilona, Sóki Mátyásné, Sóki Éva, Frankné 
Varga Zsuzsanna).
Továbbá ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dancsi Istvánnak, aki nagyvona-
lú anyagi felajánlással támogatta a családot a jótékonysági koncert után.

Tisztelettel: Herczeg László és családja

A KEREKES MÁRTON NÉPDALKÖR ÉS CITERAZENEKAR 
FELNŐTT ÉS GYERMEKCSOPORTJA

szeretettel várja tagjai közé a népzenét szerető, éneklő vagy citerán játszani tudó, 

tanulni vágyó jelentkezőket.

Gyermek csoportba 6 éves kortól várjuk a gyerekeket!

Következő próbáink szeptemberben kezdődnek. Jelentkezni lehet az apátfalvi Faluházban, 

valamint Tariné Tóth Hajnalka és Vári Gabriella csoportvezetőknél.

KEDVES MOZGÁS
KORLÁTOZOTTAK!

A mórahalmi gyógyfürdőbe 2017. 
augusztus 22-én lesz a tagoknak 
ingyenes a belépés. Jelentkezés au-
gusztus 15-ig. Érvényes tagkönyvvel 
ingyenes a belépés. A megyei talál-
kozó Kübekházán lesz szeptember 
16-án. Jelentkezni augusztus 25-ig 
lehet telefonon: (0620) 419-3880 
vagy tag gyűlésünkön.

Tisztelettel: Jakabovicsné Gyöngyike

Apátfalván tégla építésű összkomfor-
tos, központi fűtéses ház a Széchenyi 
utca 99. szám alatt eladó.
Irányár: 4.500.000 Ft.
Érdeklődni:  (0630) 354-8752, 

(0620) 418-0882

Apátfalvi termálkertészetbe állandó 
munkára bejelentett dolgozót kere-
sek. 
Érdeklődni: (0620) 343-1653

Albérlet kiadó lakásnak és üzlethelyi-
ségnek is.
Érdeklődni: 06 30 263 2671

apróhirdetések

Segítséget szeretnék kérni a falu la-
kosságától a betegségem műtétjéhez. 
Mindkét fülemre rosszul hallok, 
hallókészülékem van.
A segítséget az alábbi bankszámla-
számon megtehetik:

56900123-50157004
Köszönettel: Domonkos Marianna 
Apátfalva, Rákóczi u. 89.
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Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna

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
ISSN 2060-8039

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

Apátfalva Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-nek, amiért a 
„Testvértelepülési programok és együttműködések” című 
pályázatának köszönhetően vendégül láthattuk egy hosszú 
hétvégére Erdélyből, Apácáról testvértelepülésünk ifjait, va-
lamint az apátfalvi fiatalok is eljuthattak Erdélybe!

A sétálóutca megtekintése után utaztunk 
vissza Apácára. A búcsúesten a helyi szín-
játszó kör szórakoztatott minket, végül az 
utolsó esténket együtt töltöttük.
A hazautazás napján szintén tettünk ki-
térőt két híres helyre. Első megállónk a 
Petőfi emlékház volt, Fehéregyházán. A 
múzeum mellett, a segesvári csata emlék-
műve is itt található. Utunk Segesvárra vitt 
tovább, ahol a várat, és néhányan Drakula 
születési helyét is megtekintették. Végül 
sok-sok élménnyel, és barátokkal tértünk 
haza erdélyi utunkról.

Antal Eszter

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)

Apáca Apátfalva


