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ELKÉSZÜLT A SPORTCSARNOK
Örömmel tájékoztatjuk Apátfalva lakosságát és
minden sportszerető érdeklődőt, hogy elkészült
az apátfalvi sportcsarnok!
A sportcsarnok használatba vételi engedélye szeptember
elsejével jogerőre emelkedett, így nincs akadálya, hogy a
helyi óvodások, iskolások itt vegyenek részt a tornaórákon
szeptember elsejétől. Még néhány – az épület használatát nem hátráltató – feladat hátra van, mint például bútorok beszerzése, vagy a sportcsarnokot körbevevő terület
csinosítása.
A hivatalos átadóra még az idén sor kerül. Az átadóról és a
sportcsarnokkal kapcsolatos egyéb részletekről az Apátfalvi
Hírmondó későbbi számában, szórólapokon és plakátokon
értesülhetnek az apátfalviak és az érdeklődők.

AUGUSZTUS 20.
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
Augusztus 20-án, Magyarország
nemzeti ünnepén, az államalapítás és az államalapító Szent István
király emlékére Apátfalva Község
Önkormányzata és a Szent Mihály
Plébánia közös ünnepséget tartott.
Az ünnepi szentmisét Jánosi Szabolcs plébános úr celebrálta, az új kenyeret megszentelte. Az Önkormányzat részéről Kiszely Jánosné települési képviselő mondta
el ünnepi gondolatait, majd a templom
falánál lévő Szent István szobrot koszorúzták meg Szekeres Ferenc polgármester
úr, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői. Az ünnepségen részt
vett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője, és koszorút helyezett el a templom falánál.

Az alábbiakban Kiszely Jánosné ünnepi
beszédét olvashatják az Olvasók:
„Tisztelt Apátfalvi Polgárok! Kedves
Ünneplők!
Augusztus 20-a a magyar államalapítás
ünnepe. Az új kenyér ünnepe. Államalapító Szent István Királyunk ünnepe.

A mi ünnepünk. Minden magyaré. A miénk, mert a mi őseinknek köszönhetjük
az országunkat. Mi, az itt lakók építjük
– ápoljuk, tesszük szebbé évről-évre. És
a mi gyerekeinknek, unokáinknak adjuk
majd tovább, bízva abban, hogy majd ők
is megbecsülik.
Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul
ünnepelni – nem is olyan könnyű. Nem
könnyű, hiszen ünnepeink mára gyökeresen átalakultak, mi magunk alakítottuk át
őket az elmúlt évtizedek során.
Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy
a világ, fújjon bármerről a szél, augusztus
20-a, s benne I. István király soha el nem
halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. S nem csupán
a hagyomány, a megszokás miatt.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
sok tanulmányi versenyen részt venni. Az
A képviselő-testület 2017. augusz- eredményekről minden egyes esetben tátus 29-én tartotta soros ülését
jékoztatják a falu lakosságát az Apátfalvi
Hírmondón keresztül. Az iskola tudato Beszámoló hangzott el az Apátfalvi Bí- san törekszik a településen lévő szervebic Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. zetekkel való szoros kapcsolat kiépítésére.
nevelési évben végzett munkájáról. Mind- A képviselő-testület elfogadta az iskola
három óvodában két csoport működik. A beszámolóját.
gyermekek 100%-a a egész napos óvodai  A képviselő-testület az Apátfalvi Dózsa
ellátást igénybe veszi, az óvodák kihasz- György Általános Iskola tanulóinak ebédnáltsága jó. A csoportok létszáma átlag del történő ellátását 2017. szeptember 1.
17 fő volt. Sajnálatos módon megnőtt az napjától 2018. augusztus 31. napjáig a MaSNI gyerekek (sajátos nevelési igényű) és gyarcsanádi Településüzemeltetési és Feja BTM-N-s gyermekek száma (beilleszke- lesztési Nonprofit Kft. (6932 Magyarcsanád,
dési, tanulási és magatartási problémákkal Állomás utca 21.) konyhájáról biztosítja.
küzdő). Az óvoda munkáját munkacso-  A képviselő-testület megtárgyalta és
portok segítik, mely csoportok teljesítet- elfogadta, hogy a bölcsődei étkeztetés, az
ték a munkatervben előírtakat. Az óvoda óvodai és iskolai diétás étkeztetést 2017.
tárgyi, személyi feltételei adottak. Az óvo- szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31.
dai rendezvények megtartásra kerültek. napjáig az EUREST Étteremüzemeltető
A képviselő-testület elfogadta az óvoda Kft. (117 Budapest, Alíz u. 2.) biztosítja.
munkájáról szóló beszámolót.
 2016. június 23-n kihirdetésre került
 Beszámoló hangzott el a Dózsa György a településkép védelméről szól 2016. évi
Általános Iskola 2016/2017-es nevelési év LXXIV. törvény, majd végrehajtására 2016.
munkájáról. A képviselő-testületi ülést december 15-én módosult a településfejmegtisztelte jelenlétével Balázs József, a lesztési stratégiáról és a településrendezési
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ eszközökről, valamint egyes településIgazgatója. A Hódmezővásárhelyi Tanke- rendezési sajátos jogintézményekről szórületi Központhoz tartozó, Makó Járás- ló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet. A
ban működő közoktatási intézményekben Törvény új jogalkotási feladatot bíz a tele108 osztályban 2322 tanuló kezdte meg a pülésekre, miszerint a helyi önkormányzat
tanévet, közülük 176 tanuló az Apátfal- képviselő-testülete megalkotja, vagy móvi Dózsa György Általános Iskolában. Az dosítja a Kormányrendeletben foglaltakiskola a tankerület által biztosított ös�- kal összhangban a településképi rendeleszegből elsősorban olyan eszközfejleszté- tét. Ennek határideje a Törvény 16. §. (2)
seket valósított meg, amely az intézmény szerint 2017. október 1. A képviselő-testüvagyonvédelmét, az iskolai sportéletet, az let a SOXÖG Építészstúdió Bt. bízta meg,
1956-os emlékév méltó megünneplését, az hogy Apátfalva község Településképi Arcalsó tagozatos IKT eszközhasználatot, va- lati Kézikönyvét és a településképi rendelamint az iskolai adminisztrációt és kar- letét készítse el.
bantartást segítette. A wifi ellátottságot a  A képviselő-testület a 2017. évi helyi
nagysebességű Sulinet végpont segítségé- sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
vel fejlesztették. Az önkormányzat támo- startmunka mintaprogram keretében hidgatásával kiépítésre került az iskolában a raulikus csőhajlítógép vásárlásáról döntött.
kamerarendszer, mely reméljük visszatar- A mintaprogram keretein belül a lakatostó erővel fog bírni az iskola udvarában lévő műhelyben dolgozók fogják használni,
játékok rongálása ellen. A műfüves pályát mely nagyban megkönnyíti a különböző
felújítják, szintén az önkormányzat tá- utcai bútorok, fémtermékek előállítását.
mogatásával. Az iskola igyekszik nagyon  A képviselő-testület megtárgyalta és

elfogadta az Apátfalvi Öregfiúk csapata kérelmét és a Szegeden megrendezésre
kerülő Török György kispályás labdarúgó torna nevezési díjának megfizetéséhez
36.000 Ft támogatást nyújt.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. augusztus

SZÜLETÉS:
08.03.: Dömötör Dániel
Édesanyja: Balla Melinda
Édesapja: Dömötör Zsolt
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 2.
08.07.: Lengyel Léna
Édesanyja: Drubina Klarissza
Édesapja: Lengyel Dávid
Apátfalva, Maros utca 99.
08.14.: Varga Bence
Édesanyja: Krizsán Csilla
Édesapja: Varga Tibor
Apátfalva, Damjanich utca 8.

HALÁLESET:
Varga Mihály Pálné (Szigeti Margit)
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 29.
Élt: 74 évet
Bálint Ferenc János
Apátfalva, Nagyköz u. 8. Élt: 63 évet
Veréb Mihály
Apátfalva, Hajnal u. 9. Élt: 85 évet
Baka Zoltánné (Mátó Julianna)
Apátfalva, Liget u. 5. Élt: 73 évet
Dobó János
Apátfalva, Damjanich utca 11.
Élt: 82 évet
Fa Mihály
Apátfalva, Liget utca 9. Élt: 68 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Rigó János és Vas Edit
Apátfalva, Kölcsey utca 31.
Raffai János és Nagy Klaudia
Apátfalva, Csokonai Mihály utca 1.

2017. szeptember
(Folytatás az 1. oldalról.)
Szent István hatalmas elszántsággal,
ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta
nemzetét. Egyszerű jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok
nemzedékei előtt s állhat előttünk most
is. De vajon ott van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében? Hányan
tekintjük valóban szolgálatnak a közért, a
társadalomért vállalt munkát? Ott csengenek-e a fülekben István király intelmei?
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”
Szólít meg minket ma is Szent Imre Herceghez intézett intelmeiben. István király
tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy
nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt
ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet
adott az országnak. Ő is olyan földi halandó volt, akit nem került el a szenvedés.
Szeretett fiának, Imrének a halála nemcsak
a családnak volt tragédia, hanem az országnak is, mert nem volt a nagy királynak
olyan örököse, aki az ország kormányzását
zökkenőmentesen tovább tudta volna vinni. Nem a kétségbeesés, hanem végtelen
szeretete indította arra, hogy halála előtt
Szűz Mária, a Boldogasszony oltalmába
ajánlotta országát és vele a Szent Koronát.
Így lettünk máig hatóan Mária Királysága,
olyan lelki kötődéssel, amely a nehéz pillanatokban a nemzetnek mindig erőt adott:
az újrakezdés erejét. Mindig azt súgta,
hogy ne féljetek, nem vagytok egyedül!
Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb
üzenete a ma emberének.
Ma közösen örülünk annak is, hogy az
alapító, Szent István király országunkat

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

„merte vállalni”, hogy vigyázott rá, amikor
megtette első önálló lépéseit. Majd növekedett, és gyarapodott, hogy megerősödve
felnőjön a nagyok közé. És örülünk annak
is, hogy mindig volt, aki kezébe vette a felelősségteljes vezetést és gondolt utódaira.
Ma őket is ünnepeljük! Ünnepeljük, mert
nem engedték eltékozolni országunkat,
hanem vigyáztak rá!
Nem kell hozzá túl nagy élettapasztalat,
hogy az ember belássa: „Minden cselekedetünkkel vagy építjük, vagy pedig bontjuk annak a közösségnek a házát, amelyben lakunk.” Ezért is olyan fontos, hogy
ünnepeink alkalmával felhívjuk a figyelmet arra, hogy egymás támogatása nélkül
nem tudnánk olyan sebességgel haladni
életünk házának építésén, mint ahogy azt
szeretnénk!
De jó hírem van, mert van egy ország, akinek polgárai mostanság újra bíznak egymásban! És ez az ország, Magyarország! Ez
az ország már tudja, hogy az összefogásban
sokkal többeknek tud a javára tenni, mintha nem törődne az övéivel. Ez az ország
ráérzett arra, hogy az egységben erő van,
növekedés van, biztonság van. Polgárai
egyre inkább tudják, hogy ha támogatják
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egymást, akkor számíthatnak a sikerre.
Tisztelt Apátfalviak! Nézzünk most erre a
kenyérre, nézzünk a rásimuló nemzetiszín
szalagra. A mi kenyerünk. Én ma, 2017. augusztus 20-án, a dolgozó és nem utolsó sorban az áldozatra kész embert látom benne.
Végignézve a településen, büszkén állhat
meg az új kenyér mellett minden apátfalvi. A község már bizonyított. A történelem
viharait kiállva a sokadik generáció állja
most körül e kenyeret. Ez a község, mely
példát adott környezetének felelősségvállalásról, a közös ügyeket előremozdító
munkáról. A kicsinyes politikai taktikák,
furkálódások ideje lejárt. A ma Magyarországában csak azok maradhatnak talpon,
akik egy emberként képesek küzdeni egy
településért, egy célért.
Induljunk hát, tegyük a dolgunkat Apátfalváért, hogy egy év múlva ismét emelt
fővel állhassunk meg a MI KENYERÜNK
mellett.
Szent István királyunk, ezer év távlatából
légy ebben a segítségünkre!
Köszönöm, hogy meghallgattak!”
Kiszely Jánosné
települési képviselő
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tájékoztató a 2017/18-as tanévről
Ismét becsengettek, és elkezdődött a
2017/2018-as tanév. Az iskolai életünkkel
kapcsolatosan szeretnék néhány információt megosztani Önökkel. Ebben a tanévben ismét megbízott intézményvezetőként
végzem 2018.07.31-ig az iskola irányítását.
A tankönyvek kiosztása rendben megtörtént, a hiányzókat pedig folyamatosan
szállítják. A tanév során ismét a szülők
által kedvelt iskolaotthonos formában tanítjuk a tantárgyakat 1-4. évfolyamon.
Szeptembertől újdonságként pénzügyi
ismereteket oktatunk a 7-8. évfolyamon.
Folytatjuk a témaheteket, a fenntarthatósági témahétre 2018. április 23. és 2018.
április 27. között kerül sor. A tanév folyamán két EFOP pályázatban is részt veszünk, melynek köszönhetően több szakember is segíti munkánkat. Sikeres erdélyi
kiránduláson vagyunk túl a Határtalanul

pályázat keretében, tervezzük a következő
7. évfolyam pályáztatását is.
A tanév rendje: 14/2017. (VI. 14.) EMMI
rendelet alapján
Ha e rendelet másképp nem rendelkezik,
a 2017/2018. tanévben a tanítási év első
tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június
15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap.
A tanítási év első féléve 2018. január 26ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a
szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
5. § A tanítási évben - a tanítási napokon
felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az
általános iskolában hat tanítás nélküli
munkanapot használhat fel, amelyből egy
nap a Diákönkormányzat számára biztosított, egy napot pedig pályaorientációs
napként használhatunk fel.

6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30tól 2017. november 3-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2017. november 6. (hétfő).
(2) A téli szünet 2017. december 27-től
2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
január 3. (szerda).
(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től
2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).
A ballagást 2018. június 16-án 10 órai kezdettel tervezzük.
Országos kompetenciamérés időpontja:
2018. május 23.
Idegen nyelvi kompetenciamérés időpontja: 2018. május 30.
Balázs Katalin Judit
mb. intézményvezető

„HŐSÖK, TÜNDÉREK ÉS CSODÁK
NYOMÁBAN HÁROMSZÉKEN”
HATÁRTALANUL, 2017

Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskolából 20 diák két pedagógus kíséretében ötnapos tanulmányi kiránduláson vett részt

augusztus 26–30-ig Erdélyben.
A „Határtalanul” pályázat kapcsán a
„Hősök, tündérek és csodák nyomában
Háromszéken” című projekt keretében

megvalósuló program során sok hasznos
információval gazdagodtak diákjaink.
Az elszállásolás Sepsibükszádon a Sólyomkő panzióban és Kulcsos-házban volt. Itt
biztosították számunkra az étkezést, ami
bőséges reggeliből, 3 fogásos vacsorából
és a kirándulásokhoz úti csomagból állt.
Diákjaink 2 és 3 ágyas szobákban laktak.
A programok változatosak voltak. Ismerkedtünk Erdély történetével. Pl. Sepsibükszád és a helyi iskola történetével, Vargyason meglátogattuk a Dániel kastélyt, Zágonban a Mikes-Szentkereszty kúriát és a
Mikes tölgyeket. Erdély természeti szépségeiből is kaptunk ízelítőt. A Kis-Sólyomkő
túrán vettünk részt, sétáltunk a Vargyas
szorosban, felmentünk a Torjai büdös barlanghoz, a Szent Anna tóhoz (itt távolról

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2017. szeptember
még medvéket is láttunk), és a Mohos
tőzegláphoz.
Az erdélyi lakosság igen vendégszerető.
Sepsibükszádi lovas szekerekkel felmentünk a hegyi legelőre, ahol a pásztorok életével ismerkedtünk, és még sajtot, túrót is
kóstoltunk. Kisbaconban meglátogattuk a
működő vízimalmot, tájházat és beszéltünk Benedek Elek életéről. Részt vettünk
igazi erdélyi kürtőskalács készítésében,
és kóstolásában is. Felmentünk a perkői
Szent István kápolnához, ahonnan csodálatos volt a kilátás.
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Helyi idegenvezető kíséretében sok hasznos ismeretet szerezhettek diákjaink.
Az utolsó napon este meglepetés koncertet
adott számunkra a Sepsibükszádi Ifjúsági
Fúvószenekar. Az utolsó napon hazafelé
meglátogattuk a testvértelepülésünk diákjait Apácán, ahol meleg fogadtatásban volt
részünk.
Minden diák számára hasznos és tartalmas volt ez az öt nap, és reméljük, hogy
jövőre is lesz lehetőség hasonló kiránduláson való részvételre.
Kollárné Gacsó Julianna

TÉRTÁNC TÁBOR HOLLÓKŐN
A Dózsa György Általános Iskola idén júniusban immár harmadik
alkalommal vett részt Budapesten a Hősök terén a TérTánc koncerten. Az idén Leonard Berstein:
West Side Story c. zenéjére táncolt
a közel 500 gyermek.
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
(DIA) idén második alkalommal rendezte
meg a TérTánc tábort. A tábor ismét Hollókőn volt gyönyörű környezetben, ahol
nyolc Apátfalvi gyermek vehetett részt
azok közül, akik részt vettek a TérTánc
koncerten: Sóki Réka, Gyenge Dominka,
Mezei Boglárka, Ábel Dávid, Varga Bálint,
Mátó Domonkos, Sinoros-Szabó Sándor
és Vörös Péter. Négy felejthetetlen napot töltöttünk ott augusztus első hetében,
keddtől péntekig. Míg a gyerekek külön
csoportokban dolgoztak a tábor folyamán,
mi felnőttek azon dolgoztunk, hogy folytassuk a TérTáncon kívül is, mindenki a
saját iskolájában.

A tábor a kölcsönös bizalomra és elfogadásra épült. Közösen hoztuk létre a tábor
szabályait, közösen döntöttünk mindenről, egy nagy közösségként éltük meg a
tábor napjait. Az idén külön feladat volt
felfedezni Hollókő nevezetességeit, vetélkedő formájában minden csapat megadott
szempontok alapján barangolta be a kis
falut. Megtudtuk, melyik a legnagyobb
háziállat, honnan ered a forrás, melyik
a legutolsó ház, vagy ki a legfiatalabb a
településen.
A tábor elsődleges célja most is az volt,
hogy hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek el tudják fogadni egymást,
nyíljanak meg egymás és a felnőttek előtt
úgy, hogy kölcsönösen tudjuk egymást segíteni. Az apátfalvi gyerC ekek nagy barátságot kötöttek a szigethalmi gyerekekkel,
szinte az egész tábor ideje alatt együtt játszottak, életreszóló barátságok szövődtek.
Minden este koncerttel zárult a nap, voltak népzenészek, táncházaztunk, vagy a

tábortűz mellett gitárkísérettel énekeltünk.
Ami más volt az idén, az ébresztőt, takarodótór, étkezéseket, vagy a foglalkozásokat
komolyzenével jelezték. Ha meghallottuk
az adott muzsikát, tudtuk, mi következik a
programok közül. A tábor folyamán a sok
közösségformáló játék mellett szituációs
játékokat játszottak a gyerekek, különböző
vitatémákat dolgoztak fel. A tábort a gyerekek eredményesnek ítélték meg, sokkal
magabiztosabbá és nyitottabbá váltak, hatékonyabban tudtak egymással kommunikálni, érvelési technikájuk, érzelmi intelligenciájuk fejlődött.
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány trénerei és mi résztvevő pedagógusok ismét
azon dolgoztunk, hogyan tudjuk megismertetni itthon a saját iskolánkban azokat
a módszereket, amivel tanulóink mindennapjait segíteni tudjuk ahhoz, hogy értékes felnőttekké váljanak.
Csenteri Andrea
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AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT AUGUSZTUSI ESEMÉNYEI
Augusztus 2-án ruhabörzét tartottunk az
intézmény területén ahol a felszaporodott
nyári ruhákból válogathattak a megjelentek ki-ki a maga ízlésének megfelelően.
Augusztus 14. és 18. között nyári tábort
tartott a Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Beke Margitka és Puskás Rebeka közreműködésével, akiknek ezúton szeretném
megköszönni munkájukat. A táborban
mindennap különböző kézműves foglalkozás, nemezelés, gyöngyfűzés, vetélkedő
volt, s egy napot pedig a gyerekek a Varga
tanyán lovaglással, játékkal töltöttek.
Augusztus 17-én Szekeres Ferenc Apátfalva Község polgármestere és Puskásné
Ember Ninette az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető helyettese jubileumi jutalmat nyújtott át Vígh
Jánosnénak az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ gondozónőjének a 40 év
odaadó és önfeláldozó munkájáért.

Augusztus 18-án a Csongrád megyei Vöröskereszt makói kirendeltségének közreműködésével a makói Koska Ferenc
tulajdonát képező „Fantázia „nevű ruha
nagykereskedés jóvoltából 120 darab női
kosztümöt kapott az intézmény, melyeket

a Család és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében térítésmentesen lehet átvenni
hétfő-szerda és pénteken, a kosztümök
(38-44 méretűek).
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető-helyettes

ARCULATI KÉZIKÖNYV
A TELEPÜLÉS ARCULATA
2016. június 23-án kihirdetésre került a
településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény. A Törvény új jogalkotási
feladatot bíz a településekre, miszerint a
helyi önkormányzat képviselő-testülete
megalkotja, vagy módosítja a Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban a
településképi rendeletét. A településképi
rendelet megalapozására kell elkészíteni
a Településképi Arculati Kézikönyvet.
Az Arculati Kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a kézikönyv és az annak
alapján megvalósuló rendelet segítségével szabályozni lehet azt, hogy milyen
legyen a település képe. A Kézikönyv a
település teljes közigazgatási területére készül, így fontos a beépítésre nem
szánt, külterületi részek formálására vonatkozó javaslatok szerepeltetése is.
Az Arculati Kézikönyv elkészítésénél
fontos a társadalmi egyeztetés, a helyi

közösségek véleménye, és hogy átgon- elhelyezett gyűjtőládába 2017. szeptemdolják milyen települési környezetben ber 20-a (szerda) 12 óráig, vagy interneszeretnének élni, hogyan őrizzék meg ten Apátfalva Község facebook oldalára!
építészeti és természeti kultúrájukat, és
hogyan szeretnék azt fejleszteni.
A vonatkozó kormányrendelet mellékApátfalva Község Önkormányzata
lete tartalmazza a kézikönyv tartalmi
tisztelettel meghívja Önt
elvárását.
A TELEPÜLÉS
E szerint az alábbi témák tekintetében
érdemes gondolkodnunk:
ARCULATÁRÓL
•A
 településkép minőségi formálására
TARTANDÓ
vonatkozó ajánlások
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
•K
 özterületek: utcák, terek, közparkok
A fórum helyszíne:
•É
 pületek, építészeti részletek
Faluház könyvtára
• Zöldfelületek
• J ó példák bemutatása
A fórum időpontja:
Kérjük a Kedves Lakosokat, ha bárkinek
2017. szeptember 20.
javaslata, ötlete van a fenti témák kap(szerda) 17 óra.
csán, vagy egyéb, a településképet megMegjelenésére, javaslataira
határozó kérdésben tegye azt meg.
feltétlen számítunk!
Írásbeli javaslataikat várjuk a Faluházban
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2017. OKTÓBER 2–8.
Idén is szeretettel várunk kicsiket és nagyokat az Országos Könyvtári Napok alkalmából tartandó rendezvényekre a Faluház könyvtárába!
Programok:
Október 2.	10 óra: Kiállítás megnyitó az általános iskola alsó tagozatos
diákjainak rajzaiból. (Jelentkezési határidő: szeptember 25.
Rajzok leadási helye: Könyvtár!) Téma: A víz
Október 4.	10 órától: Szórakoztató társasjáték verseny kicsiknek és
nagyoknak
Október 5.	10 óra: Őszi természet bemutatása – szórakoztató kézműves
foglalkozás keretében
Október 6.	10 óra: Kalandozások a Mesék Birodalmában
– Matiné óvodások számára
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

KEDVES OLVASÓK!
Ebben az évben, október 1-től könyvtárunk is csatlakozik a
gépi kölcsönzést használó könyvtárak népes táborához!
További információkkal a későbbiekben tudunk szolgálni!
Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba!

2017. szeptember

IRODALMI
TOTÓ
Kedves Könyvmolyok!
Útjára indítunk egy új rovatot, melynek címe Irodalmi totó. Minden hónapban az újságban találnak három
irodalmi kérdést. A helyesen válaszolók között év végén könyvjutalmat
sorsolunk ki! A válaszokat a Faluház
könyvtárába kérjük leadni minden
hónap 28-ig!
1. Ki a mű szerzője?
a) Egri csillagok
b) Álomdoktor
c) Az elfeledettek
d) Esti
2. Írjon egy-egy művet a
szerzőkhöz!
a) Lee Child
b) Borsa Brown
c) Ken Follett
3. Mi a vers címe és ki a szerzője?
„Kortalan lett a kővidék,
határtalan mező a nyár,
időtlen ízű: szél, patak,
szürke falon hajnalmadár.”

KIS CITERÁSAINK FELLÉPÉSE IDEGENBEN
A Megyeház udvarán gyönyörű környezetben felállított színpadodon mutatkozhatott be csoportunk, ahol Apátfalvi népdalokat adtunk elő, melyeket a közönség
velünk együtt énekelt.
A jó hangulatú fellépés után, vacsorával
vendégelték meg a csoportokat, melyet bál
követett.
Méltán lehetünk büszkék gyermekeinkre, hiszen nem csak a fellépésen, hanem a
bálban is megmutatták „hogyan mulatunk
mi itt Apátfalván”.
Köszönjük a lehetőséget és a támogatást, hogy a Népzenei Találkozón részt
vehettünk.
Az Apátfalvi Kerekes Márton Nép- Citerazenekar meghívására 2017.
dalkör és Citerazenekar gyer- augusztus 12-én részt vett a Szentmekcsoportja a Szentesi Pengető esi Népzenei Találkozón.

Vári Gabriella, csoportvezető
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AZ APÁTFALVA SC HÍREI
Csapataink július 18-án kezdték meg a
felkészülést a 2017/2018-as szezonra. Változások történtek a szakmai stábban és a
játékoskeretben is, valamint egy új csapatot is indítottunk. Eddigi utánpótlás
edzőnk, Karsai Gábor létesítményvezető lett a makói Vasas pályán, és a MUFC
U11-es csapatát irányítja. Ehhez kíván sok
sikert az Apátfalva SC és megköszöni eddigi munkáját.
A következőképpen alakult át a szakmai
stáb:
U7-U9-U11: Jánosi Tamás irányítja munkáját párja, Kóródi Éva segíti.
U13-U14: Koczkás Zoltán és Luncz László
U16: Koczkás Zoltán
U19: Luncz László
Felnőtt: Koczkás Zoltán
Futsal: Koczkás Zoltán
Játékoskeret változások:
Érkezők: felnőttcsapat: Varga Ákos (Kiszombor), Somogyi László (MUFC U19),
Varga Árpád (MUFC U19), Rudish Ferenc
(műtét után újrakezdte)
U19-es csapat: Dimovics József (Szeged
20011), Csenki Márk (Békéscsaba U19),
Csenki Adrián (Békéssámson), Keresztúri
Tamás (MUFC U19)
U16-os csapat: Sinoros Szabó Sándor
(MUFC U15), Restás Norbert (MUFC
U15), Kiss Attila (MUFC U15), Gáspár Roland (MUFC U15), Paksi István
(Csanádpalota), Husztiák Tamás, Hajnal Róbert, Phol Norbert, Kurai Péter új
igazolások.
Távozók: felnőtt csapatból: Farkas Dániel
(Földeák), Gilinger Zsolt (Nagylak)

U14es csapatból: Mátó Domonkos
(MUFC U15), Rabi Patrik (MUFC U15)
Eddigi lejátszott mérkőzésink: Mihály
SE-Apátfalva SC 1:2 (1:1) Szentmihály, 50
néző. Vezette: Mucsi Zsolt (Bereczki, Fodor). St. Mihály: Garamvölgyi – Csobán R.
(Kovács), Csobán K. , Szabó (Szántai), Farkas F. , Farkas Á. , Olajos, Hufnágel, Nagy
(Miklós), Fábián-Saleh (Kohlrusz), Balog
(Fátyol). Edző: Kohlrusz Oszkár. Apátfalva: Köteles – Matuz (Bereczki), Katona,
Horváth, Somogyi, Szabó, Bán (Varga),
Rudisch, Keresztúri (Kardos-Sinoros Sz
M), Graur, Juhász. Edző: Koczkás Zoltán.
Gólszerzők: Fábián-Saleh (16. ), ill. Somogyi (12. ), Kardos (52. ) Ifi: ST. Mihály
SE-Apátfalva SC 1:1 (0:1) Góllövő: Kardos
Gergő. Apátfalva SC- SZVSE II. 0:1 (0: 0)
Makó, 75 néző. Vezette: Szöllősi Ferenc
(Szeri, Kócsó). Apátfalva: Köteles – Katona (Sinoros-Szabó), Horváth G. , Szabó
N. (Bán), Rudisch, Baranyi, Sarnyai (Varga Ár. ), Graur, Varga Ák. (Matuz), Rakity,
Juhász. Edző: Koczkás Zoltán. SZVSE II. :
Seres – Busa (Buknicz), Szabó Á. , Bozsó,
Szántó, Buknicz (Fodor), Faragó, Német
(Jáger), Kukorelli (Albert), Bakos (Godó),
Tiger. Edző: Terjéki Tamás. Gólszerző: Albert (66. ). Röszke SK-Apátfalva SC 2:1
(0:0) Röszke, 150 néző. Vezette: Szeri Tamás (Bába, Török). Röszke: Földesi – Berta, Belaidi (Papdi), Fehér, Papdi, Bajusz,
Bárány, Papp, Ördögh, Pipic, Fodor N.
(Fodor T. ). Edző: Pördi Péter. Apátfalva:
Köteles – Matuz (Keresztúri), Katona, Szabó, Rudisch, Baranyi, Sarnyai (Kardos),

Graur, Varga (Sinoros-Szabó), Rakity, Juhász. Edző: Koczkás Zoltán. Gólszerzők:
Belaidi (54. , 73. ), ill. Baranyi (83. ). Ifi:
Röszke SK–Apátfalva SC 2–1 Góllövő:
Kardos Gergő
U11-es csapatunk a romániai Nagyszentmiklóson vett részt egy nemzetközi utánpótlás tornán. A fiúk nagyszerűen szerepeltek hiszen sikerült bejutni a legjobb
négy csapat közé ahol 3. helyezést értek el.
A csoport: A. C. S. Poli Temesvár, Uniera
Nagyszentmiklós B, Dumbravita, Periam.
B csoport: Peciu Nou, Apátfalva SC, Uniera Nagyszentmiklós A
B csoport eredményei: Apátfalva SC–
Uniera Nagyszentmiklós A 0:0 Peciu
Nou-Apátfalva SC 0:2 Gólövők: Tari Gergely, Bárnai Dominik Uniera Nagyszentmiklós A-Peciu Nou 0: 0
Elődöntők: Apátfalva SC-Periam 1:1 büntetőkkel:1:2 góllövő: Bárnai Dominik A. C.
S. Poli Temesvár-Uniera Nagyszentmiklós A 5:0 3. helyért: Apátfalva SC-Uniera
Nagyszentmiklós A 2:0 gőllövők: Borbély
szabolcs, Bárnai Dominik, 1. helyért: A.
C. S Poli Temesvár-Periam 4:0. Az eredményhirdetés után a nagyszentmiklósiak
megvendégelték a csapatot.
Szép volt fiúk, hajrá Apátfalva!
Koczkás Zoltán
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HELYI ÉRTÉKEK:
APÁTFALVI FŰRÉSZELT, RÁTÉTES DESZKAVÉGGEL DÍSZÍTETT HÁZOROMZATOK
Apátfalva a 18. század közepén újranépesült község a Maros jobb partján, Makótól
11 kilométerre. A török pusztítás után telepesei nagyobbrészt a Palócföldről, illetve a
Jászságból érkeztek. A község gazdag népművészetéről és a hagyományos életmódhoz, szokásrendhez való ragaszkodásáról
ismert környezetében. A 20. század során számos jeles néprajzkutató végzett itt
gyűjtőmunkát. A község népi építészetét
Banner János, Juhász Antal és Tóth Ferenc
történész kutatta.
A község lakóházai a 20. században többségükben az utcára véggel álló, 3-4 osztatú,
vert falú vagy vályogházak. Tóth Ferenc
szerint: „az apátfalviak palóc szemléletéből fakad, hogy kedvelték a különlegeset,
a túldíszítettséget” – ez a díszítő hajlam
mutatkozik meg a fűrészelt, áttört deszkázatú házvégeken is, amelyeket elsősorban
a módosabbak készíttettek a helyi ácsmesterekkel. A szecesszió ízlésvilágát idéző
deszkavégeket beszegték, majd előre megtervezett egységekre tagolták. Az oromzat
legdíszesebb része a felső harmad, gyakran félkörívben vagy háromszög alakban
megtervezett része, melyet gazdagon áttört, fűrészelt rátétekkel díszítettek. A rátétek mintáit legtöbbször növényi motívumokból, olykor geometrikus rozettákból

szerkesztették, de előfordul olaszkorsós
virágtő vagy állatábrázolás (ló) is. Az
oromzatokat szintén finom, csipkeszerű
mintázattal díszített deszkával szegték.
Korábbi leírások szerint a deszkavégeket
„látványosan festették” is. Az igazán tehetős gazdák az udvarban álló hombárok, ha
volt, akkor az ún. kisház oromzatát is a házéhoz hasonló deszkavéggel készíttették. A
20. század első felében a kerítések, nagykapuk deszkázata is hasonlóan díszes volt.
Napjainkban még számos ház oromzatán
látható cifra deszkavég, azonban számuk
fogy, a meglévők állapota pedig egyre romlik. A legszebb deszkavégek a Maros utca,
Templom, utca, Kossuth és Rákóczi utca
egykori gazdaházait díszítik. Ugyanakkor
van példa a régi oromzat felújítására, illetve
a régi mintákat követve új oromzat építésére is. (Rákóczi utca 119. Szalamia János).
Keresztúri József (1934-) Apátfalva, Rákóczi 124. apja ács volt, Keresztúri Mihály
(1909-1988) kis műhelyt vitt.
Mire József segíteni tudott, már lement a
munka dandárja, de azért még ő is fűrészelt oromzatokat. A deszkaoromzatokat
fenyődeszkából készítették, könnyű volt,
nem terhelte a falakat, mert égetett tégla még nem volt abban az időben. A ház
építésekor mire felhaladt a kőműves odáig,

addigra megcsinálta az ács az oromzatot.
József egy varrógépet alakított át, finoman
tudott vele fűrészelni. A munka az ács műhelyében készült el, a ház elé letették, és
kötéllel felhúzták a helyére. Nem volt nehéz. A fa gyalulva volt, a festést a háziak
végezték, de mivel védett helyen volt, nem
igen ment tönkre. Nem kellett kicserélni,
amíg tette a ház, ez is jó volt. Az egyszerűbb oromzat 1–2 nap alatt, a bonyolultabb 1 hétig is készült.
„A 2. háború alatt mellőzve volt az ilyen felesleges munka, 1946-tól indult be újra az
építkezés.” 1960-ig készültek új oromzatok, az építési stílus változása ( a sátortetős
házak építése) szükségtelenné tette, nem
voltak oromfalak.
A faluban rengeteg szép, míves munka
van. „A mester azért, hogy az én munkám
szebb, mint a másik mesteré, a nép, hogy
az én házam cifrább, mint a másé.” Kedveltek voltak a tulipán, rózsa motívumok.
A mester ceruzával rárajzolta a fára a mintát, az mellett haladt a fűrésszel.
A rátétes, fűrészelt deszkavégek mellett
napsugaras házoromzatok is készültek a
községben, amelyek szerkesztése eltér a
szegediekétől.
Bárkányi Ildikó,
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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EMLÉKEZŐ SOROK
1927-ben született Langó Terézia,
Terike néni, aki egész életében
Apátfalván lakott, s akit az apátfalvi fehérhímzés „apostolának”
nevezhetünk.
Terike néni gyermekkorában még a hagyományos háromosztatú vályogházakban éltek az apátfalviak, tisztaszobáikban
felvetős ágyak magasodtak. Az asszonyok
még nagy farban igyekeztek a szentmisére, kezükben a fehérhímzéses imakönyvtakarókkal. Ám a „kivetkőzés”, a viselet
elhagyása már Apátfalvára is jellemző
volt. Nem értékelték igazán az örökséget,
mindenki a modernet, a másét tartotta
értékesnek.
Terike néni gyönyörűen tudott kézimunkázni, 1970-ben Makón, kézimunka kiállításon, szalaghorgolásos asztalterítőjével első díjat érdemelt ki. Ezután
kérte fel Sánta Valika a nőbizottság
tagja, hogy legyen a TSZ-ben dolgozó
asszonyok hímző szakkörének a vezetője. Terike néni eljárt továbbképzésekre, ahol megismerkedett a befutott
népművészekkel, és megtanulta a mintakészítést is. Mindig nagy hangsúlyt
fektetett az eredeti mintákra, a hiteles

színhasználatra, a minőségi hímzésre.
Meglepődve tapasztalta, hogy a Csongrád Megyei Hímző Szakkörben milyen
sok apátfalvit hímeznek. Ekkor jött neki belülről a felismerés, hogy „de szép
volt annak idején a felvetős ágy. Három
menyecske került a házhoz, 3×8 hímzett
párna felvetve sorban a tisztaszobában.
Gyönyörű volt, én még láttam eredetiben”
– mondta egy beszélgetésünkben.
Ettől kezdve azon is munkálkodott, hogy
„terjedjen a fehérhímzés, hogy meglássák
benne a szépet, az értékeset”.
Terike néni és a makói Kovács Józsefné hímző-körvezetők részvételével elkezdődött a régi terítők, párnavégek ingek gyűjtése, archiválása Kiszomboron,
Apátfalván, Tápén és Makón.
Az apátfalvi fehérhímzés továbbélése
szempontjából Terike néninek köszönjük,
hogy Apátfalván a hímző szakkörben a
már majdnem feledésbe menő fehérhímzést megtanította az asszonyoknak. A
hímzésminták gyűjtésével melyet a múzeumok őriznek értékmegőrző munkát
végzett. Az eredeti minták újratervezésében, a megváltozott életkörülményekhez való alkalmazásban is jeleskedett.

Harminc évig volt a hímző szakkör vezetője. 1998-ban az akkori képviselőtestülettől, munkája elismeréséül „Apátfalva
községért” kitüntetést kapott.
A hímző társak, a szakkörök tagjai, a
szakma, a múzeumi gyűjtemények vezetői, a néprajzosok és a volt ismerősök
mind szeretettel gondolunk Terike nénire, megköszönve a fehérhímzésért végzett
felbecsülhetetlen munkát.
Emlékét megőrizzük, munkáját folytatjuk.
Nyugodjék örök békében!

Vargáné Nagyfalusi Ilona

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel és hálával búcsúzik Langó Istvánné Langó Teréziától, Terike nénitől,
aki egyik legnagyobb örökségünk, az
apátfalvi fehér hímzés fennmaradásáért
oly sokat tett.
Hálásan köszönjük Terike néni! Nyugodjék békében!

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját az
ARADI VÉRTANÚK
TISZTELETÉRE TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE.
Ideje: 2017. október 6.
péntek, 17 óra
Helye: Petőfi szobor,
a Faluház előtt
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MAGYAROK KENYERE
A Magyarok Kenyere program a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
főszervezésében megvalósuló jótékonysági kezdeményezés. A Kárpát-medencében
összegyűjtött
búzából készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó szervezetnek.
2017-ben 515 tonna adománybúza gyűlt
össze. Több mint 3000 gazda ajánlotta
fel ezt a mennyiséget. 81 gyűjtőpont üzemeltetésével, a közreműködő 26 malom
a program részeseként ingyen vállalta az
őrlést, amely után, mintegy 310 tonna liszt
kiosztására került sor a közel 80.000 rászoruló gyermeket ápoló és gondozó 147
szervezetnek. Ez a mennyiség nagyjából
385 tonna kenyér sütéséhez elegendő.

nemes cél érdekében és ezzel a mennyiséggel a megye települései közül Apátfalva
az elsők között szerepelt.
Köszönjük a felajánlóknak:
Gyenge József, Varga Ferenc, Varga Tamás,
Langó Imre, Langó Attila, Langó Mátyás,
Langó Zsolt, Varga Zoltán, Tóth L. Ferenc,
Antal József, Antal Ákos, Mihalek László,
Szalma József, Farkas József, Antal János,
Antal Zoltán, Pópa György.
A szállításban segédkeztek:
Langó Imre, Varga Árpád, Langó Dániel,
Langó Zsolt.

Köszönjük mindenkinek az önzetlen
Apátfalváról 40 mázsa búza került fel- segítséget!
ajánlásra, melyet Hódmezővásárhelyre
Apátfalvi Gazdakör,
szállítottunk át. Nagy örömömre szolgált,
Langó Zsolt
hogy a mi kis falunk ismét összefogott egy

KAKASFESZTIVÁL – CSANÁDAPÁCA
Az apátfalviak körében már hagyomány, hogy minden évben részt veszünk a csanádapácai Kakasfőző Fesztiválon. Apátfalva Község Önkormányzatának szervezésében augusztus 12-én ismét ellátogattunk
Csanádapácára, hogy kipróbáljuk magunkat a versenyen. A közös előkészületek után szakácsunk, Kiszely János saját receptje alapján készítette el
a pörköltet. Nemcsak a csapatunknak ízlett, a zsűri szerint is nagyon finomra sikerült. Értékelésük alapján a 25 versenyző csapat közül elnyertük
az 1. helyet.
Köszönjük az eredményt Kiszely Jánosnak, és a lelkes kis csapatnak a
segítséget!
Antal Eszter

2017. szeptember
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LOMTALANÍTÁS
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja Apátfalva Település lakosságát,
hogy 2017. október 14-én, szombati napon lomtalanítást végez a falu területén. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb október
14-én reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál, a későn kihelyezett lomok elszállítása nem áll módunkban.
SZABAD: matrac, ágy, ágykeret, műanyag szék, asztal, fa szék, asztal, műanyag gyerekjáték, bicikli-gumiabroncs, hungarocell,
egyéb bútorok, háztartási tárgyak, szőnyeg, dobozba csomagolt befőttes üveg, slag, edények (max. 30×30 cm), könyv.
TILOS: elektronikai hulladék, számítógép, laptop, hűtő, folyékony hulladék, nyomás alatt lévő gáz, gázpalack, robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes anyag, maró, korrózív anyag, kórházi vagy más humán-egészségügyi anyag, állategészségügyi anyag,
személygépkocsi gumiabroncs, aprított gumiabroncs, előkezelés nélküli szennyvízcsap, zöldhulladék, kerti hulladék, állati
tetem, fertőző hulladék, vérrel szennyezett hulladék, festékes vödör, autó szélvédő üveg, építési törmelék, ételmaradék, gyermekpelenka, üveghulladék, gipszkarton, palatető, föld, kövek, papír, lakkok, fémhulladék, olajjal szennyezett hulladék, éles,
hegyes eszközök, trágya.
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

PROGRAM

AZ „ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE
TÖRTÉNŐ
KIÉPÍTÉSE,
VÉDVONALAK
TERHELÉSÉNEK
CSÖKKENTÉSE AZ ALSÓ-TISZÁN” CÍMŰ PROJEKT LAKOSSÁGI
FÓRUMA
Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00007
A lakossági fórum helyszíne:
Apátfalvi Faluház Könyvtára
6931 Apátfalva, Templom utca 57.
Időpontja: 2017. szeptember 15. 17.00 óra

PROGRAM:
17:00 – 17:05 MEGNYITÓ
17:05 – 17:10 DR. KOZÁK PÉTER ÚR, AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓJÁNAK
KÖSZÖNTŐJE
17:10 – 17:40 BORZA TIBOR ÚR, AZ ÁRVÍZVÉDELMI ÉS
FOLYÓSZABÁLYOZÁSI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK
PROJEKT BEMUTATÓJA
17:45 – 18:15 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
18:15 –
VENDÉGLÁTÁS
A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat
által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul
meg.

AZ ISKOLAKEZDÉS
TÁMOGATÁSA
Magyarország Kormánya jóvoltából az idei évben ismét augusztusban 209 gyermek részesült természetbeni támogatásban Apátfalván.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 20/A.§ alapán a gyámhatóság annak a
gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
tárgyév augusztus elsején fennáll a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány
formájában, 6.000 és 6.500 forint értékben,
hátrányos helyzettől függően.
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gyászjelentés

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak
lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben él
és örökre ott marad.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága
szerettünk
Bálint Ferenc
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet Dr. Sziebig Géza háziorvosnak, Oláh Andrásné Etukának, Plébános úrnak,
Kántor úrnak és Mártiéknak.
Gyászoló család

apróhirdetések

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
• Trapézlemez
• 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 Agro-Lak Kft. idén is vásárol kukoricát
maximum 17%-os víztartalommal.

Napi áron vagy lekötési ár lehetőségével. Levonások nélkül, azonnali fizetéssel.
A makói volt „Zöldért” telephelyén.
Érdeklődni telefonon: 06/30-608-7997
vagy személyesen a Makó-Rákosi ONIL üzemanyagkútnál.
Laczi Zoltán ügyvezető
Agro-Lak Kft.
6750 Algyő, Piac tér 19.
Adószám: 23916834-2-06

SZELEKTÍV HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Apátfalva Község Önkormányzata szeptember hónapban megkezdi a lakossági szelektívhulladék-gyűjtők kiosztását. A hulladékgyűjtőket az Önkormányzat utcánként és lakóházanként kiszállítja. A 240 literes kukákat a lakosság ingyenesen kapja, melyek a
DAREH Társulás tulajdonai.
A kukák kiszállításának időpontjáról előzetes értesítést kapnak a
lakók.
A szelektív szállítás megkezdésének időpontjáról külön értesítjük
a lakosságot.
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
KÁDÁR JÓZSEFNÉ

A tősgyökeres apátfalvi Kádár Józsefné Horváth
Katalint köszöntette az önkormányzat augusztus 17én. A 90 éves asszonyhoz még a Veszprém megyében
élő unokája és dédunokája is ellátogatott a születésnap alkalmából.
Az Apátfalván született és mindig is ott élt Kádár Józsefné
Horváth Katalin, aki 90. születésnapját ünnepelte, Kati néni
elmesélte, hogy régen sokat dolgozott, földet művelt, de a szegedi konzervgyár apátfalvi telephelyén és a vasútnál is megfordult. Végül utóbbiból ment nyugdíjba 1988-ban. 1991-ben
vált özveggyé, majd egy évvel később az idősök otthonába
ment, ahol nagyon sok jó ismerőse lett. Ma már nem ott él. Az
ünnepeltnek két családja van, illetve négy unokája és öt déd- A 90 éves néni szerint a hosszú élet titka az lehet, hogy kinek
unokája. „A mindennapokban otthon vagyok, tévézek, újságot mennyi van megírva. Úgy véli, hogy aki 100 évig él, az is legyen
és könyvet olvasok. Nagyon szeretem a virágokat, a hortenzia egészséges, mert az is fontos.
a kedvencem. Sajnos már nem tudnék a virágokkal foglalkoz(www.makohirado.hu,
ni. Régen tele volt az ablakom velük” – árulta el az ünnepelt.
Gajáta Fanni cikke alapján)
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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