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Apátfalva község kitüntetettjei!
egyetemen közoktatási vezetőként újabb
felsőfokú végzettséget szerzett. Oroszországban, a Moszkvai Zenei Egyetemen érte el a zenepedagógiai tudományok doktora címet, kandidátusi fokozattal.

Apátfalva Község Díszpolgára lett
Dr. Csikota József a Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó alapító karnagy-igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara adjunktusa, a Koncert
Fúvószeneka karnagya, a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetségének csongrád megyei
elnöke, elnökségi tagja, a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai
Szövetsége, WASBE-Tagszervezet
elnöke, a Fúvószenekari Világszövetség (WASBE) elnökségi tagja.
Apátfalván született 1963. május 12-én.
Nyolc éves korától kezdve a kiváló zenepedagógustól, Borbély Andrástól tanult
harsonán és tenorkürtön játszani. 1977ben, az alapfokú végeztével a Tömörkény
István Zeneművészeti Szakközépiskolában
folytatta tanulmányait. Érettségi után Szegeden, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zenetanári diplomát, majd Budapesten fúvószenekari karmesteri kitüntetéses
diplomát szerzett. Választott hivatása tudományának megszerzésében nem ismert
fáradtságot: a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián zeneelmélet-karvezetés szakon
diplomázott, majd a Szegedi Tudomány-

iskolai tanulmányait Apátfalván végezte
a helyi iskolában, majd a Makói Közgazdasági Technikumba járt, ahol gépírást,
könyvelői és gazdasági ismereteket tanult,
1966-ban tett érettségi vizsgát. 1966 és
1968 között a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző intézet hallgatója volt, és sikeresen
államvizsgázott. 1968. augusztus 16-án
kezdett dolgozni az apátfalvi I. számú, azaz
Maros utcai óvodában óvónőként. Ekkor
lett a pedagógus szakszervezet tagja. 1977től három cikluson át tanácstagnak választották, így aktív részese volt a falu közéleApátfalva Község Közszolgálatá- tének, jelentős közösségi munkát végzett.
ért kitüntető címet vett át Oláh
Andrásné háziorvosi asszisztens.
Oláh Andrásné (Fodor Etelka) 1960. március 30-án Makón született szegény paraszti családban. Az általános iskolai tanulmányait Apátfalván, a helyi Dózsa György
Általános Iskolában végezte el. 1974-től
1978-ig Makón, a Juhász Gyula Egészség- Apátfalva Községért kitüntető cíügyi Szakközépiskolában folytatta tanul- met vett át Sóki József a pátfalmányait, mint ápolónő. Első munkahelye vi ASC Labdarúgó Sportegyesület
a Makói Kórház Belgyógyászati Osztá- Felügyelő Bizottságának tagja.
lya. 1982-ben az Egészségügyi Miniszté- 1952. január 12-én született Csanádon. A
riumtól eredményes munkájáért dícséret- 8 általános iskola elvégzése után húsipari
ben részesült. A körzeti ápoló képesítést szakmunkás végzettséget szerzett. 19721996-ban Szegeden, a Kossuth Zsuzsanna 1974 között katonai szolgálati idejét töltötEgészségügyi Szakközépiskolában szerezte te. Több évtizede lelkesen dolgozik Apátmeg. 1996. óta dolgozik Dr. Sziebig Géza falva sportéletének sikerességéért, egészen
körzeti orvos mellett.
pontosan 45 éve, ezen belül elsősorban a
Apátfalva Község Oktatásügyéért labdarúgás iránt érzett elkötelezettség mokitüntető címet vett át Antal Ist- tiválta tevékenységét az elmúlt években.
vánné nyugdíjas óvónő.
Jelentős szerepet játszott az ASK, és most
Antal Istvánné, született Simon Julianna az ASC utánpótlás nevelő munkájában.
óvónő 1947. október 20-án született Apát- Edzőként irányította a serdülő, illetve az ifi
falván földműves családban. Az általános csapat munkáját, volt az ASK intézője.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
nyújtottak be és támogatásban részesültek
A képviselő-testület 2018. július az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú,
30-án tartotta soros ülését
„Közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” elnevezésű,
 A képviselő-testület pályázatot nyújt valamint az EFOP-3.9.2-2016-2017-00028
be Magyarország 2018. évi központi költ- kódszámú, „Gyermekeink a jövő! – humán
ségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szolgáltatások fejlesztése Csongrád Megyé3. melléklet 1.9. pont szerinti települési ben” elnevezésű projektek megvalósítására.
önkormányzatok szociális tüzelőanyag A megvalósítás során a közbeszerzésre vovásárlásához kapcsolódó támogatásra, natkozó szabályok figyelembevételével kell
554 m3 kemény lombos fafajta szociális meghatározni az egyes beszerzésekre vocélú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó natkozó szabályokat és a beszerzés módját.
kiegészítő támogatásra.
Ehhez a konzorciumvezető önkormányzat
közbeszerzési szakértőt vont be, aki a jog A képviselő-testület megtárgyalta az szabályok vonatkozó rendelkezései alapján
önkormányzati tulajdonú földterületek azt a szakértői véleményt fogalmazta meg,
újbóli bérbeadását és egyfordulós nyílt hogy össze kell vonni a települések bepályázatot hirdet a tulajdonát képező szerzéseit. A közös közbeszerzéshez azonföldterületek haszonbérlet útján történő ban szükség van minden tagönkormányzat
hasznosítására. A pályázatok beadásának képviselő-testületének
felhatalmazására
határideje 2018. szeptember 30. A képvi- arra vonatkozóan, hogy a konzorciumvezeselő-testület a 2018. októberi soros kép- tő önkormányzat (Maroslele) folytassa le a
viselő-testületi ülésén fogja tárgyalni a közbeszerzési eljárást. A képviselő-testület
pályázatokat.
ehhez hozzájárulását adta.
 Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád,
Kiszombor, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély és Mindszent települések közösen, konzorciumként pályázatot

 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. július

SZÜLETÉS:
07.12.: Varga Izabella
Édesanyja: Kovács Dóra
Édesapja: Varga Róbert
Apátfalva, Táncsics Mihály utca 5.
07.30.: Károly Mirella
Édesanyja: Károly Helga
Apátfalva, Hajnal u. 19.

HALÁLESET:
Furák János
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 19.
Élt: 75 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Farkas Ramóna Apátfalva, Széchenyi István utca 155. és Toto József
Attila Magyarcsanád, Szegedinác
Péró utca 18.

Ünnepi testületi ülés
Az ünnepi testületi ülést 2018. július 28-án
tartottuk meg és ennek keretében kitüntető címek kerültek átadásra. A kitüntető
címek adományozásáról választási ciklusonként egyszer dönt a képviselő-testület. A 2014-2019-es választási ciklusban a
képviselő-testület 2018-as évet határozta
meg, hogy a Szent Anna Napok keretében
kerüljenek átadásra a kitüntetések, melyekkel Apátfalva Község Önkormányzata
szeretné kifejezni háláját és elismerését az
élet különböző területein dolgozók számára. Az áldozatos és kitartó munka mindig meghozza gyümölcsét, melynek egyik

elismerése, Apátfalva által alapított díjak
birtoklása.
Minden kitüntetett, Tóth Sándor Munkácsy- díjas szobrász és éremművész által
készített bronz emlékérmet is kapott. Tóth
Sándor hazai díjai mellett jelentős külföldi
elismeréseket is magáénak tudhat. A művész úr idén ünnepelte 85. születésnapját,
de örömmel elvállalta a munkát, hiszen
1994-ben ő készítette el Apátfalva címerét
és öntött bronz emlékérméjét. A díszpolgár portréját mint mindig Pavlovski Péter
művész úr készíti. Az idő rövidsége miatt
a festmény nem készült el, így egy későb-

bi időpontban kerül a díszpolgár portréja
ünnepélyes keretek között leleplezésre.
Először „Apátfalva Község Oktatásügyéért” kitüntető cím került átadásra.
„Apátfalva Község Oktatásügyéért” kitüntetés adományozható azoknak az óvónőknek, tanítóknak és tanároknak, akik a
község oktatás és nevelés ügyében kimagasló eredményt értek el, ill. kiemelkedő
eredményességgel dolgoztak. A képviselőtestület a kitüntető címet Antal Istvánné
nyugdíjas óvónőnek adományozta.
Következett az „Apátfalva Község Közszolgálatáért” kitüntető cím átadása.
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„Apátfalva Község Közszolgálatáért” kitüntetés adományozható annak, aki a közművelődés, közgyűjtemény, egészségügy,
szociális ellátás területén a köztisztviselői
körbe tartozó dolgozó, és a szakterületén
tartósan kimagasló teljesítményt nyújt. A
képviselő-testület a kitüntető címet Oláh
Andrásné orvosi asszisztensnek adta.
Ezután az „Apátfalva Községért” kitüntető
cím került átadása.
„Apátfalva Községért” kitüntető cím adományozható annak a személynek és csoportoknak, aki nem áll, ill. nem állnak az
önkormányzat által működtetett intézmények alkalmazásában, de a községben
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végzett tevékenységüket kimagaslóan végezték és kimagasló eredményt értek el
Apátfalván.
A képviselő-testület a kitüntető címet Sóki Józsefnek az Apátfalva SC Labdarúgó
Sportegyesület Felügyelő Bizottság tagjának adta.
Elérkeztünk az „Apátfalva Község Díszpolgára” kitüntető cím átadásához.
Apátfalva Község Képviselő-testülete az
„Apátfalva Község Díszpolgára” kitüntető
címmel ismeri el mindazon élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi személynek
az érdemeit, aki kimagasló munkásságával
hozzájárult a község fejlődéséhez, a község
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tekintélyének emeléséhez, művészeti, vagy
irodalmi alkotással gazdagította a községet.
A képviselő-testület a Díszpolgári címet
Dr. Csikota Józsefnek adományozta. Az
eddig felmutatott életműve alapján, méltóvá vált Apátfalva díszpolgári címére.
A kitüntető címek átadása után Guti Kira
csodálatos előadásában hallhattuk, Mozart- A zene az vagyok én című dalt.
Végezetül megköszöntem mindenkinek,
aki elfogadta meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével az ünnepi testületi ülésünket és ismételten gratuláltam a kitüntetetteknek. Az ünnepi testületi ülést bezártam és ezzel egy időben a XXIII. Szent
Anna Napokat megnyitottam. Megtekintettük a Dózsa György Általános iskolások,
az óvodások és az apátfalvi értéktár kiállítását, majd a vendégekkel közös ebéd és
egy kötetlen beszélgetés zárta a délelőtti
programokat.
Szekeres Ferenc
polgármester

4

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2018. augusztus

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család és Gyermekjóléti
Szolgálat júliusi eseményei
2018. július 2–2018. július 6. között az
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata
TINI-TITÁN fantázia nevű tábort tartott
14 kispajtásnak. Minden napot próbáltuk
számukra minél mozgalmasabbá és élmé-

nyekben gazdagabbá tenni. Készítettünk
gipszfigurákat, kézzel festett léggömböket,
festettünk üvegfestékkel, rendeztünk pingpong és csocsó versenyt melyek végén a
nyerteseket jutalmaztuk. Paku Öcsi jóvoltából az egyik nap lovaskocsival kimentünk az

Önkormányzat tanyájára ahol megnézhették
a gyerekek az állatokat majd lementünk a
homokbányához. Beke Margitka is hozzájárult a változatos programokhoz kézműves
ügyességével, foglalkozást tartott a gyerekek
számára. Köszönjük a segítséget!

2018. július 3-án Czagány Alexandra közreműködésével, a budapesti Anyákkal az
Anyákért Alapítványtól nagy mennyiségű gyermekruhát és játékokat kaptunk. A
ruhákat az Apátfalvi Védőnői hálózathoz
szállítjuk át ahol a védőnők a rászoruló
családok gyermekei között osztják szét.
2018. július 16-án Koska Ferenctől a makói Fantázia nevű ruházati üzlet tulajdonosa felajánlásból női ruhákat kaptunk

melyeket a Család és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségében jelképes összegekért
meg lehet vásárolni.
2018. július 24-én a makói kirendeltségű
Máltai Szeretet Szolgálat felajánlásából
nagy mennyiségű ruhaneműt és bútort
kaptunk. A ruhaneműk kiosztása folyamatos a Család és Gyermekjóléti Szolgálat
kerthelyiségében.
2018. július 27-én a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen, tartós élelmiszer csomagot osztott a
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
kiemelt
európai uniós projekt keretében a rászoruló családok számára.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.
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Apátfalvi Ifjúsági Tábor

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Apátfalvi Ifjúsági Klub szabadidős
tábora 32 táborozóval, és 14 ifjúsági taggal
a Szigetházban. Nagy öröm számunkra,
hogy visszajáró táborosaink mellett ebben az évben is sok új gyermekkel ismerkedhettünk meg. Csoportos vetélkedővel
kezdtük a hetet, ahol kalózként kellett
helytállniuk a táborosoknak. Jártunk mo-

ziban, majd a víz fontosságáról hallhatunk
előadást, és mikroszkópon keresztül vizsgálhattunk különböző növényeket. Az
apátfalvi sportcsarnokban játékos délelőttöt tartottunk, majd utolsó nap a kiszombori kukorica útvesztőben kirándultunk,
végül vízibomba csatával, és a hawaii lányok táncával zártuk az idei tábort. Idén
is egy nagyon színes, és élményekkel teli

hetet tudhatunk magunk mögött. Köszönjük a felajánlást és segítséget: Makó város
önkormányzatának, Apátfalva község önkormányzatának, a Szigetház, és a Sportcsarnok dolgozóinak, Vargáné Nagyfalusi
Ilonának, Bárnainé Restás Adriennek, Antalné Bíró Ritának, és Dinnyés Angélának.
Antal Eszter
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2018-ban a 23. lovasnapot rendeztük
meg Szent Anna ünnepén

Azért jelentős ez az esemény, mert
a 2018-as évben Apátfalván új
Sportcsarnokot avattunk, és most
egy másik sportlétesítményt az új
lóversenypályát adtuk át.
Az önkormányzat biztosította az anyagiakat, és a lovasok önkéntes munkája által
készült el az új 2 hektáron elterülő tágas
pálya, a falu Makó felöli végén.
Mindenki megelégedésére, egy tágas, fűvel, fával beültetett, jó elosztású pályát
alakítottunk ki, melyben van parkoló a
lovasoknak, nézőknek, bemelegítő pálya,
vásározók, kézművesek utcája, a büféseknek is külön rész, a nézőknek is külön van
terület hagyva, és még készül a homokos
pálya. Ezúton is köszönjük mindenkinek,
aki munkájával, anyagi támogatásával
hozzájárult a pálya kialakításához.
Az új pályán az első verseny igen jól sikerült, mely a fogatsport.hu oldalon meghirdetett verseny volt, versenyirodával,
pályaépítővel. hátas ügyességi, fuvaros és
SZLV-verseny is volt.
A szabadidős versenyben hintóval versenyeznek a lovasok. Ez nagyon szép látvány.
Az apátfalvi nézőközönséget mégis inkább
a helybeli lovasok hozták lázba, hangos
kiabálással bíztatták őket.
A lovasversenyre nagyon sokan látogattak
ki a falubeliek, és a faluból elszármazottak
is kijöttek.
Nagyon sokan segítettek nekünk, volt aki
pénzzel, volt aki saját munkájával. Sokan

jószágot, terményt, ajándékot ajánlottak fel a tombolába. A szervezők Vargáné
Nagyfalusi Ilona és Darócz Károly köszönik mindenki segítségét.
Vígh Tóni bácsi apátfalvi kaskötő mester, kipakolta kassait, kosarait, bemutatót
tartott, majd aki akarta ki is próbálhatta a
kaskötés tudományát.
A gyerekeknek ingyenes arcfestésre, lovagolásra, lovas színezők, és kreatív lovas
képek készítésére volt lehetőségük. Sokan
vettek részt a foglalkozásokon, örömmel
vitték haza az elkészült alkotásokat.
Finomságról idén Haluska Balázs és csapata gondoskodott, 30 kg lisztből sütötték egész nap a palacsintákat, amit ingyen
osztottunk szét.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
A Lovasnap támogatói: zenészek: Tóth L.
Ferenc, Márton Máté, Varga László, Varga

Imre, Fejes József, Kardos Zoltán, polgárőrök: Langó Zsolt, Langó Dániel, Kardos
Ferenc, Varga Mihály, Nagy Attila, Farkas
Attila, Kardos Bence, Langó Ferenc, Varga Sándor, pálya személyzet: Paku József,
Szőke István, Szirovicza Péter, Takács Tibor, Nagy Attila, Vígh Robert
Apátfalva Község Önkormányzata, Antal
József, Antal Ákos, Antal Zoltán, Apátfalvi Gazdakör, Antal Dániel, Beke Mihály,
Bíró Antal, Bíró Sándor, Borsos Mihály,
Czagány Gazdabolt, Czigeldrom Üzletház, Darócz Károly és családja, Nagy
Sándor és családja Deszpot Istvánné,
Deszpot László, Faluház, Faragó István,
Fazekas István, Beke Lovasszállás, Fejes
Petra Makó, Ferenczi Józsefné, Ferenczi Ferencné, Belez Kft. Juracsek Andrea,
Fodorné Kerekes Anna, Gyenge József,
Hongkong Áruház Apátfalva, Kakas Istvánné, Költő Ildikó, Kurusa Erika, Maros
Vadásztársaság Magyarcsanád, Mihalek
Ferenc, Nagyfalusi család Csanádpalota,
Németh László, Paku József, Papp Ferenc,
Rigó Angéla, Szalamia János, Simon Mihályné, Tari Norbert, Vancsó István, Varga Andrásné, Bakáné Nagy Gyöngyi,
Varga Ferenc és családja, Varga Sándorné Kis ABC, Veréb József, Csomor Zita
és családja, Haluska Balázs, Haluska Zsanett, Keresztúri Ildikó, Sarró Zsuzsanna,
Trényi Valéria, Mátó Attila és családja,
Mihaleczki Imre, Kardos Ferenc, Varga
Zoltán-gátőr, Varga Lajos, Fekete Irén,
Vígh Antal, Szalma Mária,
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Az Ízőrzők stábja Apátfalván forgatott
Július 9. és 10. között az Ízőrzők
című műsor csapata – Róka Ildikó és Móczár István – ellátogatott Apátfalvára. A másfél napos
forgatás során hat étel elkészítésére, illetve település bemutatására, nevezetességei ismertetésére került sor.
A Duna Televízión futó Ízőrzők stábja
Apátfalván forgatott: a Maros-parti település történetét Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester, a templomot és a kápolnáKerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar produkciója is látható lesz a műsorban.
Apátfalva értékeinek bemutatása mellett a
főzősé volt a főszerep. Első napon „cúkros
pogácsát” sütött Simon Mihályné, Fekete
Ilona savanyú krumplilevest főzött kőttessel, Tóth Tamás zöld paprikával dinsztelt
burgonyát kacsacombbal, illetve krumplifőzeléket készített kolbásszal. A második
napon Kerekesné Hallai Katalin megmutatta, hogyan is kell Pátfalvi túróst és diós
bélest sütni, míg Csapó Jánosné a vajaljás
kat Tóth Tamás mutatta be. A csapat ellá- Langó Imréné ismertette. Ezek mellett a túrós derelye fortélyait mutatta meg értogatott a Langó kápolnához, a Belezi kő- Langó Hagyományőrző ház is be lesz mu- deklődő stábnak.
kereszthez, a rombolt hídhoz és a Maros- tatva, melyről Langó Imre mesélt.
A Duna televízió várhatóan októberben
parthoz is, ugyanakkor a település több Kulturális csoportok is bemutatkozhattak: fogja sugározni az adást. A pontos időrészén is forgatott. Apátfalva értékeiből a Csenteri Andrea vezette Kardos István pontról Apátfalva Község Önkormányzata
bemutatásra került a fehérhímzés, amelyet Felnőtt és Gyermek Néptánccsoport, illet- értesíteni fogja a lakosságot.
Csapó Jánosné mutatott be. A népviseletet ve a Tariné Tóth Hajnalka által felkészített (Képek: Csapó Jánosné)
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Befejeződött a 23. Varga Sinka kupa
Hét csapat versengett a végső győzelemért
két csoportban. Hétfőtől csütörtökig tartottak a csoportmeccsek. A nézők rendkívül izgalmas és néha parázs meccseket
láttak egész héten az apátfalvi iskola műfüves pályáján.
A szombati elődöntők után vasárnap a
bronz mérkőzés és a döntő következett.
A bronz mérkőzésen a Nyárfa Söröző és a
Garázsbarát csapatai csaptak össze. Az első félidőben egy jól eltalált lövéssel vezetést szerzett a Nyárfa Söröző csapata. Sőt
a második félidőben büntetőhöz jutottak,
és ha értékesítik, akkor kétgólos előnyre
tesznek szert, de mivel kimaradt, így nem
változott az eredmény. Nem sokkal később
egyenlíteni tudott a Garázsbarát csapata,
így ismét nyílt lett a mérkőzés. A mérkőzés vége felé egy jól eltalált lövéssel megszerezte a második gólját a Nyárfa Söröző
csapata és így övék lett a 3. hely a tornán.
Nyárfa Söröző – Garázsbarát 2:1 (1:0)

Góllövők: Tóth L 2 ill. Szabó N.
A döntő 19 órakor kezdődött a Bálint Optika és a Kiserdő Csárda csapatai között!
A szép számú közönség színvonalas jó
mérkőzést látott, ahol a futball játszotta a
főszerepet.
Az első félidőben kiegyenlített játék folyt.
Egy lecsorgó labdát Kovács A. remekül talált el, így egygólos előnnyel vonult pihenőre a Kiserdő Csárda csapata. A második
félidőben mindent egy lapra feltéve támadott a Bálint Optika, és Erdélyi M. szemfüles góljával ki is egyenlítettek. Hiába az
óriási mezőny fölény, szinte egykapuzott a
Bálint Optika, az eredmény már nem változott, így jöhettek a büntetőrúgások.
Az első két párban hibátlanul lőttek a csapatok, a harmadik párban Bány B. (Bálint
Optika) hibázott, viszont Kovács A. (Kiserő Csárda) nem, így meglepetésre, de
nem érdemtelenül a Kiserdő Csárda nyerte meg a 23. Varga-Sinka kupát.

Bálint Optika – Kiserdő Csárda 1:1 (0:1)
góllövők: Erdélyi M ill. Kovács A.
Büntetőkkel: 4:3 a Kiserdő Csárda javára
Varga Sinka Kupa végeredménye:
1. Kiserdő Csárda, 2. Bálint Optika, 3.
Nyárfa Söröző, 4. Garázsbarát, 5. Phőnix
FC, 6. Canád (Románia), 7. ShenKick
Különdíjak:
A torna legsportszerűbb csapata: ShenKick. A torna gólkirálya: Erdélyi Mátyás
(Bálint Optika) 7 góllal. A torna legjobb
játékosa: Kóródi Márk (Bálint Optika). A
torna legjobb kapusa: id.Rakity György
(Nyárfa Söröző)
Reméljük, mindenki jól szórakozott a 23.
Varga Sinka Kupán, amit jövőre ugyan itt
ismét megrendezünk.
Kiserdő Csárda a Bajnok csapat
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Gyerek Sinka Kupa
Nagyszentmiklós U11 – Csanádpalota
U11 7:0 (1:0),
Apátfalva U11 – Csanádpalota U11
7:1(3:1),
Apátfalva vegyes csapat – Nagyszentmiklós U11 2:4 (1:1)
Apátfalva U11 – Nagyszentmiklós U11 2:0
(0:0),
A torna négy csapat részvételével zajlott: Apátfalva vegyes csapat – Csanádpalota
Apátfalva, Csanádpalota, Nagyszentmik- U11 1:1 (0:0).
lós (Románia) és Apátfalva vegyes csapata. A vegyes csapat játékosait a focitábor A torna végeredménye:
játékosai alkották, akik U9-es és U13-as 1. Apátfalva U11,
játékosok.
2. Nagyszentmiklós (Románia) U11,
3. Apátfalva vegyes csapat,
Eredmények:
4. Csanádpalota U11.
Apátfalva U11 – Apátfalva vegyes csapat
8:0 (4:0),
A torna legjobb játékosa a NagyszentmikVasárnap délelőtt gyerekektől volt
hangos az apátfalvi iskola műfüves
pályája. Reggel 8-tól U11-es nemzetközi Gyerek Sinka Kupát rendezett az apátfalvi önkormányzat és
az Apátfalva SC labdarúgó sportegyesület.

lósi csapatból került ki.
A legjobb góllövő 6 találattal Körömi Ábel
Apátfalva.
A torna legjobb kapusa Tari Gergely Apátfalva.
A torna legsportszerűbb csapata Csanádpalota.
A legnagyobb győztesek a gyerekek voltak, akik legyőzték a nagy
hőséget és megmutatták, hogy
ilyen időben is lehet focizni!
Zárásként az iskola ebédlőjében egy közös
ebéden vettek részt a csapatok.
Koczkás Zoltán
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Tanodások tábora Magyarhertelenden
Július 9-étől az apátfalvi Tanodások 5 napos táborban vehettek
részt Magyarhertelenden.
Az első napon az elhelyezkedést követően
vicces nevek választásával megalakult a
Skorpió, a Hókifli és a Szármacsapat. A
csapatépítő játékok során táncolni kellett
az egyre fogyó újságpapírok segítségével,
majd kártyafújási versenyt, bekötött szemmel való csokietetést és kiskanalas teaivó
versenyt is rendeztünk.
Kedden délelőtt hagyományőrző foglalkozást tartottunk, melyen a csapatok
összegyűjtötték az általuk ismert cigány
szavakat/kifejezéseket, majd a felnőttek
bevonásával a táborlakók mindannyian
megtanultaknéhány alapvető cigány mondatot és egyéneket is. A délelőttöt a „Fele sem igaz…”játékkal zártuk. Ebéd után
strandolni mentünk a magyarhertelendi
termálfürdőbe, remek időnk volt.
Szerdán korán keltünk, mivel elutaztunk a
Pécsre, a Mecsek oldalában kiépített gyönyörű Állatkertbe. A rengeteg érdekes
állat mellett lehetőségünk nyílt egy etetéssel egybekötött látványos fóka tréning
megtekintésére is. A délutánt festészettel
töltöttük, ahol a gyerekek Nagy Zoltán

foglalkozásvezető iránymutatásai alapján
közöscsapatképet és egyéni alkotásokat
is készítettek. A délutánt „kiállítás és tárlatvezetés” zárta, ahol minden csapat és
egyéni alkotó elmondta érzelmeit a kép
születésével kapcsolatban. Ezúton is köszönjük Nagy Zoltán munkáját.
A csütörtök délelőttöt ismét játékos vetélkedővel töltöttük: a csapatok levelet írtak
Farkas Zsuzsa néninek, a szakmai vezetőnek arról, hogy hogyan teltek a tábori élet
napjai.
Néhány idézet a levelekből:
„… A közös fürdőzés nagyon jó móka volt,
az állatkertben a fóka show volt a legizgalmasabb. A vetélkedők során mindenkiből
előjött a versenyszellem, sok új dolgot tanultunk…”
„…Zoli bácsival festettünk, ami a legjobb
program volt…”
„…A tábori esték voltak a legizgalmasabbak, ahol énekeltünk, táncoltunk és sokat
nevetgéltünk…”
„…Nagyon jól összehangolódott a csapat.
Az egész hét remek volt, tanultunk sok cigány szót, mondatot. Élmény volt nekünk
ez a tábor…”

A vetélkedőt ügyességi sorversenyekkel
folytattuk (célba dobás, egyensúlyozás,
labdafújási párbaj), majd egy remek hangulatú Activytivel zárult a délelőtt. Az idő
változékonyra fordult, így a délutáni fürdőzés idejét elsősorban a fedett élménymedencékben töltöttük.
Este a vacsorát követően elérkezett az
eredményhirdetés, hiszen a hét során a
csapatok folyamatosan gyűjtötték a pontokat a különböző feladatok kapcsán. Fejfej melletti eredmények születtek, így a
fődíjat, mely egy csokitorta volt, közösen
fogyaszthatták el.
Tábor nem múlhat el tábortűz és a gitár
hangja nélkül. Az utolsó estén fergeteges
hangulatban énekelt és táncolt a tábor apraja-nagyja a tűz fénye mellett.
Köszönjük Dobóné Balogh Gyöngyi és
Dobó Gyöngyi pedagógusoknak a csapatépítő játékok, vetélkedők, játékos foglalkozások megszervezésében és lebonyolításában való segítségét, melyek hozzájárultak
a hasznos időtöltés mellett ahhoz is, hogy
igazi közösséggé kovácsolódjanak a tábor
során a gyerekek.
Károlyi Róbert
táborvezető
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Apátfalvi érték a Maros-menti
Kulturális Találkozó

mos néptánccsoport, folklorista, illetve
zenész lépett fel határon innen és túl. Többek között Szerbiából, Romániából, de
Bulgáriából is érkeztek a közel két évtized
alatt csoportok.
A Maros-menti Kulturális Találkozót, Szekeres Ferenc polgármester köszöntője
és Károlyi Sándor a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg. A
fellépők sorát Debreczeni-Kis Helga népzenész nyitotta meg: citerán, kobozon, tekerőn és hegedűn játszik, azonban Apátfalvára csak a citerát hozta. A szentesi lány

2018. július 27-én pénteken kezdetét vette a Szent Anna Napok
Apátfalván: az eső ellenére megtelt táncos lábúakkal a sátor. Az
első napon a Fölszállott a páva
résztvevője, Debreczeni-Kis Helga
lépett fel, de hatalmas bulit csapott Sós Fecó és Hencsy is.
Már hagyománynak számít, hogy a Maros-menti Kulturális Találkozóval veszi
kezdetét az apátfalvi falunap, vagyis a
Szent Anna Napok. Az idén nagykorúvá vált kulturális esemény azért is fontos a szervezőknek, vagyis az apátfalvi értékké vált a program. Károlyi Sándor, jelenleg Budapesten tanul a ZeneakadémiCigány Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat el- án, és ha elvégzi, művésztanár lesz belőle.
mivel a helyi Értéktárba is felvették – így nöke elmondta: az elmúlt 18 évben szá- Helga a Fölszállott a páva döntőse is volt.
Mint elárulta, már nagyon régóta készült
erre a műsorra, de vagy elmaradt, vagy
már a korosztályából kiesett, így nem volt
kérdés, hogy idén jelentkezik.
Két összeállítással érkeztem: az egyik egy
szatmári válogatás, amely több okból is
különleges a citerásoknak, például egy kicsit más hangnemben játszanak ott, mint
a megszokott. Készültem egy somogyi cigány összeállítással, de persze Dél-alföldi
dallamokat is hoztam – mesélte Helga.
A citerás lányt Sós Fecó és Hencsy követte, akik nem hagyták, hogy ülve maradjon
a közönség. Később Raul lépett fel a kulturális találkozón, amelyet a Károlyi Trió
utcabálja zárta.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján )
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XXIII. Szent Anna Napok

A hagyományokhoz híven, Anna
nap környékén megrendezésre kerül falunapunk, idén július 27-2829-én háromnapos programsorozat keretében ünnepeltünk immár
huszonharmadik alkalommal.
Péntek délután 14 órától a helyi temetőben a díszpolgárok sírjainak és Keresztúri András emléktáblájának a megkoszorúzására került sor. Aznap 17 órától
vette kezdetét az idén nagykorú Maros-

menti Nemzetiségi Kulturális Találkozó,
melyet Károlyi Sándor Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Szekeres
Ferenc polgármester nyitottak meg. A
XVIII. Kulturális Találkozó fellépő vendége Debreczeni-Kis Helga népzenész –
a Fölszállott a páva című műsor döntőse
– volt. Az est sztárvendége Sós Fecó és
Hencsy fellépése után Raul is színpadra
lépett. A Károlyi Trió jóvoltából utcabál
zárta a napot.

Szombaton a község a Borbély András Band által szolgáltatott dallamokra
ébredhetett, hiszen zenés ébresztővel
indult a nap. 10.30-tól a Faluház nagytermében Ünnepi testületi ülés vette
kezdetét, amelynek keretében a kitüntető címek átadására került sor: Antal
Istvánné „Apátfalva Község Oktatásügyéért”; Oláh Andrásné „Apátfalva
Község Közszolgálatáért”; Sóki József
„Apátfalva Községért”; míg Dr. Csikota
József „Apátfalva Község Díszpolgára” kitüntető címet kapta. Áldozatos
és önzetlen munkájukat megköszönve
Szekeres Ferenc polgármester átadta
az ajándékokat. Az ünnepi testületi
ülést Guti Kíra csodálatos éneke zárta. Az ünneplők átvonultak az óvodás
gyermekek és az Értéktár Bizottság kiállítására. A délelőtt folyamán a kilátogatóknak lehetőségük volt szűréseken
részt venni. Egész nap kirakodóvásár,
vízifoci, ugrálóvár, csillámtetoválás,
arcfestés, Bökény Népe Egyesület jóvoltából pedig kézműves foglalkozás
várta a kiérkező lakosságot.
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évekbe repítette vissza a táncos lábú közönséget. Szombati napot hajnalig tartó
utcabál zárta, ahol a Nóvé Band szolgáltatta a fantasztikus dallamokat.
A vasárnapi napon, megrendezésre került a XXIII. Lovas nap. Lovas felvonulás
után az új pályán egész napos programsorozat vette kezdetét. Ezen a napon délelőtt 9 órától Gyermek Sinka kupa került
megrendezésre. 9.30tól a Római Katolikus templomban Szent Anna Napi fogadalmi búcsúi szentmisén vehettek részt
a hívek. Este 19 órától pedig a Varga Sinka kupa döntőjével illetve eredményhirdetésével ért véget a XXIII. Szent Anna
napok.

16.30-tól a helyi csoportok bemutatkozásával vette kezdetét a rendezvénysátorban a programsorozat. Fellépett a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar Gyermekcsoportja az apátfalvi
gyermekekkel kiegészülve, akik Őrkői
cigánydallamokat adtak elő. Őket a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar követte galgamenti és szatmári dallamokkal. A Kardos István Felnőtt Néptánccsoport „Apátfalva a Dél-Alföldön”
című koreográfiáját láthatta a közönség.
Majd a Pódium Színpad Társulat „Indiába sóért” című paródiáján derülhetett a lelkes nézősereg. Ezután a Kardos
István Gyermek néptánccsoport Nagy
Albert szatmári koreográfiáját elevenítette fel. A Hagyományőrző csoport egy
kocsmajelenettel zárta a helyi csoportok
bemutatkozását. A kultúrális csoportok bemutatkozásával párhuzamosan

az iskola futballpályáján a Varga Sinka
Kupa elődöntőjén szurkolhattak a focirajongók. A rendezvénysátorban 19 órától a 20 éves jubileumát ünneplő Unique
együttes lépett fel, majd 20 órától Marót
Viki és a Nova kultúr zenekar a 60-70-es

Ezúton szeretném mindenki munkáját megköszönni: a szervezőknek, Faluház és önkormányzat
dolgozóinak, önkéntes és közfoglalkoztatott kollégáknak, Guti Kírának illetve Simon Mihályné vállalkozónak a díszítést. Köszönjük a csoportok tagjainak a
színvonalas, szép produkciókat,
a zenést ébresztőt a Borbély András Band-nek. Hálás köszönet a
csoportvezetőknek az egész éves
áldozatos munkájukért Vári Gabriellának, Tariné Tóth Hajnalkának, Csenteri Andreának, Monoki
Mariannak és Langó Imrének.
Fekete Irén

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

14

2018. augusztus

Kedves Lakosság!
Sokan értesültek róla, hogy 2018.
június 13-án virradóra leégett
családi házunk benne a szeretett
tárgyainkkal, emlékeinkkel, autóinkkal.
Azon a szörnyű éjszakán – és azóta is – a
falu lakossága összefogott és hihetetlen
erővel segítettek és segítenek a mai napig
bennünket. 30 éve szépítettük, alakítgattuk a házat két kezünkkel és az utóbbi
időkben már lányaink segítségével. Sajnos minden egy pillanat alatt odaveszett.
Majdnem összeomlottunk a fájdalomtól, de ott volt az a sok ember, aki mellénk állt és nem hagyta, hogy magunkba
roskadjunk. Az élet megy tovább, talpra
kell állnunk és újraépítenünk a jövőnket, hiszen ami a legfontosabb, a Család,
megmaradtunk egészségben egymásnak.
Egyszer minden pótolható lesz, de emberélet soha. Ezért hálát adunk Istennek,

hogy mi túléltük és továbbra is a falu lakosai maradunk.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a családunknak, a falu lakosságának (a név
szerinti felsorolást nem tudjuk leírni,
mert rengetegen vannak és több oldal is
kevés lenne hozzá), szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak, hogy segítettek, támogattak bennünket. Szeretnénk
megköszönni a polgármester úrnak, alpolgármester asszonynak, jegyző as�szonynak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, a gyógyszerész úrnak, a házi
orvosoknak, a Jótékonysági Est szervezőinek és részvevőinek, a falu boltosainak,
akik valamilyen úton-módon segítettek
bennünket, Nagyiéknak akinek a házában most élhetünk. Megköszönnénk, aki
a bankszámlát megnyitotta, és akik tovább gyarapították, akiktől személyesen
is kaptunk, és aki a postaládába tette. Sze-

retnénk még köszönetet mondani azoknak is, akiktől ponyvát, faanyagot, téglát,
munkagépet kaptunk, és akik az állataink
takarmányozásába besegítettek. Azoknak
is szeretnénk köszönetet mondani, akiktől ruhát, laptopot, konyhai eszközöket,
bútort, kerékpárt és ideiglenesen autót
kaptunk. És köszönjük az együttérzést,
bátorító jó szót és mosolyt.
MINDENKINEK a környező települések lakosainak és az ország bármely részén élőknek is, aki velünk volt, velünk
van, velünk lesz, köszönünk minden segítséget.
Hálásak vagyunk mindenkinek mindenért!
Köszönettel:
Gombkötő Jancsi, Timi, Bianka, Szandi
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gyászjelentés
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk
Furák János
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. 08. 30-án csütörtökön 10–14-ig
díjmentes hallásvizsgálat lesz az
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
Központban (6931 Apátfalva, Maros u.
39.) az Amplifon Kft. szervezésében.
Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS
apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru

– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is

• Szögek, csavarok

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

• Trapézlemez

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben

– Ügyelet a nap 24 órájában

• Tégla, cserép

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

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

Gyorsasági roncsderbi

Augusztus 12-én vasárnap
különlegesebbnél különlegesebb
roncsderbis, autocross és
terepgokart járgányok érkeznek
az apátfalvi
Gabnai tanyára, hogy egy igazán
izgalmas nappal ajándékozzák
meg az autósport szerelmeseit!
A program 9:30-kor kezdődik,
19 futam lesz látható
6 géposztályban. Sok szeretettel,
valamint finom ételekkel és hűtött
italokkal várnak mindenkit a
szervezők. Augusztus 12-én a
csodálatos környezet megtelik
nézőkkel és persze roncsderbis
autók hadával. 12 éves kor alatt a
belépés ingyenes.
Hozd magaddal az egész
családot, a felejthetetlen
élmény garantált!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

16

2018. augusztus

Antal Kincsőt köszöntötték
Apátfalván

Az apátfalvi önkormányzat még az év elején döntött arról, hogy minden újszülöttnek és családjának 40 ezer forint készpénzt
nyújtanak át. Július 6-án Szekeres Ferenc
polgármester és Kiszely Jánosné települési
képviselő Antal Kincsőt látogatta meg és
üdvözölték Apátfalva legfiatalabb lakóját.
Békésen szundikált a kis Kincső az udvaron a babakocsiban. A hangzavar és bátyja sem zavarta, csak kinyitotta a szemét,

majd visszapilledt. Édesanyja, Borsos Zsanett elárulta, Kincső remek baba, általában eszik, majd alszik. A kicsi május 20-án
született. Kistestvére, Karcsika másfél éves
és jól kijönnek.
Szeretgetni és puszilgatni szokta a húgát,
de néha előfordulnak kisebb balesetek
is. A fürdetésben is szokott már segíteni – mesélte Zsanett. A peluscserében és
a mosdatásban az édesapa, Antal Károly

is részt vesz, ha a munkája engedi. A település által kapott 40 ezer forintnak örül
a család: úgy döntöttek, hogy félrerakják,
és ha Kincső nagyobb lesz, akkor eldönti
a sorsát. Az édesanyja hozzátette, nagy segítség ez a támogatás és hálásak a település
vezetőinek.
Szekeres Ferenc polgármester hangsúlyozta, Apátfalva jövőjének szempontjából nagyon fontosak az újszülöttek és családjaik,
ezért döntöttek úgy idén, hogy támogatják
a gyermekáldást. A 2018-as költségvetés
ezt lehetővé is tette.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján )

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:
2018. augusztus 20. (hétfő)
Ünnepi szentmise kezdete: 9.00
A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános úr
Települési ünnepség kezdete: 9.45
Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné települési képviselő
Új kenyér megáldása, Szent István Király szobrának megkoszorúzása

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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