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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2018. június
14-én rendkívüli ülést tartott
A rendkívüli ülésen Apátfalva Község Önkormányzata és Kisorosz helyi közössége
között létrejött együttműködési megállapodás elfogadására került sor.
A képviselő-testület 2018. június
25-én tartotta soros ülését
 A képviselő-testület ezen a rendkívüli
ülésén tárgyalta a helyi katasztrófavédelmi
felkészültségről szóló tájékoztatót. A ülést
Balogh Róbert tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói Hivatásos
Tűzoltó parancsnokság részéről jelenlétével megtisztelte.

A képviselő-testület 2018. június
Megtárgyalásra és elfogadásra került a 26-én tartotta rendkívüli ülését
DAREH Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása.
 A képviselő-testület megtárgyalta az
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz A képviselő-testület megtárgyalta és pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
elfogadta, hogy a 2018. augusztus 6-10- által 2018. június 02-2018. június 06-ig
ig megrendezésre kerülő kézilabda tábor, megrendezésre kerülő nyári tábor költsémely kisgyermekek részére kerül megtar- geihez való hozzájárulást és 50.000,-Ft-tal
tásra, a kézilabda tábor keretén belül tar- járult hozzá a költségekhez.
tandó kézműves foglalkozás kellékeinek és
alapanyagainak beszerzéséhez 30.000,-Ft-  A képviselő-testület zárt ülés keretében
tal járul hozzá.
folytatta tovább a munkáját, ahol „Apátfalva Díszpolgára” kitüntető cím adomá A képviselő-testület zárt ülés kereté- nyozását tárgyalta meg.
ben tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes  A képviselő-testület 2018. évben
adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat. „Apátfalva Díszpolgára” kitüntető címet
adományoz Dr. Csikota József a Fúvós A képviselő-testület „Apátfalva Dísz- zenekarok és Együttesek Magyarországi és
polgára” kitüntető cím adományozásáról Közép-Kelet-Európai Szövetsége, WASBE
nem tudott dönteni szavazategyenlőség Tagszervezet Elnöke részére.
miatt, ezért a polgármester 2018. június
26-ra rendkívüli ülést hívott össze.

 Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018-2019.
nevelési év előkészítéséről, a csoportok
létszámának meghatározásáról, felkészülés a nevelési év kezdetére. Az óvoda je-  A képviselő-testület Apátfalva község
lenleg 5 óvodai csoporttal és egy egységes kitüntető címeinek adományozásáról az
bölcsődei csoporttal működő intézmény, alábbiak szerint döntött:
melynek az egységes óvoda-bölcsőde csoportja 2018. augusztus 31-én megszűnik.
„Apátfalva Község Oktatásügyéért”
Apátfalva Község Önkormányzata kötelekitüntető címet
ző feladatellátás körébe tartozik a bölcsőVarga Istvánné
dei ellátás biztosítása. Az előzetes felmérés
nyugdíjas óvónő
alapján a bölcsődei ellátást igénybe vevők
létszáma szükségessé tette a legalább 12 fé„Apátfalva Község Közszolgálatáért”
rőhelyes bölcsőde kialakítását 2018. szepkitüntető címet
temberétől. Az intézmény többcélú intézOláh Andrásné
ménnyé válik, új nevük: Apátfalvi Bíbic
asszisztens
Óvoda és Bölcsőde. A Maros utcai óvodában 2 óvodai csoport, a Rákóczi utcai
„Apátfalva Községért”
óvodában 1 óvodai csoport és 1 bölcsődei
kitüntető címet
csoport, a Dózsa György utcai óvodában
Sóki József
2 óvodai csoport indul 2018. szeptember
pátfalvi ASC Labdarúgó Sportegyesület
1-től.
Felügyelő Bizottság tagja kapja meg.
 Apátfalva Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(II.09.) Ör módosításra került.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. június

SZÜLETÉS:
Születés június hónapban nem történt!

HALÁLESET:
Tóth László
Apátfalva, Rákóczi F. u. 47. Élt: 74
évet
Varga Györgyné (Novák Hajnalka
Judit)
Apátfalva, Templom u. 85. Élt: 88 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Borsos Gábor és Kis Kitti Apátfalva,
Tavasz u. 3.
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Lázár János országgyűlési képviselőnk
is részt vett a testületi ülésünkön

Apátfalva testületi ülésén is részt
vett a térség országgyűlési képviselője, hogy tájékozódjon a problémákról és a település jövőbeli terveiről. Az egyeztetésen Lázár
János azt javasolta, mérjék fel Románia mekkora felvevő piacot jelenthet.
Mintegy száz évvel ezelőtt, 1920-ban még
6 ezer lakosa volt Apátfalvának, most alig
több mint 3 ezer, derült ki először Szekeres
Ferenc beszámolójából a testületi ülésen.
A gyermekszám viszont alapvetően inkább stagnál a településen, éves szinten
30-35 gyermek születik. Az önkormányzat egyszeri 40-40 ezer forinttal segíti a
családokat. Apátfalváról arányaiban nagy
számban járatják az iskolásokat a közeli
Makóra. Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy egy-egy község életben tartása érdekben nagyon fontosak a
gyerekek. – Ebben a térségben működő
kistelepülési iskolák csak akkor maradnak meg, ha lesz elegendő tanulójuk, meg
kell vizsgálni, honnan lehetne pótolni a
hiányzó létszámot – fogalmazott a politikus. Egy érdekes ötlettel állt elő: ki kellene
használni Románia közelségét és megnéz-

ni, hogy a határon túli településeken, egészen Aradig, hány magyar kisgyermek él,
s őket átcsalogatni, hogy Magyarországon
tanuljanak. Lázár János szerint jóval nagyobb potenciál van ebben, mint ahogy
ezt az apátfalviak, illetve a kistérség többi
településén élők gondolnák. A helyi oktatásba romániai magyar gyerekek bevonását kíváncsian hallgatták az apátfalviak.
Szekeres Ferenc polgármester elmondta:
ők eddig csak a turizmus fellendítésében
számoltak a határon túli magyarokkal,
így például a Maroson a két ország között
közlekedő 12 személyes sétahajó beszerzését tervezik. Nagyot lendítene a magyarországi és a romániai oldal még szorosabb
együttműködésén, ha megépülne a Szent
Gellért-híd.
Apátfalvára 2014 óta körülbelül 1,3 milliárd támogatás érkezett, ez a polgármester
és a képviselők szerint is hatalmas lehetőség volt a településnek. Szekeres Ferenc
úgy véli, az utóbbi évtizedek legfontosabb
beruházása a településen a közel egy milliárd forintból épített sportcsarnok, amely
Szekeres Ferenc szerint az olcsó fenntartásának köszönhetően szinte semmibe nem
kerül az önkormányzatnak, mert a kondi-

terem-bérletekből és a csarnok kiadásából
megtérül.
Több beruházás is folyamatban van. Ebből
az egyik az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ami 176 millió Ftból valósul meg. A belvízelvezető csatornahálózat fejlesztése ill. meglévő csatornahálózat rekonstrukciója 56 millió Ft-ból
valósul meg, ill. 55 millió forint értékben
az élőfüves pálya felújítása is megtörténik,
amelynek a kivitelezése szintén folyamatban van.
Ahogyan az ország számos más településén, Apátfalván is van több olyan beruházás, ami a már megnyert pályázat
ellenére kevés lesz a forrás, az I. világháborús emlékmű felújítására például
egyelőre 1, 6 millió forint hiányzik a 3
millió forint megnyert támogatás mellé,
ezt Lázár János ígérete szerint segít megszerezni. Az önkormányzat felmérte az
utak felújításához szükséges forrást is, a
legkisebb becslés szerint is legalább 150
millió forint kellene, ez mintegy 26 utcát érint.
Lázár János országgyűlési képviselőnk további segítségét ajánlotta Apátfalva tervei
megvalósításához.
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TÖBB HELYSZÍNEN IS
ELKEZDŐDTEK A BERUHÁZASOK

Több beruházás is folyamatban
van Apátfalván. Ebből az egyik az
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ami 176 millió
Ft-ból valósul meg.
Megújul a Polgármesteri hivatal: Homlokzat és födém hőszigetelés, nyílászárók
korszerűsítése, akadálymentesítés, fűtés
korszerűsítés, pellet kazán és hőszivattyú
beépítés, napelemes rendszer kiépítése is
meg fog történni.
Sportpálya öltöző: Homlokzat és födém
hőszigetelés, nyílászárók korszerűsítése,
akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, tetőhéjalás cseréje (azbesztmentesítés) napelemes rendszer kiépítése folyik.
Dózsa óvoda: Homlokzat és födém hőszigetelés, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.
Rákóczi óvoda: Homlokzat és födém hőszigetelés, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.
Maros óvoda: Homlokzat és födém hőszigetelés, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.
A bölcsőde kialakítása is folyamatban
van. Szeptemberben öt óvodai és egy
bölcsődei csoportot tudunk indítani. Át-

lagosan 21 kisgyermekkel tudnak majd
foglalkozni egy-egy ovis csoportban. Az
ősszel 12 bölcsődés és 106 óvodás kezd
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsödében.
Éves szinten 30-35 baba születik a községben, ezért is tartottuk fontosnak, hogy
minden újszülöttünknek 40 ezer forint
készpénzt adjon az önkormányzat és ezt
arra költi a család, amire a legnagyobb
szüksége van.
Az intézmények rendbetétele mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a településen a belvíz
és a csapadék megfelelő elvezetésére is. –
Önkormányzatunk sikeresen pályázott és
56 millió forintot nyertünk a csatornahálózat korszerűsítésére. A belvízelvezető
csatornahálózat fejlesztése ill. meglévő
csatornahálózat rekonstrukciója az alábbi helyszíneken történik: Kereszt u.-új
csatornaszakasz építése 152 fm hosszan,
Nagyköz u (Kossuth és Templom utcák
között) új csatorna szakasz építése folyik a
Templom utcai befogadóba 290 fm hos�szan. Kossuth utcában a Kölcsey és Hunyadi utcák közötti szakaszon a meglévő
csatornaszakasz rekonstrukcióját végzi a
kivitelező, itt csatorna bélelés történik 790
fm hosszan.

A munkálatok már a vége felé haladnak és
kis kellemetlenséggel is járnak, de kérem a
lakosok türelmét, hiszen az ő érdeküket is
szolgálja ez a fejlesztés.
Az apátfalvi önkormányzat céljai között
szerepel a fiatalok helyben tartása, illetve
egy egészséges település kialakítása. Április 6-án adtuk át a sportcsarnokot, ami
Apátfalva ékköve lett. A beruházás 938
millió forintból valósult meg. Ebből 55
millió forint értékben az élőfüves pálya
felújítása is megtörténik, amelynek a kivitelezése már folyamatban van.
Tudjuk a sport a fiatalok nevelésének legalkalmasabb eszköze, mert kitartásra, egészséges életmódra, aktív életre és becsületes
versengésre tanítja őket, illetve közösséget
is teremt. Ez egy új esély egy új életformára és egy testileg-lelkileg egészségesebb
felnövekvő generációra.
A 2018- as évben a közös munka révén
nagyszerű, történelmi jelentőségű eredmények születtek ill. fognak születni, melyet Apátfalva közössége élvezhet, és ami
büszkeséget hozhat lakóinknak.
Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalván is fogtak bevándorlókat
A Nagylak Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2018. június
18-án 7 órakor fogták el a határsértőket Apátfalva belterületén.
A migránsok magukat vietnámi
állampolgárnak vallották, azonban sem személyazonosságukat,
sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a kirendeltségre előállították őket.
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Trianoni megemlékezés Apátfalván
4-ei eseményekről és következményekről. A Himnusz elhangzása után Szekeres Ferenc polgármester úr ünnepi köszöntőjét hallhatták a megemlékezésen
megjelentek. A megindító beszéd után a
Székely Himnusz csendült fel, mely sokak szemébe csalt könnyeket. A következő percekben Monoki Mariann vezetésével, a Pódium Színpad előadásában
egy igen szívszorító előadásnak lehettek
tanúi az egybegyűltek. A megemlékező
műsort követően a megemlékezés koszorúi lettek elhelyezve a Szoborkertben
álló kopjafánál. Köszönetünket fejezzük
ki mindenkinek, aki közreműködésével
segítette e szomorú esemény évfordulójának méltó megemlékezését.
Az eddigi hagyományokhoz híven, idén lékeztek meg az apátfalviak a Nemzeti
is egy igazán színvonalas műsorral em- Összetartozás Napján az 1920. június

Molnár Ildikó

Apátfalvi Hősök Napja
A vajdasági Kisoroszban hétvégén megtartott Guzsalyos Találkozó miatt, nem
a napján (23-án), hanem 20-án került
megrendezésre az Apátfalvi Hősök Napi megemlékezés. A Szoborkertben, az
I. Világháborús Emlékműnél 17 órakor
megtartott múltidézés során a kilátogatók, Antal Sarolta települési képviselő
asszony ünnepi beszédét hallgathatták
meg, aki egy korabeli átutazó – a temesvári Dér Zoltán matematika-fizika
szakos tanár – visszaemlékezéséből is
idézett, aki ezen sorsfordító napokat követően töltött itt egy éjszakát. Az ünnepi
beszédet követően került sor az Apátfalvi Ifjúsági Klub előadására, melynek
során kronológiai sorrendben idézték
fel a véres eseményeket. A műsorban Fazekas Andrea, Gyenge Regina és Varga
Réka vettek részt. Ezt követően került
sor a megemlékezés koszorúinak az elhelyezésére.
Köszönjük az előadóknak, hogy méltóképpen emlékeztünk meg az Apátfalvi
Hősökről.

Az áldozatul esett polgárok:
Antal Antal, Baka G. József, Boda Péter,
Csapó Fülöp, Csapó János, Farkas István,
Farkas József, Fazekas József, Furák Péter, Gaudi István, (GARAI) Gyenge Mátyás, Herczeg István, Horváth János, Imre József, Juhász István, Juracsek István,
Kardos Antal, Kerekes B. József, Kerekes
Bernát, Kerekes József, Mátó P. Mátyás,
Oláh Imre, Raffai József, Simon János, Sípos István, Sóki G. András, Sóki G. János,

Sóki G. Pál, Sóki István, Sóki Pál, Szabó
Nyíri Péterné Simon Mária, Szentesi János,
Szentesi József, Szilvási János, Tari András,
Tari Pál, Varga István, Varga József, Varga
Mátyás, Varga Mátyás.
Langó Csaba
Faluházvezető
(Kép forrása: www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikkéből)
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Kirándulás Budapestre
Ebéd után az időjárás kissé megtréfált
bennünket. Állatkerti sétánk során is sok
érdekeset láttunk. Majd délután 5 órakor
kezdődött a nap következő fénypontja,a
Cirkuszi előadás. Ez valóban ámulattal
töltött el gyereket, felnőttet egyaránt. Csodálatos látványban volt részünk.
Köszönjük ezt az élményekben gazdag
napot, melynek motiváló erejét egy 2.-os
kislány így fogalmazott meg: „Soha nem
feledem ezt a sok élményt. Jövőre kitűnő
szeretnék lenni, hogy akkor is részt vehesAz alsósok is nagy örömmel fogadták az mény volt végig menni az idegenvezetővel, sek hasonló kiránduláson.”
Önkormányzat jutalomkirándulásra felhí- és tőle sok érdekességet megtudni az épüKöszönjük!
vó ajánlatát. Mind a négy osztályban láza- letről, a Koronázási ékszerekről, a Kupolát
san gyűltek a piros pontok, az ötösök, hisz díszítő szobrokról, az Ülésteremről.
nagyon sokan szerettek volna részt venni
ezen az úton. Negyven kisgyereknek sikerült olyan tanulmányi eredményt elérni,
hogy elutazhasson Budapestre.
Kora reggel indultunk, s az utazás nagy
izgalommal töltötte el a csoportot. Milyen lesz az Országház belülről? Vannak-e
újabb állatok az állatkertben? Valóban
olyan csodálatos-e a Cirkuszi előadás,
mint ahogy mesélik mások?
Első állomásunk az Országház volt. Nagy
izgalommal vettük magunkhoz a Látogató Központban a fülhallgatókat. Nagy él-

Az 5. osztály kirándulása
A június hónap idén nem csak a megszokott programok miatt volt izgalmas és érdekes iskolánk számára, mert a ballagás,
a tanévzárás mellett lehetősége volt az
ötödik osztálynak egy különleges kiránduláson részt venni. A 2017\2018-as tanév különleges volt, mert az önkormányzat
támogatása révén elsőként hirdettük meg
az osztályok közötti versenyt, amelynek
jutalma egy osztálykirándulás volt. A korábbi sorokból már kiderült, hogy az első ilyen megmérettetést az ötödikeseink
nyerték meg, amihez mind tanulmányi
eredményeikben, mind pedig viselkedésükben ki kellett tűnniük, példát kellett

mutatniuk.
A kirándulás úti célja Visegrád és Szentendre volt, ahol nagyon színes programok
vártak ránk. Már az odafelé tartó úton kiderült, hogy az időjárás nem lesz kegyes
hozzánk, a sötét felhők és szakadó eső
kísért minket. De mint minden osztálykirándulás esetén az eső, a közös megázás
csak plusz élmény volt, amit évek múlva
is hallani fogunk a szünetekben a folyosókon.
Elsőként a Dunakanyarban hajóztunk,
ahol megcsodálhattuk a környék utolérhetetlen panorámáját. A látványról sokat
elmond, hogy a gyerekek, mint szurikáták

forgatták a fejüket, hogy ne maradjanak
le egyik part látványosságairól se. Már itt
szemügyre vehettük távolról a ránk váró
látnivalókat, a Salamon tornyot, a királyi
palotát és a fellegvárat. Nehéz lenne mindent leírni, amit átéltünk a vártúrán, hiszen annyira gazdag volt a látnivalók sora, hogy több oldalt is kitenne. A Salamon
toronyban nem csak magával az épülettel
ismerkedtünk meg, hanem annak restaurációs folyamatával, és feltárásának részleteivel is, illetve részt vettünk egy nagyon
színvonalas lovagi játékon is, melynek
tiszteletére egy fél órára királlyá koronáztak.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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A királyi palota titkai és termei már önmagukban is csodásak voltak, de Balázs Katalin tanárnő vezetésével az egyszerű vizuális élményből egy konkrét időutazás lett,
amin keresztül megelevenedett a történelem. Bár a fellegvárban nem töltöttünk
sok időt, de megérte a sétát a vár tornyából
elénk táruló látvány.
A zsúfolt délelőtt és a jóízűen elfogyasztott ebéd után pedig Szentendre felé vettük az irányt, ahol egy lazább városnézéssel zártuk a kirándulást, és hagytuk,
hogy elvarázsoljon bennünket a macskaköves kis utcák varázsa.
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Nem tudom, mit lehetne még mondani, ami át tudná adni azt, hogy milyen
élmény volt ott lenni, ami megmutatná,
hogy tanár és diák mennyi emlékkel
gazdagodott, és mennyire jó hangulat
uralkodott végig az ötödik osztályban.
Nehéz ezt megragadni, de annál jobb
volt átélni. Bízom abban, hogy hagyományt tudunk az önkormányzattal közösen teremteni az osztályok közötti
versenyből, és lesz minden évben egy
társaság, akik hasonló élményekkel
gazdagodhatnak.

A 2017/2018-as tanév
tanulmányi versenyei:

XX. Deszki Maros Menti Fesztivál Népdaléneklés: Sóki Réka Felkészítő: Nagyné
Kocsis Katalin
Énekverseny Pitvaros: Sóki Réka: 1. hely
Felkészítő: Nagyné Kocsis Katalin
Matematika verseny Kálvin Iskola: Veréb
Vanda, Szabó Jázmin, Kis Bence
Matematika verseny Kiszombor: Szabó
Jázmin, Kis Bence 3. hely
Láttad-e már a zenét? Rajzpályázat Szentpéteri Csilla Makó: Sóki Réka különdíj
Felkészítő nevelő: Dobó Gyöngyi
Tudásbajnokság: Gán Martin, Köteles
Anett, Szögi Armand, Bárnai Dominik,
Sóki Réka, Veréb Vanda, Koródi Laura,
3.osztály
Kis Bence, Felkészítők: Simon Hajnalka,
Mesemondó verseny: Szabó Jázmin 1. hely, Dobó Gyöngyi
Sóki Réka 2. hely, Gesztesi Ádám 3. hely
Szépíró verseny Bartók Iskola Makó: Sóki 2.osztály
Réka 3. hely Szabó Jázmin 2. hely
Szövegértő Csanádpalotán
Szépolvasó verseny Makó Bartók Iskola Baka Viktória 5. hely, Szalamia Tünde AnMakó: Veréb Vanda, Szögi Armand
géla 6. hely,
Szövegértő verseny Csanádpalota: Kis Iskolai Mesemondó verseny
Bence, Veréb Vanda
Baka Viktória 2.hely, Szalamia Tünde,
XX. Deszki Maros Menti Fesztivál Vers- Bárnai Mercédesz, Mátó Amarilla
mondás: Szabó Jázmin
Térségi mesemondó Makón: Baka ViktóHelyesíró verseny Kálvin Iskola Makó: Ke- ria Szépen szerepelt.
rekes Anna, Koródi Laura
Szépíró verseny Makón: Machnitz Rebeka,
Óperencia bérlet rajzpályázat Hagymaház: Varga Vanda szépen szerepelt
3. osztály
Nyelvtan-helyesírás verseny Makó
Felkészítő nevelő: Simon Hajnalka
Baka Viktória, Jung Kristóf szépen szerepelt.

4.osztály
Antal Balázs Makó és térsége szépíró verseny 3. Hely
Raffai Melissza Makó és térségi szépíró
verseny 2. Hely
Szövegértési verseny Csanádpalota: Darula János, Kereszturi Barnabás szép eredmény
Varga Szilárd Szép olvasási verseny
Tari Kristóf Ádám Szövegértési verseny
Csanádpalota
Szalamia János Keve és Ottlokán Eugénia
Helyi mesemondó verseny
Felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné

Felkészítő nevelő: Csávás Antalné

1.osztály
Iskolai Mesemondó verseny: Bakai Dóra 2.
hely, Tari Boglárka 3. hely
Balog Szabolcs és Sóki Attila Különdíj
Szépíró verseny Makó:Antal Máté és Varga Zétény szépen teljesített
Deszk Vers-és prózamondó verseny: Bakai
Dóra és Tari Boglárka szépen szerepel
Versmondó: Tari Boglárka, Antal Máté,
Naszradi Nóra, Balogh Szabolcs
Felkészítő nevelő: Restás Marianna
Felső tagozat:
Rigó énekeljen! Kárpát-medencei Környezetvédelmi csapatverseny országos III.
hely
A csapat tagjai: Antal László, Ábel Dávid,
Herczeg Máté, Varga Levente
Felkészítő nevelők: Joó Gabriella, Varga
Klára
Mozaik Országos Tanulmányi verseny országos döntő magyar irodalom IV. hely
Ábel Dávid Felkészítő nevelő: Molnár Tiborné, történelem XXII. hely Ábel Dávid
Felkészítő nevelő: Balázs Katalin Judit
Tudásbajnokság Nyelvész megyei döntő 4.
hely Ábel Dávid Felkészítő nevelő: Tóth
László
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás az 7. oldalról.)
Tudásbajnokság történelem megyei döntő:
3. hely Ábel Dávid Felkészítő nevelő: Balázs Katalin Judit
Tudásbajnokság megyei döntő: természetismeret 2. hely Ábel Dávid Felkészítő nevelő: Joó Gabriella
Arany János Balladamondó verseny, Makó: Fazekas Andrea Felkészítő nevelő:
Tóth László
Pitvarosi térségi matematika verseny: Fazekas Andrea, Gyenge Dominika 6.o. Dobos Gábor, Kónya Zoltán 7.o. Felkészítő
nevelő: Mátó Lajos 5.o.: Ábel Dávid Felkészítő nevelő: Kollárné Gacsó Julianna
Bendegúz Angol verseny Bitter Brendon ,
Dobos Gábor 7.o. bronz fokozat Felkészítő nevelő: Magyarné Sebők Mária
Térségi angol verseny, Pitvaros: Kónya
Zoltán, Jung Fanni Felkészítő nevelő: Magyarné Sebők Mária
Térségi angol országismereti verseny Makó: III. hely A csapat tagjai: Ábel Dávid,

Varga Levente 5.o, Fazekas Andrea 6.o.
Felkészítő nevelő: Magyarné Sebők Mária
Savaria országos történelem verseny: Szabó Roland Kristóf Felkészítő: Balázs Katalin Judit
Sportversenyek:
Marathon-váltó, Földeák: II. hely teljesített
idő: 2óra 53perc 49mp!! A csapat tagjai:
Bájer Árpád, Varga Csenge,Szabados Dávid, Suhajda Lilla, Vörös Péter, Rácz Enikő,
Szabó Máté, Konkoly Tifani, Rabi Patrik,
Ottlokán Szavéta, Szabó Levente, Ottlokán Radován, Gyenge Dominika, Szalárdi Sándor, Kerekes Nóra, Bitter Brendon,
Balogh Nikolett, Kerekes Csongor, Rácz
Tímea, Antal László, Bakai Boglárka, Máthé Anita
Keri-kupa, Makó: 2. hely a csapat tagjai:
Vörös Péter, Rabi Patrik, Szabó Máté, Vass
Márkó, Bitter Brendon, Kónya Zoltán, Dobos Gábor, Szabó Roland
Dózsa-kupa, Kiszombor II. hely a focicsapat tagjai: Varga Levente, Szabó Leven-
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te, Süveges Zalán, Bárdos Ferenc, Szopori
László, Kerekes Csongor, Szalárdi Sándor
Kistérségi Mezei futó Diákolimpia: Bájer
Árpád 11. hely (felkészítő nevelő: Joó Gabriella), Szabados Dávid 5. hely
Futás a múltba! Földeák: Varga Csenge 3.
hely, Bakai Boglárka 6. hely
Diákolimpia II. kcs. labdarúgás Megyei
Elődöntő Hódmezővásárhely: 3. hely a
csapat tagjai: Bárnai Dominik, Berczán
Áron, Kis Bence, Márki Barnabás, Varga
Levente, Kóczi Zoltán
Diákolimpia III-IV. kcs lány megyei döntő: 4. hely a csapat tagjai: Bakai Boglárka,
Varga Csenge, Simon Brigitta, Suhajda Lilla, kovács Lili, Varga Petra, Konkoly Tifani, Kovács Enikő
Dér-kupa, Csanádpalota: lánycsapatunk
az I. helyen végzett. A csapat tagjai: Bakai
Boglárka, Varga Csenge, Simon Brigitta, Suhajda Lilla, kovács Lili, Varga Petra,
Konkoly Tifani, Kovács Enikő
Felkészítő nevelő: Bereczki László

Rendvédelmi napot tartottak
Apátfalván

Egy határon át nyúló pályázatnak köszönhetően – amelyet Földeák és Valkány közösen nyújtott
be – rendvédelmi napot tartottak
Apátfalván. Különböző tűzoltósági és rendőri bemutatókkal kápráztatták el a gyerekeket.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország
Együttműködési Programra Földeák és
Valkány közösen nyújtott be pályázatot. Ehhez a projekthez csatlakozott többek között
Apátfalva is, így rendvédelmi napot rendeztek a településen a tanév utolsó napjaiban.
Ennek alkalmából a makói hivatásos tűzoltók és rendőrök vonultak ki a helyi rendőrség melletti parkba: speciális bemutatókkal
készültek a gyerekeknek. Ma is volt tűzoltási gyakorlat – a lurkók nagy kurjongással
üdvözölték a hatalmas füstöt és a lángot.
Balogh Róbert tűzoltó alezredes, a makói
tűzoltó-parancsnokság parancsnoka elmondta: 15 éve még működött önkéntes

tűzoltó egyesület Apátfalván, azonban az akkori kollégák mára kiöregedtek és nyugdíjba
mentek, a fiatalokat pedig nem lehet rávenni,
hogy folytassák a megkezdett munkát.
A Hagyományőrző Tüzérség is részt vett
a rendezvényen: nekik köszönhetően egy
1848-as ágyú is megdörrent. Az apátfalvi Szabó Dániel a legifjabb honvéd az
egyesületnél – elárulta, már több helyen

is bemutatkozott, de a legjobban Erdélyben érezte magát jól. Bolgár Józseftől, a
hagyományőrző tüzér alezredesétől megtudtuk, az apátfalvi szakaszuk őrmestere
lelkes szervezőjük, hiszen Farkas Attilának
köszönhetőek valósulnak meg ezek a bemutatók.
(www.makoharado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
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Párakapuk óvodáinkban
László nagyszülőhöz, ki a H.O.W. Project
Kft. (6900 Makó, Bárányos sor 20.) dolgozója, kinek közbenjárásának köszönhetően
készült el Mihalcsik István ügyvezető igazgató úr támogatásával a hűsítő párát adó kapu gyermekeink számára. Mihalcsik István
ügyvezető igazgató úrnak és minden közreműködő partnernek hálás köszönetünket fejezzük ki az ajándékba kapott párakapukért.
Mindemellett az igazgató úr biztosította személyemet arról, hogy segítségével máskor is
rendelkezésére áll intézményünknek. KöBakai Attila és Bakainé Kisfügedi Tün- párakaput kapott ajándékba. A Bakai há- szönjük az önzetlen segítséget.
de szülők jóvoltából mindhárom óvodánk zaspáron keresztül jutottunk el Kisfügedi
Luczó Anikó intézményvezető

Évadzáró az Apátfalva SC-nél!
U7, U9, U11 és U13-as csapataink
eredményesen szerepeltek a Bozsik tornákon Makón és Hódmezővásárhelyen!
A Bozsik-program nem eredménycentrikus, nem az számít, hogy az egyik vagy a
másik csapat győz-e, hanem hogy a gyerekek élvezzék a futballt, az együttlétet, a
játékot. Ezért nincs is eredményhirdetés a
tornákon, de azért a legjobban szereplő játékosokat megjutalmazzák!
U14-es csapatunk a 4. helyen zárta a bajnokságot, ami jó eredmény, főleg úgy,
hogy csak városi csapatok tudták megelőzni csapatunkat. Ez a korosztály jobban
szerepel, mint vártuk, hisz a csoportba mi
vagyunk az egyik legfiatalabb csapat!
U16-os csapatunk 3. helyen végzett a bajnokságban, ami egy új csapat szempontjából nagyon jó eredmény. Itt egy teljesen új

csapatot kellet felépíteni, ami nem sikerült
rosszul. Ez a csapat jövőre már az U17-es
korosztályban fog szerepelni és várhatóan
már nem a B, hanem az A csoportban!
U19-es csapatunk a 4. helyet szerezték meg
a bajnokságban, ami a legjobb eredmény
mióta újra van ifi csapatunk. Egy kis szerencsével meg lehetett volna a dobogó is, de
így is nagyon jól teljesítettek a srácok!

Felnőtt csapatunk a 7. helyen zárta a szezont. Az utolsó 4 mérkőzést sikerült a fiúknak behúzni és így javítani tudtunk a
helyezésünkön. Tavasszal csupán 3 mérkőzést veszített el a csapat, ami nem rossz
eredmény, főleg úgy, hogy a hazai pálya is
idegenben van.
Hajrá Apátfalva SC!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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XVIII. Testvértelepülések
Kulturális Találkozója – Kisorosz
TTP-KP-1-2018/1-000322
Guzsalyos
Idén nagykorú lett a testvértelepülési találkozó, a Guzsalyos. A már hagyománynak számító rendezvénynek idén a szerbiai Kisorosz adott otthont június 22. és
24. között. Bár Kisorosz volt a házigazda, a
pénzügyi fedezetet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosította. Apátfalva Község
Önkormányzatával együttműködésben
sikerült pályázatot benyújtania a házigazdáknak.
Június 22-én péntek délután eljött a várva várt nap, kis csapatunk Szekeres Ferenc
polgármester úr vezetésével elindult Kisoroszra. Ízletes töltött káposztával várták
a testvértelepülésekről érkezőket. Este a
Nagykikindai Egység és a Kisoroszi Egység közös színházi csoportja, a Bányavirág
szórakoztatta a nagyérdeműt, mintegy
kétórás, rekeszizmokat jól átmozgató előadást láthatott a megtelt kultúrház közönsége.
A szombati napon Kisorosz térségét ismerhettük meg (Apácáról, Csanádapácáról és
Vízkeletről érkezett csoportokkal együtt).
Kora reggel küldöttségünkhöz csatlakoz-

tak a Hagyományőrző csoport, a Kardos
István Felnőtt Néptánccsoport, illetve a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar a tagjai. Első állomás az aracsi pusztatemplom megtekintése volt, mely 1256 óta
bizonyítéka annak, hogy ezen a területen
is magyarok éltek. Még az Aracsi Piknik
programsorozatban is részt vehettünk
(jurtát lehetett megtekinteni, különböző
népi játékok kipróbálására volt lehetőség).
Beodra településre érkezve első utunk a
helyi evangélikus templomba vezetett. Itt
az apácai temetéssel egy időben a lelkészasszony gondolatai után, egy közös imát

mondtunk el Csere Györgyért. Mindenki
Csere Gyurija a kezdetektől fogva részese
a testvértelepülési találkozóknak, számos
alkalommal biztonságban szállította az
apácaiakat a rendezvényekre. Engedjenek meg egy személyes búcsút: „Gyuri egy
mindig vidám, mosolygós, lelkes ember volt.
Köszönöm neked azt a csodás életszemléletet, amit tőled kaptam. Legutolsó találkozásunk során is csak szép és pozitív gondolatokkal gazdagítottál. Köszönöm, hogy
megismerhettelek. Emléked örökké őrizni
fogom, őrizni fogjuk!” A megható pillanatokat követően a Karácsonyi kastélyt és a
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helyi traktor, illetve kotarka múzeumot látogathattunk meg. Finom ebéd elfogyasztása után Nagykikindán városnézésre, illetve Kisoroszon sétára volt lehetősége
a vendégeknek. Ezen a délutánon, estén
került megrendezésre a kulturális műsor.
18.30-kor Kabók Imre, a szervezőbizottság elnökének köszöntője után, Kisorosz
polgármestere Dusan Marionovic nyitotta meg a Guzsalyos találkozót. Apáca,
Apátfalva, Csanádapáca, Kisorosz testvértelepülések mellett Vízkelet község is
képviseltette magát. Vízkelet, Szlovákia
nagyszombati kerületében elhelyezkedő
1600 fős kitelepülés. A műsort a kisoroszi
Torontál gyermek citerazenekar nyitotta
meg. Majd az apátfalvi Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar szórakoztatta
a nézőközönséget. Az apácai Evangélikus
Egyház Énekkara Petőfi verseket szavalt és
forradalmi dalokat énekelt. Ezután a csanádapácai Dohánylevél Hagyományőrző
és Hagyományteremtő Egyesület szerelemről szóló színdarabját láthatta a lelkes
közönség. A darabot követően Laczkó
Márta citeraszólóját hallgathatták meg a
jelenlévők. Majd bemutatkozott Vízkelet
szlovák tanítási nyelvű iskolája is. Őket
követte az Apátfalvi Hagyományőrző csoport előadása. Majd a Kisoroszi Testvériség Egység Kulturális Egyesület Gyöngykaláris vegyeskara. Két tánccsoport zárta
fellépők sorát. Előbb az Apácai színjátszó
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és néptánccsoport, majd a Kardos István
Felnőtt néptánccsoport. „Külön szeretném
megköszönni Csenteri Andrea csoportvezető profizmusát, hogy az időkorlátokat
betartva is színvonalas, szép produkciót hozott létre, ezzel tiszteletben tartva a közönség teherbírását. Természetesen köszönöm
minden csoporttag munkáját, energiájátköszönet a Hagyományőrző csoport, a Kardos István Felnőtt Néptánccsoport, Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar minden tagjának”. A kulturális produkciókat
az ajándékátadás és a Guzsaly átadása-átvétele követte, illetve az elengedhetetlen,
megható közös éneklés. Kisorosz polgármestere a jövő évi szervező, Bölöni László
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apácai polgármester számára nyújtotta át
a szalagozott guzsalyt. A napot egy hangulatos bál zárta a kisoroszi ifjúsági otthonban.
A vasárnapi napot egy evangélikus szentmisével kezdtük a Kisoroszi templomban. Ezt követően a kisoroszi temetőben
az elhunyt Guzsalyos tagok sírjára, illetve
a kopjafára koszorút helyeztek el a megjelentek. Településünk nevében Bálintné
Siprikó Zsuzsanna alpolgármester asszony
és Langó Imre települési képviselő helyezte el az emlékezés jelképét. Szintén ők képviselték Apátfalvát az ebéd előtt megtartott
„Guzsalyos polgármesterek” találkozóján.
(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás az 11. oldalról.)
A találkozón részt vett Vízkelet polgármestere és alpolgármestere is. Reméljük, a
továbbiakban velük is nagyszerű és tartalmas barátság fog kialakulni. A közös ebéd
után a főzőcsapatok birtokba vették a kisoroszi tájház udvarát, ahol finom ételekkel
készültek vacsorára. Több csapat gulyáslevest készített: Vízkelet csapata magyaros gulyást készített knédlivel, míg a helyi
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Lászlót idézve: „Most megéltük a guzsaly
nagykorúságát, reméljük, együtt megéljük
a nyugdíjba vonulását is!”
Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek ezt a tartalmas három napot. Hálás vagyok Kabók
Imre szervezőbizottsági elnöknek, a szállást biztosító családoknak a kellemes, élményekben gazdag percekért. Köszönet Csenteri
Andreának és Tariné Tóth Hajnalka csoportvezetőknek, a csoportok tagjainak és Tóth Tamásnak a
finom falatokért, valamint a Hacsapat a gulyást tésztával tálalta. Apátfalva gyományőrző csoportnak nyújtott
Tóth Tamás szakács és a Kerekes Márton segítségét. Köszönöm mindenki
Népdalkör és Citerazenekar tagjainak se- munkáját, aki segített a pályázatgítségével ízletes marhagulyást főzött. ban, a megszervezésben. KöszöCsanádapáca település marhapörkölt, míg net a kísérőknek, képviselőknek,
Apáca „lucskos káposzta” készítését mu- hogy velünk tartottak a Guzsatatta be az érdeklődőknek. Mint ahogy lyosra és nem utolsó sorban sofőrminden évben, most is csodálatos három jeinknek is hálával tartozunk.
napot tölthettünk együtt barátainkkal,
ismerőseinkkel, testvéreinkkel. Bölöni
Fekete Irén

Elment Hajnika néni…
Elhunyt Varga Györgyné, Hajnika tanár
néni az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Nyugalmazott pedagógusa, a
Magyar Népköztársaság minisztertanácsa
Kiváló Munkáért kitüntetés, a Pedagógus
szolgálati emlékérem, Apátfalva Község
Oktatásügyéért kitüntető címek birtokosa,
Vas- és Gyémánt Oklevéllel rendelkező Jubileumi Diplomás pedagógus. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Itt közöljük a gyászszertartásán elhangzott búcsúbeszédet.
Amikor ezt a nevet halljuk: Varga Györgyné, nem biztos, hogy gondolkodás nélkül
tudjuk, kiről van szó. Ám ha ezt halljuk
Hajnika tanár néni, akkor apátfalvi és magyarcsanádi emberek százainak azonnal ő
jut eszébe, hiszen 1950-től nyugállományba vonulásáig a belső tanyai iskolában,
Magyarcsanádon és Apátfalván nevelte,
oktatta a gyerekeket. És bizony személyes
példamutatásával nevelte, oktatta a fiatal
pedagógusok több nemzedékét is. Nem
tartott szakmai előadásokat, de ha egy-

egy szünetben az udvaron beszélgettünk
történeteivel, véleményével, egész lényével tanított felnőttet, gyermeket egyaránt.
halkan beszélt, mert ha szólt csend támadt
körülötte, mindenki rá figyelt. Óriási tudása, a hívatás iránti alázata és gyermekszeretete áthatotta élete minden pillanatát. Az iskolában legtöbbször komolynak
nyugodtnak láttuk, a tanítványai érezték
következetességét, szigorát. 1961-ben, alig
több, mint 10 éves tanítói gyakorlattal
rendelkezett és akkori igazgatója már így
ír róla:
„Szakmai téren az iskola egyik legjobb
nevelőjeként tartjuk nyilván, akinek pontos, megbízható munkájában mindig
100%-osan meglehet bízni. Igen jó pedagógiai érzékkel rendelkezik, ezt tükrözi
tanítása. Általában az úgynevezett nehéz
osztályokat szokta kapni és azokat mindig
rendbehozza.”
Ahogy teltek az évek Ő szinte nem változott,
kedves arca, szeme sarkában mindig ott

bujkáló mosolya mindenkinek ezt üzente:
Figyelek, figyellek, ha kell szigorú vagyok,
de mindig segítek, mert szeretlek! Amikor
már Algyőn élt és mi néha meglátogattuk,
akkor is mindig az iskoláról kérdezett, tanácsot adott és figyelt minket. Nyugdíjasként is tanított és csillogó szemmel mesélte
egyszer, hogy a szomszéd kislánnyal hogyan dolgozik, hogyan tanítja őt.
Valahogy mindig bennünk volt még akkor is, ha régebben hallottunk róla, vagy
éppen nem emlegettük őt. Most, hogy fekete zászló leng az iskolán nem értjük mi
történt, hiszen ő mindig itt volt. És ahogy
egymásra nézünk most sok régi vásott diák, volt kolléga tudjuk, hogy amit tanított
nekünk emberségről szakmaszeretetről az
bennünk tovább él.
Gárdonyi Géza szavaival búcsúzunk:
A tanító olyan lámpás, mely minél inkább
világít másnak, annál inkább fogyasztja
önmagát.
Isten veled Hajnika néni!
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A Napsugár Baráti Klub
Mátra–Bükki kirándulása

Még 2017 októberében határoztuk el, hogy Erdély után itthon a
Mátra és a Bükk hegységbe fogunk
kirándulni.
Eljött az indulás napja, 2018. június 28.
Reggel fél 6-kor indultunk el 53 fővel. Első
megállónk Gödöllőn volt, ahol megnéztük Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyát, a Gödöllői Királyi kastélyt,
32 szobát tekintettük meg tárlatvezetővel.
Gyönyörködtünk a hatalmas parkban,
ahol egykor Erzsébet királyné (Sisi) sétált.
Következő állomásunk Gyöngyösön a
Mátra Múzeum volt. Az Orczy kastélyban
a termekben főúri vadászattörténeti tárlat
volt látható. A Pavilonban kapott helyet
a Pálmaház trópusi, szubtrópusi környezetben. Édesvízi akváriumok, egzotikus
élőállatok, valamint egy 15 méter magas
épített kocsánytalan tölgy áll, mely jelzi az
állat- és növényvilág szintezettségét. Itt is
tárlatvezető vezetett bennünket.
Szállásunkra, Parádsasvárra estefelé értünk. Mindenki elfoglalta szobáját, majd
következett a vacsora. Vacsora után volt
aki még sétált egyet a faluban, volt aki pihenni tért.
Június 29-én az Egri Bazilikát csodálhattuk meg, ahol a Főszékesegyház történetével ismertettek meg bennünket.
Az Egri várba megérkezett csapatunk, itt
szintén tárlatvezető ismertette a vár történetét. Felelevenítette a régi harcokat a
törökökkel. Időszaki kiállításokkal teszik
szemléletesebbé múltunk megértését.
Gyönyörködhettünk a vár faláról a csodás
kilátásban.
Elindultunk a Szépasszony völgybe a borospincék világába. Itt egy kicsit megpihentünk, beszélgettünk és megkóstoltuk
az egri borokat ki-ki ízlésének megfelelően.
Ezután Egerszalókra látogattunk el, ahol
megnéztük a sódombot és a köré épült
Saliris Resort Gyógy-és Wellness Fürdőt.
Mesés látványban volt részünk.
Estefelé indultunk vissza szállásunkra,

közben a Palóc piacot sem hagytuk ki.
Június 30-án a Szilvásváradi kisvasút állomásról a Szalajka völgyébe utaztunk. A
fátyol vízesésnél szálltunk ki és indultunk
vissza a patakot követő kényelmes úton a
völgy természeti szépségeit csodálva.
Megálltunk a népszerű Pisztráng büfénél,
ahol megkóstolhattuk a többféle módon
elkészített frissen sült pisztrángfogásokat.
Ezután a Mezőkövesden található Zsóry
fürdőben töltöttünk el pár kellemes órát.
Felfrissülve visszaindultunk szálláshelyünkre, Parádsasvárra.
Július 1-je. Elérkezett a hazaindulás napja.
Első megállónk Lillafüreden volt, ahol a
Szent István barlangot nézte meg csapatunk. A természet csodáiban gyönyörködhettünk, szintén tárlatvezető kíséretében.
Következett a Hámori tó, Palota szálló és a
Szinva vízesés. Itt igazán el lehetne tölteni
egy egész napot is. Elbúcsúztunk Lillafüred szépségeitől és tovább indultunk Diós-

győr felé.
A Diósgyőri várban animátor kíséretében
tekintettük meg a várban található kiállításokat. A korhű beszéddel párosított vezetés mindenkinek nagyon tetszett.
Három órakor elindultunk hazafelé. Még
volt egy programunk, megálltunk Szolnokon fagyizni és közben megnéztük a Tiszát átszelő üveghidat, ahol átsétáltunk a
másik oldalra.
Este 9 órára értünk haza élményekkel gazdagon.
Köszönetet szeretnék mondani a
Napsugár Baráti Klub nevében a
Búzakalász Kft. ügyvezetőjének,
Vancsura József úrnak és fiának
Vancsura Kornél úrnak az utazáshoz nyújtott támogatásáért!
Köszönjük!
Kovács Józsefné
klubvezető
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apróhirdetések

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

Apátfalvi termálkertészetbe állandó munkára bejelentett apátfalvi, magyarcsanádi
lakost keresek.
Érdeklődni: 20/343-1653

Tisztelt
apátfalvi
gazdálkodók!
Az idei évben is számítunk
a gazdák búzafelajánlásaira. Az elmúlt évben Apátfalváról 40 q búzát szállítottunk
el eme nemes célra. Akinek az
idén is szándékában áll támogatni e programot, kérem július 20-ig jelezze részemre,
hogy a zsákról és az elszállítás
üteméről gondoskodjak.
Köszönettel az Apátfalvi Gazdakör
nevében:
Langó Zsolt
06-20/237-68-95

gyászjelentés
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk
Tóth B. László
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

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

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy a Makó és Térsége Víziközmű Társulatnál
visszajáró 6.800 Ft érdekeltségi hozzájárulást banki átutalás vagy készpénz formájában jogosultak átvenni 2018. június 15. napjától 2018. augusztus 8. napjáig,
keddi és csütörtöki napokon 8:00 és 16:00 óra között:
Makó, Tinódi u. 8/A. a Társulati székhely pénztárában.
A fenti összeg meghatalmazás útján is felvehető, ha az érintett személyesen nem
tudja felvenni. (Meghatalmazási nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban is kérhető).
Apátfalva Község Önkormányzata

VARGA SINKA JÓZSEF KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ TORNA 2018.
A torna lebonyolítása:
Nevezés: július 2-19-ig
Sorsolás: július 20-án (péntek) 17 óra – Apátfalvi Sportcsarnok
Névsor leadása szükséges. Nyílt kategória!
A torna időtartama 2018. július 23-29.
Első játéknap július 23. (hétfő) 18.00
Nevezési díj: 5.000 Ft/csapat (sorsoláskor fizetendő)
Nevezhető játékosok száma 12 fő.
Jelentkezni és érdeklődni: Koczkás Zoltán ( 06-30/ 299-8087 )
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
VARGA ANDRÁSNÉ SIMON ANNA

Varga Andrásné Simon Anna 1928.
június 17-én született Apátfalván.
Annuska nénit hétfőn az önkormányzat nevében Szekeres Ferenc
polgármester és Kiszely Jánosné
települési képviselő köszöntötte
fel. Az ünnepelt nem csupán egy
hatalmas ajándékkosarat kapott,
hanem Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját is.
Annuska nénit – elmondása szerint – a
munka éltette. – Világ életemben rengeteget dolgoztam, sajnos 1972-ben leszázalékoltak, aztán a szemem is megromlott,
alig látok, így mostanság nagyon keveset
tudok tenni, s ez nagyon zavar – árulta el
az ünnepelt. Úgy véli, a hosszú élet titka
abban rejlik, hogy az ember nem lustálkodik, hanem mindig azt nézi, hol van valami dolog.
Alig múlt 12 esztendős, mikor édesapjának besegített a házépítésnél. – Édesapám
állt a létra legfelső fokán, én meg dobáltam
neki fel a nagy agyaggolyókat, mert épp
házfalat tapasztott – mesélte Annuska néni. Két évvel később pedig már a földeken
dolgozott. Eleinte csak az ebédet hordta

ki, aztán megtanították neki, hogyan kell
markot szedni és kévét kötni, így hasznos
tagja lett az aratásoknak.
Az ünnepeltnek három gyermeke, hat
unokája és három dédunokája van. – Szerencsére a családom nagy része apátfal-

vi, így sűrűn meglátogatnak és segítenek
mindenben – folytatta Annuska néni. A
napjai úgy telnek, hogy vagy a házban,
vagy a kertben üldögél. – Amíg láttam,
varrtam és kötöttem, de most más azt sem
tudok – tette hozzá.
(Rádió 7, Kormos Tamás cikke alapján)
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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