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Blaskó Mária: JÓ TANÁCS
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok sziveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében szeretettel és tisztelettel köszöntjük a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából. Nagyon jó egészséget, és boldog nyugdíjas hétköznapokat kívánunk!
Szekeres Ferenc polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
ellátást vette igénybe. Több olyan kisgyermek
A képviselő-testület 2018. 09.24-én tar- van, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában,
totta soros ülését
többségük 8-9 órát. Az óvodák kihasználtsága a
statisztikai mutatók alapján jónak mondhatók,
 Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Érték- működtetésük indokolt. A tárgyi és személyi
tár Bizottság munkájáról. A települési értéktár- feltételek adottak.
ban jelenleg 51 helyi érték szerepel. Felvették a
Megyei Értéktárba a fűrészelt, rátétes deszka-  A képviselő-testület módosította a 14/2014.
véggel díszített házoromzatokat, a Langó ká- (XI.26.) önkormányzati rendelet 47. § (1) bepolnát, a Kerekes Márton Népdalkör és Citera- kezdését, mégpedig olya módon, hogy a képvizenekar hagyományőrző tevékenységét, a Kelt selő-testület a saját tagjai közül a polgármester
bodagot.
helyettesítésére, munkájának elősegítésére társadalmi megbízatású alpolgármester választ.
 Tájékoztató hangzott el a Dózsa György
Általános Iskola 2017/2018-as nevelési évben  A képviselő-testület megalkotta a gyermekvégzett munkájáról. A tájékoztatón a Hódmező- védelem helyi rendszeréről szóló önkormányvásárhelyi Tankerületi Központ vezetője, Balázs zati rendeletét. Az önkormányzat a gyermeJózsef és az Apátfalvi Dózsa György Általános Is- kek védelmét természetbeni támogatással és
kola megbízott igazgatója Balázs Katalin is részt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
vett. Balázs József elmondta, hogy jelenleg az 1-9. alapellátásokkal biztosítja. Ezzel egyidejűleg a
osztályban minden tanuló alanyi jogon ingyen gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2016.
részesül a tankönyvellátásban, a többi évfolya- (VI.22.) önkormányzati rendeletét hatályon kímon rászorultság alapján szerezhető erre jogo- vül helyezte.
sultság. Apátfalván 162 fő részesül a 2018/2019.
tanév vonatkozásában 1.669.160,-Ft normatív  A polgármester javaslatára a képviselő-testámogatásban, amely átlagban 10.303,-Ft-os tület előterjesztései között szerepelt az alpolgártámogatást jelent a családok számára gyerme- mester megbízásának visszavonása. A képvisekenként. Az Apátfalvi Dózsa György Általános lő-testület titkos szavazáson 3:3 szavazati arán�Iskola nevelőtestületének munkáját 26 db lap- nyal nem döntött az ügyben. Az alpolgármester
top segíti az új tanévtől, lépést tartva a digitális érintettsége miatt nem szavazhatott, így egyelővilág által adott követelményekkel. Az iskolában re továbbra is ő tölti be ezt a pozíciót. Bálintné
az SNI-s tanulók létszáma 24 fő, a BTMN-s ta- Siprikó Zsuzsanna alpolgármestertől az alpolnulók száma 15 fő, magatartási problémákkal gármesteri feladatköröket egyelőre megvonta
bekerülő tanulók száma 45 %-kal nőtt az előző Szekeres Ferenc polgármester.
tanévhez képest. Az intézmény tanulmányi átlaga 3,95 lett. Az önkormányzat jó kapcsolatot  A képviselő-testület felértékeltette a volt Egtart fenn a helyi általános iskolával és a hódme- ressy Kúria épületét, amely rendkívül rossz állazővásárhelyi Tankerületi Központtal.
potú. A képviselő-testület egyelőre nem kívánja
eladni az ingatlant, de megvizsgálja annak lehe Beszámoló hangzott el az Apátfalvi Bíbic tőségét, hogy mire lehetne hasznosítani.
Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról. A Rákóczi  A képviselő-testület döntött arról, hogy
utcai telephelyen működik az egységes óvoda- csatlakozni kíván a felsőoktatásban résztvevő
bölcsődei csoport 10+5 gyermekkel. A csopor- hátrányos szociális helyzetű hallgatók, illetőleg
tok létszáma átlag 18 fő volt. Ez optimálisnak felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó
mondható és megfelel a csoportszobák nagy- fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungaságából származó, m2-ben számított aránynak. rica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpáA gyermekek 100 %-a az egész napos óvodai lyázat 2019. évi fordulójához.

 A képviselő-testület döntött arról, hogy támogatási igényt kíván benyújtani a 2018. évi
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A pályázat célja: a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében
tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. szeptember

SZÜLETÉS:
09.07.: Budai Gábor
Édesanyja: Bere Karolina
Édesapja: Budai Gábor
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 154.
09.17.: Rácz Rebeka Mira
Édesanyja: Tóth Erika
Édesapja: Rácz Gábor
Apátfalva, Széchenyi István utca 109.

HALÁLESET:
Varga Ferencné (Páyer Rozália)
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 42.
Élt: 77 évet
Tamás János Ferenc
Apátfalva, Kölcsey utca 9. Élt: 90 évet
Janovics Sándor
Apátfalva, Tavasz u. 11. Élt: 57 évet
Zöllei Attila László
Apátfalva, Széchenyi István utca
153/A. Élt: 67 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Sinoros-Szabó Mihály Apátfalva,
Kossuth L. u. l41. és Balog Nóra Földeák, Fecske u. 19.
Kerekes László Apátfalva, Szegfű u. 9.
és Botás Bianka Magyarcsanád, Ady
E. u. 30.

2018. október
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IV. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár
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A IV. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásárt 2018. szeptember 14-én és 15-én rendezte meg a
Belügyminisztérium Budapesten a
Millenáris területén.
A rendezvény mottója „A Vidéki Hagyományok és Ízek Vására” volt. A rendezvény a pénteki napon 10 órától 18 óráig, a
szombati napon pedig 10 órától 16 óráig
várta a látogatókat. A programok nagyon
színesek voltak. Ételkostoló, kézműves
foglalkozások, tűzoltó- bemutató, rendőrségi bemutató, népi játszótér, családi
programok és több sztár fellépő is várta az
érdeklődőket.
állító üzemeink termékei is bemutatásra
 Brikettgyártás. Alapanyagot az aszA rendezvényen 100 közfoglalkoztató és kerültek.
talos üzemünk által termelt hulladék
30 szociális szövetkezet mutatta be ter Betonelem gyártás (térkő, szegélykő,
faforgács, az irodai darált papír és a
mékeit. Megyénkből az Önkormányzatok
csapadékvíz elvezető elemek, válaszbelvíz programban a karbantartás
közül csak Apátfalva kapott felkérést a
fal zsalukő, betonlapok, betonoszsorán kitermelt ágak adják.
kiállításon való részvételre. A legszeblop) Járda és útpadka karbantartás
 Varrodánkban szőnyegeket, dísz- és
ben sikerült termékeinket összeválogatva
és járdarekonstrukció programban
használati tárgyakat és ruházatot
igyekeztünk mindent bemutatni a start
hasznosítjuk.
gyártanak. (rongy és bolyhos szőmintaprogramjainkból. Az állattartáson
 Asztalos és lakatos üzem (padok,
nyeg, matricavasalás)
és a növénytermesztésen túl, (amit molisörpadok, virágládák, szemetes edé- Ezen üzemeink mintatermékei is mind benón és szórólapon mutattunk be) az előnyek, kerékpár tárolók)
mutatásra kerültek és nagy sikert arattak!
A Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron a Mívesház Manufaktúra két dolgozója Abonyi-Tóth Anasztázia és Tari Andrea
rendezték be a termékeinkből a pavilont,
valamint az érdeklődőknek válaszoltak a
szakmai kérdésekre.
A szombati napon a közfoglalkoztatási
feladatokat ellátásában résztvevő munkatársainkkal közösen megtekintettük a kiállítást és folytattam értékes szakmai megbeszéléseket. Mindenki nagyon jól érezte
magát és szakmailag is nagyon értékes volt
a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
és Vásár.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden munkatársunknak, akik a
közfoglalkoztatási programokban ill. a feladatok ellátásában részt vesznek és munkájukkal hozzájárulnak a mindennapokban Apátfalva sikereihez.
Szekeres Ferenc polgármester és Dr. Hoffmann Imre Belügyminisztérium
Szekeres Ferenc
közfoglalkoztatási helyettes államtitkára
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Szeptember hava iskolánk életében sok újdonságot hozott. Nyugodtan kezdtük a tanévet, minden osztályban a megfelelő szakos
tanár és tanító rendelkezésünkre állt. Az 5.
osztályosok már digitális osztályként kezdhették meg a munkát, történelem órán
tabletekkel is tanulnak. 5. osztályban és a
6. osztályban megkezdte a munkáját a robotika szakkör, a felsősök pedig a digitális
újságírással ismerkednek meg.

Bitter Brendon (2), Raffai Barnabás (2),
Szabó Roland, Horváth Lajos
Apátfalva–Csanádpalota 1:3 góllövő Raffai
Barnabás
Apátfalva–Pitvaros 2:1 góllövő: Bitter
Brendon (2)
A tanulók szállításában az Apátfalvi Önkormányzat segített az intézménynek.

dott. Amellett hogy rendkívül elszántan
küzdöttek a gyerekek, mégis mosolyogtak
és nevettek. Minden futó kipréselte magából a legtöbbet, és rendületlenül drukkolt
társainak, bíztatta a csapatot. Mindenki,
aki ott volt egyként küzdött, hisz egybekovácsolta őket a közös cél. A gyerekek
motivációját csak tovább erősítette, hogy
iskolánk nyugdíjas pedagógusa, BereczSzeptember 19-én iskolánk adott helyszínt ky László, is eljött szurkolni a srácoknak.
az EFOP 3.1.7. Esélyteremtés a közok- Az éveken át tartó közös munka nem múlt
tatásban kiemelt projekten belül térségi el nyom nélkül, sugárzó arcokkal fogatták
műhelymunkának. Több Békés megyei ok- Laci bácsit, és jelenléte ösztönözte őket,
tatási intézmény vett részt egy közös gon- erőt adott nekik.
dolkodásban. Kiemelt téma a digitális oktatás volt, ehhez iskolánk pedagógusai adtak Bár a csapat megújult, de nem látszott az
segítséget és módszertani megoldásokat.
időeredményen, hogy legtöbbjüknek ez
még csak az első ilyen versenye volt. A táAhogyan az már megszokott, idén is részt vot 2 óra 54 perc és 50 másodperc alatt
vettek iskolánk tanulói a Földeákon rende- teljesítették. Az elmúlt év rekord idejét
zett maratonváltón. Az idei megmérette- éppen csak átlépte az újonc csapat, ami
Nagyon szép tanulói munkákkal vettünk tés azért is volt különleges, mert most vál- rendkívüli. Ezzel a teljesítménnyel a nerészt a hódmezővásárhelyi Németh László tozott talán legtöbbet a csapat összetétele gyedik helyet szereztük meg, de ami még
Gimnázium által meghirdetett Őszi Diák az elmúlt időszakban, hisz az előző évek fontosabb, hogy megmutatták a srácok,
Tárlaton, melynek a témája az állatábrá- sok oszlopos tagja ballagott el intézmé- számolni kell velük, és bennük van egy
zolás a képzőművészetben volt. Fazekas nyünkből. Ennek köszönhetően sok fiatal újabb rekord lehetősége. A jövő az övék!
Andrea és Sándor Renáta munkáit válo- és bizonyítani akaró diákunk várta, hogy
gatta be a kiállításra a zsűri.
megmutathassa magát ezen a megméret- A Faluház meseíró versenyt hirdetett a
tetésen. Igazán jó volt látni, hogy nem Mese Világnapja alkalmából.
A Diákolimpia versenyei is elindultak a csak felsősök képviselték településünket
makói Erdei Ferenc sportpályán. A IV. és iskolánkat, hanem alsósok is vállalták a Iskolánkból Bárnai Mercédesz 3. osztályos,
korcsoportos fiaink a makói Diákolimpián versenyt, hogy megmutassák erőnlétüket és Márki Barnabás 4. osztályos tanulók élaz alábbi eredményeket érték el:
és kitartásokat.
tek a lehetőséggel. Mindketten szép jutalApátfalva–Magyarcsanád 6:2 góllövövők: A verseny alatt végig jó hangulat uralko- mat kaptak lelkesedésükért.

2018. október
Szintén a Faluház szervezésében a 3.osztályos tanulók érdekes utazáson vettek részt
a mesék birodalmában. Ötletes feladatokat oldottak meg, s egy jó hangulatú délelőtt részesei lehettek. Köszönjük a felejthetetlen élményt és az ajándékokat.
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2018.10.23. október 23. nemzeti ünnep
2019.03.15. március 15 nemzeti ünnep
2019.06.10. Pünkösd hétfő

További tanítás nélküli napok a 2018. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan:
Szeptembertől minden héten szerda dél- 2018.10.13. hétfői munkaszüneti nap
után Mátó Lajos tanár úr tart kísérleti 2018.11.10. pénteki munkaszüneti nap
fizikai foglalkozásokat az érdeklődő ta- 2018.12.01.hétfői munkaszüneti nap
nulóknak. A Szegedi Tudományegyetem 2018.12.15. hétfői munkaszüneti nap
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
tanárai „Fizikai, elektromosságtani kísér- Az iskola hagyományai ápolása érdekéletek” címmel tartanak előadást a fizika ben meghonosított egyéb ünnepnapok
tanteremben 2018. október 8-án. Mindkét Dózsa-nap 2019.05.24
program jól szolgálja azon törekvésünket, Alsós Farsang 2019. 02.22.
hogy a természettudományok iránt fel- A költészet napja 2019.04.11
keltsük a diákjaink érdeklődését.
Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek
Kedves szülők! Tájékoztatni szeretném megünneplése
Önöket, hogy minden héten kedd délutá- Advent 2018.12.02-22.
nonként gyermekpszichológus fogadja Mikulás, Karácsony 2018. 12.6-22.
az érdeklődő szülőket és tanulókat. Kérem, Anyák napja 2019.04.27-05.3.
forduljanak hozzá bizalommal!
Gyermeknap 2019. május 26.
Ballagás 2019.06.15.
A tanév helyi rendje 2018/2019:
Tanévzáró ünnepség 2018.06.21.
A tanév szorgalmi időszaka
Első nap 2018.09.03.
A szülői értekezletek, fogadóórák időUtolsó nap 2019.06.14.
pontjai
A szorgalmi időszak első féléve 2018.09.01től 2019.01.25-ig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve
gondviselőjét 2019.02.01.ig tájékoztatjuk a
félévi értesítő által.
A szünetek időtartama
Iskolai tanítási szünetek:
6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2018. október 26. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2018. november 5.
(hétfő).
(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:
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2018. 10. 08. Szülői értekezlet és szaktanári fogadó órák
2018.10.08. Szülői Munkaközösség ülése
2019.02.18. Félévi szülői értekezlet és
szaktanári fogadóórák.
Segíts, hogy segíthessünk!
Tisztelt apátfalvi lakosok!
Segítségüket szeretnénk kérni, hogy minél több papírhulladékot tudjunk gyűjteni
a 2018. október 18-ai hulladékgyűjtésen,
amit az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola udvarán 8:00-tól 16:00-ig tartunk. Amennyiben tudnak felajánlani az
Diákönkormányzatnak vagy valamelyik
osztálynak, kérjük, jelezzék az iskolának a facebook oldalán vagy telefonon a
06-62\520-045 telefonszámon. Ha nem
tudják megoldani a szállítást, akkor a diákok segítséget nyújtanak benne, elmennek
a kötegelt papírért, ha megadják a címet,
ahonnan el tudják hozni.
A papírhulladékot lehetőség lesz a gyűjtés
előtt is leadni az iskolában 15-étől 17-éig
tanítási időben (8:00-16:00).
Köszönjük előre is a segítséget!
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„Az én mesém” meseíró pályázat
eredményhirdetése

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat alkalmából meseíró pályázatott hirdettünk az általános iskolásoknak
„Az én mesém” címmel. A beérkezett pályázatokból úgy találtuk, mind a két mű
szerzője megérdemli az első helyezést.
Gratulálunk Márki Barnabásnak és Bárnai
Mercédesznek a kedves és fantáziadús történetekért!
Molnár Ildikó
könyvtáros

Bárnai Mercédesz: Az én mesém a farmról
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki egy farmon nevelkedett. Szülei nagyon dolgos gyereknek nevelték. Nagyon szerették,
ügyes kislány volt. Egy szép nyári napon, amikor a nap is szépen sütött, Anna már korán reggel felébredt, hogy szüleinek tudjon segíteni
az állatok ellátásában. A farmon hét ló, tizenhárom macska és huszonegy kicsi malac volt. Nagyon szerette őket. A kismalacok nagyon
sokan voltak és nagyon sok ennivalóra volt szükségük. Egy kisdisznó volt, aki nagyon különleges volt, mert csak az az egy volt fekete színű.
Az anya nagyon féltette őket, de ez a kis fekete mindig kilógott az ólból. Az étvágya nagyon jó volt, ezért mindig egy kis plusz eledelért
vándorolt el. Anna ezt észrevette és egy kamerát szerelt az ólba, ahol mindig tudta őket figyelni. Történt egyszer, hogy a kismalac az ajtó
felé tart, ő is futott, hogy vissza tudja vinni. Egyszer a kismalacnak nyoma veszett. Anna keresni kezdte aggódva, könnyeivel küszködve
szólongatta: – Gyere elő gyorsan, várnak a tesóid! – mondta Anna. Egyszer csak hangokat hallott a garázsból, gyorsan szaladt is a hang
után. Amikor belépett, meghallotta, hogy a festékes dobozokból jön a röfögés. A pici poca addig mozgolódott, hogy egy festékes kanna
leesett a polcról és egy csepp festék a búbjára cseppent. Ekkorra már Annának sikerült megfognia. Próbálta letörölni a foltot, de hiába
dörzsölte, nem jött le. Igazából ő teljesen fekete volt, így jól állt neki az a pici fehér folt a fején. A neve Foltos lett. Nőtt, növekedett és Anna
is már nagylány lett. Elkezdte az iskolát, de mindennap meglátogatta a kis kedvenc malackáit, köztük Foltost is, aki a kedvenc állata lett.
A suliban nagyon jól ment a tanulás és Annából egy igaz szívű nagylány lett. A mai napig is lehet, élnek, ha meg nem haltak.

Márki Barnabás: A két jóbarát
Egyszer volt, hol nem volt, született egyszer egy kisfiú, úgy hívták, hogy Barnabás. Ennek a kisfiúnak volt egy játékautója, és a kisfiú elnevezte a kisautót Villám McQueen-nek. Ez a kisautó olyan tehetséges volt, hogy tudott repülni, tudott ugratni és még egyéb dolgokat is.
Este aludni akart a kisfiú, de egyszer csak meglátott egy hullócsillagot és nyomban elkezdett kívánni. Ez a kisfiú azt kívánta, hogy életre
keljen ez a kisautó. Elaludt. Reggelre csak azt látja, hogy a kisautó repked és ugrat. Barnabás el sem akarta hinni. Villám McQueen meglátta, hogy felébredt Barnabás. Hozzászólt: – Barnabás, életre kelt a kívánságod! Barnabás azt mondja: – Igen, látom, hogy életre keltél.
Villám McQueen, te leszel a barátom örökre. Ha unatkozom, te mindig felvidítasz engem. Kiszaladt Barnabás az ebédlőbe. Azt mondja az
anyukájának és az apukájának, hogy életre kelt Villám McQueen. Nem hiszik el, pedig szemük láttára repült és ugratott Villám McQueen.
Megy az iskolába Barnabás és Villám McQueen. Megmutatta mindenkinek, hogy életre kelt az autója. Suli végén hazamentek, ettek, ittak
és bementek a szobájukba. Reggelre már nem volt meg Villám McQueen. Nagyon bús volt Barnabás, mert ellopták az autóját. Ha el nem
lopták volna, az én mesém is tovább tartott volna.

2018. október
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IV. GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
2018.

Szeptember 22-én délután kettő
órakor a Hunyadi utcai parkban
vette kezdetét a negyedik Gasztronómiai Fesztivál, melyet Apátfalva Község Önkormányzata
szervezett meg.
Azt gondolom, jól döntöttünk, amikor arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy napot feltétlenül kellene áldozni az apátfalvi
tradicionális ételek megismertetésére. Az
elgondolás helyességét már három sikeres
rendezvény igazolta.
A gasztronómiai fesztivált azzal a céllal
hoztuk létre, hogy megismertessük az elkészítési módokat és megkóstolhassuk az
ételeket eredeti receptek alapján.
Apátfalva Község Önkormányzata kakaspörkölttel, sertéspörkölttel, birkapörkölttel, marhapörkölttel és báránysülttel várt
minden kóstolni vágyót.

Rendezvényünkhöz csatlakozott a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat, akik elkészítették tradicionális ételüket, a paradicsomos káposztát tyúkkal, illetve a Román
Nemzetiségi Önkormányzat is elkészítette
tradicionális ételét, a micset. A Bökény né-

A kakaspörköltet Kiszely János és csapata,
a sertéspörköltet Tóth Tamás és csapata, a
marhapörköltet Ludányi István és csapata,
a birkapörköltet Restás József, az egészben
sült bárányokat és a báránybordákat tepsiben Kisalbert Tibor és Gaudi Márton készítette.

pe kulturális és harcművészeti egyesület,
akik honfoglalás kori étellel, mint az áldós
leves és a mézes kölesgolyóval vártak minden kóstolni vágyót.
A Napsugár Baráti Klub lelkes és önzetlen tagjai közel ötven fővel idén is nagy
örömmel vettek részt a rendezvényünkön.

A kihelyezett mobilkemencékben és a gázrózsákon sültek az általuk készített ételek.
(csőrege, kőttes, réteges tepertős pogácsa, kavart pite, lángos, gyümölcskenyér.)
Ezen felül bemutatásra került, hogyan készül a csigatészta és a tarhonya.
Szükség is volt erre a rengeteg ételre, hiszen idén is több mint 600 fő regisztráltatta magát a rendezvényen azért, hogy lehetősége legyen megkóstolni a fent említett
ételeket. Fekete Irénke a konferálás mellett
lelkesen tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
éppen hol készültek el az ételek.
A Szigetház dolgozói csillámtetoválással és
arcfestéssel várták a gyerekeket.
Első fellépő a nap sztárvendége Foky volt,
aki a jó hangulatról gondoskodott, majd
a fesztivál záró programját a Punye Band
szolgáltatta. A helyi zenészekből és énekesekből álló zenekar műsora éjszakáig
biztosította a szórakozni vágyók jó hangulatát.
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a lakosoknak, akik időt, fáradságot
nem kímélve hozzájárultak a programok
megvalósításához és a bográcsok, üstök,
kemencék és tűzhelyek mellett szorgoskodtak.
Szeretném megköszönni a Váll-ker Kft.nek és Tóth István igazgató úrnak a kemencéket és a báránysütőket, ezek minden évben nagyon nagy segítséget jelentenek az Önkormányzatnak a fesztivál
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lebonyolításához. Megköszönöm az áldozatos munkáját Langó Csabának, valamint
a Faluház és a Szigetház dolgozóinak.
A gasztronómiai nap megvalósításához
az értékteremtő közfoglalkoztatási programok is nagy mértékben hozzájárultak,
hiszen a felhasznált húsok azt bizonyítják, a közfoglalkoztatás keretében is lehet jót, s jól teremteni. Köszönjük minden igyekvő közfoglalkoztatott munkatársunknak, akik akár műhelyekben,
mezőgazdaságban, állattartásban dolgoznak, ill. a gasztronómiai nap technikai hátterét biztosították.

2018. október

Apátfalva Község Önkormányzata,
megköszönni
mindenkinek a munkáját, aki a IV. Apátfalvi
Gasztronómiai Fesztivál megvalósításában önzetlenül segédkezett
és munkájával segítette a rendezvény megvalósulását.
Szekeres Ferenc
polgármester

2018. október
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Focihírek
Szeptemberben az utánpótlás csapataink is pályára léptek a bajnokságban és a Bozsik tornákon. U7 és U9-es csapataink Hódmezővásárhelyen, ahol eredményesen szerepeltek.

U11 és U13-as csapataink is eredményesen szerepeltek Makón a Bozsik tornán. Mind a két csapatunk első helyezett lett. Az U11-es
csapat mind az 5 mérkőzését megnyerte, az U13-as csapatunk 3 győzelmet és egy döntetlent ért el.

U14-es csapatunk 4 mérkőzésen van túl. Eddig eredményesen és nagyon szépen szerepeltek. 3 győzelem és egy vereség áll a csapat
neve mellett.
Eddigi eredmények:
Apátfalva SC-Kistelek TE 5:1
Csengele KSE-Apátfalva SC 3:2
Mindszent SE-Apátfalva SC 2:4
Apátfalva SC-Algyő SK 5:1
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U17-es csapatunknak is sikerült felvenni az A csoport ritmusát, de azért van még feladatunk, hogy mégjobbak legyünk.
Eddigi eredmények:
Apátfalva SC-Kiskundorozsma 12:0
Csongrád TSE-Apátfalva SC 6:2
Apátfalva SC-SZEOL SC KFT 2:1
FK 1899 Szeged-Apátfalva SC 5:1
Apátfalva SC-Fábiánsebestyén KSC 7:0

U19-es csapatunk jól kezdte a szezont, de most van egy kis megtorpanás. Reméljük hamar túl lesz a csapat rajta és visszatér az eredményes útra. Egy kicsit többet kell majd dolgozni és reméljük sikerülni is fog.
Eddigi eredmények:
Nagymágocs SE-Apátfalva SC 1:4
Apátfalva SC-Szőregi RSE 9:0
Apátfalva SC-Szatymaz SE 7:0
Székkutas TC-Apátfalva SC 1:0
Apátfalva SC-Csanytelek SC 2:1
Mórahalom VSE-Apátfalva SC 6:1

2018. október
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Felnőtt csapatunk sajnos hétvégén rangadót veszített, de így is remekül szerepelt.
Eddigi eredmények:
Nagymágocs SE-ContiTech Apátfalva SC 3:4
ContiTech Apátfalva SC-Mindszent SE 3:1
Csengele KSE-ContiTech Apátfalva SC 4:4
ContiTech Apátfalva SC-Deszk SC 1:0
Kiszombor KSK- ContiTech Apátfalva SC 1:2
ContiTech Apátfalva SC-Csanytelek SC 4:0
Mórahalom VSE-ContiTech Apátfalva SC 2:1

Október 15-én pedig elindul a futsal szezon. Rangadóval kezdünk amire reméljük, sokan lesznek kíváncsiak.
Hajrá Apátfalva!

Futsal csapat sorsolása

2018.10.15.19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-KELEBIAI - TEKO
2018.10.24 19:00 SZEGEDI VSE-CONTITECH-APÁTFALVA SC
2018.10.29 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-SZENT MIHÁLY KFT.
2018.11.05 19:00 SZŐREGI RSE-CONTITECH-APÁTFALVA SC
2018.11.12 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-PÁZSIT SE
2018.11.19 19:00 DESZK SC-CONTITECH-APÁTFALVA SC
2018.11.26 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-SZTE EHÖK SE
2018.12.03 19:00 KELEBIAI-TEKO-CONTITECH-APÁTFALVA SC
2018.12.10 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-SZEGEDI VSE
2019.01.10 19:00 SZENT MIHÁLY KFT.-CONTITECH-APÁTFALVA SC
2019.01.14 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-SZŐREGI RSE
2019.01.25 19:30 PÁZSIT SE -CONTITECH-APÁTFALVA SC
2019.01.28 19:00 CONTITECH-APÁTFALVA SC-DESZK SC
2019.02.07 20:00 SZTE EHÖK SE-CONTITECH-APÁTFALVA SC
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Quo vadis?
Durvul a közbeszéd.
Keményednek a frontvonalak, mélyülnek az árkok.
Hová megyünk? Újfajta népvándorlás zajlik körülöttünk. Tétje
kontinensünk jövője. Keresztény lesz-e majd, vagy valami más?
Honfoglalás folyik, itt és most. A más kontinensről érkezettek, más
nyelvet, más vallást és más szokásokat követők honfoglalása. Úgy
tűnik, a multikulturális eszme követői mindenáron iszlamizálni
szeretnék Európát. Azt mondják, a tarkaság hasznunkra fog válni.
Tegnap egy jóbarátom kezembe nyomta Sabatina James „Eurábia”
című könyvét. Ebből tudom, hogy a Korán mást mond a multikultúráról a híveinek. „Ti Hívők! Ne kössetek testvérbarátságot a
zsidókkal és a keresztényekkel: Ők egymás testvérbarátai! Ha valaki közületek barátságot köt velük – az közéjük tartozik! Allah nem
vezeti az igaz útra a vétkes népet.” (5. szútra, 51. vers)
Az igazhívők hozzáállása tehát nem kétséges. Németországban élő
tagjaik fél évszázad után is megtartották elkülönültségüket. Vallási útmutatásuk tiltja, hogy keveredjenek, asszimilálódjanak. Ezen
nincs mit morfondíroznunk.
Csak arról gondolkodhatunk, mihez kezdjünk magunkkal ebben
a helyzetben.
Magyarország ma az európai kultúra védőbástyája. A Visegrádi
Négyek keresztény hagyományaink védőbástyái.
Kapunk is támadást, éppen eleget. Gazdaságilag, politikailag és
ideológiailag mindenáron alá akarják ásni ezen országok egységét,
sőt a szövetségben ténykedő államok puszta létét. Nem érthetjük
igazán, mi motiválja az EU prominens személyiségeit erre. Sovány
válasz, hogy esetleg ateisták. Az igazhívő éppúgy el fogja utasítani
őket, mint a keresztényeket vagy a zsidókat. Persze, lehet, hogy ők
ezt el sem hiszik. Ám ez semmit nem változtat a végkifejleten.
Áll a bástya.
Úgy hívják, hogy Magyarország.
Népünk akaratából a határok védelmére kapott felhatalmazást a
kormány. Teszi is a dolgát. Lehet, hogy nem tökéletesen, de lehetőségeihez képest a legjobban. Támadják is érte, kívülről, belülről
egyaránt.
Mit tehetnek ebben a helyzetben a Nemzetben és Hazában gondolkodó magyarok?
Haza csak egy van.
Ez a felismerés kell, hogy meghatározza minden gondolatunkat és
cselekedetünket. Lépéseinket ehhez kell igazítani. A hon védelméért felelősséget érző minden embernek együtt kell ma tennie a közös célért. Egységet kell alkotnunk. Különben jön a kétség. Kétség
afelől, hogy gyermekeinknek, unokáinknak tovább tudjuk-e adni a
Föld legszentebb helyét, amit mi ajándékba kaptunk felmenőinktől:
a Hazát.
Torzsalkodásnak, hatalmi viszálykodásnak ma nincs helye a nemzetben gondolkodó emberek oldalán.
Bizonyos, hogy nem működik minden tökéletesen. Soha nem is
volt, soha nem is lesz minden ideális.

Saját érdekünkben azonban fel kell állítanunk egy fontossági sorrendet a vélt vagy valós problémák között. Egyetlen vezérelvünk
lehet: a Hazáért mindent. A Hazát semmiért!
A viszály magvait vetegetni, a torzsalkodás palántáit nevelgetni ma
öngyilkos vállalkozás.
Nem a nagyobb hatalommal bírókra kell nézni! A dolgok mindig
kicsiben kezdődnek el, s apróságokon múlik a végeredmény. Az
emberi elmével felfogható igazság sem abszolútum. Mindig relatív, mindig csak egy szeletét takarja le a valóságnak. És mindig át
van itatva érzelmi megélésekkel, amiknek az objektivitáshoz éppen
semmi közük sincs. Ezért a ma nagy igazsága holnap esetleg nevetséges vagy fájdalmas közjátékká törpül.
A mi igazságunk valószínűleg már nem lesz gyermekeink központi problémája. Ha meg akarunk maradni a történelem ítélőszéke
előtt, az ő igazságukat kell a mában képviselnünk.
Efelé ma egy út vezet. Ha egy régi rendvédelmi szervezet jelmondatát aktualizálom, azt kell mondanom: a Haza legyen mindig
előtted, akkor az lesz mögötted is!
Kerülnünk kellene a viszályt. Egyrészt, mert valaki harmadikat segítünk érvényre általa. Másrészt, mert végeláthatatlanul uralkodni
fog rajtunk. Müller Péter szerint: „A viszály nem addig tart, amíg
győzöl vagy vesztesz, hanem addig, míg ki nem lépsz belőle.”
A siker kulcsa az egység. Az egység békességet kíván. Az legyen velünk világunk e megbolydult idején!Kicsiny falunkban is…
Kucsora István

Tisztelt Lakosok!
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete 184/2018.(08.30.) Kt. h. alapján Járdaépítési támogatást biztosít az apátfalvi lakosok számára az alábbiak szerint:
Azon apátfalvi lakosok, akik vállalják, hogy a saját ingatlanjuk előtti közterületen lévő járda felújítását saját maguk elvégzik, Apátfalva Község Önkormányzata a járda felújításához szükséges anyagokat biztosítja.
A kérelmező apátfalvi lakos számára, az anyagok átadása előzetes felmérés alapján történik, amelyet Apátfalva Község Polgármestere által kijelölt
személy végez. A kérelem benyújtását követően az anyagok átadásakor az
átvevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezést mikorra tudja elvégezni. A
kivitelezés záródátuma utáni héten Apátfalva Község Önkormányzata helyszíni ellenőrzést tart, amely során hivatalos feljegyzés és fotódokumentáció
készül.
Ha a kérelmező nem végzi el a kivitelezési munkát, illetve az átadott anyagot nem tudja visszaszolgáltatni, akkor Apátfalva Község Önkormányzata
az anyagok árának visszafizetésére fogja kötelezni a kérelmezőt.
Érdeklődni az Apátfalvi Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben lehet.

2018. október
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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője határrendészeti szakterületre pályázatot hirdet
a Szeged, Nagylak, Kiszombor Határrendészeti Kirendeltségek állományába
Járőrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok
jelentkezését várjuk.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr- járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak Szeged, Nagylak vagy Kiszombor
Határrendészeti Kirendeltségek feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény:
– a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 180.500 Ft/hó munkabér,
– a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától
bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény,
– egyéb pótlékok.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
munkatársai adnak a 06-70-411-0952 mobiltelefonszámon
hétfőtől-csütörtökig 7.30–16.00-ig, pénteken 7.30–13.30 között,
valamint érdeklődni lehet az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

BURSA HUNGARICA
A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához. A pályázat kiírására 2018. október 03-ig kerül sor. A pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz 2018.
november 6-ig nyújthatják be a felsőoktatási intézmények hallgatói. A pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha a
családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, 42.750 Ft-ot, a pályázót egyedül nevelő szülő esetén pedig a kétszeresét 57.000 Ft-ot nem haladja meg.

őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
„B” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben még felvételt nem nyert, érettségizett pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben
ténylegesen megkezdik.

„A” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018. szeptemberében fel- A pályázathoz szükséges kérelem átvehető munkaidőben a
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók polgármesteri hivatalban Varga Györgynénél, illetve letöltheis. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 tő a www.emet.gov.hu internetes oldalon.
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2018. évi lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban
megszokott előre ütemezett, település
egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás
helyett évente 2 alkalommal – azonban
az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően–a háztartásban
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat)
háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre
emelése, hiszen minden településen élő
lakos maga választhatja meg a számára
legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a 0620-401-4304 számon tudja jelezni
8.00-tól 16.00-ig az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé.
Az egyeztetés folyamán szükség lesz az
ügyfél partnerazonosító számára, mely
a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
bontási hulladék, egyéb mezőgazda1. az ügyfél a megadott telefonszásági, ipari hulladék;
mon egyezteti adatait, és a kért
– elektromos, elektronikai készülékek
elszállítási időpontot az FBH-NP
(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
Kft. munkatársával.
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
2. 
az előre egyeztetett időpontban
– heti szemétszállítás körébe tartozó
az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé
háztartási, valamint gazdálkodóia lomhulladékot.
vállalkozói tevékenységből származó
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve
hulladék.
az egyeztetett napon elszállítja azt. Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:
Lomtalanítás keretében elszállítható
– a településen egy időpontban nahulladékok a korábban megszokottak
gyobb területen nem kerül hulladék
szerint pl. a feleslegessé vált használati
kihelyezésre, ez nem rontja a telepütárgyak, eszközök, bútorok. A nagydalés látképét,
rabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb
– elkerülhetőek a hulladék szétszóróméretű anyagok a hatékonyabb elszállídásával járó kellemetlenségek,
tás és szétszóródás megakadályozása ér– nincs „lomozás” a lomtalanításon
dekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
belül,
kerülnek elszállításra.
– kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeNem tartoznak a lomtalanítás körébe,
ikhez.
így nem kerülnek elszállításra:
– 
gally, salak, trágya, szalma, egyéb
Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft.
növényi és állati hulladék, építési,

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM!
2018. szeptember 29. –október 20. között
APÁTFALVA, MAGYARCSANÁD,
NAGYLAK, KÖVEGY, KIRÁLYHEGYES, község, valamint CSANÁDPALOTA város BELTERÜLETNEK NEM MINŐSÜLŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN.
Kérjük hogy az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje alatt minden kutyát, macskát elzárva, illetőleg kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal
vagy emberrel ne érintkezhessenek: zárt
udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A település területéről kizárólag érvé-

nyes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres
erők és fegyveres testületek ebei, a segítő terápiás ebek, valamint a látássérült
embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól. Az ebzárlat
alatt befogott kóbor húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára. Az állatok legeltetése a
fent nevezett időben Tilos!

Kérjük hogy:
Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez. Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul
forduljon orvoshoz!
Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa
távol a csalétektől! Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre!
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

2018. október
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Kerékpározással a mellrák ellen
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja.
Világszerte és Magyarországon is ebben a hónapban számtalan rendezvénnyel
hívják fel a figyelmet a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára.
Így teszünk mi is az október 19-én pénteken 15 órakor
„Kerékpározással a mellrák ellen” szlogennel megrendezésre kerülő jelképes biciklitúrával.
14.30-tól kezdődik a regisztráció a Faluház előtt.
A pici babák szüleit babakocsis sétára hívjuk.
Útvonal: Faluház, Hajnal u., Rákóczi u., Hunyadi u., Templom u., Faluház.
A középső-nagycsoportos óvodások szintén részt vesznek a programon, rózsaszín lufival sétálnak majd.
Útvonal: Faluház, Hajnal u., Kossuth u., Hunyadi u., Templom u., Faluház.
Kerékpározók útvonala: Faluház, Templom u., Kereszt u., Széchenyi u, kerékpárút,
Hunyadi u,. Templom u., Faluház.
Az útvonalat rózsaszín szalaggal jelöljük ki.
Mindenkit regisztrálx0unk és mellrák elleni küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagot tűzünk ki.
A rendezvényünk résztvevői között ajándékokat sorsoltunk ki, miután visszaértek a biciklitúráról.
Fődíj egy kerékpár.
Minden szűrésen résztvevőt, szimpatizánst, támogatót szeretettel várunk.
Védőnők

LAKOSSÁGI
SZŰRŐ
VIZSGÁLATOK
2018. november 10-én 8 órától
a Makói Egészségfejlesztési
Iroda szervezésében az előző
évekhez hasonlóan lakossági
szűrővizsgálatok lesznek az
Egészségházban.
A részletes tájékoztatást figyelje
a kihelyezett plakátokon
és a postaládájában lévő
szóróanyagon.
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Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

REKVIUM

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
Szekeres Ferenc
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

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

19

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

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

BÍRÓ RITA

BÍRÓ ANTAL

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

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

Apátfalvi 2,5 szobás nagykertes ház
melléképületekkel eladó. Gáz bevezetve, csatornázott. Érdeklődni a 06-20399-4604-ös telefonszámon lehet.

Az apátfalvi temetőben a kápolna mellett jó állapotban lévő kétszemélyes
műkő sír eladó.
Telefonszám: 70/231-9454

Tájékoztató biológiailag lebomló
hulladék gyűjtési rendjéről
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
– kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
– műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények,
kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
– fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
– zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok,
élelmiszermaradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot$

Zöldhulladék elszállítás (minden hónap 1. hétfő):
november 5., december 3.
Sárga kuka ürítés (minden hónap 2. hétfő):
november 12., december 10.
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A térség polgármestereivel
találkozott Lázár János

Szeptember
28-án
pénteken,
Székkutas mellett a Piroska
Vendégházban találkozott Lázár
János Országgyűlési képviselőnk
a térség polgármestereivel.
Lázár János – elmondása szerint – rendszeresen tartja azokkal a polgármesterekkel a kapcsolatot, akiknek a településeik
jövőjét tekintve van elképzelésük, és vannak olyan problémák, amelyekben segíteni tud. Erősítjük folyamatosan az együttműködést. Az elmúlt négy évben nagyon
jó eredményeket értünk el közösen. Minden település a Kormányzattól és a térségtől lehetőséget kapott arra, hogy jobban
boldoguljon. Abban bízom, hogy a következő időszakban ez az együttműködés
megmarad. Több száz milliós, milliárdos
nagyságrendű fejlesztések sorsáról döntöttünk most közösen. Készen állok mindenkivel a jelenlévő polgármesterek közül
a további együttműködésre – fogalmazott
Lázár János Országgyűlési képviselőnk.
Ezután egyeztettünk a területi operatív
program keretében nyertes pályázatokról,
illetve azok megvalósításának szakaszai-

ról. Örömmel számoltam be az országgyűlési képviselőnknek, hogy Apátfalván
nagyon jól állnak a TOP-os pályázataink.
(A belterületi csapadék- és belvízelvezetés
befejeződött, az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése hó végén befejeződik és Apátfalva piacterének kialakításának előkészítése folyamatban van-)

Nagyon örülök annak, hogy a térség polgármestereinek ilyen közös rendezvényeken lehetőségük van Lázár János országgyűlési képviselőnkkel megvitatni azokat
a települési kérdéseket, amelyek mindan�nyiunkat érintenek.
Szekeres Ferenc
polgármester

Jubileum
2018. szeptember 13-án 40 év közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évei után Borbély Imréné jubileumi jutalomban részesült. Ezen
alkalomból Szekeres Ferenc polgármester úr köszöntötte.
Ezúton köszönjük kedves kolleganőnk munkáját, s kívánunk a további munkájához jó egészséget!

Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető

