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Augusztus 20. az államalapítás ünnepe

Az apátfalvi Szent Mihály Római 

Katolikus Templom előtt gyüle-

keztek augusztus 20-án hétfőn, 

akik részt kívántak venni állam-

alapításunk tiszteletére szerve-

zett községi rendezvényen. Az 

érkezőket Szekeres Ferenc pol-

gármester, illetve a testület tag-

jai fogadták.

Jánosi Szabolcs szentmiséjével kezdődött 
az ünnepség Apátfalván a Szent Mihály 
Római Katolikus Templomban. A plébá-
nos példabeszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szent István felismerte, a 
pogányság hosszútávon nem tartható a 
magyarság fennmaradásához, a keresz-
ténység az a támasz, amire rá lehet bízni 
a nemzetet.
Kiszely Jánosné települési képviselő a 
megemlékezésen kiemelte, soha nem 

szabad elfelejtenünk, hogy a magyar-
ság azért maradt meg Európa közepén, 
mert nem tért le az államalapítónk által 
választott útról. Szent István tudta, hogy 

sikerrel csak olyan kormányzás járhat, 
ami a magyar emberek érdekeit és ha-
gyományait tartja szem előtt. Szent István 
öröksége mindig erőt és kitartást adott 
a magyarságnak az eltelt 1018 esztendő-
ben. – „Ha az ő példáját követjük, akkor 
elmondhatjuk, olyan közösségben élünk, 
melynek a tagjai csak másképp gondolko-
dó emberek és nem egymás ellenségei” – 
fejtette ki az önkormányzati képviselő.
Az ünnepségen részt vett Lázár János is, 
a térség országgyűlési képviselője szerint 
Szent István életének egyik legfontosabb 
tanulsága a hűség. A hazához, az ország-
hoz, a nemzethez, az örökséghez, hagyo-
mányokhoz. Hozzátette: államalapító 
királyunk a család fontosságára, a keresz-
tény gondolkodásmódra, és arra épített, 
hogy Magyarország maradjon független, 
és legyen erős ország.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

2018. augusztus

SZÜLETÉS:
08.07.: Borsos Armand
Édesanyja: Kis Kitti
Édesapja:  Borsos Gábor
Apátfalva, Tavasz utca 3.

HALÁLESET:
Szigeti Ferencné (Farkas Rozália)
Apátfalva, Templom u. 62. Élt: 92 évet 

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Kardos Anna Apátfalva, Kossuth 
Lajos utca 71. és Szilágyi Tamás 
Apátfalva, Széchenyi István utca 
119/a.

Károlyi Bernadett és Bauer Sza-
bolcs Apátfalva, Csokonai Mihály 
utca 3. 

ÉRTESÍTÉS
HELYI ADÓK

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 
2018. II. félévi magánszemélyek kommunális adója, a gép-
jármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes be-
fizetési határideje

2018. szeptember 17.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszá-
mításra.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a fel-
számítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresének 365-öd része.

Az iskolakezdés 
támogatása

Magyarország Kormánya jóvoltából 2018 au-

gusztusában 181 gyermek részesült természet-

beni támogatásban Apátfalván.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § alapján a gyámhatóság 
annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus elsején 
fennáll a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel természet-
beni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában.
Az alapösszegű támogatás összege 6.000 Ft, a hátrányos, 
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az 
emelt összegű támogatás 6.500 Ft.

A képviselő-testület 2018. au-

gusztus 30-án rendkívüli ülést 

tartott

 � A képviselő-testület az Apátfalvi Hír-
mondó felelős szerkesztőjének Szekeres 
Ferenc polgármestert választotta, valamint 
a szerkesztőbizottságba Langó Csaba köz-
művelődési dolgozót és Gombkötőné Tur-
kus Tímea köztisztviselőt választotta.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Böl-
csőde 2018/2019-es nevelési évre szóló 
munkatervét, elfogadta az óvoda és böl-
csőde Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
Szakmai Programját 2018-2023 időszakra, 
valamint az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Böl-
csőde Helyi Pedagógiai Programját.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Dózsa György Ál-
talános Iskola tanulóinak ebéddel tör-
ténő ellátását. Ennek értelmében 2018. 

szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. 
napjáig a Magyarcsanád településüzemel-
tetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. konyhá-
járól biztosítja az ebédet.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a bölcsődei étkeztetés, az óvo-
dai és iskolai diétás étkeztetést, 2018. 
szeptember 1. napjától 2019. augusztus 
31. az EUREST Étteremüzemeltető Kft. 
biztosítja.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy az Önkormányzat biztosítja a jár-
da felújításhoz az építési anyagokat azon 
Apátfalván állandó lakóhellyel rendelkező 
lakosok számára, akik vállalják az ingatla-
nuk előtti járda építésének kivitelezését és 
kérelmezik ezt.

 � A képviselő-testület zárt ülés kere-
tében tárgyalta meg a szociális igazga-
tással összefüggő, valamint egyéb sze-
mélyes adatvédelmet igénylő döntésű 
javaslatokat.
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ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK FEJLESZTÉSE 
– megkezdőtött a kivitelezés

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” 
című, 12 milliárd forinttal támogatott KEHOP projekt, melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság és kon-
zorciumi partnere az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.
A pályázat Apátfalvát is érinti több fejlesztéssel, 1,5 milliárd forint összegben.
Árvízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán, melynek feladata a főcsatorna vizeinek marosi töltésen való átvezetése, illetve 
a Maroson érkező nagyobb árhullámok kizárása.
Mobil szivattyúállás épül, a főcsatornán érkező belvizek átemelésére. Az átemelést 20 db 500 l/sec kapacitású mobil szivattyú 
egység fogja biztosítani.
A műtárgyig bevezető töltésszakaszon üzemi út létesül. A Sámson-Apátfalvi főcsatorna bal parti töltésén a műtárgy és a 43. sz. 
főút közötti szakaszon 3 m szélességű 8 cm vastagságú aszfalt burkolat épül.
A főcsatorna kotrása a torkolati szakaszon 1 km hosszban fog megvalósulni.
A munkálatok kis kellemetlenséggel is járnak, de kérem a lakosok türelmét, hiszen az ő érdeküket is szolgálja ez a fejlesztés.

Szekeres Ferenc 
polgármester

„Szent Istvántól megtanulhattuk, ha a ha-
talmat az ember megkapja és képes meg-
tartani, azt jóra kell használnia, cselekvés-
re kell használnia. Az a kötelessége, hogy 
jobbá tegye ezt az országot. Nekünk Szent 
István példája azt jelenti 2018-ban, hogy 
a megkapott bizalommal nem visszaélni, 
hanem élni kell, az a kötelességünk, hogy 
ezt a közösséget, ezt a falut, ezt a térséget, 
és ezt az országot, ahogyan a Kárpát-me-
dence minden magyar élőhelyét jobbá te-
gyük a 21. században, hogy ne csak ezer év 
múltunk, hanem ezer év jövőnk is legyen” 
– fogalmazott Lázár János.

A dicsőség nem a politikusé, a cselekvés 
felelőssége azonban igen, tette hozzá a tér-
ség országgyűlési képviselője.

Egy gyönyörű Szent István szobor áll a 
templom falán lévő beugróban. Az ün-
nepi beszédeket követően itt helyezték el 
az emlékezés koszorúi, illetve virágait a 
jelenlévők. A plébános által megáldott új 
kenyeret pedig szétosztották az ünneplők 
között.

(www.makohirado.hu, 
Nagy Szabolcs cikke alapján)

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A tanévkezdés margójára…

Halkan útra kel a nyár, s észre sem vesszük, 
beköszönt az ősz, a szeptember s vele az új 
tanév. Reggelente az utcákon megjelennek 
a gyerekek, az őket kísérő szülők. Ki az óvo-
dába, ki az iskolába siet, melyek felébredtek 
nyári álmukból és újra gyermekzsivajtól 
hangosak. Az iskolakezdés megváltoztatja 
a családok életét, különösen ott, ahol elő-
ször megy első osztályba a család legféltet-
tebb kincse, a gyerek. Valamennyiük életé-
ben különleges ez a szeptember eleje. Tele 
vagyunk félelemmel, aggodalommal, de ez 
természetes. Csak az a kérésem, bízzanak 
bennünk, tanítókban, tanárokban, hogy jó 
döntés volt ránk bízni az apróságokat. Mi 
mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy ne cáfoljuk meg ezen állításomat.
Az idei nyár sem telt tétlenül iskolánk-
ban, számos új fejlesztéssel, innováció-
val várunk benneteket, gyerekeket az új 
tanévben is. Elindultunk mi is az okos 
iskola felé vezető úton. Az 5. osztályosok 
digitális osztályban kezdik meg tanul-
mányaikat, tabletekkel és laptopokkal 
felszerelt szaktanteremben. Folytatjuk 
az úszásoktatást 5. évfolyamon, hogy 
lehetőleg minden gyermek biztonságo-
san megtanuljon úszni. Az alsósok kis 
robotokkal színesíthetik az órákat. Lesz 
kreatív írás, ahol a tehetséges diákok 

újságírással és vlogolással foglalkozhat-
nak, robotika és természettudományos 
kísérletek szakkör. Az alsós órákat drá-
majátékkal színesítik a tanítóik. Gazdag 
sportélet vár rátok és érdekes iskolai 
programok. Bízom benne, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan változatos, élményteli 
tanévet élhetünk meg közösen.

Júliusban a makói József Attila Múzeum 
szervezésében vettek részt diákjaink „Ne-
mezbe szőtt álmok” címen múzeumpedagó-
giai foglalkozáson Hajdú Andrea tanárnő kí-
séretében. Augusztus hónapban tanulóink a 
hollókői Tértánc táborban vettek részt, ahol 
színes és érdekes programokban volt részük, 
barátságot kötöttek sok gyerekkel, akikkel a 
Tértánc miatt már többször táncoltak együtt.
Szeretném megköszönni az iskola dolgo-
zóinak lelkiismeretes tevékenységét. Kü-
lön köszönöm a takarítóknak és a karban-
tartónknak, hogy megszépülve, tisztán 
kezdhetjük a munkát az épületben. Kö-
szönöm az Apátfalvi Önkormányzatnak, 
hogy az udvaron és a pálya körül térkővel 
burkolták be a műfüvespálya környékét, új 
szemeteskukákat és padokat is kaptunk, 
hogy barátságossá tehessük az iskola ud-
varát. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi 
Központnak a korszerű LED-es világítást, 
az új tantermi bútorokat, tanulói tablete-
ket és tanári laptopokat.

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tájékoztatás
Tájékoztatom a kedves szülőket arról, 
hogy iskolánkban áttértünk a Kréta 
elektronikus naplóra, ellenőrző könyv-
re. Elérhető a szülők számára ennek a 
rendszernek az applikációja, melyet 
okostelefonra le tudnak tölteni. Az 
applikáció azonnal tájékoztatja a szü-
lőket a beírt jegyekről, hiányzásokról, 
kaphatnak tájékoztatást az osztályfő-
nöktől, szaktanároktól. Az Androidos 
és IOS-es telefonokon a telefonjuk áru-
házából ingyenesen letölthetik. A belé-
pési kódokat a jövőhét folyamán juttat-
juk el a szülők és a tanulók részére. Aki 
szeretne papír alapú ellenőrzőkönyvet, 
az megteheti, az intézmény gazdasági 
irodájában megvásárolható (250 Ft).
Nyitott intézmény voltunk, vagyunk és 
kívánunk maradni. Ebben a tanévben 
is több olyan rendezvényre készülünk, 

amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves szülőket, közösségünk minden 
érdeklődőjét.
Befejezésül, mindegy, melyik korosz-
tály nevelését vállaljuk; munkánkhoz – 
azt hiszem – mélységes emberszeretet-
re, bizalomra és tehetségre van szükség 
ahhoz, hogy minden nap és minden 
helyzetben igazán meg tudjunk felelni 
annak a feladatnak, amit úgy hívunk: 
pedagógusi hivatás.
Mindennapi munkánkhoz sok örömet, 
jó egészséget, a gyermekekben a lehe-
tőségek birodalmának felfedezését, a 
szülőkben igaz segítőtársakat, velük 
együtt elért és megélt sikereket, opti-
mizmust, a pedagógustársakkal együtt 
pedig jó csapatmunkát kívánok!

Balázs Katalin Judit 
megbízott igazgató
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Jubileumi jutalom
2018. augusztus 23-án Szilvási Mihályné, 
Gabi óvó néni jubileumi jutalmat vehetett át 
a negyvenévi közalkalmazotti jogviszony-
ban eltöltött évei után. Az a 40 év, amit Ga-
bika a közoktatásban eltöltött, megmutatja, 
hogy mennyire élethivatásának tekinti a 
gyermekek nevelését, oktatását, az általá-
nos iskolára történő felkészítését. A mindig 
kedves, nyugodt, mosolygós óvó néni eddi-
gi munkáját Szekeres Ferenc polgármester 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vényben meghatározott jubileumi jutalom 
átadásával köszönte meg.
Óvodánk minden dolgozója nevében kí-
vánok Gabinak jó egészséget, további 
munkájához sok sikert!

Luczó Anikó intézményvezető

Befejeződött az apátfalvi csapadék- 
és belvízelvezető hálózat kiépítése

Befejeződött az apátfalvi Kereszt 

utcában (köz), a Nagyköz utcában 

és a Kossuth Lajos utcában a nyílt-

zárt bel- és csapadékvíz-elvezető 

hálózat építése. A projekt kereté-

ben az 56 millió forintos Európai 

Uniós támogatásból épített bel-és 

csapadékvíz elvezető rendszerek 

hossza összesen 1281 folyóméter. 

A beruházásnak köszönhetően 113 
(612 millió forint értékű) ingatlan előtt vá-
lik megoldotá a vízelvezetés, ahol (házan-
ként átlagosan 3 lakót számítva) majd 340-
en élnek. A fejlesztés során a Kereszt utca 
és a Móricz Zsigmond utcák között 145 fo-
lyóméteres szakaszon, a Nagyköz utcában, 
a Kossuth Lajos és a Templom utcák között 
321 folyóméteren az előregyártott beton-
folyókák és térburkoló betonelem felhasz-
nálásával mindkét oldalon vízelvezetőket 
építettek ki.
A Kossuth Lajos utca Kölcsey utca között 
a páratlan oldalon a nyílt földmedrű csa-
padékvíz-elvezető csatornát előregyártott 
betonburkoló elemekkel 722 folyóméter 

hosszan kiburkolták. A Hunyadi utca felő-
li végén egy 93 folyóméteres szakaszon zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszert építettek, s 
mindhárom utcában a kapubejárók alatt 
beton átereszeket építettek. A zárt csator-
na kialakítását lakossági panaszbejelentés 
indokolja, mivel mind a személyekre (külö-
nösen a gyermekekre), mind a járművekre 
erősen balesetveszélyes volt a mély és széles 

csapadékvíz-elvezető csatorna. A gázveze-
ték közelsége szintén nem tette lehetővé a 
nyitott árok megfelelő kialakítását, a szab-
vány szerinti védőtávolság hiánya miatt.
Az apátfalvi önkormányzat a kivitelezési 
munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
során a nyertes ajánlattevővel megállapo-
dott abban, hogy a kapcsolódó munkákat, 
így például a padkarendezést, rakodást, a 
helyi közfoglalkoztatottak végezzék el. 
A fejlesztések célja a belterületekre hullott 
csapadékvizek és a felszín alól előtörő fa-
kadó vizek rendezettt és kártétel nélküli 
elvezetése mellett az ár- és helyi vízkár ve-
szélyeztetetségének csökkentése, a felszíni 
vizek minőségének javítása, a további kör-
nyezeti káresemények megelőzése a telepü-
lés környezetbiztonságának növelése, bel-
területének védelme érdekében. A lakososk 
által bejelentett külön igények megvalósítá-
sa még folyamatban van. 
A létrejött csatornahálózat üzemeltetése ön-
kormányzati feladat, de a csatornák megva-
lósításában a létrehozott értékek védelmé-
ben a lakosságnak is komoly szerepe van.
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Széki táncok a Faluházban
Az idén is megrendezésre került a 

Néptánc tábor, ami az idén hala-

dó táncosoknak adott otthont egy 

hétig a Faluházban. Az idei évben 

széki táncokat tanultunk.

A széki táncok a közép-erdélyi – közelebb-
ről észak-nyugat mezőségi – , ill. Kis-Sza-
mos-völgyi táncdialektusból emelkedik ki. 
A széki táncok mindegyike kapcsolódik a 
környező közép-erdélyi tánckincshez, de 
összefüggő egységükben csak Székre jel-
lemzőek. Tanultunk lassút, csárdást, né-
gyest, legényest, ezen belül sűrű és ritka 
tempót. A lányok ugyanúgy megtanulták a 

legényest, mint a fiúk a finomabb mozdula-
tokat. Tanultunk népdalokat és csujogatá-
sokat, amit a lányok nagyon megkedveltek. 
Akkor szoktak a lányok csujogatni az erdé-
lyi táncokban, amikor a fiúk legényeseznek, 
így incselkedve velük. Ezt a megkezdett 
anyagot fogjuk az új tanévben finomítani és 
kiegészíteni még lépésanyaggal. A tábor a 
szokásos módon a bemutatóval zárult, ahol 
megmutattuk, mit tanultunk az elmúlt na-
pokban, reggeltől délutánig.
Elmondhatom, hogy sokkal nehezebb, 
mint a magyarországi táncok, főleg a le-
gényes része, mert motívumkincse sokkal 

gazdagabb, de úgy gondolom, a gyerekek 
nagyon jól vették az akadályt. A bemutató 
után a már hagyománnyá vált szalonna-
sütéssel zárult a tábor, ahol a tűz mellett 
jókat nevettünk és beszélgettünk. A tábor 
alatt volt idő a táncolás mellett jókat be-
szélgetni a gyerekekkel is.
Köszönöm a faluház dolgozóinak 

a segítséget akik mindenben a se-

gítségünkre voltak. Langó Csabá-

nak a szervezésben nyújtott se-

gítségéért és Szalma Marcsinak a 

kézműves foglalkozásokért.

Csenteri Andrea

Újra pezsgett a Szigetház

Szebbnél-szebb eseményeknek 

adott otthont a Szigetház idén 

nyáron is. Májusban ballagásokkal 

nyitottuk meg a szezont. A makói 

Kálvin Téri Általános Iskola tanulói 

és tanítói is eltöltöttek egy kelle-

mes napot nálunk.

Számos születésnapi és céges bulinak is 
helyet adott a Szigetház. A nyár folyamán 
több kenutúra is megrendezésre került.
Az apátfalvi Dózsa György Általános Isko-
la 3. osztályos diákjai és szüleik családi na-
pot tartottak júniusban. Gulyást főztek és 
palacsintát sütöttek.
Június 2-án kezdődött az idei nyári gyer-
mekmegőrző. Sok programmal tettük 
szórakoztatóbbá a gyerekek napjait. Paku 
Józsival lovaskocsizni vittük őket, bicikli-

túrát szerveztünk, 
és a homokkiter-
melőn játszottunk. 
Megnéztük az ön-
kormányzat tanyá-
ját, illetve helyi la-
kosoknál tettünk 
látogatást. A sport-
csarnokban mo-
zogtuk le a finom 
ebédet. A nyári 
melegben vízipisz-

tolyozással és vízibombázással hűsítették 
magukat a gyerekek. Rossz idő esetén csa-
patépítő játékokat játszottunk. Megnéztük 
a Langó Házat is, ahol nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadtak bennünket Rózsi-
ka néniék. A gyermekmegőrzőt az utolsó 
napon kerékpártúrával egybekötött lovag-
lással zártuk Magyarcsanádon, ahol lehe-
tőségünk volt szamarakat simogatni is.
Július 16-20-ig az Apátfalvi Ifjúsági Klub-
nak adott helyszínt a Szigetház.
Augusztus 6-9-ig pedig az Apátfalva Köz-
ség Cigány Nemzetiségű Önkormányzat 
gyerekei táboroztak.
Augusztus 15-én magyarok kíséretében 
megérkezett az Ázsia Express dél-koreai, 
tajvani, thaiföldi és vietnámi csapata. Sok 
színes programmal vártuk őket. Megláto-

gatták a Langó Házat, Paku Józsival lovas-
kocsikázni mentek és megnézték a helyi 
nevezetességeket is. Itt tartózkodásuk alatt 
mindennap svédasztalos reggelit biztosítot-
tunk számukra. Csütörtökön Tóth Tamás 
gulyáslevest főzött nekik vacsorára, amit az 
Ifjúsági Klub tagjaival együtt fogyasztottak 
el. Pénteken zenés, táncos esttel és szalon-
nasütéssel zárult a hét. Szombaton reggel 
indultak útnak. Reméljük sok élménnyel és 
szép emlékekkel gazdagodtak.
Augusztus 19-én egy jeles alkalom került 
megrendezésre. Szülinappal egybekötött 
eljegyzés volt a Szigetházban. Ezúton is 
kívánunk nagyon sok boldogságot a fiatal 
jegyespárnak, gratulálunk!
Augusztus 23-án Esélyteremtő Óvoda Ok-
tatási Hivatal által szervezett Kistérségi 
Konferencia volt, Csontos Mária irányítá-
sával. Részt vett Apátfalva, Csanádpalota, 
Kiszombor és Magyarcsanád.
Augusztus 24-én a Román Kisebbségi Ön-
kormányzat Családi nappal egybekötött 
kerti party-t szervezett.
A fentiek alapján látszik, hogy az idén is 
sokszínű és gazdag programok kerültek 
megrendezésre a Szigetházban. Reméljük, 
hasonló élményekkel, eseményekkel teli 
lesz a következő nyarunk is.

Szigetház dolgozói
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Contitech-Apátfalva SC 
néven szerepel felnőtt csapatunk

Szponzori szerződést kötött egye-

sületünk és a makói Continental-

ContiTech gumigyár. Július 12-én 

kezdték meg felkészülését a fel-

nőtt és az U19-es csapataink a 

2018/2019-es szezonra. Változá-

sok történtek a szakmai stábban 

és a játékoskeretben is.

Eddigi utánpótlás edzőinket Jánosi Ta-
mást és Kóródi Évát az egyesület nem 
tudta tovább foglalkoztatni, mivel egy év 
türelmi időtt kaptunk arra, hogy a olyan 
edzőket találjunk, akiknek már van edzői 
papírja, vagy legalább be tudjuk íratni 
őket az edzőképzésbe. Az Apátfalva SC 
megköszöni eddigi munkájukat és sok si-
kert kívánunk nekik a továbbiakban.

A következőképpen alakult át a szakmai 
stáb: U7-U9-es korosztály edző: Juhász 
Dénes
U11-U13/U14-es korosztály edző: Bor-
nemissza Gábor
U17-es korosztály edző: Koczkás Zoltán
U19-es korosztály edző: Koczkás Zoltán
Felnőtt csapat edző: Koczkás Zoltán
Felnőtt futsal csapat edző: Koczkás Zoltán

Játékoskeret változások (Felnőtt csapat):
Érkezők: Varga Csaba (Csanádpalota FC), 
Farkas Dániel (Földeák TC), Fazekas Bá-
lint (MUFC-DUOCOR), Rácz Roland(-
Nagylak FC), Helembai Róbert (Makó 
FC) Bakos Tamás (MUFC), Fülöp Soma 
(Apátfalva SC U19) Varga Viktor, Béres 
Róbert ,Pataki Viktor, Szilvási János, Ba-
kos Tamás, Köteles István, Torma Szilárd 
(mind M-FOCI KFT)

Távozók: Köteles Attila, Graur Deme-
ter, Varga Árpád (mind M-FOCI KFT) 
Rudisch Ferenc (Kiskundorozsmai ESK), 
Matuz Tamás (Csanádpalota FC), Herczeg 
Tamás (Kecskési SE)

Eddigi lejátszott mérkőzésink:
Nagymágocs SE-ContiTech-Apátfalva SC 
3:4 (1:1)
Nagymágocs, 100 néző. Vezette: Hegyesi 
Gábor (Kiss, Hegyi)
Nagymágocs: Szenti – Varga, Bubori, Do-
vics Á. (Markovics), Dovics M., Arató 
(Makai), Kanász-Nagy (Bárkai), Bartolák, 
Tóth, Labádi (Takács), Piti (Mátyus).
Edző: Vadász Béla

ContiTech-Apátfalva: Fazekas – Katona, 
Varga Cs, Varga V, Horváth (Köteles), Pa-
taki (Bán) Rakity,Varga Á., (Bakos) Bé-
res, Juhász (Herczeg), Sarnyai T (Rékasi)  
Edző: Koczkás Zoltán
Gólszerzők: Piti, Varga, Markovics ill. Sar-
nyai 2, Juhász, Béres 
Jók: Dovics M, Kanász-Nagy, Markovics 
ill. Sarnyai, Juhász, Béres
Ifi: Nagymágocs SE-Apátfalva SC 1:4
Góllövők: Keresztúri Dávid 2, Kardos 
Gergő, Csenki Márk

ContiTech-Apátfalva SC-Mindszent SE 3:1 
(1:1)
Makó, 150 néző. Vezette: Juhász Szabolcs 
Olivér (Gargya, Farkas). ContiTech-Apát-
falva: Fazekas – Katona (Szilvási), Varga 
Cs, Varga V, Horváth (Köteles), Pataki 
(Rékasi), Rakity, Varga Á, Béres, Juhász 
(Bakos), Sarnyai (Baranyi). Edző: Koczkás 
Zoltán

Mindszent: Vigh – Galambosi, Kispál, 
Terbán, Ménesi (Papp), Bihari, Széll (Dá-
ni), Csikós, Csatlós, Szőke (Antal), Varga 
R. Edző: Szél István. Gólszerzők: Béres 
2, Sarnyai ill. Csikós. Kiállítva: Varga Cs. 
(81.), ill. Terbán (81.). Jók: Béres, Horváth 
G., Rakity, ill. Bihari, Csikós, Terbán. Ifi: 
Apátfalva SC-Szőregi RSE 9:0; Góllövők: 
Gáspár Roland 4, Somogyi László 3, Kiss 
Zsolt 2

Hajrá Apátfalva!

A ContiTech-Apátfalva SC 
felnőtt csapat sorsolása

(a hazai mérkőzések a makói Maros parti pályán lesznek!)
2018.08.19 17:00 NAGYMÁGOCS SE-APÁTFALVA SC 

2018.08.25 17:00 APÁTFALVA SC-MINDSZENTI SC SE 

2018.09.02 17:00 CSENGELE KSE-APÁTFALVA SC 

2018.09.08 16:30 APÁTFALVA SC-DESZK SC (Makó Városi Stadion!)

2018.09.15 16:30 KISZOMBOR KSK-APÁTFALVA SC 

2018.09.22 16:00 APÁTFALVA SC-CSANYTELEK SC 

2018.09.30 16:00 MÓRAHALOM VSE-APÁTFALVA SC 

2018.10.06 15:00 APÁTFALVA SC-TÖMÖRKÉNY KSE 

2018.10.13 15:00 ÜLLÉSI ISE-APÁTFALVA SC 

2018.10.20 14:30 APÁTFALVA SC-KSE BALÁSTYA 

2018.10.27 13:30 ST.MIHÁLY FC -APÁTFALVA SC 

2018.11.03 13:30 BAKS KSE-APÁTFALVA SC 

2018.11.10 13:30 APÁTFALVA SC-SZEGEDI VSE II 

2018.11.17 13:00 MÓRAVÁROSI KINIZSI-APÁTFALVA SC 

2018.11.24 13:00 APÁTFALVA SC-FÖLDEÁK TC
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Asia Express 
a Langó Hagyományőrző házban

Az Asia Express kirobogott Apát-

falvára, ahol nemcsak a hagyo-

mányokkal ismerkednek meg, ha-

nem dokumentumfilmet is készí-

tenek a falusi életről. Szerda dél-

után a Langó Hagyományőrző 

házban látták vendégül dél-ko-

reai, vietnámi, taiwani és thaiföl-

di filmeseket.

Nem mindennapi élményekkel gazdagod-
tak az Asia Express külföldi résztvevői: az 
apátfalvi Langó Hagyományőrző házban 
először megtekintették, hogyan kell igazi 
magyaros marhapörköltet készíteni, illet-
ve megismerkedhettek a falu jellegzetes 
viseletével és kék színével is. Persze, nem 
maradhatott el a jó hangulat kelléke sem, 
a szilvapálinka, amelyből mindenki mód-
jával ivott.
Az Asia Express programja péntekig a ma-
ros-parti faluban zajlott: felfedezték a köz-
séget, később pedig dokumentumfilmet is 
készítenek róla. Szekeres Ferenc polgár-
mester hangsúlyozta, ez egy hatalmas lehe-
tőség Apátfalva számára, hiszen ezáltal az 
ázsiai országokban is megismerik a falut.
– Az Asia Expess egy pályázatnak köszön-
hetően valósulhat meg Makón és Apát-
falván, azonban számunkra azért is fon-
tos, mivel hírét viszik a településünkről, 

hagyományainkról és a kultúránkról saját 
országaikba – fogalmazott a polgármester.
Varga Kincső tolmács egész nap a csapattal 
van és segíti közös nyelvre hozni a vendége-
ket és a vendéglátókat. Az egyetemista lány 
elmondta, jól érzi magát az Asia Express 
részeseként, bár néha fárasztó is tud lenni.
„A résztvevőknek nagyon tetszik Makó és 
Apátfalva. Van, aki a fővárosban tölt hosz-
szabb időt, de többen maradnak majd itt” 
– tette hozzá Kincső.
Wangtea Lim professzor és filmrendező 
nem először járt már Magyarországon, 
azonban első alkalommal volt Apátfal-
ván. A dél-koreai Lim azonnal körbejárta 
a „kékházat”.

„Ahogy megérkeztem ide, megnéztem az 
összes kis zugát a háznak. Megismertem 
a magyarok történelmét is ezáltal. Nagyon 
szép és tetszik, hogy ezzel őrzik a régi ha-
gyományokat a mai emberek” – fogalma-
zott a professzor.
Nemcsak a pálinkát és marhapörköltet 
kóstoltak a vendégek, hanem végignéz-
hették a Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar, illetve a Hagyományőrző 
Csoport előadását is. A legvégén egy kö-
zös táncolásra hívták az apátfalviak a kül-
földi diákokat.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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ASIA EXPRESS FILMFESZTIVÁL 
ÉS KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ

Az 2018-ban működésének 25. 

évébe lépő Makói Videó- és Művé-

szeti Műhely augusztus 9-18 kö-

zött, második alkalommal rendez-

te meg Asia Express filmfesztivál-

ját és kulturális találkozóját, ezút-

tal Makón és Apátfalván.

A Makói Videóműhely szervezésében 15 
éve, 2003 áprilisában megvalósult nem-
zetközi fesztivál még Zoom to Europe 
(Közelítés Európára) elnevezéssel indult 
el a Makói Videóműhely kiterjedt nem-
zetközi fesztivál kapcsolatait megcélozva, 
s 2015-ben a mozgókép, a film 120 éves 
évfordulójának tisztelegve váltott Ázsiá-
ra, (Asia Express) az ottani fiatal filmese-
ket megcélozva. A Makói Videóműhely 15 
éve különleges és egyedülálló kapcsolato-
kat és partnerséget ápol Ázsia legnagyobb 
televíziós és művészeti egyetemével, a DI-
MA-val, s az elmúlt 15 év legjelentősebb új 
ázsiai kapcsolataival is innen büszkélked-
het. Így idén augusztusban egy kisebb lét-

számú, mintegy 16 fővel, ezáltal családia-
sabb fesztivállal és kulturális találkozóval 
várta Makón és Apátfalván a mozgókép és 
a film iránt elkötelezett magyar és ázsiai 
fiatalokat. Augusztus 10-13-ig Makón 
készítettek filmeket a Dél-Koreából, Taj-
vanból, Vietnamból érkezett alkotók, míg 
Ekaraj Ohn thaiföldi akvarell és animációs 
művész (Thaiföld legjelentősebb művésze-
ti egyetemének tanára) ittléte alatt megfes-
tette Makó és apátfalva számára legemlé-

kezetesebb épületeit.
Augusztus 15-től Apátfalva vált az Asia 
Express fesztivál fő helyszínévé. A Sziget-
ház, mint szállás és bázis, a Faluház mint 
Asia Express kiállítás központ jelentette a 
fesztivál apátfalvi programjait. A résztve-
vők Apátfalva önkormányzata támogatá-
sának jóvoltából számos különleges prog-
ram részesei voltak. Így a „KÉK HÁZ” folk-
lór nap felejthetetlen programjának része-
sei, a Maros parti lovaskocsis kirándulás, 

a Pátfalváért Egyesület Hagyományőrző 
házbéli programja, illetve a fesztiválzáró 
rendezvény fergeteges táncház programja 
a Faluházban Csenteri Andrea és néptánc 
csapata részvételével, mind-mind arra 
szolgált, hogy ázsiai résztvevőink, illetve 
mi makói rendezők, csodálattal fogadjuk 
ezt a fergeteges és különleges vendéglátást. 
Ezt még inkább egyedülállóvá tette az au-
gusztus 17-i záró ünnepség utáni szalon-
nasütés a Szigetházban. Ezek együttesen is 

felejthetetlen élmények voltak mind ázsiai 
vendégeink és nekünk, makói szervezők 
számára is.

De ezzel még nem ért véget az Asia Exp-
ress fesztivál programja, hiszen az au-
gusztus 18-án a faluházban három fiatal 
művész munkáiból (Thaiföld akvarellek 
(Ekaraj Ohn), Hanuta Éva (Dél-Korea 
fotókiállítás) és az erdélyi-magyar fiatal 
képzőművész Györfi Mónika) képeiből 
megnyílt kiállítás szeptember végéig meg-
tekinthetőek Apátfalván.
Októberben ismét visszatér az Asia Exp-
ress fesztivál Apátfalvára, mivel az augusz-
tusban itt készült filmekből rendezünk egy 
közel kétórás filmvetítést. Arról, hogyan 
láttak bennünket, a kultúránkat, szoká-
sainkat ázsiai vendégeink, s melyek voltak 
azon pillanatok, melyek örökre bevésőd-
tek emlékeikbe.
Szeretettel várjuk ekkor is csodálatos apát-
falvi vendéglátóinkat az Asia Express 2018 
zárórendezvényén.

Czibolya Kálmán 
Asia Express fesztiváligazgató
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Apátfalva ismét 
a kakaspörköltfőzés bajnoka

XII. alkalommal került megrende-

zésre a Kakasfesztivál testvérte-

lepülésünkön, Csanádapácán au-

gusztus 10-12-ig.

A háromnapos programsorozatban a ki-
rakodóvásárok, sztárvendégek, helyi pro-
dukciók mellett 11-én főzőversenyre is 
sor került. Apátfalva Községet egy kilenc 
főből álló lelkes csapat képviselte: Antal 
Eszter, Antal Györgyné, Bárnai Rebeka, 
Darócz Andrea, Fekete Antal, Fekete Ilo-
na, Fekete Irén, Kiszely János és Köteles 
István. Szombat reggel két hatalmas ka-
kassal fogadta a csapatot Oláh Kálmán, 
Csanádapáca polgármestere. Ez sem szeg-
te kedvét a lelkendező társaságnak, hiszen 
Kiszely János vezetésével 2017-ben is győ-
zelmet arattunk már. Most a bajnoki cím 
megvédése volt a célunk. Ki-ki meglelte a 
maga feladatát: volt, aki fát aprított, más 
hagymát szeletelt, és olyan is volt, aki húst 
darabolt. Végül nem sokkal 8 óra után a 
bográcsba került az alapanyag. Ezután 
már csak a főszakács és a kukta munkáján 
múlt – köszönet Kiszely Janinak és Feke-
te Antinak. Enyhén csípős kakaspörköltet 
készítettek, készítettünk, melyet a kakas 
fejével és taréjával együtt tálaltunk a szak-
mai zsűrinek.

Az idei főzőversenyre 29, az ország kü-
lönböző részeiről érkezett csapat neve-
zett, ki-ki a maga ízlésének, szokásainak 
megfelelően készítette el a kakaspörköl-
tet, így igen nehéz feladata volt a zsű-
rinek. Mi 14 órakor az apácai testvé-
reinkkel kiegészülve feszülten vártuk az 
eredményhirdetést. A szakmai zsűri az 
idei évben is úgy vélte, Apátfalva Község 
csapata készítette a legízletesebb kakas-
pörköltet, így elnyertük a „Pörköltfőzés 
mestere” címet. Még meghallgattuk Kö-

kény Attila fantasztikus koncertjét, majd 
elégedetten indultunk haza, hiszen újra 
bajnokok lehettünk.
Köszönöm Apátfalva Község Önkormány-
zatának a lehetőséget, hogy eljuthattunk 
erre a rendezvényre. Hálás köszönet min-
den csapattagnak a munkáért. Köszönjük 
az apácai küldöttség biztatását, támoga-
tását, szép szavait. Csodás és élménydús 
napot töltöttünk el együtt testvértelepülé-
seink küldöttségeivel.

Fekete Irén

Országos Gyorsasági Roncsderbi
2018. augusztus 12-én Apátfalván került 
megrendezésre az Országos Gyorsasági 
Roncsderbi bajnokság negyedik fordulója. 
A versenyre kilátogató szépszámú nézőse-
reg a nagyszerűen előkészített pályán egész 
nap izgalmas, kiélezett csatákat láthatott. 
Hat kategóriában 45 versenyző nevezett. 
Voltak terepgokart, junior roncsderbi, lada 
futamok a már megszokott három roncs-
derbi kategória mellett. A nagy melegre 
való tekintettel a szervezők párakaput épí-
tettek, valamint a pálya mellett található 
tóban is felfrissülhettek a kilátogató nézők. 

A legnagyobb roncsderbi kategóriában két 
apátfalvi versenyző is indult. Tisza Péter 
az első futamban váltóproblémák miatt 
feladni kényszerült a versenyt, míg Gab-
nai Győző az első két futam megnyerése 

után a harmadik futamban elért második 
helyezésével a nap végén a dobogó leg-
magasabb fokára állhatott. A díjakat Antal 
Sarolta települési képviselő adta át.
Eredmények: széria géposztály: 1. Cs.Ko-
vács Márk (Kiskunhalas), 2. Kurucz Csaba 
(Kunszentmárton), 3. Csorba Zsolt (Kecs-
kemét). 2-es géposztály: 1.Fodor Martin 
(Szeged), 2. Id. Gombai Zoltán (Kecske-
mét), 3. Baranyi Sándor (Kiszombor), 1-es 
géposztály: 1. Gabnai Győző (Apátfalva), 
2. Csanádi Zoltán (Szeged), 3. Ragadics 
Mihály (Jánoshalma).
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Nagyvarjason jártunk
A Kardos István Gyermek és Fel-

nőtt Néptánccsoport, illetve a Ha-

gyományőrző csoport augusztus 

18-án a IV. Nagyvarjasi Falunap 

fellépői voltak.

Nagyvarjas Arad megyében található, köz-
vetlenül a magyar határ mentén. Egészen 
a trianoni békeszerződés megkötéséig az 
anyaországhoz tartozott, teljesen magyar-
lakta település volt. Mai lakossága alig ha-
ladja meg a 400 főt, 50-50 %-ban élnek 
jelenleg magyar és román nemzetiségűek. 
Falunapot a helyi magyar közösség- élü-
kön a Tornyai és Nagyvarjasi asszony-
kórus tagjai- és a helyi kultúrház román 
közössége együtt szervezi már negyedik 
alkalommal augusztus hónapban. 
Kedves vendégszeretettel és hűsítővel fo-
gadtak minket odaérkezésünkkor. Fel-
lépés előtt az iratosi-nagyvarjasi polgár-
mester úr a színpadon köszöntötte a 
megjelent csoportokat, vendégeket, külön 
köszöntötte Apátfalva községet. Telepü-
lésünk nevében Langó Csaba adta át az 
ajándékokat. A csoportjaink a délutáni 
kulturális előadások sorába kapcsolódtak 
be. Rajtunk kívül román népi táncosok, 
modern táncosok, magyar nyelven éneklő 
kórus és helyi gyermekek kalocsai táncát 

láthatta az érdeklődő közönség. A Kar-
dos István Néptánccsoport dél-alföldi és 
szatmári táncokat mutatott be, míg a Ha-
gyományőrző csoport kocsmai jelenetével 
örvendeztette meg a kis falu lakosságát. 
Hatalmas sikere volt mindhárom koreog-
ráfiának.

Szeretném megköszönni Apát-

falva Község Önkormányzatá-

nak, hogy lehetővé tette a két cso-

port kijutását Romániába. Köszö-

net a színvonalas produkciókért a 

csoportok tagjainak, külön köszö-

net Csenteri Andreának és a Langó 

házaspárnak csoportvezetői tevé-

kenységükért. Köszönetemet sze-

retném kifejezi Farkasné Jaksity 

Florentinának, aki a magyar kö-

zösség nevében meghívta Apát-

falvát. Reméljük a jövőben is fenn-

marad ez a kapcsolat a nagyvarjasi 

közösséggel.

Fekete Irén
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Ismét TérTánc táborban 
az apátfalvi gyerekek

A Dózsa György Általános Isko-

la az idén júniusban, immár ne-

gyedik alkalommal vett részt Bu-

dapesten a Bazilikánál a TérTánc 

koncerten. Az idén Brahms: Ma-

gyar táncok zenéjére táncolt a 

közel 500 gyermek.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 
(DIA) az idén harmadik alkalommal 
rendezte meg a TérTánc tábort. A tábor 
ismét Hollókőn volt egy gyönyörű kör-

nyezetben, ahol 14 Apátfalvi gyermek ve-
hetett részt azok közül akik részt vettek 
a TérTánc koncerten, Sóki Réka, Gyenge 
Dominka, Fazekas Andrea, Ábel Dávid, 
Varga Bálint, Mátó Domonkos, Kere-
kes Csongor, Rácz Tímea, Kerekes Nóra, 
Molnár Regina, Molnár Rebeka, Varga 
Réka, Sípos Kamilla, és Vörös Péter. Hat 
felejthetetlen napot töltöttünk ott au-
gusztus első hetében.
A tábor a kölcsönös bizalomra és elfoga-
dásra épült. Közösen hoztuk létre a tábor 
szabályait, közösen döntöttünk minden-
ről, egy nagy közösségként éltük meg a tá-
bor napjait. Az idén is külön feladat volt, 
felfedezni Hollókő nevezetességeit, ve-
télkedő formájában minden csapat meg-
adott szempontok alapján barangolta be 
a kis falut. Ott volt a „Béla műhely”, akik 
szinte szemétből készítenek hangszereket 
és játszanak rajta, a képzett zenészek. Pa-
lacsinta sütőből, konzerves dobozból dob-
felszerelést, vagy bicikli pedálból, csem-
péből, fahulladékból, ütős hangszereket, 
olajos hordókból vonós hangszereket. A 
koncert mellett minden hangszert ki le-
hetett próbálni, majd a merészebb vállal-
kozók komponálhattak zenéket. Hatalmas 
élmény volt.

A tábor elsődleges célja most is az volt, 
hogy hátrányos és nem hátrányos hely-
zetű gyerekek, el tudják fogadni egymást, 
nyíljanak meg egymás és a felnőttek előtt 
úgy, hogy kölcsönösen tudjuk egymást se-
gíteni. Minden este koncerttel zárul a nap, 
voltak népzenészek, táncházaztunk, vagy 
a tábortűz mellett gitárkísérettel énekel-
tünk. Az idén is, az ébresztőt, takarodó-
tód, étkezéseket, vagy a foglalkozásokat 
komoly zenével jelezték. Ha meghallottuk 
az adott muzsikát tudtuk mi következik a 
programok közül. A tábor folyamán a sok 
közösségformáló játék mellett, szituáci-
ós játékokat játszottak a gyerekek, vetél-
kedtünk. „Ki Mit Tud”–on szerepeltünk, 

táncoltunk, és sokat nevettünk. A tábort a 
gyerekek eredményesen ítélték meg, sok-
kal magabiztosabbá és nyitottabbá váltak, 
hatékonyabban tudtak egymással kom-
munikálni, érvelési technikájuk, érzelmi 
intelligenciájuk fejlődött. .Míg a gyerekek 
külön csoportokban dolgoztak a tábor 
folyamán, mi felnőttek azon dolgoztunk, 
hogy folytassuk ezt a dolgot a TérTáncon 
kívül is, viszont mi is sokat játszhattunk, 
nevethettünk. Nekünk is jó volt ismét gye-
reknek lenni.

Csenteri Andrea
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatar-

tásról és az állatvédelmi jogsza-

bályok betartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI: 

•  Kutyákat veszettség ellen oltani.

•  Mikrochippel ellátni.

•  Saját szaporulat esetén eladás/elaján-
dékozás előtt kötelező a mikrochipet 
beültetni.

•  A kölyköket 8 hetes korukig anyjuk-
kal kell tartani.

•  Az állategészségügyi ellátásról gon-
doskodni.

•  Megakadályozni, hogy az állat közte-
rületre jusson.

•  Naponta élelmezni, takarmányozni 
és friss vízzel ellátni.

•  Az állat biztonságos elhelyezkedésé-
ről gondoskodni.

•  Az előírt férőhelyet biztosítani .

TILOS: 

•  2016. január 1-től a kutyát tartósan 
láncon tartani

•  Az állatot felügyelet nélkül közterü-
letre bocsátani, kóborolni hagyni

•  Az állatot elhagyni

•  Kutya, macska kölyköket 8 hetes ko-
ruk előtt eladni/elajándékozni

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi 
XXVIII. törvény az állatok védelmé-
ről és kíméletéről, valamint a 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazá-
sáról tartalmazzák.

A leírtak megszegése bírságot von 
maga után, melynek összege 45.000-
150.000 forintig terjedhet! Több sza-
bálysértés esetén az összeg sokszoro-
zódik.

A szabadon koborló kutyák főleg gyer-
mekekben keltenek félelmet, az elő-
írások betartásával a gyermekekre is 
vigyázunk.

Apátfalva Község Önkormányzata

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
téli rezsicsökkentés

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat 
alapján a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, nem vezetékes gáz- vagy 
távfűtésű háztartások is egyszeri termé-
szetbeni támogatásban fognak részesülni. 
Csak azokra a háztartásokra vonatkozik, 
ahol gáz szolgáltatási szerződéssel NEM 
rendelkeznek.

Háztartásonként egy igénybejelentés 
nyújtható be 2018. október 15. napjáig 
(hétfőig) ügyfélfogadási időben a Polgár-
mesteri Hivatalban.
Az igénybejelentés benyújtására megadott 
határidő jogvesztő!

Az igények legkésőbb 2018. október 15-i 
beérkezését követően azokat összesítjük 

és továbbítjuk a Magyar Államkincsár 
Csongrád Megyei Igazgatóságához.
Az igénybejelentő büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozik, hogy más formá-
ban nem részesült a téli rezsicsökkentés-
ben.

További információk:

•  Háztartásnak minősül ezen igénybe-
jelentés szempontjából az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek közössége.

•  Az igénylőnek az adott háztartás a beje-
lentett lakóhelye vagy bejelentett tartóz-
kodási helye kell legyen.

•  Nem felel meg a háztartás a feltételek-
nek, amennyiben a téli rezsicsökkentés 

korábbi intézkedéseiben (gázfogyasztó-
ként) részesült.

•  A benyújtott igények jogosságát az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni 
vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredménye-
képpen valószínűsíthető, hogy az igény-
bejelentő rosszhiszeműen járt el, az ön-
kormányzat szabálysértési vagy büntető-
eljárást kezdeményez vele szemben.

A megítélt támogatás kizárólag természet-
beni – csak a nyilatkozatban szereplő fű-
tőanyag lehet –, az önkormányzattal meg-
állapodást kötő vállalkozás(ok)nál lesz 
majd átvehető az önkormányzattól kapott 
igazolás alapján. A támogatás a szállítási, 
esetleges darabolási költséget nem fedezi.
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre
– Koporsós és urnás temetések 

lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Trapé zlemez
•  Hullámpala többfajta 

méretben és minőségben
• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

2018. augusztus 28-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatával közö-
sen, tartós élelmiszer csomagot osztott a RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 kiemelt 
európai uniós projekt keretében a 0-3 éves illetve 7-14 év közötti rászoruló csalá-
dok gyermekei számára.

Puskásné Ember Ninette intézményvezető h.

Eladó, gazdálkodásra is alkalmas családi 
parasztház: Apátfalva, Kossuth u. 147. 
Érdeklődni: 20/317-7322-es telefonszá-
mon lehet.

HÁZ ELADÓ: Apátfalva, Szegfű u. 10.
Érdeklődni a 06-20-340-4975-ös telefon-
számon lehet.

Meghívó

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és Kedves Családját az

ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE TARTANDÓ MEG-
EMLÉKEZÉSRE.

Ideje: 2018. október 5. péntek, 14.30.
Helye: Faluház előtt a Petőfi szobornál

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MEGYEI TALÁLKOZÓJA

Az Algyői Kastélykert fogadóban kerül megrendezésre 
2018.10.14-én vasárnap a Szegedi csoport megrendezésében a 
Mozgáskorlátozottak megyei találkozója. Az ebéd ára 1800 Ft.
Jelentkezni a 06 20/419-3880 telefonon vagy személyesen le-
het Jakabovics Mátyásné csoport titkárnál.
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Egy-egy kisebb település fennma-

radása érdekében az az egyik leg-

fontosabb, hogy megfelelő szá-

mú gyermek szülessen. Ezt Apát-

falván is nagyon jól tudják. – Tes-

tületi döntés született, hogy 2018 

január 1-től minden apátfalvi új-

szülöttnek 40 ezer forintot ajándé-

kozunk – nyilatkozta Szekeres Fe-

renc. A polgármester hozzátette: 

azért döntöttek a készpénz mellett, 

hogy a családok arra költhessék a 

támogatást, amire csak akarják.

Augusztus 31-én délelőtt a polgármester 
Kiszely Jánosné települési képviselővel 
négy családhoz látogatott el. Elsőként 
Varga Izabellát és szüleit, Vargáné Kovács 
Dórát és Varga Róbertet köszöntötték. A 
családfő elárulta, Iza a harmadik csemete: 
két bátyja van, az ötéves Bálint és a két-
éves Bence.
Izabella július 12-én született, 50 centivel 
és 2800 grammal. Amikor éhes, nagyon 
hangos baba, de abszolút normális gyerek. 
A testvérei jól viszonyultak hozzá, nem 
féltékenykednek, de próbáljuk is őket úgy 

nevelni, hogy ne legyen probléma – fogal-
mazott az édesapa. Hozzátette, Bálint már 
nagyon védi a kishúgát.
Az önkormányzat a Deszpot családnál is 
járt. Deszpotné Antal Enikő és Deszpot 
László első gyermeke május 8-án született. 
A szülők elmondták, hogy Péter nagyon jó 
baba, jól érzi magát, szépen fejlődik.
Továbbá Károly Mirellát is köszöntötték. 
A kis Mirella július 30-án született, gond-
viselője a nagymama, Vass Mónika. El-
mondása szerint egyedül nem könnyű a 

mai világban felnevelni egy kisbabát, de ő 
mindent megtesz azért, hogy Mirella meg-
kapja amire szüksége van.
Koszta-Kakuszi Debórát is köszöntötték. 
Debóra május 29-én látta meg a napvilágot 
Koszta Krisztián és Koszta-Kakuszi Ale-
xandra harmadik gyermekeként. Testvérei 
Dilara Gabriella és Dafné nagyon szeretik 
kishúgukat.

(Rádió 7 Kormos Tamás és makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke és fotói alapján)

Koszta-Kakuszi Alexandra a három kislányával Károly Mirella

Vass MónikaVarga család

Deszpot László, Deszpotné Antal Enikő és a kis Péter


