Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

V. évfolyam 8. szám
Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester
Választás
A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának időpontját 2010. október 3-ra tűzte ki.
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus
16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kerül a Polgármesteri
Hivatalban. A névjegyzékből való kihagyás illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2010. augusztus 18-től augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
A módosított névjegyzék 2010. október 1-én 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatalban.
A képviselő-testületnek a Helyi Választási Bizottság választott tagjait és a kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait és a póttagokat 2010. augusztus 22-ig kell
megválasztani.
A Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjait 2010.
szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnak, illetve a Helyi
Választási Iroda vezetőjének.
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a Helyi Választási Iroda vezetője a jelölt, jelölő
szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követően adja át.
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos!
A Helyi Választási Iroda vezetője által átadott névjegyzék másolatát legkésőbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-ig kell átadni
az iroda vezetőjének.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.
Községünkben képviselő jelölt az lesz, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott,
polgármester jelölt pedig az, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
(Az országgyűlési képviselő választáskor a község választópolgárainak száma 2584 fő volt.)
A jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási
Bizottságnál.

A Települési Kisebbségi Önkormányzati Képviselők Választása
A Kisebbségi Választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmet 2010. július 15-ig lehetett leadni a
Polgármesteri Hivatalban.
A választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választójegyzékben szereplő
kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.
A Helyi Választási Bizottság a 2010. július 23-án megtartott ülésén megállapította, hogy a
cigány kisebbségi választói jegyzékbe 141, a román kisebbségi választói jegyzékbe pedig 34-en
kérték a felvételüket.
A Helyi Választási Bizottság a kisebbségi önkormányzati képviselők választásának időpontját 2010. október 3-ra tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb
2010. szeptember 17-én 16.00 óráig jelenthetik be.
A Választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart, kampányt folytatni 2010. október
3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos!
Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási
Bizottságnál.
A megválasztható képviselő száma 4 fő.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van.

2010. augusztus
Hat fős
képviselő-testületet
választunk
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására 2010. október 3-án kerül sor. A HVI vezetője a lakosságszámot figyelembe véve határozatban
állapítja meg a megválasztásra kerülő képviselő-testület tagjainak számát.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatása alapján Apátfalva község 2010. január 1-i lakosság létszáma 3225 fő.
5000 lakosig a megválasztható képviselőtestületi tagok száma 6 fő.
A Helyi Választási Iroda vezetője határozatában Apátfalva községben 2010. október 3-án
megválasztható képviselő-testületi tagok
számát 6 főben állapította meg.

Állam-és Egyházalapító
Szent István Király ünnepe
Apátfalva Község Önkormányzat, valamint
az apátfalvi Szent Mihály Római Katolikus
Egyházközség szeretettel meghívja Önt és
Kedves Családját Állam-és Egyházalapító
Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó Ünnepi Szentmisére és Megemlékezésre
Helye: Szent Mihály Római Katolikus
Templom
Ideje: 2010. augusztus 20.
10.00: Ünnepi Szentmise Szent István tiszteletére
Misét celebrálja:
Jánosi Szabolcs plébánia kormányzó
10.50: Ünnepi beszéd, új kenyér megáldása, koszorúzás
Az új kenyér megáldása:
Jánosi Szabolcs plébánia kormányzó
Szent István Király szobrának megkoszorúzása
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A soros képviselő-testületi ülés ideje:
2010. augusztus 31. (kedd) 1400 óra
A soros képviselő-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem:
Apátfalva, Templom u. 69.

NAPIREND
1. Beszámoló Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Varga Péter polgármester
2. Beszámoló a Dózsa György Általános
Iskola 2009/2010-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Mázó Lajos igazgató, Dózsa György
Általános Iskola
3. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester
5. Interpellációk
6. A szociális igazgatással összefüggő,
valamint egyéb személyes adatvédelmet
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

Értesítés
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy a 2010. második félévi magánszemélyek kommunális
adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési
adó kamatmentes befizetési határideje

2010. szeptember 15.

„Mindenki ebédel”
program
A Gyermekétkeztetési Alapítvány „ Mindenki
ebédel „ programján 20 fő gyermek részére
sikerült pályázatot nyerni. Egy gyermek ellátása átlagosan 75.000.-Ft-ba kerül.
A sikeres pályázat feltétele , hogy a pályázónak vállalnia kell 10 % önrészt ( gyermekenként 7.500.-Ft-ot) Apátfalva Község Önkormányzat hozzájárulása 150.000.-Ft volt.
Az Alapítvány
2010. február 19-től
2010.december 31-ig minden héten szombatra és vasárnapra 1-1- adag ételt juttat el a 20
rászoruló gyermek részére.
Az étel átadása pénteki napokon történt, a
nyári szünet idejére pedig előre megkapták az
érintett gyermekek az élelmiszert. Szeptembertől ismét pénteki napokon történik az élelmiszer kiadása..
Az óvodás és iskolás gyermekek közül
azok részesülhettek ellátásban akiket a pedagógusok javasoltak..
1 hétvégi adag összetétele változó : konzervek, száraztészta, por, vagy üveges lecsó.
pl.: zöldbab, vagy lencsefőzelék konzerv
formájában, spagetti tészta sajtmártással,
orsótészta fokhagymamártással ( a mártások
mindig por alakban vannak ezt úgy kell elkészíteni a szülőnek.) ill. mélyhűtött fóliával
ellátott készétel (pl.: meggymártás csirkecomb, zöldbab főzelék fasírttal)
Volt rá példa, hogy a szülő nem jött el több
ízben az élelmiszer csomagért, őt ki kellett
zárni és másik gyermekre kellett javaslatot
kérni.

JÚLIUS HAVI
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

Késedelmes befizetés esetén késedelmi
pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
365-öd része.

SZÜLETÉS
07.12. Rácz György Kevin
Apátfalva, Kisköz u. 24.
Anyja: Tóth Valéria—Apja: Rácz János
07.24. Szabó Dániel
Apátfalva, Templom u. 44.
Anyja: Kerekes Marianna—Apja: Szabó Imre

Köszönet!

HALÁLESET
Gál András
Apátfalva, Tavasz u. 27. Élt: 68 évet
Tóth Vince Dezső
Apátfalva, Széchenyi István u. 114. Élt: 81
évet
Varga Mihály
Apátfalva, Kossuth Lajos u. 86. Élt: 54 évet
Baka József
Apátfalva, Ady Endre u. 10/A. Élt: 75 évet
Széles György
Apátfalva, Maros u. 106. Élt: 35 évet

A Tini Majorette Csoport, a Borbély András
Band tagjai és a majorettes gyerekek szülei
szeretnének köszönetet mondani a makói
Galla és Társa Kft vezetőinek, akik azzal,
hogy a csoport buszköltségét finanszírozták,
lehetővé tették vidéki fellépésükön való szereplésüket. Külön köszönet Borsos Zoltán
apukának a „közbenjárásért” és Kerekes
Róbertné Anikónak a finom pogácsáért, amit
minden utunkra szokott sütni.
Köszönettel:
Mátó Mátyásné
Tini Majorette Csoport vezetője

HÁZASSÁGKÖTÉS
Házasságkötés július hónapban nem történt.

2010. augusztus
Tájékoztatás
a szociális ellátások
időben történő
igényléséről
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
1 évre állapítható meg.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a lejárat előtt már 3 hónappal igényelhető!
Azok a szülők, akik nem kísérik figyelemmel a kedvezmény határidejét, nem kérik
meg időben, így a különböző ellátásokra való
jogosultságuk megszűnik.
A szülő akkor döbben rá, hogy nem kérte
meg a kedvezményt, amikor az egyszeri
kifizetésért sorban áll a pénztárnál és a gyermeke nincs a kifizetői névsorban, nem kapja
meg ingyen a tankönyvet, vagy éppen fizetni
kell az étkezésért.
Több szülő az iskola és az óvoda élelmezésvezetőjét, a családsegítőt, a hivatal ügyintézőjét okolta azért, hogy megszűnt a kedvezményre való jogosultsága.
Azok a közgyógyellátásra jogosultak, akik
nem alanyi jogon részesülnek az ellátásban,
a jogosultság lejárta előtt már 3 hónappal
hamarabb beadhatják kérelmüket. Így elkerülhetik, azt a helyzetet, hogy a közgyógyellátási igazolványuk lejárt és nem kapják meg
térítésmentesen gyógyszerüket.
A hivatal felkéri az érintetteket, hogy
kérelmüket már 3 hónappal korábban beadhatják, az ellátásuk folyamatos lesz, és így
plusz kiadásoktól kímélik meg magukat.
A lakásfenntartási támogatás szintén egy
évre kerül megállapításra, itt viszont meg kell
várni, hogy lejárjon a támogatás ideje, és
csak azután kell beadni a kérelmet.

Mozgáskorlátozott
Csoport, Apátfalva
2010. augusztus 21-én, 11 órától a
Szigetházban (volt pártház) lesz ebéddel
összekötve az éves beszámoló taggyűlés
(marhapörkölt burgonyával, tésztával és
savanyúsággal).
Jelentkezni a csoport titkáránál lehet!

2010.augusztus 30-án Mozgáskorlátozott fürdőnap lesz a Mórahalmi Termál
Fürdőben.
Érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal
díjmentes a belépő. Volánbusszal megyünk.
Mielőbbi jelentkezéseket kérek, mert a buszt
meg kell rendelni.
Tisztelettel:
Jakabovics Mátyásné
csoport titkár

Tel.: 06/20/419-38-80, 62/260-046

2010 augusztus

Apátfalvi Hírek

Közeleg a tanévkezdés
Bár még augusztus elejét jelzi a naptár, mégis egyre több családban
gondolnak már az iskolakezdésre. Ezzel kapcsolatban néhány fontos
információt szeretnénk közzétenni. Elsőként a tankönyvek árusítási
rendjéről: a szállítási időpont bizonytalansága miatt egyelőre annyi
biztos, hogy augusztus 23-át követően, de még a tanítás megkezdése
előtt át lehet venni a könyveket. Amint biztossá válik a szállítás dátuma, az iskola főbejáratán, illetve közintézmények hirdetőtábláin, forgalmasabb üzletekben elhelyezett plakátokon tájékoztatjuk a szülőket. A
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy a kedvezményre
jogosító érvényes igazolásokat, okmányokat szíveskedjenek magukkal
hozni, mert az ingyenes tankönyvellátást csak ezek bemutatása esetén tudjuk biztosítani. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozat, a gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló
igazolás, családi pótlék összegét igazoló szelvény.) Az étkezési térítési díjak befizetése is ebben az időszakban esedékes, kérjük az étkezési kedvezményre jogosító igazolásokat, okmányokat is szíveskedjenek
magukkal hozni!
Mindazok a tanulók, akiknek osztályozó, vagy javító vizsgát kell tenniük augusztus 25-én (szerda) reggel 8 órakor kezdődnek a vizsgák.
Leendő elsőseink számára idén is megrendezzük a hagyományos
„Fecske tábort”, amely augusztus 30-án reggel 8 órakor kezdődik. A tanévnyitó, egyben az első tanítási nap szeptember 1-jén 8 órakor kezdődik. A
szünidő hátralévő részére mindenkinek jó pihenést, a következő tanévre
sok sikert kívánunk!

3.
Új játszóeszközök
az iskola udvarán

Végéhez közelednek a Dózsa György Általános Iskola felújítási munkálatai. Az iskolaépület és a sportpálya után a nyár folyamán az iskolaudvar is megújul. A pályázat költségvetésében az udvar állapotának
rendezésére külön költség lett elkülönítve közel 9 millió Ft értékben.
A tervben kültéri játékok telepítése, a szükséges helyeken talajcsere és füvesítés szerepel. A játszóeszközök beszerzésénél az iskola
vezetésével együttműködve egy újfajta, megjelenésükben, kialakításukban változatosságot jelentő játszóeszköz családot is kiválasztottunk. Az S-TÉR Kft által forgalmazott eszközök egységes acél tartószerkezetűek, gumifellépőkkel ellátott, minden iskolai korosztálynak
megfelelő játékok.
A játszóeszközök természetesen külön-külön is használhatók, de
az elhelyezésükkel az eszközök egy kisebb tornapályát is alkotnak.
Az új játékok mellett telepítettünk az udvaron 2 db 2 állású hagyományos hintát, 3 db rugós játékot és 3 garnitúra asztalt padokkal. Minden játszóeszköz alá homok ütéscsillapító talaj került. A játszóeszközök szakszerű telepítését a forgalmazók iránymutatásával a Polgármesteri Hivatal közmunkásai végezték. (Köszönjük munkájukat!)
Örülünk annak, hogy a falunapokon már sok gyermek kipróbálta
ezeket az újszerű játékeszközöket.
Az iskolai szünet hátralévő idejében végezzük el a szükséges talajcserét és a füvesítést.

XV. Szent Anna Napok, Falunapok—2010. július 23-25.
Az idei falunapokat péntek este az Opál Hastánc Csoport bemutatója nyitotta meg. A lányok tüzes, egzotikus tánca vezette fel az
egész éjszakát betöltő utcabált, melynek fergeteges hangulatáról a Zsomboy’s gondoskodott.
Az együttes rövid időn belül táncra perdítette a jelenlévők jó részét. A mulatozás és
tánc éjfél után egy-két óráig kitartott.

Szombaton 9 órakor a Faluház előterében
nyitotta meg Varga Péter polgármester úr a
XV. Szent Anna Napokat, Falunapokat. A
köszöntő szavak után négy kiállítás került
megnyitásra. „Fél évszázad pillanatai” címmel
a Faluház 50 évére Móricz Ágnes emlékezett,
ill. méltatta a Hímző Szakkör tagjai által készített gyönyörű munkákat is, melyek a kiállítás
részét képezték.
Vári Ferencné festményeiről Mátó Lajos iskolaigazgató beszélt.
Kerekes Gézáné nyitotta meg a Fazekas tanár
bácsi emlékére elnevezett termet, melyben
munkáját annyi éven át folytatta a citerazenekarral és a pávakörrel. A Fazekas István munkásságát átfogó kiállítást a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar díjai, személyes
emléktárgyak, és számos fotó mutatta be.
A terembe lépő látogatót Tanár bácsi
időtlen üzenete fogadta: „Lássák rajtad, hogy
lelkesedsz, mert másképp ők sem csinálják
rendesen.”
A terem annak a szeretetnek és tiszteletnek a jelképe, mellyel Apátfalva kulturális élete
Fazekas Istvánnak és munkásságának adózik.

A Faluház előtt felállított színpadon szombaton 10 órakor vette kezdetét az ünnepi műsor, melyben a nézők láthatták az ovisok, az
általános iskolások néptáncát, az Opálka
gyermek hastánc csoport bemutatóját. A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
bugaci és szerelmes népdalcsokrokat adott
elő. Az ünnepi műsor vendégeként a pocsai
Floricele néptánccsoport mutatkozott be, akik
magyarországi és bánáti népdalokat és néptáncokat adtak elő.
Az ünnepi műsort a Hagyományőrző Csoport zárta. A csoport tagjai a régi citerásbálak
hangulatát idézték fel.
Az ünnepi műsor kezdetére már a falu utcáit
bejárták azok a veterán járművek, melyek a
Rendőrség épülete előtt a nap folyamán megtekinthetőek voltak.
Ebben az évben - kicsik és nagyok örömére
egyaránt – ismét volt vízifoci és ugrálóvár.
A játék lehetősége már a trambulinon való
ugrálással is bővült. Ezeket a programokat a
napközben esett nyári zápor sem tudta megzavarni.
Mesterségek sétányán kézműves tevékenységekkel ismerkedhettek a gyerekek. Vesszőfonás, nemezelés, fafaragás, csuhézás, és
bőrdíszmű mellett a Tourinform iroda kistérségi kirakója és a gyerekek arcfestése sem
maradhatott el.
Reméljük új hagyományt teremtettünk a
falunapi programokban. Először hirdettük meg a
„Tárcsa – party”-t. A résztvevők a csapaton-

ként kapott 2 kg csirkemellből különböző finomságokat készítettek, melyet Mátó Lajos vezetésével „evésben szakértő” zsűri díjazott.
Az I. Tárcsa party első helyezettje: Papp
József és csapata, második helyezett: Bak
Zoltán és csapata, harmadik helyezett Nagy
Tibor és csapata. A zsűri ajándékkal és oklevéllel ismerte el a győztesek kiváló étkeit.
Míg a Tárcsa party résztvevői tárcsán,
grillen készítették a finom falatokat, nagy
bográcsokban Langó Mátyás és Langó Zsolt
gulyás levest főzött a rendezvényeken résztvevőknek. A finom és nagyon gazdag leves
elkészítésért köszönet a Langó családnak, és
a Hagyományőrző Csoport tagjainak!
A szombat délután a játékos sportversenyeké
volt. A gyerekek a Pátfalváért Egyesület szervezte „parasztolimpián” mérhették össze
tudásukat. A népi játékok próbája nemcsak
vidám szórakozást nyújtott a gyerekeknek, de
megismerkedhettek elődeink játékaival és
szórakozási lehetőségeivel is.
Eredmények:
7-10 éves korosztály:
1. h.: Gaudi Réka / 2. Borsos Mihály
3. h.: Vass Máté
11-18 éves korosztály
1 h.: Antal Enikő / 2. h.: Berki Sándor
3. h.: Szilvási Gábor
A „Parasztolimpián” résztvevő gyerekeket
cukorkával, nyalókával tudtuk díjazni szponzori adományból, amiért hálás köszönet.
(Folytatás a 4.oldalon!)
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XV. Szent Anna Napok, Falunapok—2010. július 23-25.
Folytatás a 3. oldalról!

Ismét „Sinka” kupa

A tizenhat éven felüliek az „Erős ember kerestetik” vetélkedőn mérhették össze erejüket nehéz próbákkal az iskola udván. Az
eredmények alapján a 2010- évi erős emberek:
1. Mátó István (Dunaújváros) /
2. Berta Csaba (Magyarcsanád)
3. Molnár Miklós (Apátfalva)
Bár a kora délutáni eső kétségessé tette
ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulását, végül mindkét esemény sikeresen zajlott
le, nagy érdeklődés mellett.
Délután 3 órakor a hagyományokhoz híven
települési képviselők, hozzátartozók megkoszorúzták elhunyt díszpolgárink sírjait is. Kegyelettel emlékeztek és koszorúztak Szentesi
József néhai polgármester sírjánál is, aki három cikluson keresztül volt falunk első embere.
Késő délutánig kedves fesztivál hangulatot
teremtettek a nagyszámban árusító vásárosok és édességárusok is.
A szombati nap záró rendezvénye a
Presidance Company: Hungarythm fergetegesre sikerült előadása volt. (Erről külön cikkben olvashatnak!)
Vasárnap a Lovas Nap és a Sportnap rendezvényei zajlottak. A zenés lovaskocsis felvonulás után kezdődő Lovasnapról csupán annyit,
hogy a néha szakadó eső ellenére is minden
versenyszámot megtartottak.
(Ezekről az eseményekről ill. az eredményekről külön cikkeket olvashatnak!)
A XV. Szent Anna Napok, és Falunapok, mi
szervezők úgy érezzük (a visszajelzések is
megerősítik) jól sikerült, de nem jöhetett volna létre a szponzorok és támogatók segítsége nélkül. A pénzbeli támogatást nyújtó
szponzorok mellett köszönjük mindenkinek,
aki bármivel is segítette a falunapi programok
megvalósulását. Volt, aki tárgyi eszközökkel,
volt, aki munkával, volt, aki szakértelemmel
segített.
Köszönet mindannyijuknak a fáradozásért!
Legfőbb szponzoraink:
Apátfalvi Takarékszövetkezet,
Apátfalvi Búzakalász Kft.,
Bíró Antal ev.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Szeged,
Dancsi és Társa Kft. Makó,
Makó Térségi Víziközmű Kft.,
Transz – Depar Kft.,
Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány,
Apátfalva Iskolásaiért Alapítvány
(Faluház)

Idén egy év kihagyás után ismét megrendeztük a Varga Sinka József Kispályás Labdarúgó Tornát. Hat csapat nevezett a küzdelmekre. Estéről estére izgalmas, színvonalas
mérkőzéseket láthattak az idelátogató sportkedvelők. Sokak véleménye szerint az utóbbi
évek legjobb tornája volt az idei. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a műfüves pálya
igazán jó helyszíne volt a mérkőzéseknek.
Igen jó hangulatban teltek az esték, amit mi
sem bizonyít jobban, mint az, hogy estéről
estére a meccsek után az iskola udvarán
üzemelő büfé padjain még órákig üldögéltek,
beszélgettek játékosok és nézők egyaránt.
Sőt a késői időpont ellenére „mezítlábas foci”
indult minden este játékosok, szurkolók,
gyerekek részvételével. A torna több generáció számára nyújtott szórakozási lehetőséget, ugyanis a felnőttek mellett a gyerekek is
remek időtöltést találtak az iskola udvarán.
Birtokba vehették az időközben elkészült,
igazán különlegesnek és szórakoztatónak
bizonyult udvari játékokat.
De nézzük az eredményeket! Az egyhetes
sorozat végére kialakult a legjobb négy –
továbbjutó - csapat sorrendje. A szombaton
és vasárnap lejátszott elődöntők és döntő
során kialakult a végleges sorrend:
1. Nagyköz Sörkert / 2. Magyarcsanád /
3.Kiserdő Csárda
A Varga Sinka család különdíjat ajánlott fel,
amit a legsportszerűbb csapat, az ASC ifi
nyert el. A torna legjobb kapusa Hajas Dániel, gólkirály Barát Tamás 14 góllal. A legjobb
játékos címet Rakity György érdemelte ki.
Jövőre ismét megpróbáljuk!

GUZSALYOS 2010.
Az idén Kisorosz (Vajdaság) rendezte július 30tól augusztus 1-ig a Guzsalyos—
Testvértelepülések Találkozóját.
Apátfalvát 52 fő képviselte. A falu vezetőin túl
a Hagyományőrző Csoport, a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar és az Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A találkozó nagyon jó hangulatban, a
határon túliak nagy szeretetében valósult
meg, annak ellenére, hogy Kisoroszt sem
kerülte el a belvíz okozta katasztrófa (több
ház össze is dőlt).
A szombati gálán csoportjaink fergeteges
sikerrel mutatkoztak be.
Most tűzoltók verseny nem volt. Nagy érdeklődés mellett a szerelési technikákat mutatták be a három település önkéntes tűzoltói.
A guzsalyt most Apáca (RO) vette át, így
jövőre ott találkozik a három település.

Lovassági ügyességi
versenyek eredményei
Gumis kocsi verseny
1.h. hajtó:
Segédhajtó:
2. h. : hajtó:
Segédhajtó:
3. h. hajtó:
Segédhajtó
4. h. hajtó:
Segédhajtó:
5. h. hajtó:
Segédhajtó:
6. h. hajtó:
Segédhajtó:

Varga Zoltán (Apátfalva)
Mihalek László
Varga Tibor (Apátfalva
Varga Róbert
Szalamia János(Apátfalva)
Hangai Jakab
Fürj János (Kövegy)
Fürj Szabolcs
Varga László (Apátfalva)
Varga Ferenc
Tóth L. János (Apátfalva)
Németh László

Póni fogatverseny
1. h. hajtó:
Segédhajtó
2. h. hajtó:
Segédhajtó:
3. h. hajtó:
Segédhajtó:
4. h. hajtó:
Segédhajtó:
5. h. hajtó:
Segédhajtó:
6. h. hajtó:
Segédhajtó:

Kocsis János (Csanádpalota)
Deák János
Vígh Sándor (Makó)
Deák János
ifj. Bíró János (Kövegy)
Bíró János
Veréb István (Apátfalva)
Berta Zsolt
Karai Szilveszter (Makó)
Deák János
Gulácsi Márk (Csanádpalota)
Beke Mihály

Hátas ügyességi verseny
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
6. helyezett

Gulácsi Márk Csanádpalota
Németh László Apátfalva
Varga László Apátfalva
Vígh Mátyás Apátfalva
Varga Zsolt Apátfalva
Laczi Dávid Csanádpalota
A verseny támogatói az 5. oldalon!

Falunapi biliárdverseny
Rékasi Mihály szervezésével a Hangulat
kocsmában került sor az I. Falunapi Biliárdversenyre, amelyre 18-an neveztek be.
A sorsolásra a biliárdverseny szabályai
alapján került sor, a verseny 23-án
(pénteken) kezdődött.
A végeredmény:
I. Károlyi János veretlenül
II. Búvár József egy vereséggel
III. Czégény Tibor, aki a vigaszágból került
vissza.
Az oklevelek és a kupák átadására vasárnap
este az iskola sportpályáján került sor.
A verseny nagyon jól sikerült, jó hangulatban
zajlott, így 2011-ben ismét lesz biliárdverseny.
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Lovassági ügyességi
Verseny támogatói
Apátfalva Község
Önkormányzat

Németh Petra

Apátfalva Sportklub
Apátfalvi Kenyérbolt
Bak Zoltán
Baka Róbert
Bálint Tamás
Baráth Viktor
Beke Mihály
Czagány Gazdabolt
Czigeldrom-Korom
Zoltán
Darócz Károly
Deszpot István
Faragó István
Farkas László
Gabnai Győző
Gyenge József
Jójárt Ferenc
Kakuszi Katalin
Kerekes Gábor
(tehenes)
Kiserdő Csárda
Mihalek László
Nagy Sándor
Németh László

Paku József
Pópa György
Rácz Zoltán
Rendőrség
Simon Sándor
Szalamia János
Szőke István ifj.
Szőke Márk
Tari Norbert
Tóth B János
Tóth Imre (gazdakör)
Tóth L. János
Transz Depar Kft.
Varga Ferenc
Varga Zoltán
Varga Zoltán (gátőr)
Veréb István
Vígh Mátyás
Vígh Róbert
Vízhányó Mihály
Zenészek
Polgárőrség

VÉRADÁS
2010. AUGUSZTUS 24-ÉN,
KEDDEN, 08-11 ÓRÁIG
A FALUHÁZBAN!

Berti nem tudott szóhoz jutni – mi is csak tapsolni tudtunk.

Egy ritmusra dobbant a szívünk
Hungarythm. Angol nyelvű szójáték. Nyers
fordításban Magyaritmus, kevésbé játékosan magyar ritmus. A szívdobbanás ritmusával, hangjaival, táncba komponált mozdulataival kezdődött a szombat esti
Presidance előadás a Falunapon.
Mi állna közelebb minden magyar emberhez,
mint a magyar néptánc és a magyar népzene.
Akkor is értjük, ha nem tanultuk, hiszen a
szívünkben él. A zenét nem csak halljuk, érezzük is, a táncot nem csak járjuk, érezzük is.
A XV. Apátfalvi Szent Anna Napok, a
Falunap díszelőadása volt a világhírű magyar
együttes, a Presidance Company
Hungarythm című előadása. Színültig, faltól
falig megtelt a Faluház nagyterme, annyian
voltak kíváncsiak az apátfalvi Vári Bertalan,
Berti által rendezett és koreografált darabra.
A fordulatokkal tűzdelt, lendületes, érzelmes, humoros, szívbemarkoló előadás magával ragadta a nézőközönséget. Nem volt olyan
pillanata az előadásnak, amiről ne lehetne
szuperlatívuszokban beszélni. A népzenét a
mai kor modern zenéjével ötvözve, újragondolva hallhattuk, ami a ritmust, az ének hangjait
még inkább élőként, a mai valóságként mutatta. Nem úgy hallgattuk, mint egy letűnt kor ránk
maradt poros emlékét, amit a néprajzi múzeumok mélyéről hoztak fel, mégis megelevenült
előttünk nagyapáink mulatós jókedve, nagyanyáink babusgató dúdolása.
A hallott és érzett ritmust a táncosok mozdulatai tovább erősítették bennünk. A feszülő
izmok, a pontos lépések, a finom mozdulatok
láthatóvá tették a zenében „csak” érezhető

Vasárnap délelőtt az Ifjúsági
Asztalitenisz ifjúsági:
Sport nap
Önkormányzat szervezésében
1. Gulyás János
került sor a már hagyománnyá vált csocsó és
2. Bakai Balázs / 3. Varga Zsolt
ping-pong versenyre.
A legnagyobb sikere a ping-pong verseny- Csocsó:
nek volt. Az apátfalviak mellett Szegedről és 1.Lázár Sándor – Gaál Péter (Szeged)
2.Vass Tibor – Berki Sándor (Apátfalva)
Végegyházáról is érkeztek versenyzők.
A nézők és a résztvevők igen színvonalas 3.Lázár Andrea – Németh Hajnalka (Szeged)
és látványos mérkőzéseket láthattak.
Ifjúsági Vándorkupa:
Idén először került megrendezésre az I. Var1.Jabulani / 2. Barcelona
ga Sinka Ifjúsági Labdarúgó Vándorkupa.
Az Ifjúsági Vándorkupa mérkőzésének leboA kupára két csapat jelentkezett. Fiatal nyolításáért szeretnénk köszönetet mondani
koruk ellenére igen lelkes játékkal szórakoz- Jánosi Tamásnak, a ping-pong versenyben
tatták a közönséget.
nyújtott segítségért Kerekes Róbertnek.

Eredmények:
Asztalitenisz felnőtt:
1. Kerekes Róbert (Apátfalva)
2. Szalay Béla (Szeged)
3. Ribovics István és Bognár István
(Végegyháza)

Minden résztvevőnek gratulálunk, további sok
sikert kívánunk és szeretettel várunk mindenkit a jövő évi falunapokon is!
Balázs Tamás
Ifjúsági polgármester

magyar ritmust. És ami talán még ennél is
fontosabb: a tekintet, az arc, a szem. A táncosok sugárzó jókedve, kifejező mosolygós,
cinkos tekintete magával ragadta a nézőt.
Nem előadást láttunk, hanem vidám, féktelen
fiatalokat, akik mulatnak, szeretnek, éreznek,
táncolnak, énekelnek, a tekintetükkel pedig
magukhoz láncolják a közönséget.
Minden jelenetet viharos taps zárt, sokszor
vastaps. De egy tapsvihart a sok közül soha
sem fogok elfelejteni, szerintem Berti sem.
Berti az előadás végén szerette volna megköszönni szüleinek, és Mátó Mátyásné Magdikának -aki az első tánclépésekre tanította-, hogy
szülei felnevelték, elindították és azóta is folyamatosan támogatják a számára oly sok sikert
hozó pályán. De a várakozással teli csöndben
csak sírni tudott….
Vastaps mellett sírta ki magából a hálát, a
köszönetet, a szívszorító érzéseket, és csak
utána tudta ugyanezt szavakban is elmondani.
Mégsem Berti tartozik köszönettel, hanem mi.
Mert az a bizonyos magyar ritmus, a szív
magyar ritmusa ezen az estén, a mi számunkra elsősorban apátfalvi ritmus volt „csak”
utána magyar. Köszönjük, és mérhetetlen
büszkeséggel tölt el, hogy -ugyanúgy, mint
Berti- apátfalvinak mondhatom magam, hogy
ide születhettem, hogy érezhetem, milyen az
apátfalvi szív ritmusa. Bármerre jár ez az
együttes az országban, a világban, mi tudjuk,
hogy Bertin keresztül az apátfalvi szív dobbanásait hallják, érzik. Köszönjük, köszönöm.
Varga Péter
polgármester

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN
Dégáz ZRt. minden szerdán 8–15 óra között
tart cégképviseletet a régi Városházán
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete).
Démász ZRt. minden szerdán 12–20 óra
között ügyfelez a Liget utcai telephelyén.
Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC
Kft .-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.).
T-Kábel minden munkanap és szombaton
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 2.
szám alatt (tel: 213-055).
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A
Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása
pénteken 8–12 óra között. Szippantás megrendelése a 213-925-ös telefonszámon.

6.
Egy matrica,
mely csökkentheti
a balesetek számát.
Egyedülálló
sofőrbejelentő-rendszer!
Komoly balesethez vezethet, ha egy-egy
sofőr agresszíven, a szabályokat be nem
tartva közlekedik. Ennek csökkentése érdekében közlekedésbiztonsági programot indított el elsőként Magyarországon a szegedi
HogyanVezetek.hu Kft.
Közútjainkon közlekedők közül ki ne találkozott volna olyan veszélyes helyzettel, melyet
az okozta, hogy egy sofőr nem megfelelően
váltott sávot, gyorsabban hajtott a megengedett sebességnél, nem tartotta be a követési
távolságot vagy nem adta meg az elsőbbséget. A balesetek jelentős részét a fentiek
idézik elő. Ezért fontos: mindent megtegyünk
annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb veszélyhelyzet alakuljon ki az útjainkon.
Ennek egyik jó módszere az a program,
mely az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Angliában már régóta elterjedt. E szerint
a céges gépjárművek hátoldalára egy sárga
matrica kerül, melyen a Hogyan vezetek?
kérdés és egy telefonszám szerepel. Így, ha
a forgalomban résztvevők találkoznak egy
felmatricázott járművel, melynek sofőrje nem
megfelelően vagy balesetveszélyesen vezet,
bejelentést tehetnek az eseményről.
Ez a lehetőség most már Magyarországon is elérhető. Az országban egyedülállóként a szegedi HogyanVezetek.hu Kft. alkalmazza az úgynevezett sofőrbejelentő matricarendszert. A sárga matricán nálunk is olvasható a Hogyan vezetek? kérdés, valamint
egy telefonszám, a jármű azonosítója, illetve
a www.HogyanVezetek.hu weblap címe.
A program legfontosabb feladata a közúti
balesetek számának csökkentése. A hivatalos külföldi statisztikák azt mutatják, hogy
azon céges járműveknél, melyekre felkerültek ezek a matricák, éves szinten 25-35 százalékkal csökkent a balesetek száma.
Ugyanis sofőrjeik, mivel tudják, hogy bármikor bejelenthetik őket, jóval körültekintőbben,
szabályosabban közlekednek.
A programban résztvevő cégek, vállalatok, önkormányzatok vezetői is jól járnak:
hiszen nem csupán kevesebb a baleseti
eredetű káruk, hanem a megfelelő közlekedési morál megtartásával kevesebb üzemanyagot fogyasztanak járműveik, csökken az
autók alkatrészeinek kopása is.
Hirdetésfelvétel minden hónap 3-ig a
Polgármesteri Hivatalban (pénztár)!
Ház eladó! Apátfalva, Templom u. 93.
Irányár: 2,5 m Ft., Tel.: 06/20/332-88-88
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TANSZERVÁSÁR!
10-40% engedmény augusztus 2-tól!
Simon Mihályné kereskedő
Apátfalva, Nagyköz u. 16.

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata
 Új

heverők, francia
ágyak,
ülőgarnitúrák,
szekrény
és
konyhabútorok
 Modern és antik székek és asztalok
nagy választékban

 Vállaljuk

egyedi bútorok készítését és
használt bútorok javítását, áthúzását
 Bútorszövet, szivacs, darált szivacs,
műb őrök , p onyv ák, ágy rug ók,
vasalatok, görgők és egyéb kellékek

Érd: Joó kárpitos
Makó, Szép u. 44.
Tel: 06-62/211-682
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BÍRÓ-KER
ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
 szögek, csavarok
 fenyő fűrészárú, lambériák,
 szegődeszkák
 cement, oltott mész
 gipszkartonok
 tégla, csempék, padlóburkolók
 ragasztók
 festékárú
 esőcsatornák
 Marosi homok
 Akác és tölgy tűzifa
Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

ÜVEGEZÉS
Igény szerint kiszállítással!
Képkeretezést is vállalok!
Tóth Pál László
Magyarcsanád, Fő u. 66.
Tel.: 62/261-737, 06/20/475-77-86
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk

Antal Ildikó Magdolna
temetésén megjelentek,
részvételükkel, virágaikkal vagy
egyéb formában mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Makó, Apátfalva

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

 Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása

 Otthoni és kórházi elhalálozás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk

Nagy István
(villanyszerelő)

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
„Nem ezt akartam, nem így akartam,
Szerettem volna élni még.
El kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
Így emlékem áldás lesz rajtatok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Antal Mihály
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
Apátfalva

esetén is

 Kegyeleti tárgyak értékesítése
 Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

 Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29
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