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Július 22. (Péntek) 
 

17:00 Falunapi hívogató a község utcáin 
 

18:00  
XI. Maros-menti  

Nemzetiségi Kulturális találkozó 
 

az apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
és a Román Kisebbségi Önkormányzat  

szervezésében. 
Fellépnek: 
 

Cigányfolklór Együttes  
(Apátfalva) 

Romano Glaszó- Emberi Hang Együttes 
(Kétegyháza) 

“Bánát” Szerb Néptánc Együttes  
(Deszk) 

Jamilla Görög Néptánc Együttes  
(Szeged) 

Talent Tehetségkutató Énekstúdió  
(Szeged) 

Forgatós Táncegyüttes (Makó), 
 

Szerb, Román, Cigány, Magyar, Görög  
Táncház  

 

Helyszín: Faluház előtti színpad 
 

Július 23. (Szombat) 
 

8:30 Ünnepélyes falunapi megnyitó, 
zászlófelvonás a Polgármesteri Hivatal előtt 
Ünnepi beszédet mond: 

 Varga Péter polgármester 
 

09:15-től Mesterségek sétánya,  
Vízi Foci 

 

09:30 Ünnepélyes kiállítás megnyitó  
a Faluház előterében 

Fotókiállítás  megnyitása  
“Apátfalva az én szememmel” címmel 

A kiállítást megnyitja: Vári Ferencné 
 

10:00 
Apátfalvi csoportok ünnepi műsora  

a Faluház előtt 
 

Fellépnek:  
Ovis és Iskolás Néptánc csoport,  

Hagyományőrző Csoport,  
Pávakör és Citerazenekar, 

Gipsy Drom Trio,  
Pintér Angéla 

 

A rendezvény díszvendége: 
Benkóczi Zoltán 

színművész, Apátfalva Díszpolgára 

Július 23. (Szombat) 
 

10:00-től Szent Anna napi Általános 
iskolai gyermek labdarúgó torna 
Helyszín:  Dózsa György Ált. Iskola udvarán 
 

10:00 - 13:00 Tárcsa Party Főzőver-
seny és eredmény hirdetés  
Helyszín: Régi könyvtár előtti útszakasz 
 

13:30 Paraszt Olimpia 
Helyszín: Dózsa György Ált. Iskola udvara 
 

14:30 Erős ember vetélkedő  
Helyszín: Dózsa György Ált. Iskola udvara 
 

15:00 Apátfalvi díszpolgárok  
sírjainak megkoszorúzása 

 

15:00 Emléktábla avatás a Millenniumi 
tölgyeknél és a Makkfa iskola egykori 
helyén 
Helyszín: Kossuth u. és Hajnal u. sarka 
 

16:00 Apátfalváról elszármazottak ta-
lálkozója  
Helyszín: Faluház Nagyterme 
 

18:00 
Varga Sinka József felnőtt elődöntők  
(Helyszín: Dózsa György Ált. Iskola) 
 

21:00 Tűz Show  
(Helyszín: Faluház előtti tér) 
 

21:30 Utcabál  a Faluház előtti téren  
Zenél: Varga “Punye” Imi és Zenekara 
 
Július 24. (Vasárnap) 
 

LOVASNAP 
08:00 Lovas felvonulás a Faluháztól 
Felvonulás útvonala: Maros utca, Kölcsey 
utca, Kossuth utca, Kereszt utca, Rákóczi 
utca, Nagyköz utca, Széchenyi utca, Kölcsey 
utca, Cserépszín, Árpád utca, Jókai utca, 
Dózsa György utca, 43-as Főút, Rózsa utca, 
Béke utca, Kereszt utca, Régi futballpálya 
 

09:30 Ügyességi versenyek 
12:00 Gyermek Programok 
14:00 Gumiskocsi verseny 
 

09:00 Ping-Pong verseny 
A verseny helyszíne: Dózsa Gy. Ált. Iskola 
 

17:00 - 20:00 Varga Sinka József lab-
darugó torna döntő  
Helyszín: Dózsa György Ált. Iskola 

A Szent Anna Napok rendezvényeihez 
jó szórakozást, kikapcsolódást kívánnak a rendezők! 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
2011. június 28-án tartotta soros ülését a 
képviselő-testület 
 
Első napirendi pont keretében tájékoztató 
hangzott el a Makó és Térsége Víziközmű 
Társulat és Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás munkájáról. 

A Társulat célja továbbra is a lakossággal 
való kapcsolattartás, a társulati hozzájárulás 
beszedése, a nem fizetők kiszűrése, felszólító 
levelek küldése. Amennyiben valaki hátralék-
ban van és felszólító levelükre sem reagált, 
úgy behajtás céljából átadásra kerültek a 
területileg illetékes adóhatóságoknak.  
Az önkormányzatok által - társulati szinten - 
2011. 04. 30-ig behajtásra került 113-
.406.965,-Ft. A Társulat kintlévősége 2011. 
04. 30-ig 187.895.869,-Ft. A Társulat a sza-
bad pénzeszközöket állandóan lekötve tartot-
ta, a Társulat kamatbevétele 2011. április 30-
ig 83.721.651,-Ft. Időközben megállapodás 
értelmében a Társulás részére a Társulat 
átadott 44.710.820,-Ft-ot. 

2011. február 28-án járt le az 5 évre meg-
kötött LTP szerződések futamideje. A 11695 
LTP szerződésből 10220 személy rendezte 
100 %-ban kötelezettségét, ami társulati szin-
ten 87 %-os teljesítésnek felel meg. Csak 
részben teljesítette az LTP szerződéses köte-
lezettségét 1475 tulajdonos. Az összes fize-
tésre kötelezettek közül még egyáltalán nem 
fizetett semmit 755 személy. Szerződést nem 
kötött 2021 fő, ezek közül határidőben ki-
egyenlítette tartozását 972 fő. 

A 2010. évi pénzforgalmi tervünket 
102,74%-ra teljesítettük. 

A lakossági befizetés csak 41,6%-ra telje-
sült, aminek az a fő oka, hogy a vállalkozások 
tervezett hozzájárulása nem folyt be azért, 
mert a beruházás nem kezdődött meg és az 
alapszabály szerint a vállalkozásoknak a 
hozzájárulás második felét a kivitelezés meg-
kezdésekor kell teljesíteniük. 

Az Intéző Bizottság 2011. március 24-i 
ülésén tárgyalásra került, hogy főleg a töme-
ges levelezés megszűnése miatt csökkenni 
fog az adminisztrációs munka, ezért takaré-
kossági intézkedések lettek elhatározva, 
melynek eredményeként előre láthatólag 17 
millió forint megtakarítás keletkezhet. 

Apátfalván az LTP-s szerződést kötő 
magánszemélyek száma 1237, szerződést 
nem kötött 214 fő. A vállalkozók által fizeten-
dő egységek száma 41, így a szennyvízcsa-
tornázással érintett ingatlanok száma össze-
sen 1492. A csatorna beruházásra 2011. 
április 30-ig rendelkezésre álló összeg – az 
LTP befizetések a kamattal együtt és az LTP-
vel nem rendelkezők befizetése alapján – 
282.488.802.-Ft. A bevételi előírást figyelem-
be véve 11,38 % a hátralék összege, amely a 
jövedelmek letiltásából csökkenthető, továbbá 

a hátralék jelzálogként bejegyzésre kerül a 
hátralékos ingatlanára. 

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2005-
ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési 
agglomeráció megoldatlan kommunális beru-
házásának megvalósítására. A Társulás Ma-
kó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszom-
bor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsa-
tornázása és szennyvíztisztítása tárgyú 
KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát 
2008. május 23. napján fogadta be a Közre-
működő Szervezet. Az Európai Bizottság a 
projektet 2009. október 29-én kelt határozatá-
val hagyta jóvá. A 2010. október-november 
hónapban a kivitelezési munkákra meghirde-
tett közbeszerzési eljárások, a Makó város 
szennyvízcsatorna-hálózat részleges rekonst-
rukciója kivételével (melyre a Társulás a 
Bonex Kft.-vel a szerződést 2010. november 
29-én megkötötte) eredménytelennek bizo-
nyult. Az építési munkák eredménytelen köz-
beszerzéseinek lezárását követően a Társu-
lás legfontosabb feladata a vonatkozó közbe-
szerzési dokumentációk átdolgozása volt. A 
Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 16
-i és 24-i ülésén döntött a csatornázási mun-
kák közbeszerzéseinek jóváhagyásáról. A 
Társulás a tavaly lefolytatott eredménytelen 
közbeszerzéseket követően műszaki és köz-
beszerzési szempontból is átdolgozta az 
ajánlattételi felhívásokat, azok így megkapták 
a Közreműködő Szervezet jóváhagyását. Az 
ajánlati felhívások így közzétételre kerültek az 
Európai Unió TED nevű közbeszerzési hon-
lapján és a magyar Közbeszerzési Értesítő-
ben. Az ajánlattételi határidőben a makói 
közbeszerzésre 4, míg a térségi települések 
közbeszerzésére 5-5 ajánlat érkezett. Az 
ajánlatok értékelése (érvényesség és alkal-
masság megállapítása) jelenleg is folyik, így 
az eljárás eredménye jelenleg még nem álla-
pítható meg. A munkaszervezet 2011. évi 
működését a települések által fizetendő 6.000 
ezer Ft működési célú hozzájárulások bizto-
sítják. A 2010-es év végén beszerzésre kerül-
tek a munkaszervezet működéséhez szüksé-
ges eszközök, továbbá kialakításra kerültek a 
technikai feltételek. Így a munkaszervezet 
dolgozóinak bérén, az iroda helyiség rezsi 
költségén, továbbá irodaszer beszerzésén 
kívül egyéb költségek nem merültek fel. 
 
Második napirendi pont keretében beszá-
moló hangzott el az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
2010/2011-es nevelési évben végzett munká-
járól. 2010. október 01-én végzett statisztikai 
mutatók alapján beírt gyermeklétszám 167 
gyermek volt, ezzel szemben a 2011. május 
31-i adatszolgáltatás alapján 183 fő gyermek 
volt regisztrálva. Óvodánkénti megoszlás 
szerint az Apátfalvi óvoda létszáma 117 fő 

(férőhelyek száma 130 fő), nagylaki óvoda 
létszáma 10 fő (férőhelyek száma 25 fő), a 
magyarcsanádi óvoda létszáma 56 fő 
(férőhelyek száma 75 fő). A 2010/2011-es 
nevelési évben az öt óvodai épületben össze-
sen 10 óvodai csoport működött. Csoportok 
létszáma átlag 18 fő volt, ami megfelelt a 
csoportszobák nagyságainak. A gyermeklét-
szám 98%-a egész napos óvodai ellátást 
vette igénybe. 2 % azokból a családokból 
tevődik össze, aki anyagi támogatásban ré-
szesülnek, ezért ők csak nap 5 órát vehetnek 
igénybe az óvodai ellátásból. 

Az óvodák kihasználtsága a statisztikai 
mutatók alapján jónak mondhatók, működte-
tésük indokolt. Az önkormányzat nyári étkez-
tetésre benyújtott pályázatának köszönhetően 
85 fő részére 55 napon keresztül ingyenesen 
tud ebédet biztosítani. 

Az óvoda kiemelten foglalkozik a halmo-
zottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű és a cigány gyermekek fejlesztésével. 
A nevelési évben 26 fő cigány gyermek volt. 
Az óvoda fejlesztését a Nemzeti, etnikai ki-
sebbségek irányelvei alapján és a helyi neve-
lési programban megfogalmazottak szerint 
végzik. Nemzetiségi nyelven folyó nevelésben 
résztvevő gyermekek száma 56 fő. Sajátos 
nevelési igényű gyermekek száma 8 fő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-
ma 60 fő. (Apátfalván 25 gyermek, Nagylakon 
3 gyermek, Magyarcsanádon 32 gyermek) 

Iskolába menő gyermekek száma 45 fő, 
(33 gyermek Apátfalvi óvodából, 11 gyermek 
a Magyarcsanádi óvodából, 1 gyermek a 
Nagylaki óvodából.) Az 52 fő iskolába menő 
kisgyermekből 7 fő iratkozott be a makói isko-
lába. A többi gyermek az apátfalvi és a 
magyarcsanádi általános iskolában kezdi meg 
tanulmányait. 

A személyi feltétel tekintetében alkalma-
zotti létszám összesen 38 fő. 1 fő óvodaveze-
tő, 20 fő óvodapedagógus, 1 fő prémium évek 
programban résztvevő óvodapedagógus heti 
12 órában, 11 fő dajka, 1 fő óvodai ügyintéző, 
1 fő karbantartó, 4 fő konyhai dolgozó áll 
alkalmazásban. A nevelési évben 2 fő köz-
munkás és 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott 
személy segítette és jelenleg is segíti az óvo-
dai munkát. 

Az óvoda tárgyi feltételei folyamatosan 
fejlődnek. Milliós nagyságrendű fejlesztésre 
került sor pályázati pénzekből. Esélyegyenlő-
séget és felzárkóztatást segítő támogatási 
keretből több nagy értékű eszköz, képesség-
fejlesztő játék került beszerzésre. 

A nevelési évben 7.065.729,-Ft összérté-
kű elnyert pályázati összeg felhasználására 
nyílt lehetőség, egy pályázat pedig elbírálás 
alatt van. 
 

(Folytatás a 3. oldalon!) 
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(Folytatás a 2. oldalról!) 
 
A képviselő-testület felülvizsgálta Apátfalva 
Község Önkormányzat Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepcióját. A felülvizsgálat 
célja az eltelt időszakban a szociális szolgál-
tatások terén bekövetkezett változások bemu-
tatása, az adatok frissítése. A koncepció fő 
célja nem változott. A fejlesztések középpont-
jában továbbra is a segítségre szoruló embe-
rek állnak, akik színvonalas ellátása feltételezi 
az emberi értékek tiszteletben tartását, a 
segítők és segítettek együttműködését, össz-
hangban az ENSZ által megfogalmazott 5 
alapelvvel, ezek: a függetlenség, a gondosko-
dás, az önmegvalósítás, a részvétel és a 
méltóság tiszteletben tartása. 
 

Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistér-
ségi Társulásban végzett tevékenységek-
ről. A Többcélú Társulás aktuális és folyama-
tos feladatai: közoktatási feladatok ellátása, 
iskolabusz hálózat működtetése, belső ellen-
őrzési feladatellátás, mozgókönyvtári szolgál-
tatás a Makói Kistérségben, kistérségi szociá-
lis alapfeladatok ellátása, kistérségi központi 

orvosi ügyelet, a kistérség első újszülöttje 
2011. évben, az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány által kiírt „Közfoglalkoztatás 
szervezők foglalkoztatásának támogatása” 
pályázat benyújtása. A Makói Kistérség Több-
célú Társulása a 2011. évi költségvetését 
225.343 e Ft bevétellel és 225.343 e Ft ki-
adással elfogadta. 
 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztés Apát-
falván” című pályázat keretén belül irodabú-
torok és orvosi eszközök kerülnek beszerzés-
re. Három árajánlat érkezett, ebből a legked-
vezőbbet Kónya Zoltán egyéni vállalkozó – 
Szeged – adta. 
 

A képviselő-testületület döntött arról, hogy a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
keretén belül 40 db sörpad garnitúrát vásárol. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentését követően az interpel-
lációkra került sor, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos  előterjesztést. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

Érettségit adó képzés 
Apátfalván 

 
Az apátfalvi Dózsa György Általános 
Iskolában 2 éves érettségire felkészítő 
középiskolai képzést tartunk a Makói 
Oktatási Központ szervezésében. 
Az oktatás kezdete 2011. szeptember 
10-15 között. Oktatási napok minden 
héten hétfőtől-csütörtökig, kb 14:30 – 
19:00 óráig. 
Az oktatás havi költsége a mindenkori 
minimálbér 10%-a, amely összeg szoci-
ális alapon mérsékelhető. 
Érdeklődni és jelentkezni személye-
sen minden kedden 8 – 12 óra között 
az apátfalvi Dózsa György Általános 
Iskolában, telefonon Mátó Lajos igaz-
gatónál a 06-20/371 9000 telefonszá-
mon lehet. 
 

A jelentkezéshez szükséges:  
személyi adatok és a pillanatnyilag meg-
lévő iskolai végzettség. 
 

Minden tanulni vágyót szeretettel várunk! 

Eredményes  
tanévet zártunk 

 
Június 20-án hivatalosan is lezárult a 2010/-
2011. tanév szorgalmi időszaka. Több mint 
200 iskolás kezdhette meg a nyári vakációt, 
hogy kipihenjék a tanév fáradalmait és szept-
emberben újult erővel láthassanak az új tan-
év feladataihoz. A nyár sem múlik el azonban 
iskolai program nélkül. Június végéig napkö-
zis táborban biztosított az intézmény tartal-
mas programot az erre vágyó 24 diák számá-
ra, július 4-től egy héten át a családsegítő 
szolgálat „Zöld táborában” élvezhetik a nya-
rat a gyerekek, ahol a szolgálat munkatársain 
kívül az iskola pedagógusai is közreműköd-
nek a programok szervezésében és lebonyo-
lításában. A Szent Anna Napok programja is 
kínál szórakozási lehetőséget a sportszerető 
iskolásoknak, hiszen 23-án szombaton nem-
zetközi gyermek labdarúgó torna lesz az 
iskola műfüves pályáján. 
Visszatérve az évzáróra meg kell említeni, 
hogy a lezárult tanévben diákjaink ismét szép 
sikereket értek el a tanulmányi és sport ver-
senyeken egyaránt. A legjobbak az évzárón 
vehették át a munkájukért járó jutalmat. Név-
soruk az iskola honlapján (www.dgyamk.hu) 
megtekinthető, de az újságolvasók kedvéért 
itt is megjelentetjük. 
 

Iskolai eredmények a 4. oldalon! 

A TIOP-1.1.1/07/01 kódszámú kiíráson Apátfalva Község Önkormányzata „Az abakusztól a digi-
tális tábláig” a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 
az apátfalvi Dózsa György Általános Iskolában című TIOP-1.1.1/07/1-2008-0145 azonosítószá-
mú pályázaton összesen 7.603.000 Ft-ot nyert. 
 

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény informatikai eszközállománya 5 db tantermi 
csomaggal, 9 db iskolai PC csomaggal, 1 db szerver és programcsomaggal, 1 db Wifi csomag-
gal bővült. 
A tantermi csomagok Smart Board interaktív táblát, ultrarövid vetítési távolságú projektort és 
laptopot tartalmaznak, így a következő tanévtől az iskola diákjai a legmodernebb eszközökkel 
tanulhatnak. Az új eszközöket 20 pedagógus irányítása mellett használhatják diákjaink. 
A projekt nyitó rendezvényére 2011. június 29-én (szerdán) 10 órakor került sor, amelyre a meg-
hívottak mellett több érdeklődő is eljött. 
A rendezvényen az új eszközökkel felszerelt tantermeket tekintették meg és ki is próbálhatták 
azokat. 
 

Dózsa György Általános Iskola,  
6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
SZÜLETÉS 
Születés június hónapban nem történt. 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Júniusban házasságkötés nem történt! 
 
 

HALÁLESET 
Mező János  
Apátfalva, Széchenyi u. 59. Élt: 51 évet 
Sóki Pálné 
Apátfalva, Rákóczi u. 122. Élt: 77 évet 
Bálint Mihályné 
Apátfalva, Szabadság u. 9. Élet: 101 évet 

2011. JÚNIUSI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
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1. osztály: 
Mesemondó verseny: 
Varga Petra (Apátfalva II. hely, Magyarcsa-
nád: II. hely) 
Mátó Domonkos (Apátfalva III. hely) 
Versmondó verseny: Guti Kíra (különdíj) 
Víz világnapja:  
Mátó Domonkos (I. hely), Guti Kira (II. hely) 
Fák, virágok napja Magyarcsanád:  
Mátó Domonkos (II. hely) 
 

2. osztály:  
Mesemondó verseny:  
Balogh Víg Natália, Jakabovics Dávid, Varga 
Szabolcs 
Költészet napi versmondó verseny:  
Balogh Víg Natália, Jakobovics Dávid, Gőgös 
Milán 
Víz Világnapja:  
Jakobovics Dávid, Kerekes Balázs  
Idősek napja,  
Egészségügyi Világnap:  
Balogh Víg Natália, Varga Szabolcs 
Néptánc: Magyarcsanád, Szeged 
 

3.a osztály 
Iskolai mesemondó verseny:  
Luczó Dominik I. hely 
Városi mesemondó: Luczó Dominik különdíj 
Tolerancia nap Makó: Károlyi Amanda III. hely  
Víz Világnapja:  
Luczó Dominik I. hely, Szirovicza Fanni II. hely 
Városi és térségi helyesírási verseny:  
Luczó Dominik 10. hely,  
szépen szerepelt: Szirovicza Fanni 
Városi és térségi matematika verseny: 
Gyenge Kristóf 5. hely, Szirovicza Fanni 5. 
hely, Luczó Dominik 6.hely 
Bendegúz megyei nyelvész verseny:  
Luczó Dominik 7.hely,  
szépen szerepelt: Gyenge Kristóf, Farkas 
Viktória Maja 
Madarak és Fák Napja Magyarcsanád: 
Luczó Dominik I. hely, szépen szerepelt 
Szirovicza Fanni 
Bendegúz levelezős verseny:  
Luczó Dominik arany fokozat (anyanyelv, 
matematika, természetismeret), Szirovicza 
Fanni arany fokozat (anyanyelv) Gyenge 
Kristóf arany fokozat (anyanyelv), Bálint Natá-
lia arany fokozat (anyanyelv), Nagy Gergő 
bronz fokozat (anyanyelv, matematika) 
Makó városnapi torna 
3. hely (Nagy Gergő, Kovács Dávid, Gyenge 
Kristóf, Kerekes Martin 
 
3.b osztály 
Megyei Matematika verseny Szentes:  
Kerekes Márk (22.) 
Megyei nyelvészverseny Szeged: Varga Dániel 
Makó Életfa - karácsony 19 fő 
Makó matematika verseny:  
Joó Benedek, Sóki Krisztián, Kerekes Márk (4.) 
Makó helysírási verseny:  
Joszt Vivien (24.), Kerekes Márk (14.) 
Bendegúz levelező verseny:  

arany fokozat: Joó Benedek, Joszt Vivien, 
Borsos Mihály 
Szivárvány levelező verseny:  
arany minősítés: Borsos Mihály 
Nyelvész:  
Joszt Vivien, Joó Benedek, Molnár Petra, 
Varga Dániel (9.), Károly Tibor 
Mesemondó verseny:  
Borsos Mihály 
Versmondó verseny:  
Sóki Krisztián (3.hely) 
Víz Világnapja:  
Joó Benedek(3.hely), Borsos Mihály (4.hely) 
Madarak és Fák Napja Magyarcsanád:  
Borsos Mihály, Molnár Petra 
Benedek Elek verseny: 19fő 
 

4.a osztály 
Mesemondó verseny Apátfalva:  
Czifra Csaba, Borsos Nikolett, Antal Kamilla 
Tolerancia nap Makó:  
Rácz Katalin I.hely, Restás Laura, Janovics 
Andrea különdíj 
Víz Világnapja:  
Rácz Zoltán I.hely, Olsz Nóra V. hely 
Madarak és Fák Napja Magyarcsanád:  
Langó Dorina, Gyenge Rebeka, Antal Kamilla 
Mesemondó verseny Magyarcsanád:  
Borsos Nikolett II. hely 
Versmondó verseny Apátfalva:  
Borsos Nikolett I.hely, Antal Kamilla, Varga 
Máté, Rácz Zoltán 
Helyesírási verseny Makó: 
Antal Kamilla 
Szivárvány levelező verseny:  
Antal Kamilla - természetismeret, kis nyel-
vész; Czifra Csaba - kis nyelvész 
Osztályszereplés:  
énekkar, március 15-i ünnepi műsor, "Virágos 
Apátfalváért" rendezvényen osztályszereplés 
 

4.b osztály  
Víz világnapja: Szegedi Zsolt II. hely 
 
5.osztály 
Víz világnapja:  
Dalmadi Nikolett és Rádai László 
 

6.osztály: 
MOZAIK levelezős tanulmányi verseny: 
Jakabovics Márk - természetismeret 
Víz világnapja:  
Jakabovics Márk, Károlyi Vivien, Nagy Zita 
Madarak és Fák Napja Magyarcsanád:  
Paku Viktor Ákos, Jakabovics Márk, Nagy 
Zita, Nagy Tifani, Langó Eszter 
 

7.osztály: 
TIT tehetséggondozó országos levelező ta-
nulmányi verseny: 
Kerekes Gergő - hadtörténet VI. hely 
Jakabovics Gábor - történelem VII. hely 

Antal Dániel - hadtörténet IX. hely 
Varga Zsolt - hadtörténet X. hely 
Madarak és Fák Napja:  
III. hely: Jakabovics Richárd, Jakabovics Gá-
bor, Kerekes Gergő, Keresztúri Tamás 
MOZAIK levelezős tanulmányi verseny:  
biológia: Kerekes Gergő, Jakabovics Richárd 
Víz Világnapja:  
II. hely: Jakabovics Richárd, Kerekes Gergő, 
Varga Zsolt 
 

8.b osztály 
Víz világnapja: II. hely Fazekas István 
Madarak és Fák napja:  
Pécsi Franciska, Szegedi Evelin, Sallai Vivi-
en, Kerekes Luca 
Angol verseny Pitvaros:  
Kerekes Luca, Szegedi Evelin 
MOZAIK levelező tanulmányi verseny:  
Kerekes Luca 
 
Sport eredmények 2010/2011 tanév 
Leány foci (felsős lányok): 
Pünkösd kupa Földeák I. hely 
Dér Kupa Csanádpalota III. hely 
Makó térségi diákolimpia III. hely 
JAG kupa Makó IV. hely 
 

Fiú foci: 
Návay nap Földeák I. hely (8.o) 
Dér Kupa Csanádpalota III. hely (8.o) 
Makó térségi diákolimpia futsal III. hely (8.o) 
Dózsa Nap Apátfalva I. hely (8.o) 
Pünkösd Kupa Földeák III. hely (8.o) 
Csanád Kupa Magyarcsanád I. hely (8.o) 
Makó térségi diákolimpia II. hely (8.o) 
 

Pünkösd Kupa Földeák II. hely (4.o) 
Makó térségi diákolimpia IV.  hely (2.o), IV. 
hely (3-4.o) 
Városnapi focitorna III. hely (3.o); IV. hely 
(1.o); IV. hely (4.o); 
 

Díjazottak  
Makó térségi diákolimpia leány foci III. hely: 
Károlyi Leonetta, Farkas Leila, Putárik Fran-
ciska, Károlyi Laura, Mezei Hajnalka, Kerekes 
Luca, Raffai Bianka, Pécsi Franciska, Szege-
di Evelin, Sallai Vivien, Simon Viktória 
 

Makó térségi diákolimpia fiú foci II. hely: 
Koszta Zsolt, Juhász Gábor, Kardos Dávid, 
Jakabovics Richárd, Keresztúri Tamás, 
Pisech Károly, Olasz Márk, Varga Zsolt, Bor-
bély László, Vass András, Kerekes Gábor, 
Kardos Gábor, Köteles Attila, Kóródi Márk, 
Sinoros Sz. Mihály 
 
Jó tanuló, jó sportoló díj 
Alsó tagozatban: Szegedi Zsolt 4.b 
Felső tagozatban: Kóródi Márk 8.a 
Alsó tagozatban jó tanulmányi és sportered-
ményéért tárgyjutalomban részesült: 
Borsos Ákos, Vörös Péter 1.osztály 
Kóródi Tibor, Varga Szabolcs 2.osztály 
Farkas Gergő, Nagy Gergő 3.a osztály 
Kardos Bence, Varga Dániel 3.b osztály 
Varga Máté, Olasz Nóra 4.a osztály 
Kardos Gergő 4.b osztály 

Eredmények 
2010/2011-es tanév 
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Vári Berti és társulata 
ismét Apátfalván játszik! 
 

Variációk 
Táncest 

70 örömteli percben 
 

A rendkívül sokszínű magyar néptánc-
hagyomány és –kultúra egyedülálló az egész 
világon. A VARIDANCE ebből a sajátos 
kultúrkincsből merít; a tradicionális elemeket 
különböző táncstílusokkal (többek közt a 
sztepp, hip-hop, kortárs) és más műfajokkal 
(mint a cirkusz, színház, film) ötvözi és mo-
dern, különleges, egyedi stílussá varázsolja. 
Az ebben a szellemben színpadra állított 
művek alkalmasak kultúránk megismerteté-
sére, népszerűsítésére hazánkban és határa-
inkon túl is. Az elmúlt évek tapasztalatai 
meggyőzően bizonyítják, hogy az emberek 
szeretik és igénylik a magas színvonalú, 
művészi értékkel bíró, ugyanakkor könnyen 
befogadható, különleges produkciókat. 
 

A jövő VARIÁCIÓK 
 
VARIDANCE 
… bennünk lüktet a világ… 
A VARIDANCE Vári Bertalan Harangozó-
díjas táncművész, koreográfus társulata. 
A Varidance első, bemutatkozó előadása 
egyfajta válogatás az elmúlt tíz évben legna-
gyobb sikert aratott, emlékezetes koreográfi-
ákból, amelyeket a hagyományokra építve, 
de mindig új utakon járva és saját stílust 
teremtve alkotott meg a művész. Munkái 
friss, egyéni látásmódról, „határtalan” műfaj-
ismeretről tanúskodnak; koreográfiái új szí-
nekkel gazdagították a magyar táncművészet 
palettáját. 

Természetesen az alkotó kicsit más 
szemmel tekint vissza korábbi munkáira – 
egy évtized hosszú idő; van, amit a maxi-
mumra törekvő művész ma már másképpen 
csinálna. A kezdeti szív és lélek, a tánc iránti 
alázat, amely segített megálmodni és szín-
padra állítani az ismert műveket, mit sem 
változott. 

Ám – reményeink szerint – a sok év ta-
pasztalata, a szakmában eltöltött idő elég 
garancia arra, hogy a sikeres koreográfiákat 
alkotójuk újraértelmezve új köntösbe bújtas-
sa, ha úgy tetszik: át”vári”álja…  

 
Az előadás  

2011. július 29-én pénteken 19 órakor 
lesz a Faluházban nagytermében. 

A Faluházban korlátozott számban kap-
hatóak az előadásra jegyek, 

a Faluház nyitvatartási idejében,  
2011. július 11-től. 

A jegyek 2.000,-Ft-os, és 1.500,-Ft-os áron 
vásárolhatóak meg. 

II. Szent Iván éji 
tűzugrás 

 
Apátfalván második alkalommal rendeztük 
meg a Szent Iván éji tűzugrást, melyen eb-
ben az évben nemcsak az apátfalviak, ha-
nem külföldi csoportok is részt vettek. 

A vendég csoportok megérkezése után a 
rendezvény menettánccal kezdődött a falu 
utcáin. A látványos, néptáncos vonulás és hívo-
gató után a Faluház nagyterme megtelt nézők-
kel az ünnepi műsorra. A külföldi csoportok 
közül elsőként a mezőtelegdiek szerepeltek. 

A Romániából érkező Pacsirták néptánc 
csoport 2003-ban alakult a néhai Nagy Albert 
szakmai irányítása mellett. Célja újratanítani 
a Sebes - Kőrös menti magyarságnak a népi 
kultúránk kincseit, népdalaikat, néptáncaikat. 

A csoport helybéli oktatója: Szoboszlai 
Gáspár Edit, Szegedről pedig, néhai Nagy 
Albert mellett, Tőtős Hortenzia, Preszner 
Rihárd és Gombos András. 

Nagy sikert aratott a törökországi Hasad 
Tánccsoport, mely 1979-ben alakult. Célja 
kutatni és megtanítani táncaikat, hagyomá-
nyaikat megörökíteni a következő generáci-
óknak. Az együttes három korosztályból 
tevődik össze. Minden évben táborokat szer-
veznek, ahol táncosaikat, és zenészeiket 
tanítják. Számos helyen vendégszerepeltek, 
országon belül és kívül. Az elmúlt egy évben 
Bosnia Hercegovinában, Portugáliában, Bul-
gáriában, Cypruson jártak. Az együttes veze-
tője: Orhan Yazici, koreográfus, tréner: 
Osman Áktás volt. 
 
Az apátfalviakat a Hagyományőrző csoport, 
Kardos István Néptánc Csoport valamint a 
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
néhány tagja képviselte. 

Az ünnepi műsort az apátfalvi Kardos 
István Néptánc Csoport kalocsai táncokkal 
nyitotta meg. A táncosokat Ciceri Attila, Prém 
Brigitta és Ciceri Adrián kísérte. 

A Hagyományőrző Csoport dél-alföldi 
táncokat mutatott be. A Kerekes Márton Nép-
dalkör és Citerazenekar tagjai, Antal Enikő, 
Keresztúri Ildikó, Mezei Annamária és Tóth 
Tamás kísérte a Csoportot citerán. A néptánc 
csoportok vezetője és koreográfusa Tőtős 
Hortenzia. 

A műsor után a Faluház előtti téren látvá-
nyos tűzugrásra invitálták a táncosok a falu 
lakosságát, melyen az apátfalviak is szép 
számmal vettek részt. A közös tánc szép 
zárása volt a rendezvénynek. 

 
 

A csapatok részvételének szervezéséért 
köszönet illeti Tőtős Hortenziát. 

A program megvalósításában nagy segít-
séget nyújtott a Hagyományőrző csoport több 
tagja, és a Faluházat segítő önkéntesek. 
Munkájukat köszönjük! 

Falunaphoz kapcsolódó 
információk 

 

Lovas felvonulás 
2011. július 24-én, vasárnap kerül sor a 
Lovas napra mely 8. 00-kor lovas felvonulás-
sal veszi kezdetét a falu utcáin. 
A lovas felvonulás a Faluház elől indul az 
alábbi utcákat érintve: 
 

Maros utca, Kölcsey utca, Kossuth utca, Ke-
reszt utca, Rákóczi utca, Nagyköz utca, Szé-
chenyi utca, Kölcsey utca, Cserépszín, Árpád 
utca, Jókai utca, Dózsa György utca, 43-as 
főút, Rózsa utca, Béke utca, Kereszt utca, 
Régi futballpálya. 
 

Elszármazottak találkozója 
2011. július 23-án szombat délután, szintén 
a Falunapok – Szent Anna Napok programso-
rozat keretében „Elszármazottak találkozóját” 
tartunk, melyre szeretettel várunk minden 
elszármazott, hajdani apátfalvi lakost. 

Sajnos mindenkit személyesen nem ke-
reshetünk meg, ezért kérjük, az apátfalvi lako-
sokat, hogy rokonaik, ismerőseik elérhetősé-
gét juttassák el a Faluházba, hogy méltókép-
pen meghívhassuk az elszármazottak találko-
zójára. 
 

Szeretettel várunk minden Apátfalváról 
elszármazottat az összejövetelre! 
 

Tárcsa – party 
A falunapi programok egyike a Tárcsa – party, 
melyre grillen, illetve tárcsán sütni szerető 
csapatok (6 fős) jelentkezését várjuk. 
A Tárcsa-party verseny, melynek nevezési 
díja 1.000,-Ft csapatonként.  
Minden résztvevő csapat 2 kig csirkemellett 
kap a versenyhez.  
Székeket és asztalokat biztosítunk. 

Az összes egyéb kelléket a csapatoknak 
kell magukkal hozni (tárcsa, fűszerek, egyéb 
kellékek). 
 

A csapatokat „nagy tapasztalattal bíró” zsűri 
fogja értékelni. 
 

A versenyre jelentkezési határidő: 
2011. július 18. 18 óráig a Faluházban! 

 

Amatőr ping-pong verseny 
A Falunapi programsorozat egyik eleme az 
amatőr ping-pong verseny.  
A versenyre nevezni lehet 2011. július 11-
étől július 20-ig a Faluházban, nyitvatartási 
időben. 
 

Erős ember vetélkedő 
A falunapi erősember vetélkedőre a nevezé-
seket 2011. július 11-től július 20-ig lehet 
leadni a Faluház nyitvatartási idejében 



6.                                                             Apátfalvi Hírek                                         2011. július 

 
 
 

 

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

Vasárnap: zárva 
 

fűrészárú 
tégla,cement, 

mész, festékek,  
szög és csavar árúk 

 

Bíró Antal 
H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 

06-20/473-32-36 
06/20/326-48-26 

BÍRÓ-KER 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési  

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

 Koporsós és urnás temetések lebonyo-
lítása 

 Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is 
 Kegyeleti tárgyak értékesítése 
 Gyászjelentés újságban való megjele-

nítése 
 Ügyelet a nap 24 órájában 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

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

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:  
6931 Apátfalva, Templom u. 69. 

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 
Tel.: 62/520-040 

Lapzárta: minden hónap 3-án 
Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes 

Készült: 1400 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Makói Nyomda 
ISSN 2060-8039 

TEMETKEZÉS 
 

A Csongrád Megyei  
KEGYELETI KFT 

Kirendeltsége 
APÁTFALVÁN! 

 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.  

(Temetőnél) 
VIRÁGBOLT 

 

Képviselőnk:  
Frankné Varga Zsuzsanna 

 

Ügyelet: éjjel-nappal:  
06/30/565-8384 

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!  

BÚCSÚRA, 
TÖMÖTT KACSA 

IRATHATÓ! 
Megrendeléseket július 31-ig 

tudunk elfogadni. 
Varga Zoltánné 

Tel.: 06/20/923-85-83 

„Pihenj, Te drága szív, megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod, nem tudjuk feledni. 
Itt hagytál bennünket, még el sem búcsúztál. 
Szerető szívünkre mély bánatot hagytál. 
Most is vérzik szívünk, nincs semmi vigasza, 
Elfeledni Téged, Nem lehet soha!” 

 

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak,  
akik drága szerettünk, 
 

Sóki Pálné 
Tóth Mária 

 

búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút 
és virágot helyeztek, mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. 
 

Gyászoló család 

Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó 
állapotú parasztház ipari árammal a Szabad-
ság utcában eladó! Irányár: 3.500.000,- Ft  
Tel.: 06/30/606-68-38 

LOLITA ABC 
Apátfalva, Kereszt u. 23. 

 

ÜZLETÜNK  
LEGÚJABB AJÁNLATA: 

 

HELYBEN SÜTÖTT 
FINOM SÓS és ÉDES 

SÜTEMÉNYEK, PIZZÁK  
a LÁTVÁNYPÉKSÉGTŐL 

 

Továbbra is minden nap 
FRISS ZÖLDSÉG és GYÜMÖLCS, 

BAROMFI ÉS SERTÉSHÚS,  
valamint megrendelésre  

MARHAHÚS kapható. 
 

Minden nap délután 4 órától  
friss FORRAI kenyér  

változatlan áron. 
 

Üzletünk előtti 
TEJAUTOMATÁBÓL  

FRISS HÁZITEJ 
150,- Ft/liter áron  

ÉJJEL-NAPPAL megvásárolható! 
 

UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL  
ÉS KEDVEZŐ ÁRAKKAL 

VÁRJUK  
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

 

NYITVA TARTÁS: 
MINDAN NAP: 05-től 20 óráig 

 

LOLITA ABC  

„Szeretteim, én már elmegyek, 
Küzdöttem, de már nem lehet. 
A csend ölel át és a szeretet, 
Isten veletek.” 

 

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak a 
kedves rokonoknak, 
ismerősöknek,  
hogy drága halottunk 
 

Bálint Mihályné 
Imre Julianna 

 

búcsúztatásán megjelentek, sírjára a szere-
tett virágait elhelyezték, hogy fájdalmunkat 
enyhítsék.  
Külön köszönetet mondunk Sziebig doktor 
úrnak a fáradozásáért. 
Külön köszönetet mondunk a plébános úrnak  
a sok fáradozásért. 
Külön köszönetet mondunk Varga plébános 
úrnak a szép búcsúztatásért, a kántor úrnak 
a hálás odaadásáért. 
 

Gyászoló család 

15 kislánc makói hosszú gyökér  
locsolt területről, földjében eladó! 

Érdeklődni lehet: 
06/30/642-79-14 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
2011. augusztus 17.-én 10-14 óra 

közötti időszakban  
Apátfalván a gázszolgáltatás  

karbantartási okok miatt szünetel. 
 

Köszönjük türelmüket és megértésüket  
ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 

APÁTFALVI HÍREK: 
Hirdetés leadás 

a Polgármesteri Hivatalban,  
minden hónap 3-ig! 


