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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 

APÁTFALVÁN
2015 június 4-én, csütörtökön tartotta 
Apátfalva Község Önkormányzata kö-
zös települési megemlékezését a Tria-
noni békediktátumról.

A 95. évfordulóra emlékeztünk, hason-
lóan az ország többi településéhez. Azon-
ban számunkra mégis kiemelkedő fon-
tossággal bírt ez a nap: első alkalommal 
emlékeztünk közösen, az önkormányzat 
felhívására.

A Himnusz után Szekeres Ferenc polgár-
mester nyitotta meg az emlékműsort, me-
lyet a Székely Himnusz követett Czigeld-
rom Korom Judit és Guti Kira előadá-
sában. Kis Enikő verset mondott, majd 
Czigeldrom Korom Zoltán a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
tagja tartott ünnepi beszédet.
Czigeldrom Korom Zoltán nemcsak a 
kor történelmi eseményeire emlékezte-
tett, Apátfalva érintettségét, veszteségeit 
is felidézte:

„Kisebb hazánk, Apátfalva is sokat veszí-
tett, hiszen a román megszállás alatt kb. 
80 millió korona értékű termény, állat és 
gép, a Maroson túli földekből több, mint 
ezer hold, egy közúti híd és egy vasúti híd 
forgalma esett áldozatul a trianoni térkép 
formálók jóvoltából. Nem is beszélve ar-
ról a kárról amit az évtizedekre elszakított 
családoknak, rokonoknak, barátoknak és 
emberi kapcsolatoknak okoztak.”
Kucsora István Sajó Sándor Magyarnak 

lenni című csodálatos költeményét sza-
valta el, majd az Önkormányzat, az intéz-
mények, és a civil szervezetek képviselői 
a megemlékezés koszorúit helyezték el a 
Szoborkertben a Kopjafánál.
Első közös megemlékezésünknek égi ke-
retet adott az időjárás: az ünnepség előtt 
és után közvetlenül kiadós zápor kapta el 
az ünneplőket, míg a megemlékezés nap-
sütéses időben zajlott.
Úgy gondolom, Apátfalva méltó módon 
emlékezett meg a magyar nemzet számá-
ra oly meghatározó veszteség évforduló-
járól és a nemzeti összetartozásról. Te-
gyük ezt meg minden esztendő júniusá-
nak 4. napján. Közösen, együtt, nemcsak 
veszteségünkre, de összetartozásunkra, 
magyarságunkra, jövőnkre is gondolva.

„–Én népem! múltba vagy jövőbe nézz!…
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!…”

(Sajó Sándor: Magyarnak lenni)

Szekeres Ferenc polgármester

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt az

Apátfalvi Hősök Napja 
alkalmából rendezendő első 

megemlékezésünkre.
A községi megemlékezés helyszí-
ne: Szoborkert, I. Világháborús 
emlékmű
A megemlékezés időpontja: 2015. jú-
nius 23. kedd, 17 óra
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. május

SZÜLETÉS:
Május 5.: Márton Maja Hanna
Édesanyja: Izsák Kitti
Édesapja: Márton Máté
Apátfalva, Széchenyi I. u. 4/A.

Május 6.: Nádasdi-Szécsi Noémi
Édesanyja: Szécsi Krisztina
Édesapja: Nádasdi Sándor
Apátfalva, Rákóczi F. u. 31.

Május 15.: Jani Bence
Édesanyja: Czégény Anikó
Édesapja: Jani Attila
Apátfalva, Templom u. 150.

Május 27.: Barna Máté Imre
Édesanyja: Beke Kinga
Édesapja: Barna Imre
Apátfalva, Pacsirta u. 8.

HALÁLESET:
Mátó Antal
Apátfalva, Széchenyi I. u. 144.
Élt: 95 évet

Károlyi Jánosné (Kolompár Irén)
Apátfalva, Cservölgy u. 4. Élt: 65 évet

Suhajda Istvánné (Diós Irén)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 58. 
Élt: 79 évet

Tóth Sándor
Apátfalva, Ady E. u. 7. Élt: 70 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Imre Nándor és Pajkó Krisztina
Apátfalva, Béke u. 11.

Helyesbítés:
Az áprilisi anyakönyvi eseményekben 
tévesen került megjelentetésre a vő-
legény neve:
Langó Norbert és Szűcs Anikó Apát-
falva, Templom u. 2. 

2015. május 26-án ülésezett a 
képviselő-testület

 � Tájékoztató hangzott el az Apátfal-
vi Bíbic Óvoda 2015/2016-os nevelési 
év előkészítéséről, a csoportok létszá-
mának meghatározásáról, felkészülés a 
nevelési év kezdéséről. A 2015/2016-os 
nevelési évre az apátfalvi óvodában 26, 
a nagylaki óvodába pedig nem került 
beíratásra egy gyermek sem. Az óvoda 
a programjában felvállalta a sajátos ne-
velési igényű és BTM gyermekek fejlesz-
tését, a hátrányos és a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek felzárkózta-
tását, a cigánygyermekek speciális fej-
lesztését, segítségnyújtást a rendszeres 
óvodába járáshoz és az óvodából való 
hiányzás csökkentését. A személyi felté-
telek jelenleg megfelelnek a köznevelési 
törvényben foglaltaknak.

 � A képviselő-testület elfogadta és tá-
mogatta az Apátfalvi Bíbic Óvoda átszer-
vezését egységes óvoda-bölcsődévé. Az 
egységes óvoda-bölcsődében egy csoport 
alakítható ki, és az egységes óvoda-böl-
csődében a bölcsődés korú gyermekek 
száma nem haladhatja meg az öt főt. A 
gyerekek ingyenesen tartózkodhatnak az 
intézményben, nem kell a szülőknek gon-
dozási díjat fizetni.

 � A képviselő-testület megtárgyalta a 
2014. április óta benyújtott pályázatokat.

 � Tájékoztató hangzott el a község-
ben folyó tömegsportról, az oktatási és 

nevelési intézményben folyó sportolási 
lehetőségekről.

 � Elfogadásra került Apátfalva Község 
Önkormányzatának 2015. évi költségveté-
séről szóló módosítási javaslata.

 � Módosításra és elfogadásra került a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátásokról szóló 
rendelet.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta az Apát-
falvi Dózsa György Általános Iskola in-
tézményvezetői pályázatait, és felkéri a 
KLIK-et a pályázatok szakmai alapon tör-
ténő elbírálására.

 � Magyarország helyi önkormányza-
tairól és a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényekben foglaltak alapján az óvo-
dai nevelési feladatok ellátására Közne-
velési Szerződést köt 2015. szeptember 1. 
napjával kezdődően Nagylak Község 
Önkormányzatával.

 � Elfogadásra került Apátfalva Köz-
ség Önkormányzatának 2014. évben le-
folytatott közbeszerzéseinek statisztikai 
összegzése.

 � Tájékoztató hangzott el az apátfalvi ro-
mos és lakatlan ingatlanokról.

 � A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtá-
sáról és az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről szóló jelentését követően az 
interpellációkra került sor, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

 � Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
 �  A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési ta-

nácsadást biztosítunk.
 �  Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások 

során.
 �  Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési 

és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

Telefon: (70) 253-2910, (70) 432-8868, email: valsagkezeles2008@gmail.com       www.bankikarosultak.hu
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

APÁCAI KIRÁNDULÁS
Településünk régóta ápol testvér-telepü-
lési kapcsolatot az erdélyi Apácával. Ré-
gi tervünk volt, hogy a két község iskolái 
is szoros együttműködést alakítsanak ki 
egymással. Erre a 2014-2015.tanév során 
kerülhetett sor. A KLIK Makói Tanke-
rület pályázatot nyújtott be külföldi test-
vériskolai kapcsolat kiépítésére, illetve 
fenntartására, amelynek azonosítója: TÁ-
MOP 3.3.14/B-14/1-2014-0029 B. Ennek 
keretében decemberben már jártak ná-
lunk az apácai gyerekek és kollégák. Má-
jus 7-8-9-én viszonoztuk látogatásukat. A 
vendéglátók nagy szeretettel fogadták cso-
portunkat. Diákjaink számára rendkívüli 
élmény volt már az utazás is, hiszen sokan 
voltak közöttük olyanok, akik még nem 
jártak a határon túl, nem láttak még „iga-
zi”hegyeket. Útban Apácára kis kitérőt tet-
tünk, meglátogattuk Vajdahunyad várát. 
Útközben láttuk a sólymosi, a dévai vá-
rat, elhaladtunk a Fogarasi havasok mel-
lett. Vendéglátóink a kifogástalan ellátás 
mellett tartalmas programot biztosítottak 
számunkra. Megismertük az apácai isko-
lát, bepillanthattunk az ott folyó munkába, 
sőt diákjaink néhány órára be is kapcso-
lódhattak néhány kézműves foglalkozásba, 
kipróbálhatták a „bogozást”, a kőfestést. 
Meglátogattuk az Apáczai Csere János 
emlékszobát, a helytörténeti gyűjteményt. 
Szakmai tapasztalatcserét folytattunk a 
tantestület tagjaival. Délután Brassóba 
utaztunk, ahol a Cenkről nyíló panoráma 
elénk tárta Brassó történelmi belvárosát, 
ahol később megtekintettük a híres Fekete 
templomot. Jártunk az Olt partján, láttuk 
az apácai vár romjait és diákjaink a he-
lyi gyerekek segítségével kipróbálhatták 
a „kakaspuskákat”, hiszen bemutatták ne-
künk a hagyományos húsvéti kakaslövést. 
a sok program mellett jutott idő játékra, 
beszélgetésre is. A gyerekek az apátfalvi 
találkozás nyomán ismerősként köszönt-
hették egymást az apácai gyerekekkel és 

tovább erősödhetett közöttük a decemberi 
találkozás óta interneten szövődő barátság.
Tartalmas napokat tölthettünk Apácán, 
amiért köszönetünket fejezzük ki a KLIK 
Makói Tankerületének, hiszen a program 
anyagi hátterét ők biztosították pályázati 
forrásból. Köszönetünket fejezzük ki ven-
déglátóinknak, Bölöni László polgármes-
ter úrnak, Lázár Ildikó aligazgató asszony-
nak és Simon László tiszteletes úrnak.

A pályázati programot egy nyári, Eger 
környéki táborozás zárja, ami azon-
ban nem jelenti a két település iskolái 
közötti kapcsolat végét. Továbbra is 
szeretnénk együttműködni testvértele-
pülésünk iskolájával és Apáca község-
gel. E szándék megvalósulását mi sem 
támogatja jobban, mint a két település 
diákjai között kialakult őszinte érdeklő-
dés és barátság.

APÁTFALVI DIÁKOK 
A FŐVÁROSBAN

A 2015. június 18-án Budapesten a Hősök terén a Budapesti Fesztivál Zenekar egy 
koncertet szervez, amelyen az ország különböző településeiről hívott meg iskolá-
kat, hogy diákjaik (20–25 diák iskolánként) tánccal vegyenek részt a produkcióban. 
A tánc koreográfusa Vári Bertalan táncművész, aki személyesen járt közben azért, 
hogy szülőfalujának iskolásai is szerepelhessenek. A jelentkezők közül kiválasztott 
diákok a faluházban Csenteri Andrea óvónő, táncpedagógus vezetésével készülnek 
a közelgő eseményre. Próbáikat meglátogatta már Vári Bertalan is, aki le is vezette 
az egyik próbát. A munkában segítséget nyújt még Varga József szintén apátfalvi 
származású táncművész táncpedagógus. A rendezvény napján az utazást és a teljes 
ellátást a szervezők biztosítják a gyerekek számára. Kísérőként a gyerekekkel utaz-
nak az apátfalvi iskola pedagógusai közül néhányan. Az érdeklődő szülők számára 
is folyamatban van az utazás szervezése.
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TANULMÁNYI VERSENYEK
Iskolánk alsós tanulói április és május hónapban tanulmányi ver-
senyeken vettek részt. Közülük sokan szép eredményeket értek el.

Városi és Térségi helyesírási verseny (Kálvin téri Reformá-
tus Általános Iskola szervezésében):

2. osztály Ábel Dávid 12. hely
 Luczó Diána 23. hely
 Felkészítőjük: Restás Marianna

3. osztály Veréb Márk 14. hely
 Fazekas Andrea  18. hely
 Felkészítőjük: Csávás Antalné

4. a osztály Kónya Zoltán 7. hely
 Felkészítője: Tisza Jánosné

KLIK Makói Tankerület által szervezett Városi és Térségi 
helyesírási verseny:

2. osztály Ábel Dávid 4. hely (holtverseny)
 Varga Zsófia 13. hely
 Luczó Diána 16. hely
 Felkészítőjük: Restás Marianna

3. osztály Balogh Nikolett 6. hely (holtverseny)
 Fazekas Andrea 10. hely

 Veréb Márk 15. hely
 Felkészítőjük: Csávás Antalné

4. a osztály Kónya Zoltán 5. hely
 Jung Fanni 6. hely (holtverseny)

KLIK Makói Tankerület által szervezett Városi és Térségi 
matematika verseny:

4. a osztály Kónya Zoltán 8. hely
 Borbély Boldizsár 16. hely
 Sóki Marcell 18. hely
 Felkészítőjük: Földesiné Fazekas Gizella

4. b. osztály Dobos Gábor 4. hely
 Molnár Fruzsina 16. hely
 Kerekes Bence 19. hely

 Felkészítőjük: Zomboriné Őze Edit

Bendegúz levelező verseny:
2. osztály Ábel Dávid anyanyelv 7. hely
  környezet 9. hely
 Varga Zsófia anyanyelv 19. hely

Valamennyi tanulónak és pedagógusnak gratulálunk és kö-
szönjük fáradozását!

Alsós munkaközösség

FELHÍVÁS!
Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

HAGYOMÁNYŐRZŐ 
TÁBORT

szervez.

Időpontja: 2015. Július 13–Július 19-ig. (7 nap)
Helye: Apátfalvi Erdei Iskola (Szigetház)

A TÁBOROZÁS DÍJTALAN!
Kérem a kedves szülőket, ha iskolás gyermeke részt kíván 
venni a táborban, jelentkezzen a Cigány Közösségi Házban 
nyitvatartási idő alatt.

Károlyi Sándor elnök

FELHÍVÁS!
Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete 150 000 Ft keretösszeggel Ösztöndíj pályá-
zatot képez felső tagozatos cigánytanulók részére az alábbi 
feltételekkel:

– Jó és kiemelkedő tanulmányi eredmény
– Példamutató magatartás

Előnyt élveznek azon cigány tanulók, akik részt vesznek a 
Cigány Önkormányzat Tanodai programjában.
Az ösztöndíj mértéke:

–  Jeles és kitűnő tanulmányi eredményt elérők esetén 
10 000 Ft + Könyvjutalom 

– Jó tanulmányi eredményt elérők esetén 8.000 Ft
A pályázatra jelentkezési mód év végi iskolai bizonyítvány 
másolata, amely leadható a Cigány Közösségi Házban nyit-
vatartási idő alatt. (Apátfalva, Rákóczi utca 30.)

Károlyi Sándor elnök
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Apátfalva Község Önkormányzata 2015. 
május 25-én pünkösd hétfőn fúvószene-
kari koncertre hívta el községünkbe a 
Makói Általános Iskola Fúvószenekarát 
és az Alföldi Olajbányász Fúvószenekart 
Szolnokról. A kezdeti rossz idő ellenére a 
vendégzenekarok vállalták az utcai menet-
zenét és felvonulást. A koncert a Faluház 
nagytermében került megrendezésre, te-
kintettel az esős időre. Az ünnepi rendez-
vényt Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpol-
gármester nyitotta meg, Borbély Andrásra, 
Apátfalva díszpolgárára emlékezve.

A két zenekar 
felváltva adott 
elő klasszikus 
és könnyű-
zenei műve-
ket, többek 
között Ludo-
vika indulót, 
Brahms: VIII. 
magyar tán-
cot, Thriller 
könnyűzenei 
feldolgozást, 
és a The Vil-
lage People: 
Y.M.C.A.-t. A közönség nagy tapssal kö-
szönt meg minden egyes műsorszámot. 
A zenekarok közös előadásában a műsor 
zárásaként két indulót halhattunk: Kraul 
Antal: Magyar díszmenet induló (vezé-
nyelt Deák Sándor) és Müller József: Fe-
hérvári induló (vezényelt Sóki Ferenc), 

melyek után a közönség vastapsának 
köszönhetően ráadásban is volt részünk. 
A majd két órás előadás után a karna-
gyokkal közösen Szekeres Ferenc polgár-
mester úr koszorút helyezett el Borbély 
András emléktábláján, a Művelődési Ház 
főbejáratánál.

PÜNKÖSDI FÚVÓSZENEKARI KONCERT

Igen. Ezt vallják azok a zenész tanulók is, 
akik az elmúlt héten 2015. május 28-án 
zenei bemutatóval kedveskedtek a szép 
számú közönségnek. A kicsik gyermek-
dalokat és népdalokat adtak elő furulyán, 
a nagyobbak már kánonokat kettő-, sőt 
három szólamú dallamokat is játszottak. 
A közönség lelkesen tapsolta meg a pro-
dukciókat, és bizony nem egy apuka vagy 
nagyszülő meghatottan ült, és büszkélke-
dett gyermekével, unokájával. 
Külön öröm volt számunkra, hogy kis kon-
certünket jelenlétével megtisztelte Szekeres 
Ferenc polgármester úr és a művelődési ház 
vezetője, valamint több tanító néni is.  Ezek 
a gyerekek az év folyamán játékukkal színesí-
tették az ünnepeket, például anyák napi, isko-
lai ünnepségek, egyházi és községi ünnepek. 
Azt remélem, hogy a továbbiakban is foly-
tathatjuk ezt a munkát és a jövőben még 
színvonalasabb produkciókkal színesít-
hetjük az előbb említett ünnepeket. 

Fellépő tanulók: 
Óvodás: Veréb Vanda – furulya.
1. osztályosok: Bitter Ingrid – furulya, 
Kurusa Fanni – furulya, Darula János – 
furulya, Varga Szilárd – furulya. 
3. osztályosok: Molnár Rebeka – furulya, 
Molnár Regina – furulya, Joó Sebestyén 

– furulya, Veréb Márk – trombita, Kerekes 
Nóra – zongora.
Felsős és gimnáziumi tanulók: Kerekes 
Márk – zongora, Veréb Virág – klarinét, Ko-
vács Enikő – klarinét, Varga Petra – klarinét, 
Szalma Luca – fuvola, Joó Rebeka – zongora. 

Mátó Mátyás

…„ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN” (Máté Péter)

FALUHÁZ
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FALUHÁZ
2015. június havi programok

2015. június 9. 16.00
Iskola után hogyan tovább c. előadás 

(előadó: Gál Veronika)

2015. június 12. 17.00
Néptáncos évadzáró 

(Kardos István Néptánccsoport, oktató: Csenteri Andrea)

2015. június 17. 18.00
Civil szervezet alapítása c. előadás 

(előadó: dr. Halasi Barbara)

2015. június 22. 19.00
Nitrátérzékeny területek adminisztrációja c. előadás 

(előadó: Nagy Csaba falugazdász)

2015. június 24. 19.00
A hatékony gyomirtás eszközei és tudnivalói a kiskertekben 

(előadó: Sipos József)

2015. július 11. 9.00
Babaruhabörze

A programok részleteit a plakátokon 
ismertetjük a későbbiek folyamán.

TESZEDD PROGRAM
A TeSzedd országos szemétszedő programhoz csatlako-
zott községünk is. A felnőttek és az Ifjúsági Csoport 2015. 
május 16-án vettek részt az akcióban. Ezt megelőzően a 
helyi óvodás és az általános iskolás gyermekek is kivették 
a részüket környezetünk megszépítésében. Az óvodák-
hoz tartozó háztömbök és játszóterek, valamint az iskolát 
körülvevő utcarészek tisztításában és szemétszedésében 
vettek részt. A felnőtt önkéntesek a Maros parton felgyü-
lemlett lakossági hulladékok összegyűjtésére vállalkoztak. 
A meghirdetett napon a vállalkozó szellemű résztvevők 
a termáltól a Cservölgy átemelő szivattyúig gyűjtötték a 
szemetet két csoportban. Összesen 29 zsák hulladék gyűlt 
össze, melynek elszállításáról a program meghirdetője 
gondoskodott.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghív 

minden kedves érdeklődőt 
2015. június 17-én (szerdán) 18 órára a Faluház könyvtárába

A CIVIL SZERVEZETEK ALAPÍTÁSA, 
valamint a

A TERMŐFÖLDEK ADÁSVÉTELÉRŐL ÉS HASZONBÉRLETÉRŐL 
szóló előadások meghallgatására.

Előadó: Dr. Halasi Barbara ügyvéd
(Az előadásokon való részvétel ingyenes!)

NYÁRI TÁBOROK 
APÁTFALVÁN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és a gyerekeket, hogy meg-
felelő számú jelentkező esetén az alábbi táborokban vehet-
nek részt a gyerekek szünidőben:

NÉPTÁNC TÁBOR:
2015. június 29 – 2015 július 3.
Vezető: Csenteri Andrea
Jelentkezni lehet a Faluházban 2015. június 20-ig.
A tábor várható költsége 4000 Ft/fő.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR:
2015. július 6 – 2015. július 10.
Vezető: Monoki Mariann
Jelentkezni lehet a Faluházban 2015. június 29-ig
A tábor várható költsége: 4000 Ft/fő.

FOCI TÁBOR:
2015. július 13.– 2015. július 17.
2015. július 27. – 2015. július 31.
Vezető: Majó Ádám
Jelentkezni lehet Mátó Lajos igazgató úrnál az iskola 
gazdasági irodájában 2015. július 1-ig. 
A tábor költsége 9000 Ft/fő

INDIÁN TÁBOR:
2015. július 27 – július 31.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
Jelentkezni lehet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál 2015. július 15-ig. 
A tábor várható költsége: 3500 Ft/fő.

MÉDIA TÁBOR FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOKNAK:
2015. augusztus 3 – 2015. augusztus 07.
Vezető: Szirovicza Péter
Jelentkezni lehet a Faluházban 2015. július 27-ig. 
A tábor várható költsége 4000 Ft/fő.

A táborok programjairól a táborvezetők nyújtanak részlete-
sebb információt.
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LOVASNAP
Apátfalva Község Önkormányzata és a község lovasai a 

Szent Anna Napok keretében 
2015. július 26-án vasárnap 

jubileumi XX. Lovasnapot szerveznek
Program: 8.00 Lovas kocsis felvonulás a faluban, a megszo-
kott útvonalon. Akik szeretnének a fogatokra felülni, 7.50-re 
jöjjenek a Faluház elé.

9.30 Megnyitó, nevezések a régi focipályán, lovaspályán
10. 00 Hátas ügyességi verseny
12.00 Ebédszünet, tombola húzás I.
13.00 Póni fogathajtó verseny
15.00 tombola húzás II. Nagylovas gumiskocsis verseny
17.30 tombola húzás III. Eredményhirdetés

15 tombolaszelvény vásárlása esetén 1 db ebédjegyet adunk 
ajándékba, melyet délben babgulyásra lehet beváltani. 
100 Ft/jegy
A tombola fődíja: csikó, nyeremények: állatok hada, kézmű-
ves termékek
Kirakodóvásár, hátas gyermeklovagoltatás, kézműves műhe-
lyek, arcfestés.

Szervező: Darócz Károly, Vargáné Nagyfalusi Ilona

2015. Ígéret hava 9.
8. ÍJÁSZTALÁLKOZÓ APÁTFALVA

Hála Isten nem hiába kértük Őseink segít-
ségét, védelmét, reggel szép tavaszi napra 
ébredtünk.
A kellő előkészületek után már főtt két 
üstben a finom gulyásleves. A finom 
süteményekről az apátfalvi asszonyok 
gondoskodtak.
Az akadálypályát az íjászoknak előző nap 
előkészítette a férfinép. A jurtát már csü-
törtökön felépítettük, csütörtök és pén-
tek éjszakát már többen kinn töltötték a 
jurtában.
Szervezetten, gördülékenyen folytak az 
események.
Délelőtt 10 óráig regisztrálhattak a ver-
senyzők, így 41 fővel 4 csapat indult 
4 csapatvezetővel az akadályokat legyőz-
ni. Körülbelül két óra elteltével végeztek 
a különböző feladatokkal. Nemcsak fizi-
kailag, szellemileg is próbára tettük a ver-
senyzőket, mert legutolsó feladatként egy 
rovásírással írt közmondást, szólást kellett 
elolvasni – amit kisebb nagyobb sikerrel 
megoldottak.

A beérkezett csapatok tagjai olthatták 
szomjukat hideg szódával, de büfé is volt.
Megkezdődött a finom, bőséges gulyásle-
ves elfogyasztása, majd süteményekkel kí-
náltuk vendégeinket, amit szintén nagyon 
jóízűen ettek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Makóról, 
Szegedről, Békés megye több településéről 
is idelátogattak és részt vettek a versenyen.
A díjátadót izgatottan várták a versenyzők, 
hisz egyik csapattag sem tudhatta a másik 
csapatbeliről, hogy hogyan versenyzett.
Több kategóriában kaptak díjat a 
versenyzők:
férfi
I. Janecska János (Szögedi szittyák)
II. Krizsán Zoltán (Tótkomlós)
III.  Ördögh Csaba (Szögedi szittyák)
III. Magyar Richárd (Kiskunfélegyháza)

női
I. Dudás Bianka
II. Gondi Márta
III. Kiss Nóra

ifjúsági
I. Ménesi Normann (Szögedi szittyák)
II. Hornyik Tamás
III. Tóth Dániel

gyerek
I. Gera Bence (Szabad madarak)
II. Szalamia János Keve (Bökény népe)
III. György Sándor

Gratulálunk nekik. A díjak egy részét mi 
készítettük, de voltak felajánlások is.
Különdíjjal jutalmaztuk a legkorszerűbb 
öltözéket és a legidősebb legügyesebb 
hölgy is kapott különdíjat.

Úgy éreztük, a jelenlévők nagyon jól érez-
ték magukat, hiszen többen mondták, alig 
várják a 9. apátfalvi íjásztalálkozót.

Pappné Olga
Magyarcsanád, Bökény népe egyesület

DÓZSA–NAPI 
KALANDOK

Minden évben nagyon várjuk, hogy eljöjjön a Dózsa–nap.
A reggelt hagyományos felvonulással kezdtük. Ismertették 
velünk a programokat.
Elindultunk az állomásokra. A harmadik osztályosok-
nál csigatésztát lehetett készíteni. A második osztályban 
megtanulhattuk a kosárfonás művészetét. A negyedike-
seknél megismertük a helyi hímzést. Ezután a Faluházba 
mentünk táncolni. Utoljára a saját termünkbe mentünk 
citerázni.
A feladatok teljesítéséért pontokat lehetett kapni. A harma-
dik és a negyedik b. osztályok lettek az elsők.

A felső tagozatosok egy erőpróbán vettek részt. Aki sze-
retett volna, benevezhetett a Paraszt-olimpiára. Az osz-
tályunk nagyon jól érezte magát. Mindenki talált valami 
elfoglaltságot.

Reméljük, jövőre is ilyen lesz.
4. b osztály
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15. JUBILEUMI VIRÁGKIÁLLÍTÁS
2000-ben egy baráti beszélgetés nyomán 
megrendeztük az I. virágkiállítást, amit 
még 15 követett. 2015. május 25-én Pün-
kösd vasárnap 13. órakor kezdődött a ju-
bileumi virágkiállítás egy pünkösdi lány-
tánccal és Langó Imre települési képviselő 
megnyitó beszédével.
A látogatók megtekintették a Faluház Haj-
nal utcai termeiben a gyönyörű cserepes és 
kiültetős virágokat, Kónya István és Kónya 
Istvánné csodálatos munkáit, Rigó Angéla 
természetes anyagokból, gyógynövények-
ből készült szappanjait, krémjeit és olajait.
A könyvtárban kiállítást tekinthettek meg 
az érdeklődők a 15 év alatt kiállító embe-
rek munkáiból. Egy-egy bemutatót láthat-
tak Vargáné Nagyfalusi Ilona gobelin és 
vegyes, Varga Réka, Vargáné Antal Ilona 
gobelin és vegyes, Kakas Istvánné, Feke-
te Ilona és Fekete Antal munkáiból. Pécsi 
Mihályné kosárkötést mutatott be és szép 
kosarait állította ki. A Bökény Népe – Sza-
lamia János vezetésével, valamint volt még 
Gobelin kiállítás Bárnainé Váradi Ildikó, 
Varga Mihályné (Mefiné), Simon Mihály-
né, Szabó Istvánné munkáival és Mátó 
Istvánné csuhé fonása. A kiállítások meg-
tekintése után folytatódtak a műsorok. A 
Kardos István Néptánccsoport vezetőjük 
Csenteri Andrea, Kerekes Márton Nép-
dalkör és Citerazenekar vezetőjük Tóth 
Tamás műsoraiban gyönyörködhettünk. 
A kiállítás kezdésétől volt játszóház, kéz-
műves foglalkozás Kakas Istvánné és Szé-
les Istvánné vezetésével, valamint lovasko-
csizási lehetőség Darócz Károly és Paku 
József segítségével. A finom zsíroskenyér 
uzsonna után Kis Enikő verse és a Ma-
ros vidék Baráti Társaság bemutatkozása 
következett, melynek vezetője Szilágyi 
Sándorné.
Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája nagysikerű di-
vatbemutatóját láthattuk Kovácsné Csi-
kota Szilvia vezetésével, majd a „Perec” 
Apátfalvi fiatalok köre következett, Mátó 
Lajos, és Mátó József előadását hallhat-
tuk. Egy rövid szünet után az Apátfalvi 
Hagyományőrző csoport nagysikerű mű-
sora volt látható. A rendezvény vasárnapi 

záró száma a virágkötészeti bemutató volt. 
Ádok Jánosné, Verébné Szabó Tünde és 
Simon Mihályné készítették a gyönyörű 
csokrokat, amiket a tombolán sorsoltak 
ki. Ezután megköszöntem a sok-sok segít-
séget oklevéllel és virággal. Csomor Nóra 
gyönyörű éneke után kezdődött a finom 
vacsora, amit Langó Mátyás és családja 
készített, utána sok finom házi sütemény 
került az asztalra. Ügyes kezű asszonyok 
készítették és az elmaradhatatlan Pátfalvi 
bélest, amit Langó Zsolt és Langóné Sági 
Mónika sütött kemencében. Ezután haj-
nalig tartó bál zárta a Pünkösd Vasárnapi 
XV. virágkiállítást.
Támogatóim, segítőim: családom – Simon 
Mihály, ifj. Simon Mihály, Simon Ildikó, 
Simon Tímea-, Langó Imre, Langó Imré-
né, Langó Attila, Langó Róbert, Langóné 
Gyenge Zsuzsanna, Gyenge Mihály, ifj. 
Gyenge Mihály, Fodorné Kerekes Anna, 
Juracsek János, Joó Julianna, Borbély Ist-
ván, Kiss Mihályné, Pillér Takarékszövet-
kezet, Restás Györgyné, Varga Orsolya, 

Varga Rózsa, Kerekes Róbert, Kerekes Ró-
bertné, Imre János, Imre Jánosné, Tóthné 
Kávai Éva, Tóth Imre, Szigeti Ferencné, 
Simon Emilné, Bagosi Kertészet, Vargá-
né Szentesi Éva, Móricz Ágnes, Csenteri 
Andrea, Antal Sarolta, Apátfalva Község 
Önkormányzata, Szekeres Ferenc polgár-
mester, Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpol-
gármester, a Faluház dolgozói, Beke Lovas 
tanya, Baka Mihály, Csapó Jánosné, Lip-
ták Mihály, Lipták Mihályné, Keresztúri 
Andrea, Keresztúri Ildikó, Gyenge József, 
Sókiné Kubinyi Éva, Kissné Hallai Julian-
na, Pintér Mihályné, Kiss József Andrásné, 
Apátfalva Polgárőr egyesület, Mátó Má-
tyás, Mátó Mátyásné, Szalmáné Marika, 
Tóth Józsefné.
Remélem a XV. virágkiállítás elérte cél-
ját. Kicsit megpihenhetünk a nagy roha-
nás után.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, 
a látogatóknak, hogy megtekintették 
rendezvényünket.

Simon Mihályné rendező

MILYEN A JÓ VAKÁCIÓ?
Lassan újra itt az iskola vége, amely amekko-
ra öröm a gyerekeknek legalább akkora gond 
a szülőknek. Ilyenkor újra és újra meggyőz-
zük a gyerekeket és – magunkat – milyen jó is 
lesz nekik a Nagyiéknál, valamilyen napközis 
vagy időmúlató táborban, egész nap a stran-
don vagy éppen valahol a szintén ráérő bará-
tokkal. Hiszen nekünk dolgoznunk kell, mert 
amúgy miből fizetnénk ezeket a tartalmas 
nyári programokat. Nekik marad az unalom, 
nekünk pedig az izgalom, hogy semmi rossz 
nem történik velük.
Ezt a gondot próbálja ezen a nyáron leven-
ni a vállukról Joó Jutka vezetésével a Joó 
Egészségmegőrző Bt., amely izgalmasnak 
ígérkező, hasznos és tartalmas táborokat 
ajánl Joó Vakáció néven. Természetesen 
szem előtt tartva azt, hogy gyermekeiknek 
is szükségük van ebben az időszakban pi-
henésre, játékra és a feltöltődésre. Filozófi-
ájuk, hogy a gyerekek észre se vegyék azt, 
hogy tanulnak. Pihenve, játszva és szóra-
kozva tegyenek szert olyan ismeretekre, 
amelyet később az iskolában, otthonukban 

vagy közösségükben tudnak alkalmazni. 
A meghirdetett táborok között széles a vá-
laszték a helyi és vidéki táborokban. A he-
lyiek az apátfalvi tanyavilágban zajlanak 
napi háromszori étkezéssel és Makóról 
napi autóbuszos kiszállítással. Ezek között 
találunk nomád, főző, nagyanyáink hagya-
téka, kézműves és angol nyelvi tábort. A vi-
dékiek között pedig kisirtáspusztai, bogácsi, 
magyarhertelendi, hortobágyi táborokat.
A táborok iránt nagy az érdeklődés nem-
csak magánszemélyek, hanem iskolák és 
önkormányzatok részéről is. Jó példával 
jár elől az apátfalvi önkormányzat, amely 
egy vidéki tábor szállítási költségét meg-
finanszírozza, ezzel is csökkentve a szülők 
terheit. Reméljük, hogy ez a szép kezde-
ményezés követőkre talál és a szervezőkkel 
együtt a nyár végén elmondhatjuk, hogy 

„Jövőre veletek ugyanitt!”

Bővebb információ: Joó Jutka 06-70-378-
3072, vagy joovakacio@gmail.com email 
címen és a Joó- Vakáció facebook oldalán.
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SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátarto-
zója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze 
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogse-
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért 
a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK VISELKEDÉSI 

PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 

„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek álla-
pota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hi-
peraktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Email: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÁS
SZŰRŐVIZSGÁLATOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Európai uniós támogatással a Makói Kistérségben is egészség-
fejlesztési projekt indult „Egészségfejlesztés és prevenció Ma-
kón és kistérségében” névvel (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0036). 
A TÁMOP által támogatott, a Csongrád Megyei Egészségügyi 
Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó által koordinált pro-
jekt 2015 októberéig tart.
Községünk is részt vesz ebben a programban így június 20-án 
szombaton 8-14 óráig második alkalommal sor kerül a szűrő-
vizsgálatok elvégzésére. A szóróanyagot hamarosan megtalálja 
postaládájában. A következő szűrések várhatóak: csontsűrű-
ség mérés, érszűkület vizsgálat, vércukor, -koleszterin mérés, 
PSA mérés = vérből prosztatarák kimutatása, vérnyomásmérés, 
testtömeg index számítás stb. A szűrővizsgálatokra időpontot 

kell kérni a védőnőktől vagy a háziorvosi rendelőben a hosszú 
várakozás megelőzése érdekében.
A projekt célja, hogy különböző szűrő-, egészségmegőrző és 
egészségtudatosságot formáló programokon keresztül érdem-
ben befolyásolják a lakosság egészséges életmódhoz való viszo-
nyát, az azzal kapcsolatos gondolkodásmódját, és a betegségek 
megelőzésével, a betegségek kiszűrésével, valamint a magas 
kockázatú csoportoknak nyújtott célzott támogatással érdem-
ben csökkenjen a korai halálozások aránya, érdemben javuljon 
az itt élők egészségi állapota.

ÉLJEN ÖN IS 
A SZŰRŐVIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGÉVEL!

LAKOSSÁGI TÜDŐSZŰRÉS 
APÁTFALVÁN

2015. június 22–26. között

A szűrés időpontja: mindennap 8.15 – 13.45
A szűrés helye: Faluház előtti tér
40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nél-
kül, térítésmentesen vehető igénybe
40 éves kor alatt:

–  a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 
1700 Ft

–  Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beuta-
lóval térítésmentesen igénybe vehető

A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül té-
rítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft.
Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevé-
telére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) 
pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai 
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó 
szakképzési intézmények:

– szakközépiskola
–  szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális 

szakiskolát
– felsőoktatási intézmény

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő 
oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

Kérjük mindenki hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját 
és TAJ kártyáját!
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U17-ES BRONZÉRMES SERDÜLŐ CSAPATUNK – 2014/2015
U17-es serdülő csapatunk sikeresen zárta a megyei másodosztályú küzdelmeket. 9 győzelemmel, 1 döntetlennel, 4 vereséggel, 58–49-
es gólkülönbséggel, 28 ponttal a dobogó 3. fokán zárt! Gratulálunk! A csapat edzője: Karsai Gábor. Csapatunk legeredményesebb 
játékosa Herczeg Barnabás volt 32 góljával, mellyel az összesített góllövőlistán az előkelő 2. helyet szerezte meg, mindössze két góllal 
lemaradva a gólkirályi címet szerző üllési játékos mögött! Neki külön gratulálunk a remek egyéni teljesítményhez!

Majó Ádám

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK–GYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy

2015. július 10-én pénteken 
8 órától 16 óráig 

elektronikaihulladék–gyűjtést tartunk 
Apátfalván.

Kérjük ebben az időtartamban hozza a hely-
színre kidobásra szánt elektronikai hulladékát!

A hulladékgyűjtés helyszíne: 
Sinka Iskola udvara.

Óvjuk együtt környezetünket!

FELHÍVÁS
Apátfalva egyes részeit illegális szemétlerakóként 
kezelik néhányan. Felhívjuk mindenki figyelmét, 
hogy a szemét lerakása hatóságilag tilos, és bün-
tetés következményét vonja maga után!

IDÉNYMUNKÁT VÁLLALHATNAK 
A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

„Idénymunkát vállalhatnak a közfoglalkoztatottak, akik emiatt 120 nap-
ra szüneteltethetik jogviszonyukat – számolt be a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtöki, kétórás sajtótájékoztatóján.

Lázár János ezt azzal indokolta, hogy az érintettek közül minél többen 
a piaci foglalkoztatás irányába mozduljanak.

Az idénymunka idején az érintettek nem veszítik el közfoglalkoztatotti 
jogviszonyukat, abból 120 napra fizetés nélküli szabadságra mehetnek.

A kormány arra kéri a járási hivatalokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot 
az idénymunkát kínáló munkaadókkal – például építőipari vagy me-
zőgazdasági társaságokkal – és ajánlják fel az általuk kínált munkákat 
a közfoglalkoztatottaknak. A tárcavezető érdemi változásnak nevez-
te, hogy a járási hivatal felméri az igényeket, kiközvetíti a munkát, s 
amennyiben a közfoglalkoztatott azt nem fogadja el – holott munka-
képessége és egészsége erre alkalmassá teszi –, akkor elveszíti közfog-
lalkoztatotti jogviszonyát.”

Forrás: delmagyar.hu
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Bontásból tégla, ajtó, ablak és komp-
lett építőanyag (szarufák, gerendák) 
1 m-től 10 m-ig eladók Magyarcsa-
nádon.
Telefon: (0630) 280-2274

ELADÓ! 3 HA berlini gyökér Apát-
falva határától 1 km-en belül földjé-
ben eladó!
13 lánc zitai vöröshagyma földjében 
eladó!
Érdeklődni: (0620) 426-7220

Fatüzeléses bojler (rézhenger) keve-
rőcsappal, 150 cm fehér öntöttvas 
fürdőkád, mosdó eladó. 
Parasztcserép piros dudacserép el-
adó.
Érdeklődni: (0620) 426-7220

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálo-
zás esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesí-
tése

– 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

apróhirdetések
Nyitva: 

hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,

Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Festékek

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, óldeszka

• Kertiszerszámok

BÍRÓ ANTAL

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

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

Vasárnap: zárva

AKCIÓ!
JÚNIUSBAN 

MINDEN 
FESTÉKÁRURA 

ÉS 
HÍGÍTÓRA

10%
KEDVEZMÉNYT ADUNK!

BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

0620 473-32-36, 0620 326-48-26

MAKÓI TELEPHELYEN 
KOMBÁJNTISZTA ÁRPÁT 

ÉS BÚZÁT FELVÁSÁROLUNK 
AZONNALI FIZETÉSSEL. 

Érdeklődni: AGRO-LAK KFT. 
(0630) 608-7997

TERMELŐI MÉZ ELADÓ
Apátfalva, Délibáb u. 10.

Telefon: (0620) 419-0991

BÁRÁNYOK ELADÓK!
Érdeklődni: 

Apátfalva, Rákóczi u. 102.

FIGYELEM!
2015. július 11-én 

Viaszos vásznak, fürdőszobai 
kilépők széles választékával 
várom az Apátfalvi piacon!

LAKÁS- ÉS HÁZ-
BIZTOSÍTÁS 

KÖTÉSE AKÁR 50% 
KEDVEZMÉNNYEL!
IDŐPONT EGYEZTETÉS: 

FERENCZI FERENCNÉVEL 
a 0620-938-7907 telefonszámon!
A tájékoztató nem teljes körű!

LAKOSSÁGI HIBA
BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos 
a lakosság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kér-
jük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hiba-
elhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

Közreműködésüket előre is köszönjük!
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GYERMEKNAP 2015.
Apátfalva Község Önkormányzata, a Dózsa György Általános Iskola és az Apátfalvi Bíbic Óvoda közös szervezésében 2015. 
május 29-én pénteken délután a gyermekeket ünnepeltük. A rendőrség melletti füves területen, szép napsütéses időben 
vidám programokkal kedveskedtünk a gyerekeknek, melyek délután egy órától este hat óráig tartottak. A rendezvény leg-
népszerűbb eleme a két ugrálóvár volt, amelyeken szünet nélkül folyamatosan ugráltak és csúszkáltak a gyerekek. A másik 
kedvenc a népi fa körhinta volt, amely kézi hajtással forgott, és négy kas volt az ülőkéje. A körhinta mellett számos népi fa já-
ték állt a gyerekek szórakoztatására, például célba csúzlizás, horgászat fateknőből, kirakó, egyensúlyozó játék, malom. Folya-
matos nyüzsgés vette körül a sátrat, ahol az ifjúsági klub tagjainak segítségével csillámtetoválással és arcfestéssel ajándékozták 
meg a gyerekeket. A kézműves sátorban is sokan ügyeskedtek, és sok szép aszfaltrajz is készült. Végül de nem utolsó sorban 
nagy örömöt keltett a sorverseny, amelyen óvodások és iskolások különböző feladatokat kaptak, például alma szájjal történő 
kiszedése egy lavór vízből, zsákban ugrálás, kukoricapehely evés kéz nélkül cérnáról. Apátfalva Község Önkormányzata aján-
dékkal is kedveskedett minden résztvevőnek: banánt, müzli szeletet és lufit kapott mindenki. 
Minden gyermek mosollyal az arcán, a játéktól kifáradva, ajándékkal tért haza a nap végén.

Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
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KEDVES LEENDŐ ÉRETTSÉGIZŐK!
Az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot 

községünkben is letöltheted!
Bővebb Információért keresd Szirovicza Pétert 

a facebookon, a (0620) 433-2077 telefonszámon vagy a 
kozossegi.apatfalva@gmail.com email címen.

VARGÁNÉ ANTAL ILONKA NÉNI SZEGEDEN
2015. május 6-án Szegeden az Alsóvárosi Ferences Templomban emlékestet rendeztek 
az idén elhunyt Erdélyi Zsuzsannának. A „Hegyet hágék, lőtöt lépék” című emlékest a 
népi imákat gyűjtő Zsuzsa néni munkásságát idézte. Ünnepi beszédek, versek, énekek 
hangoztak el. Sokunk számára a legmeghatóbb pillanatok voltak, amikor a 80 éves apát-
falvi Vargáné Antal Ilona két népi imát mondott el. 2015-ben igazi kuriózum, hogy valaki 
olyan népi imákat tud, amit még a mamájától tanult. Az estet Dr. Barna Gábor szervezte.

Vargáné Nagyfalusi Ilona


