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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

MAJÁLIS 2015.
Idén is megrendezésre került a mára 
már hagyományosnak tekinthető ma-
jálisi főzés. Az önkormányzat felajánlá-
sának köszönhetően minden résztvevő 
csapat kapott marhahúst és tűzifát a 
főzőversenyre, amely a rendőrség mel-
letti parkban került megrendezésre. 
18 csapat 520 főre főzött bográcsban 
pörköltet.
Az időjárás kedvezett a rendezvénynek, 
igazi majálisi hangulatban telt a nap.

A május 1-jei műsor a májusfadíszítéssel 
vette kezdetét a Faluház előtt. Ezt köve-
tően a Kardos István Néptánc csoport 
közreműködésével és Hagyományőrző 
csoport zenekarának kíséretében közö-
sen vitték át a májusfát a parkba, ahol 
felállításra került (itt szeretnénk megkö-
szönni Csenteri Andreának a felkészítő 
munkáját, és a zenekar közreműködését).
Ezt követően az ünnepi műsor kez-
deteként Bálintné Siprikó Zsuzsanna 

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
HERCZEG JÓZSEFNÉ RÓZSIKA NÉNI

90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte Apátfalva önkormányzata ne-
vében Szekeres Ferenc, polgármester 
és Bálintné Siprikó Zsuzsanna, alpol-
gármester Herczeg Józsefné Korom 
Rozáliát.
1925. április 25-én született Apátfalván 
Herczeg Józsefné, Rózsika néni, aki világ 
életében a községben élt. 1954-ben háza-
sodott meg, azonban már 26 éve özvegy. 
Egy fia és egy unokája van.

„Mi lehet a hosszú élet titka? Tudják, ren-
geteg dolgoztam. Már 14 évesen Makó-
ra jártam át. Dolgoztam kendergyárban, 
szárítóban, földeken. Sose ittam vagy 
dohányoztam. Vasárnaponként a falu-
bálokra elmentünk a férjemmel. Annak 
idején a Csárdáskirálynő előadásra átke-
rékpároztam Makóra! – mondta el Rózsi 
néni. – Úgy néz ki, jelenleg én vagyok a 
legidősebb a családban.”

Fiú testvére elhunyt, lánytestvére pedig 
Kiszomboron él. Az ünnepelt szabadide-
jében süt, főz, nagy kedvence a puliszka. 
Reggelente az első dolga, hogy elolvassa 
az újságot.
A jeles nap alkalmából finom tortával 
lepte meg Rózsika nénit a család. Sze-
keres Ferenc 
polgármester 
úr, és Bálint-
né Siprikó 
Z s u z s a n n a 
alpolgármes-
ter Apátfalva 
Község Ön-
kormányza-
tának ajándé-
kát virágot és 
ajándékcso-
magot adott 
át, valamint 

Apátfalva Község köszöntő emléklapját.
Szekeres Ferenc polgármester úr átnyúj-
totta Orbán Viktor, Magyar ország Minisz-
terelnökének születésnapi emléklapját.

 
(Makó Híradó, 

Gajáta Fanni cikke alapján)

alpolgármester, a nap háziasszonya kö-
szöntötte a megjelenteket. Majd ismét 
a Kardos István Néptánc csoport lépett 
színpadra. A kezdő csoport dél alföldi 
táncot, a lányok moldvai lány táncot, ha-
ladó csoport rábaközi táncokat hoztak 
színpadra.
A Gipsy Drom Trió előadásával folytató-
dott a nap kulturális programja. Raffai Vi-
vien, a zenekar énekese elbűvölte hangjá-
val a nézőket. Ezután az apátfalvi ifjúsági 
csoport vidám versekkel szórakoztatta a 
közönséget.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Soros képviselő-testületi ülését a képvise-
lő-testület 2015. április 28-án tartotta.

 � A képviselő-testület elfogadta Apátfal-
va Község Önkormányzatának 2014–2019. 
évi gazdasági programját. A gazdasági 
program részletes helyzetelemzést ad a 
községről, a településfejlesztés területei-
ről – települési infrastruktúráról, intézmé-
nyekről, a foglalkoztatás és humán erőfor-
rás fejlesztéséről, a környezetvédelemről, a 
közbiztonságról, a munkahelyteremtésről 
és a településfejlesztő beruházásokról.
Megtárgyalásra és elfogadásra került az 
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló.

 � A képviselő-testület munkaterve alap-
ján megtárgyalásra került a 2014. évi gyer-
mekvédelmi munka átfogó értékelése.

 � A rendeletek, előterjesztések napiren-
di pont keretében a képviselő-testület el-
fogadta Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát és a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-
tának módosításait. A módosítást a 2015. 
évi változások tették szükségessé.

 � A képviselő-testület a beszerzések le-
bonyolításának megkönnyítése és átlátha-
tósága miatt egy közbeszerzési értékhatást 
el nem érő beszerzésekre vonatkozó Be-
szerzési Szabályzatot fogadott el.

 � Apátfalva Község Önkormányzat 

Szociális Szolgáltatástervezési koncep-
cióját a képviselő-testület elfogadta. A 
koncepció fő célja nem változott. A fej-
lesztések középpontjában továbbra is a se-
gítségre szoruló emberek állnak, akiknek 
méltóságát és a vonatkozó törvényekben 
biztosított jogait maradéktalanul tisztelet-
ben kell tartani. A koncepció átfogó képet 
ad a szociális feladatokról és szolgáltatá-
sokról a várható tendenciákról és a fejlesz-
tési stratégiáról.

 � Elfogadásra került az óvodai fel-
adat-ellátási szerződés alapján Apátfalva 
és Nagylak Képviselő-testületeinek 2014. 
évi pénzügyi elszámolása.

 � A Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zat által megrendezésre kerülő XVI. Ma-
ros-menti Nemzetiségi Kulturális Talál-
kozó megrendezését az önkormányzat 
400 000 Ft-tal, a XX. Lovas napot pedig 
300 000 Ft-tal támogatja.

 � Beszámoló hangzott el az adóhatóság 
2014. évi munkájáról.

 � Pályázat került kiírásra az Apátfalvi Bí-
bic Óvoda intézményvezetői beosztásának 
ellátására. A vezetői megbízás határozott 
időre szól 2015. 08. 01-től 2020. 07. 31-ig. 
A pályázat benyújtásának határideje 2015. 
június 8. Elbírálásának határideje 2015. 
július 24.

 � Tájékoztató hangzott el Apátfalva köz-
ség közúthálózatáról. A település belterü-
letén 17,3 km az önkormányzati tulajdonú 

közúthálózat hossza. Gyakorlatilag min-
den utca vagy aszfaltos burkolattal, vagy 
legalább útalappal rendelkezik, földes ut-
ca csupán a Kisköz utca Templom–Maros 
utca közötti szakasza. Legutoljára 2014-
ben, a csatornázási munkákat követően 
történt nagyarányú útburkolat felújítás a 
településen. A teljes szélességű útburkolat 
helyreállítások 8070 hosszban valósultak 
meg. A járdafelújítási programok kereté-
ben évek alatt több 100 m3 betontörmelék 
halmozódott fel. A törmeléket az önkor-
mányzat megtörette, és ebből a törtanyag-
ból 2620 m hosszban útalap épült a földes 
utcákban.

 � A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést követően meghall-
gatta az interpellációkat, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. április

SZÜLETÉS:
Április 2.: Antal Regina Zita
Édesanyja: Tóth Anikó
Édesapja: Antal László
Apátfalva, Maros u. 91.

HALÁLESET:
Kerekes Mihály
Apátfalva, Templom u. 44. Élt: 78 évet
Borsosné Makai Mária Eszter
Apátfalva, Templom u. 48. Élt: 63 évet
Paku Jánosné (Szentesi Rozália
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 13. Élt: 87 évet
Tóth Zoltánné (Veréb Mária)
Apátfalva, Kossuth L. u. 158. Élt: 81 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Langó Norbertó Apátfalva, Temp-
lom u. 2. és Szücs Anikó Erzsébet 
Makó, Almási u. 30.
Darócz János Ferenc és Bába József 
Lászlóné Apátfalva, Csokonai M. u. 9.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Szegedi SZEFO Zrt. Apátfalva Templom u. 67. sz. alatti telephelyére

VARRÓ MUNKAKÖRÖK
betöltésére munkavállalókat keres!

A betöltendő állás teljes munkaidős, nem rehabilitációs foglalkoztatás!
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik hosszú távon szívesen vállalnának 

munkát varró munkakörben.
Jelentkezés személyesen: Apátfalvi Polgármesteri Hivatal titkársága
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FELHÍVÁS
Apátfalva Község Önkormányzata 
megkéri a Tisztelt Lakosokat, hogy 
minden ingatlan tulajdonos gon-
doskodjon az ingatlana előtti utca-
rész megfelelő gondozásáról, va-
lamint a rendszeres fűnyírásról és 
gyomirtásról.
Az Önkormányzat az idős, 70 év felet-
ti, egyedülálló lakosok előtti közterület 
gondozást szívesen elvégzi térítésmen-
tesen, ha jelzik az Önkormányzat felé.
Az igény bejelenthető személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban munkana-
pokon, vagy telefonon a (0662) 520-
040-es telefonszámon.

EBOLTÁS
Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal
értesíti a lakosságot, hogy az eboltás

2015. május 20. (szerda) 
reggel 6–8 óráig 

a Lukács ház előtt,

2015. május 21. (csütörtök) 
reggel 6–8 óráig 

a tűzoltó szertár előtt,

2015. május 22. (péntek) 
reggel 6–8 óráig 

a Faluház előtt lesz.

Az oltás díja: 3 500  Ft/db
Az eboltásnál csak olyan kutyát lehet 
beoltani, amelyik mikrochippel van 
megjelölve. Az oltásnál nem lesz le-
hetőség a mikrochip beültetésre.
Kérem, csak olyan ebeket szíves-
kedjenek az oltásra hozni, amelyek 
már microchippel meg vannak je-
lölve. Microchippel való megjelö-
lést Dr. Kovács József állatorvostól a 
(0620)/9763-413-as telefonszámon 
előzetes egyeztetés alapján kérhető.
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét 
és az oltás díját hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet 
be kell oltatni!

Polgármesteri Hivatal

KÖZLEMÉNY!
TISZTELT ÁLLATTARTÓK!

Apátfalva és Magyarcsanád Községek Önkormányzata által fenntartott elhullott 
állatok települési gyűjtőhelyén, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szó-
ló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet értelmében:
a) a kislétszámú állattartó telepeken elhullott állatok hullái,

b) a saját fogyasztás céljából levágott állatokból és a kistermelői élelmiszer-ter-
melés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
kistermelői élelmiszer-előállításból származó állati eredetű melléktermékek, 
továbbá

c) az elhullott kedvtelésből tartott állatok hullái gyűjthetők össze,

ha az állattartó, illetve kistermelő ezen állati eredetű melléktermékek tárolá-
sához nem rendelkezik megfelelő telephelyi állati melléktermék gyűjtőhellyel.

A települési gyűjtőhely az összegyűjtött melléktermékekről köteles nyilvántar-
tást vezetni, továbbá az állattartóktól, illetve kistermelőktől átvett állati eredetű 
melléktermékekről igazolást kiállítani.
A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben a te-
lepülési gyűjtőhelyen kívánják az állati tetemeket elhelyezni, szíveskedjenek 
egyeztetni Apátfalva Község Önkormányzatával személyesen a 6931 Apátfalva, 
Templom u. 69. szám alatti hivatali épületben vagy telefonon a (0662) 520-040 
számon.

Apátfalva Község Önkormányzat

(Folytatás az 1. oldalról.)

A nap sztárvendége, Luigi alapozta meg 
a nap hátralevő részében a jó hangulatot. 
Ezen programokkal párhuzamosan nagy 
érdeklődés övezte nem csak a gyerekek, 
hanem a felnőttek körében is a kézműves 
foglalkozásokat és a csillám tetkó, illetve 
arcfestés készítést is. (Ezúton is köszönjük 
az önkéntesek munkáját.)
Déli tizenkét óra közeledtével a háromta-
gú zsűri: Szekeres Ferenc Polgármester úr, 
zsűri elnök; Keresztúri Andrea (Hagyo-
mányőrző csoport), Tóth Tamás (Faluház), 
zsűri tagok is megkezdték munkájukat. 
A zsűri hosszas tanácskozás után tizen-
nyolc pörkölt közül a következőket díjaz-
ta: különdíjban részesült Ludányi János és 
csapata. III. helyezést ért el a Bors csapat 
(Vargáné Pruzsina Éva), II. helyezést ért 
el Károly János és csapata. Az I. helyezést 
a Hagyományőrző csoport (Langó Imre, 
Lipták Mihály) nyerte meg. A nyertesek 

oklevelet kaptak, valamint Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata Mívesház Manufak-
túrájának vicces kötényeit, és a helyezé-
süknek megfelelő méretű fakanalat. Min-
den résztvevőnek köszönjük a versenyen 
való részvételt.
A családias hangulatban elfogyasztott 
ebédet követően beszélgetéssel és tánccal 
folytattuk a délutánt. A gyerekek körében 
nagy érdeklődésre tett szert a trambulin 
és az ugráló vár, melyek egész nap szolgá-
latban álltak. Késő délutánig hallgatták a 
zenét és beszélgettek a baráti társaságok, 
a bátrabbak a színpadon ropták a rendez-
vény zárásáig.

Jó hangulatú, kellemes rendezvényen tölt-
hette a majálist Apátfalva lakossága. Kö-
szönjük minden résztvevőnek, önkéntes-
nek és dolgozónak a munkáját!

Faluház dolgozói
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖZLEMÉNY
Az Apátfalvi Dózsa György Általános 
Iskola intézményvezetői álláshelyé-
nek betöltésére beérkezett pályázatok 
az iskola honlapján olvashatók (www.
dgyamk.hu).
A pályázat elbírálásának módja: a vé-
leménynyilvánításra jogosultak véle-
ményének kikérése után az oktatásért 
felelős miniszter dönt.

VERSMONDÓ VERSENY 2015.
Mátó Lajos, a Dózsa György Általános 
Iskola igazgatójának megnyitó beszé-
dével vette kezdetét az idei versmondó 
verseny, melynek apropója a Költészet 
napja, amit 1964 óta minden év tava-
szán, József Attila születésnapján, ápri-
lis 11-én ünnepelünk. 
A Bíbic óvoda mindhárom tagintézménye 
képviseltette magát az általános iskola al-
só tagozatainak diákjai mellett. A versek 
előtt az iskola énekkara Kocsis Katalin 
vezetésével és zenei kíséretével megzené-
sített verseket adott elő. Ezen a délutánon 
25 gyermek, köztük 3 óvodás szavalt ver-
seket. A szavalatok sorrendjét sorszám-
húzással döntötték el. A fellépő gyerekek 
bátran álltak ki a színpadra, választott ver-
seiket határozottan adták elő. A szereplő 

gyerekeket csokoládéval és oklevéllel ju-
talmazták. A Dózsa utcai óvodából Jung 
Kristóf, a Maros utcai óvodából Bakai Víg 
Loretta, a Rákóczi utcai óvodából Márki 
Barnabás érkezett szerepelni.
Az első osztályosok közül Szalamia János 
Keve és Ottlokán Eugénia mondott verset. 
A második osztályból Ábel Dávid, Antal 
László, Tari Endre, Varga Levente, Luczó 
Diána, Borbély Szabolcs szerepelt. A har-
madik osztályt Molnár Regina, Molnár 
Rebeka, Balogh Nikolett, Kerekes Csongor, 
Gyenge Dominika, Fazekas Andrea képvi-
selte. A negyedik osztályban Tisza Véda, 
Varga Csenge, Simon Brigitta, Jung Fan-
ni, Szabó Roland Kristóf, Jakabovics Ale-
xandra, Bitter Brendon és Bakai Boglárka 
jelentkezett versmondásra. Köszönjük a 

gyerekeknek a verseket és a tanároknak a 
felkészítő munkát.

Faluház dolgozói
2. osztályos versmondók
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BÍBIC OVIS HÍREK

Az ember életében a legszebb kor, ha 20 éves lesz, így vagyunk ezzel mi is, hiszen az

Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú közalapítvány 
az idén ünnepli a 20. születésnapját.

Visszatekintve az eltelt évekre szeretnénk megköszönni mindazoknak az intézményeknek, személyeknek, 
akik valamilyen formában segítették, támogatták az óvodai alapítvány folyamatos működését. 

Elsősorban a szülőknek, óvodai dolgozóknak, vállalkozóknak, akik minden évben felajánlották adójuk 1% -át, 
speciális foglalkozásokra járatták gyermeküket, 

tavasszal és ősszel gyűjtötték a papírt és a flakont és ezzel is támogatták az alapítványt.
Ezen alkalomból 2015. május 21-én a gyerekekkel közösen megünnepeljük az Alapítvány születésnapját. 

Egy zenés interaktív műsort szervezünk közösen a Haramia Együttessel a Faluházban a gyerekeknek. 
Lesz lufihajtogatás, bohóc közreműködésével ajándék átadás. 

Az alapítvány ebből az alkalomból minden óvodai csoportot 30 000 Ft értékben megajándékoz játékokkal, 
és minden óvoda kap egy nagy, szülinapi tortát.

A szülőkről és felnőttekről sem feledkezünk meg. Még ebben az évben, november hónapban szülinap bált szervezünk, 
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Herczegné Csala Anikó Kuratóriumi elnök
Faragó Erzsébet intézményvezető

„20 ÉVESEK LETTÜNK”
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KEDVES SPORTBARÁTOK!
Sajnálattal hallottuk, hogy településünkön 
egyesületünkhöz közeli emberek lejárató 
kampányt folytatnak az Apátfalva SC Lab-
darúgó Sportegyesülettel szemben. Jelen 
közleményünkkel szeretnénk tiszta vizet 
önteni a pohárba, és egyszer és minden-
korra pontot tenni az ügy végére.
Egyesületünk sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően a felnőtt csapat sportfelsze-
relésére 686 414 Ft-ot, mosó-szárítógép 
beszerzésére 353 932 Ft-ot nyert. Az után-
pótlás felszerelésére 2 400 000 Ft-ot sike-
rült előteremteni szintén pályázat útján.
A támogatás lehívását követően két cég 
képviselőivel tárgyaltunk. A pécsi Givova-
val és a debreceni Erimával. A termékek 
bemutatását követően vezetőségünk de-
mokratikus, nyílt szavazás útján 5:3 arány-
ban a debreceni partnerek (Erima) mellett 
tette le a voksát, aminek köszönhetően az 
elmúlt hetekben megérkeztek az új felsze-
relések és eszközök. Minden gyermek és 
felnőtt játékos fel lett öltöztetve szép és jó 

minőségű Erima sportruházatokkal! Ösz-
szesen 88 sportoló!
Minden egyes sportolónk kapott egy mez 
felsőt, rövid nadrágot, melegítő felsőt és 
alsót, széldzsekit, táskát és egy pamut uta-
zó pólót. A pályázatnak köszönhetően ér-
keztek új Select labdák, labdatartó zsákok, 
kulacsok, kapuhálók, kapusmezek, első-
segély és orvosi táskák, valamint az U7-es, 
az U9-es, az U11-es, az U17-es és a felnőtt 
csapatunk kapott komplett új Erima mez-
garnitúrát! A felszereléseknek köszönhe-
tően egyesületünk igazi csapat benyomá-
sát kelti. Sportolóink örömmel vették át a 
kapott sportruházatokat!
Szeretnénk felhívni a tisztelt apátfalvi la-
kosok és sportbarátok figyelmét, hogy 
azok a személyek, akik a fent leírtakkal 
szemben mást állítanak, azok az egyesü-
let és a község rossz hírnevét keltik, rágal-
mazzák a jelenlegi vezetőséget, és megté-
vesztik a lakosságot!
Külön köszönetet szeretnénk mondani 

az apátfalvi Búzakalász Kft.-nek, Dan-
csi és Társa Kft.-nek, valamint a Fa-
vor Trans Kft.-nek, hogy lehetővé tették 
egyesületünk számára a pályázaton nyert 
összegek lehívását, mellyel hozzájárul-
tak egyesületünk sikeres működéséhez, 
eredményességéhez!
Az egyesület vezetése úgy ítéli meg, hogy 
az elmúlt évek sikerei az áldozatos szak-
mai munka eredménye. Ez pedig Majó 
Ádámnak, Karsai Gábornak és Szalkai Gá-
bornak. az egyesület edzőinek köszönhe-
tő. Egyesületünk vezetése kijelenti, hogy 
ezen szakemberek munkáját a továbbiak-
ban is támogatja, az edzők személyéhez 
ragaszkodik.

U7-9-es korosztályunk Erima szerelés-
ben! Bennük a jövő! Hajrá ASC!

Köszönettel és sportbaráti üdvözlettel:
Apátfalva SC vezetősége.
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XXXIV. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKÓ 
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

2015. március 28-án, szombaton a Kardos 
István Gyermek Néptánccsoport táncosai-
val és szülőkkel valamint a Hagyományőr-
ző csoport 5 tagjával részt vettünk a ren-
dezvényen közel 30 fővel. Ez a rendezvény 
hatalmas élmény volt, mind a gyermekek 
mind a felnőttek számára, mivel a rendez-
vényen országosan több ezer ember vett 
részt a Papp László Sportarénában. Dél-
előtt 10 órától folyamatosan zajlottak az 
események az Aréna területén. Volt nép-
művészeti vásár, játszóház, és kézműves 
foglalkozások ahol a gyerekek szebbnél 
szebb dolgokat készítettek természetes 
anyagokból. Megismerkedtünk a nap fo-
lyamán különböző tájegységek táncaival, 
tanulhattuk, kipróbálhattuk, mint például 
mezőföldi táncok, szerb és macedon, Ör-
döngősfüzesi, Vág-Garam-közi, Eleki ro-
mán, Karádi, Széki moldvai táncok és még 
felsorolni sem tudom mindet, olyan sok-
félét. Megismerkedtek a gyerekek még élő 
idős eredeti viseletkészítőkkel és munká-
ikkal, mint a 74 éves székely Nagy Kati né-
nivel, aki a kalotaszegi ruhákat varrja még 
mindig. Ő mutatott a gyereknek egy-két 
érdekes és szép darabot, mellényt, kötényt, 
szoknyát, de a vásárban nagyon sokféle 
viselettel megismerkedhettünk. A kirako-
dóvásárban megcsodálhattuk kézműve-
sek gyönyörű munkáit, betelni nem tud-
tunk vele, annyi volt az élmény. Az a több 
ezer ember a nap folyamán egy hatalmas 

családként mozdult együtt zenére, táncra. 
Jó volt látni, hogy milyen sokan tartoznak 
ebbe a családba és milyen sok embernek 
fontos a hagyomány őrzése, átörökítése.
Hosszú és fárasztó nap volt, de megérte, 
mert élményekkel lettünk gazdagabbak. 
Jó lett volna, ha még többen részt tudnak 
venni ezen a rendezvényen kis falunkból, 
de remélem, jövőre még több gyereket el 
tudunk majd vinni.
Ezúton szeretném megköszönni a Falu-
háznak, hogy segítettek buszt szerez-
ni, az Önkormányzatnak, aki kifizette 

a buszköltséget valamint a szülőknek 
és a Makói Forgatós Táncegyüttesnek a 
segítséget.

Csenteri Andrea
a Kardos István Néptánccsoport vezetője

FELHÍVÁS 
HELYI ÉRTÉKEK 

ÖSSZE GYŰJTÉSÉRE
A helyi Értéktár Bizottság (Tagjai: 
Vargáné Nagyfalusi Ilona, Urbancsok 
Zsolt, Dr Marjanucz László) ezúton 
kéri a település lakóit, hogy tegyenek 
javaslatot a községre jellemző érté-
kekre. Ezek lehetnek tárgyi értékek, 
valamint szellemi értékek.
Országosan ezek összefoglaló neve: 
hungarikumok. Célja, hogy a törvény 
adta keretek között megőrizzük, köz-
kinccsé tegyük őket.
A javaslatokat írásban kérjük leadni a 
Faluházban, munkaidőben.

Segítségüket előre is köszönjük!
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ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 
MEGYEI MINŐSÍTŐ HANGVERSENY

2015. április 15-én, szerdán tartotta a Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a 
Csongrád megyei ének tagozatos általános 
iskolák minősítő hangversenyét.
A koncertet több hónap munkája előz-
te meg. Heti két alkalommal tartunk kó-
rusfoglalkozást. A kiskórus tagjai 3., 4., 5. 
zenei osztályos tanulók. Az idei felkészü-
lést hatalmas megtiszteltetés előzte meg. 
2014 nyarán a tavalyi év sikerességével és 
Szőnyi Erzsébet 90. születésnapi koncert-
jén való éneklésünkkel kiérdemelte kóru-
sunk, hogy a zeneszerző kézzel írott művel 
jutalmazta munkánkat. A mű címe: A Ma-
kói Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kicsinyek Kórusának és vezetőjé-
nek, Daróczi Szilviának, Szőnyi Erzsébet 
Citeraszó gyermekhangra Szepesi Attila 

verseire. Közreműködő citerásként Tóth 
Tamás, apátfalvi dalkörvezetőt kértük fel. 
Apátfalváról bejáró tanulóink ismerősként 
üdvözölték őt körünkben. Név szerint: 
Varjú Dorina, Guti Hanna, Guti Kíra. Ta-
más bácsi azonnal a gyerekek kedvence 
lett. Citerás társa Fodor József volt.
A felkészülést követő minősítő hangver-
senyt a Rókusi Általános Iskola rendezte. 
Szereplő kórusok: Csongrádi Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusa, Hódmezővásár-
helyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusa, Makói Általá-
nos Iskola Kicsinyek Kórusa, SZTE Ju-
hász Gyula Gyakorló Általános Iskola 
Bárdos Kicsinyek Kórusa, Rókus Gyer-
mekkar, Makói Általános Iskola Bartók 
Kórusa, Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc 

Ének-Zenei Általános Iskola Gyermekka-
ra, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általá-
nos Iskola Bartók Gyermekkórusa.
A zsűri elnöke: Rozgonyi Éva, zsűritagok: 
Kovács Gábor, Erdősné Fagler Erika
Kórusunkat arany minősítéssel értékelte a 
zsűri. Szándékomban áll a Szőnyi művet 
műsoron tartani.
Ezúton is köszönjük áldozatos, precíz 
munkáját Tóth Tamásnak és a továbbiak-
ban is számítunk együttműködő, zenei 
közreműködésére. Legközelebb iskolánk 
Dalrahívó koncetjén (2015.ápr.28.), majd 
a városnapi ünnepi testületi űlésen hallat-
ják őt zenélni a Kicsinyek Kórusával.

Daróczi Szilvia
kórusvezető

Apátfalva Község Önkormányzata 2015-ben csatlakozott az országos „TeSzedd” akcióhoz. 
Községünk a Marosparty Összefogás keretében kapcsolódott a felhíváshoz.

Az összefogás keretében cél a Maros menti szemétgyűjtés, mellyel természeti környezetünket szépíthetjük, 
miközben megismerhetjük a természet rejtett szépségeit.

A közös szemétgyűjtő akció időpontja:

2015. MÁJUS 16., SZOMBAT
A szükséges zsákot, kötöző anyagot és kesztyűt a program biztosítja a résztvevők számára.

Az Önkormányzat szerény ebéddel kedveskedik mindenkinek, aki önkéntes munkájával segít.

Kérem, csatlakozási szándékukat (egyéni vagy csoportos) jelezzék a Faluházban, 2015. május 13-ig!
(A program egyéb részleteiről a jelentkezőket külön tájékoztatjuk!)

Bálintné Siprikó Zsuzsanna, alpolgármester
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PÜNKÖSDI 
FÚVÓSZENEKARI 

KONCERT
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meg-

hívja 
Önt és Kedves Családját a

2015. május 25-én, hétfőn 10 órától tartandó 
fúvószenekari koncertre.

Fellépnek: a Makói Általános Iskola Fúvószenekara 
és az 

Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról
Vezényel: Deák Sándor, és Sóki Ferenc

(A rendezvény részleteiről a későbbiekben tájékoz-
tatjuk a lakosokat.)

Mindenkit szeretettel várunk!

TRIANONI 
 MEGEMLÉKEZÉS

2015. június 3-án, szerdán 17 órai kezdettel 
történelmi előadás lesz a könyvtárban, melynek témája

a Trianoni békediktátum 1918–20.
Az előadást Pintér István történész, őrnagy tartja.

Az előadás megtekintése ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és családját a Trianoni békediktátum évfordulója alkalmából 
rendezendő községi megemlékezésre.

A megemlékezés helyszíne: Szoborkert
A megemlékezés időpontja: 2015. június 4., péntek, 17 óra

(Az ünnepi műsor részleteiről 
plakátokon tájékoztatjuk a lakosokat a későbbiekben)

2015. május 24. vasárnap
Program
13.00 Pünkösdi leánytánc
Megnyitó beszédet mond:
Langó Imre települési képviselő
13.30 A kiállítás megtekintése
13.30–15.00 Lovaskocsizás
14.30 Kardos István Néptánccsoport
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
15.00  Uzsonna 

Játszóház
15.30 Maros Vidék Baráti Társaság bemutatója
Apátfalva Község Önkormányzata:
Mívesház Manufaktúra Divatbemutatója

„Perec”  Apátfalvi Fiatalok Köre műsora
16.30 Szünet
17.00 Hagyományőrző Csoport
Tombola: 2 óránként!
18.00 Virágkötészeti bemutató
19.00 Vacsora – bál
Megnyitja:  Csomor Nóra (ének) 

Simon Mihályné vállalkozó,a rendezvény szervezője
(Vacsorára, bálra a belépő: részvételi jeggyel– zártkörű rendezvény!)

Május 25. hétfő
Virágkiállítás és Vásár
Nyitás: 9.00
Tombola 2 óránként
Zárás: 17 órakor
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mindkét nap kiállításai:
Cserepes, kiültetős, szálas virágok
Bökény Népe bemutató
Csenteri Andrea munkái
Gobelin képek
Kakas Istvánné munkái
Kosárfonók, kas kötők
Kónya István—Kónya Istvánné munkái
Makramé, szalmafonás
Rigó Angéla gyógynövényekből készült
termékei
Vargáné Antal Ilona munkái
Vargáné Nagyfalusi Ilona munkái

Információ: Simon Mihályné
Apátfalva, Nagyköz u. 16.

15. APÁTFALVI 
VIRÁGKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
2015. MÁJUS 24. VASÁRNAP 13, HÉTFŐN 9–17 ÓRÁIG

Apátfalva, Faluház (Templom u. 57.)
Szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklődőt!
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Gondolatjel!
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszé-
det mondta: „Halljátok csak! Kiment 
a magvető vetni. Amint vetett, némely 
szem az útszélre esett. Odaszálltak az égi 
madarak és fölcsipegették. Némely meg 
köves helyre esett, ahol nem volt elég ta-
laja. Itt hamar kikeltek, mert nem jutott 
mélyen a földbe. De ahogy a nap kisütött, 
megperzselődött, és mivel nem volt elég 
erős gyökere elszáradt. Némely mag pe-
dig tövisek közé hullott. Amit a tövisek 
felnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak 
termést. A többi mag jó földbe hullott, 

kikelt, felnőtt és harmincszoros, hatvan-
szoros, sőt százszoros termét hozott.” Jé-
zus így fejezte be szavait: „Akinek füle 
van, hallja meg!”
A fenti szentírási rész egyszerű és világos 
mindazon olvasó számára, aki érteni akar-
ja. A búzaszentelő ébresztett bennem gon-
dolatokat a közelmúltban. Jó termés, jó 
termőtalaj, búza, minőségi kenyér! Mit ér 
ma a kenyér? Mit ér, mekkora a becsülete, 
tudjuk-e mi az a mindennapi? Van, ahol a 
mindennapi hiány! Hiány ahol a gyerme-
kek anyjuk karjaiban ártatlanul éheznek, 

halnak, mert nincs! Az éhezés, a háború 
elől menekülve nem a célnak megfelelő 
hajókon a jobb világ felé evezve a tengerbe 
halnak. Kárpátalján nincs vetőmag, nincs 
üzemanyag, „nincs kenyér, nincs kenyér-
revaló”. Nepálban ezrek haltak meg, ezrek 
áznak, ezrek éheznek, szomjaznak, mert 
pusztító földrengések sújtják a hazájukat.
Kenyér, víz! Micsoda kincs! Nálunk nem 
hiányzik, néha nem is olyan érték, mint 
amilyen oly messze. Ha nem is áll mó-
dunkban segíteni, de egy ima, egy rá-
gondolás, mélyen ki tudja tisztítani az 
elménket. Természetesen nemcsak a nö-
vénynek, az embernek is van tápanyag, 
termőtalaja, mert tulajdonképpen a Jé-
zusi példabeszéd a magvetésről világos 
leírást tesz elébünk. Jézus életét adta ér-
tünk, hogy mi „élhessünk”!
Halála előtti utolsó vacsoráján kezébe 
vette a „kenyeret” és így szólt: „Vegyétek 
és egyétek, mert ez az én testem, mely 
értetek adatik ! Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet!”
Ez Ő, a mi tápláló talajunk, ami az igazi 
életet biztosítja a számunkra több mint 
kétezer éve, amíg ember élni fog a Földön, 
alfa és omega.
Természetesen mindenki szabad akaratá-
ból úgy dönt, ahogy neki jó.
Ha megállunk egy pillanatra és körbe te-
kintünk, fogjuk látni, hova juthatunk Is-
tennel vagy nélküle.

Mondd, te kit választanál?!

Veréb József

APÁTFALVI NÉPI GYŰJTEMÉNYT 
ÁLLÍTOTTAK KI 

A MAKÓI MÚZEUMBAN
Apátfalva egykori népi életét mutatja 
be az az állandó kiállítás, mely 2015. 
május 8-án nyílt a makói múzeumban. 
Az intézmény udvarán álló hagymás 
házban alakították ki a tárlatot.

Új, állandó kiállítással gyarapodott 
pénteken az intézményünk – mondta 

Badicsné Szikszai Zsuzsa, a makói Jó-
zsef Attila Városi Könyvtár és Múzeum 
igazgatója. Az udvaron álló, úgynevezett 
hagymás házat kívül és belül felújították. 
Itt két üres helyiség volt, ahová egy egy-
kori apátfalvi népi tiszta szobát, valamint 
egy konyhát rendeztek be.
Börcsök Attila még tavaly szeptemberben 

a múzeumnak adományozta a magán-
gyűjteményét, melynek nagy része Apát-
falva tárgyi néprajzát eleveníti meg. Min-
den egyes bútort, tálat, edényt és textíliát a 
gyűjtő maga tisztította meg, javította ki, il-
letve konzerválta. Börcsök Attila tervezte 
meg, hogy a tárgyak hová kerüljenek, hol 
és milyen legyen például a búbos kemence.
 
Ez a bemutatóhely jóval több, mint egy 
egyszerű kiállítás, mivel a helyi kulturális 
értékekből építkezik – fogalmazott  Tóth 
Antal néprajzkutató. Egyaránt sajátjuknak 
érezhetik a makóiak és az apátfalviak is. A 
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Vakcinázott napos és előnevelt csibe 
előjegyezhető.
Apátfalva, Kossuth u. Tápbolt 
(Restásné Katika)
Telefon: (62) 261-267

Bontott parasztcserép és piros kúp-
cserép eladó.
Érdeklődni: Apátfalva, Petőfi u. 31.
Telefon: (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 431-96-29Köszönetnyilvánítás
„Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük , ahogyan lehetett.
Elment tőlünk , mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

TÓTH ZOLTÁNNÉ 
VERÉB MÁRIA ILONA

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

apróhirdetések

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

Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa

• Alágyújtós és koromtalanító

• Cement, mész

• Gipszkarton-Hőszigetelők

• Festékek

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, oldeszka

• Kertiszerszámok

BÍRÓ ANTAL
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

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.

NAGYLAKI 
ERŐSEMBER VERSENY

Nagylak község 2015. augusztus 1-jén amatőr erősember versenyt rendez három-
fős csapatok részvételével. Korhatár nincs.
Kérem azok jelentkezését, akik Apátfalva képviseletében szívesen részt vennének 
a viadalon!
Jelentkezni: Locskai Zoltán Magyarcsanád Posta vezetőjénél személyesen vagy
a (0630) 772-4816 számú telefonon lehet. Jelentkezési határidő: 2015. június 15.

A részletekről tájékoztatást nyújt a szervező.

helyi identitást kultu-
rális értékként mutat-
ja be ez a gyűjtemény. 
Az idelátogató megis-
merheti, hogyan éltek 
egykoron ebben a tér-
ségben az emberek.

A megnyitó hangu-
latáról az apátfalvi 
h a g y o m á n y ő r z ő k 
gondoskodtak, Tóth 
Tamás citerán kísérte 
őket. (Készült a Promenád cikke alapján)
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GYERMEKNAP 2015.

Apátfalva Község Önkormányzata, a Dózsa György Általános Iskola és az Apát-
falvi Bíbic Óvoda nagyon sok szeretettel meghív 
minden kedves kisebb és nagyobb gyermeket a

2015. május 29-én pénteken, 13 órától megrendezésre kerülő 
GYERMEKNAPRA!

Színes programokkal, meglepetésekkel készülünk, 
minden gyereket sok szeretettel várunk a Rendőrség előtti parkba!

PILLANATKÉPEK 
A 2015. ÉVI MAJÁLISRÓL


