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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

SZENT ANNA NAPOK 2016.
Apátfalva Község Önkormány-

zata huszonegyedik alkalommal 

rendezte meg a Szent Anna Napo-

kat, a Falunapokat.

A háromnapos rendezvénysorozat prog-
ramokban gazdag volt, reméljük minden-
ki talált kedvére való szórakozást. Úgy 
gondoljuk – és számtalan pozitív kritika 
is azt mutatja, – hogy sikeres falunapokat 
zárhattunk 2016-ban.
A Szent Anna Napok adtak alkalmat arra, 
hogy két fontos eseménynek is megfelelő 
teret adhassunk.
Az egyik egy nagyon szép felajánlás, me-
lyet Apátfalva lakosai kaptak Bullás Má-
ria szegedi ikonfestő művésztől. Egy 
nagyon szép régi családi szentképpel 
ajándékozott meg minket. A XX. század 
eleji relikvia olyan helyre kerül kiállításra, 
ahol a legtöbben láthatják: a Langó Ha-
gyományőrző Házba.
A másik fontos esemény, hogy egy újabb 
Bíbic könyv került átadásra, melyet még 
Szigeti György írt. A könyvhöz még 
2000 decemberében Budapesten jegy-
zett előszót a szerző – ajánljuk mindenki 
figyelmébe!
Az értékes tankötet a szombati kiállítás 
megnyitó alkalmával került átadásra. 
Nagyné Kocsis Katalin iskolánk énekta-
nára méltatta a „Pátfalvai Rákóczi utcá-
ba…” címmel megjelent könyvet.
E két örömteli történet hosszú időre 
emlékezetessé teszi a XXI. Szent Anna 
Napokat.
Jóleső érzéssel tölt el minket, hogy azok 
az apátfalvi lakosok, akiknek valami-
lyen okból nincs lehetősége Apátfalváról 

kimozdulni és fesztiválokat látogatni, eb-
ben a három napban megtehették.
Apátfalva Község Önkormányzata min-
den lehetséges eszközzel támogatta a fa-
lunapi programokat, hozzájárult sikeres-
ségéhez mindhárom nap tekintetében.
A XVI. Maros-menti Kulturális Találko-
zó számára már pénteken rendelkezésre 
állt a rendezvénysátor, a színpad, biztosí-
tott volt a hangtechnika, valamint a ren-
dezvény zavartalanságáról polgárőrök 
és biztonsági őrök gondoskodtak. Apát-
falva Község Önkormányzata anyagi tá-
mogatásával lehetővé tette, hogy ezen a 
napon olyan sztárvendégek lépjenek fel, 
mint Bódi Guszti és Margó és a Karaván 
Família Együttes.

A vasárnapi Lovas napon is minden le-
hetséges technikai eszközzel, valamint 
finanszírozásban is segítséget nyújtott az 
Önkormányzat. A szombati nap most is 
teljes egészében önkormányzati szerve-
zés volt. Ahhoz, hogy egy ekkora rendez-
vénysorozat megvalósulhasson, nagyon 
sok ember áldozatos munkájára van 
szükség.
Szeretnénk megköszönni a felajánlá-
sokat, az anyagi, tárgyi eszközökben 
vagy a feladatellátásban. Köszönjük 
mindenkinek a munkáját legyen az 
szervezet, a Faluházban működő mű-
vészeti csoport, magánszemély, önkén-
tes vagy munkatárs!

Apátfalva Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfalvi Szent Mihály 
Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az Állam- és 
Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó 
ünnepi szentmisére és megemlékezésre

Helye: 
Szent Mihály Római Katolikus Templom

Ideje:
2016. augusztus 20. (szombat) 9.00

Ünnepi szentmise
A misét celebrálja: 

Jánosi Szabolcs plébános úr

Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné települési képviselő
Új kenyér megáldása

Szent István Király szobrának megkoszorúzása
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HÍREK
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

2016. július

SZÜLETÉS:
07.12.: Csikota Anna
Édesanyja: Sós Ágnes
Édesapja: Csikota Krisztián
Apátfalva, Széchenyi István utca 33.

07.16.: Budai Emília
Édesanyja: Bere Karolina Angéla
Édesapja: Budai Gábor
Apátfalva, Szabadság u. 1.

07.29.: Varga Bence
Édesanyja: Kovács Dóra
Édesapja: Varga Róbert
Apátfalva, Táncsics M. u. 5.

HALÁLESET:
Kerekes Vincéné (Guvat Piroska)
Apátfalva, Béke u. 1. Élt: 75 évet

Ludányi Pál György
Apátfalva, Délibáb u. 15. Élt: 77 évet

Hock János Antal
Apátfalva, Templom u. 118. Élt: 61 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Ferencsik Zoltán és Szabó Noémi 
Zsuzsanna
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 14. 

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Polgármesteri Hivatala értesíti 
a lakosságot, hogy a 2016. második fél-
évi magánszemélyek kommunális adója, a 
gépjármű súlyadó és az iparűzési adó ka-
matmentes befizetési határideje:
2016. szeptember 15.

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

FELHÍVÁS
Parlagfű és allergén gyomok elleni 

védekezésre!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyelet-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmé-
ben a földhasználó, földtulajdonos köteles 
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbó kialakulását meg-
akadályozni és ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének a földhasználó nem tesz 
eleget, akkor közérdekű védekezést kell el-
rendelni. A közérdekű védekezések teljes 
költségét (amely tartalmazza a vállalkozói 

díjat, a hivatalnál felmerült valamennyi 
költséget) a földhasználó, földtulajdonos 
köteles megtéríteni.
A közérdekű védekezés elrendelése mellett 
a növényvédelmi hatóság növényvédelmi 
bírságot szab ki azzal szemben, aki a ká-
rosító elleni védekezési kötelezettségét el-
mulasztja. A bírság mértéke a károsítóval 
fertőzött terület méretétől függően 15.000 

– 5.000.000. Ft.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a pollen-
szennyeződés megakadályozása érdekében 
környezetükben a gyomirtást, kaszálást fo-
lyamatosan végezzék el!

Apátfalva Község Önkormányzata

TÜDŐSZŰRÉS!
Értesítjük a lakosságot, hogy 2016. augusztus 29. és szeptember 5. között 

tüdőszűrés lesz községünkben a Faluház előtt.
A szűrés ideje: 8.15–13.45-ig.

További információ a plakátokon olvasható.

MEGÚJUL A FALUHÁZ ELŐTTI 
ÚTSZAKASZ!

Apátfalva Község Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be a 2016. évi „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása” belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása célra. A beérkezett pályázatokról 
a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter 2016. július 26-án döntött. Apát-
falva önkormányzata a támogatott önkor-
mányzatok között szerepel. A beruházás 
összköltsége: 12.034.062 Ft, támogatás: 

10.229.412 Ft (85%), önerő: 1.805.190 Ft 
(15%). A támogatás segítségével a Szé-
chenyi utca Nagyköz utcától a 43-as főút 
csatlakozásáig tartó szakasz útburkolatá-
nak felújítását (338 fm) és a Templom ut-
ca Faluház előtti útszakaszának felújítását 
(46 fm) valósítja meg az önkormányzat.

Apátfalva Község Önkormányzata

HELYESBÍTÉS!
Az Apátfalvi Hírmondó júliusi számában 
megjelent Apátfalvi Hősök Napja 2016 
cikkünkben az 1919. június 23-án kivég-
zett 40 apátfalvi civilre emlékeztünk. Az 
áldozatok névsorából egy név kimaradt: 
Antal Antal.
Ezúton szeretnénk a hibát korrigálni és 
a hozzátartozók, olvasók szíves elnézését 
kérni!

Faluház dolgozói



2016. augusztus 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

XXI. SZENT ANNA NAPOK
2016. július 23-ai reggeli órákat hangos 
zeneszó járta át. Az Ifjúsági Fúvószene-
kar Mátó Mátyás vezényletével járta be a 
falu utcáit, ezzel is emlékeztetve a lakoso-
kat, hogy a mai nap nem egy szokványos 
szombati nap, hanem a XXI. Szent Anna 
Napok második napja. A hivatalos prog-
ram 9 órakor a Faluház előcsarnokában 
a falunapi megnyitóval kezdődött, me-
lyet Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgár-
mester asszony tartott. Ezt követően az 
Apátfalvi Települési Értéktár kiállításának 
a megnyitójával folytatódott a program, 
melyet az Értéktár elnöke Vargáné Nagy-
falusi Ilona nyitott meg. A kiállítást meg-
tekintők, a Települési Értéktári Bizottság 
által elfogadott és a mostani alkalomra ki-
állított eszközöket, tárgyakat csodálhatták 
meg a teljesség igénye nélkül. Ezen alkal-
mat ragadta meg Apátfalva Község Önkor-
mányzata, hogy a nagyközönség elé tárja 
a Bíbic könyvek legújabb kötetét, mely-
nek címe: „Pátfalvai Rákóczi Utcába…”. 
A könyv bemutatásához Nagyné Kocsis 
Katalin Etelka ének-zene tanárnőt kértük 
fel, aki örömmel vállalta eme feladatot. A 
könyv lapjain, mint címéből sejthető, tele-
pülésünk ének-zenei kulturális múltja ele-
venedik meg. Ehhez kapcsolódva kértük 
fel Korom László urat, hogy játsszon ne-
künk néhány dalt citeráján, melyet ő maga 

készített, hasonlóan a kiállításon fellelhető 
hangszerekhez. A megnyitó záró taktusa-
ként Szekeres Ferenc polgármester úr és 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármes-
ter asszony Bullás Mária ikonfestő által, 
a településünknek adományozott szent-
képet leplezték le, mely Szent Annát és a 
gyermek Szűz Máriát ábrázolja.
Ezzel le is zárult a megnyitó ceremónia és 
minden kedves érdeklődő megtekinthette 
a kiállítást.
A nap további programjai a faluházban, a 
falu utcáin és a rendezvénysátorban zaj-
lottak. A faluházban a Védőnői Szolgálat 
tartott szűrővizsgálatot. Kézműves foglal-
kozások, ugráló várak, vízi foci várta a falu 

utcáin a kicsiket-nagyokat egyaránt.
A rendezvénysátorban Szekeres Ferenc 
polgármester úr köszöntötte a meghívott 
vendégeket, majd helyi csoportjaink fel-
lépésével folytatódott a falunapi program. 
Most első ízben mutatkoztak be a Kere-
kes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
Gyermek Csoportja, Vári Gabriella veze-
tésével. A gyerekek nagyon ügyesek vol-
tak első megmérettetésükön, melyen népi 
gyermekdalokat adtak elő. Őket követték 
a rutinos felnőttek apátfalvi népdalokkal, 
majd a Kardos István Kezdő Néptánccso-
portja lépett színpadra Dunántúli eszköz-
tánccal. A folytatásban a Hagyományőrző 
Csoport lányai, asszonyai Ajaki karikázót 
adtak elő. A Kardos István Néptánccso-
port haladó tagjai Kalocsai táncokkal ör-
vendeztették meg a nézőket. A Pódium 
Színpad vásári komédiával szórakoztatta 
a nagyérdeműt. Utolsó előtti fellépőként 
a Hagyományőrző Csoport következett. 
Előadásuk címe: Apátfalvi életképek – 
Amikor fiatalok voltunk. Végezetül a Tini 
Mazsorett Csoport és az Ifjúsági Fúvósze-
nekar közös műsorszámával zárult a helyi 
csoportjaink előadássorozata.
A program 14 órakor folytatódott két 
helyszínen is. A rendezvénysátorban a 
Szegedi Miniszínház előadásában láthat-
ták a gyerekek „Csak Manitou meg ne 
tudja” című előadást. A Faluház udvarán 
pedig a Bökény Népe íjász bemutatót tar-
tott, ami mellett lehetőséget biztosított az 
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érdeklődők számára, hogy kipróbálhassák 
ezt a népszerű sportot.
15:30 perctől a Megyejáró Fesztivál kül-
földi csoportjai – spanyol, lett és lengyel 

– a Hagyományőrző Csoportunk vezeté-
sével zenés felvonulást tartottak a Haj-
nal – Rákóczi – Hunyadi utcán át vissza a 
Faluház elé. A közel egy órás menetelést 
követően a rendezvénysátorban folyta-
tódott a programsorozat. A Hód-Fitnesz 
SE gyermekei tartottak aerobik bemuta-
tót, amely mindenki tetszését elnyerte. A 
folytatásban ismét a külföldi csoportok 
kapták a főszerepet. 17:00 órától a len-
gyel Słupca Fúvószenekar kezdte a fel-
lépést, majd őket követte a lett Stopinš 
Néptánc Együttes. Harmadik fellépőként 
a lengyel Rzgowianie Néptánc Együt-
tes is elkápráztatta az apátfalvi és vidéki 
lakosokat öltözékükkel és tánctudásuk-
kal. A sorban az utolsó csoport a spa-
nyol (baszk) Berriozar Fúvószenekar volt, 
akik megkoronázták előadásukkal ezt a 

felejthetetlen egy órát, amit a Megyejáró 
Fesztivál csoportjai nyújtottak.
A szombati napnak lassan a végéhez ér-
keztünk, már ami a fellépők számát jelenti. 
Hiszen nem maradt hátra más, mint a két 

„sztárvendégünk” fellépése: Peter Sramek 
és a Sógorok, valamint az elmaradhatatlan 
utcabál, amihez a talp alá valót a Nówé 
Band biztosította. A hajnalig tartó mula-
tozást követően a XXI. Szent Anna Napok 
harmadik, egyben záró napjára virrad-
tunk, a Lovas Napra.
Ezúton szeretném, megköszönni mind-
azoknak a munkáját, akik segítségünkre 
voltak a szombati nap megvalósításában, 
lebonyolításában. Önök nélkül, nélkületek 
nem valósulhatott volna meg. Köszönöm!

Langó Csaba, 
Faluház

LOVAS NAP

A XXI. Lovas nap a hagyományosan felvo-
nulással kezdődött és rendhagyó módon 
eső és vihar nélkül zajlott. A felvonulás 
szépsége volt a helyi lovaknak ajándékba 
készült barna fülvédő, mely praktikus is, 
véd a legyek ellen és szép is. Valamint az 
apátfalvi zászlók, és lógók, melyeket tavaly 
az a Mívesház Manufaktúra varrt nekünk. 
A felvonuláson a két szokott helyen kalács-
csal és üdítővel kínáltuk a lovasokat. Jöttek 

lovas barátok Csanádpalotáról, Kövegyről, 
Makóról, Marosleléről, Szegedről, Ma-
gyarcsanádról, Deszkről, Nagyszénásról.
Ebéd előtt a hátas ügyességi verseny zajlott, 
s az első tombolasorsoláskor már sok-sok 
néző is megtisztelte a rendezvényt.
A délutáni fogatos versenyeken a lovasok há-
rom kategóriában mérték össze tudásukat. A 
pónilovaknak külön kategóriát hirdettünk, 
és volt a vegyes kategória, melyben ki mivel 

tudott, azzal indult. A legnagyobb izgalmat 
a Királyi hajtók versenye okozta, így most 
hintós fordulóval is emelkedett a lovas nap 
színvonala. A lóversenyen kívül, a Faluház 
jóvoltából a gyerekeknek csillámtetkót le-
hetett csináltatni, és Czigeldrom Koromné 
Pánczél Ilona termésképeket készített velük. 
Egész nap sült az óriáspalacsinta, mindenki 
jóízűen fogyasztotta. 5 óra lett mire az ered-
ményhirdetésre került a sor, és kiosztottuk 
a serlegeket. A 24 serlegből 7 lett apátfalvi 
lovasé. A legnagyobb izgalom a tombola-
húzáskor volt. A macskák, kakas, nyulak, 
kecskék, liba, birkák, és a főnyeremény csikó 
boldog gazdákra találtak.

A lovas napot nagyon sokan támogatták, 
nekik köszönjük a segítségüket.
Apátfalva Község Önkormányzata, Apát-
falvi Gazdakör, Pintér Vendéglő, Antal Mi-
hály, Magyarcsanádi Maros Vadásztársaság, 
Faluház Apátfalva, Gyenge József, Antal 
Zoltán János, Antal János, Antal Jánosné, 
Czigeldrom- Korom Zoltánné, Czagány Jó-
zsef, Antal Ákos, Antal József, Antal Vin-
ce, Antal Dániel, Bíró Antal, Beke Mihály, 
Mihalek Ferenc, Mihalek László, Deszpot 
László és családja, Deszpot István és csa-
ládja, Fazekas István, Kurusa Erika, Gaudi 
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SINKA–KUPA 2016
Az idei évben is megrendezés-

re került az egyre nagyobb múlt-

tal rendelkező Sinka-kupa Apát-

falván. Az előző évhez képest si-

került megduplázni a felnőtt csa-

patok létszámát, így 8 csapat 

mérettethette meg magát a mos-

tani kiírásban. A gyerekek két kor-

osztályban – U9 és U11 – mérték 

össze a tudásukat. Reméljük, hogy 

az elkövetkezendő években, még 

több csapat szórakoztatja a kilá-

togató közönséget!

A sorsolást követően a csoportmérkőzé-
sekkel kezdetét vette a 2016-os verseny-
kiírás. A csapatok két csoportba A és B, 
kerültek besorolásra. A mérkőzések hétfő-
től csütörtökig tartottak, majd szombaton 
következett az elődöntő, vasárnap pedig a 
bronzmérkőzés és a döntő. Az A csoport 
csapatai Kiserdő, Nyárfa, Magyarcsanád 
FC és Shenkick. A B csoportba a Bálint 
Optika, a Tiki-Taka, a romániai Cenad 
és a Kiserdő 2-es számú csapata került. A 
csoportküzdelmeket követően az elődön-
tőbe került és továbbjutott a Kiserdő, a 
Nyárfa, a Bálint Optika és a Cenad csapata, 
a többiek kiestek, majd az elődöntőket kö-
vetően a döntőbe kerültek a győztes csa-
patok, a Bálint Optika és a Nyárfa csapata, 

míg a két vesztes a Cenad és a Kiserdő a 
bronzmérkőzésre készülhetett.

A csoportmérkőzések és a hely-

osztók után a következő végered-

mények születtek.

3. helyért: Cenad–Kiserdő 2-2 büntetők 
után nyert a Cenad.
1. helyért: Bálint Optika-Nyárfa 5-0.
A torna legjobb kapusa: Keresztúri Márk 
(Nyárfa)
A torna legjobb játékosa: Bornemissza Gá-
bor (Kiserdő)
A torna legsportszerűbb csapata: Magyar-
csanád FC
A torna gólkirálya: Béres Róbert (Bálint 
Optika)
Különdíj: Harkai Iosif (Cenad)

A 2016-os Sinka-kupa 

végeredménye:

1. Bálint Optika, 2. Nyárfa, 3. Cenad, 4. 
Kiserdő

Mindenkinek gratulálunk, köszönjük a 
részvételt a többi csapatnak is (Shenkick, 
Magyarcsanád FC, Kiserdő 2, Tiki-Taka), 
valamint a nézőknek is!

A 2016-os évben 2 korosztályban került 
megrendezésre a Kis-Sinka-kupa a gye-
rekek számára. Az idei évben az U9-es és 
az U11-es korosztály játékosai mérettették 
össze tudásukat a szomszédvári csapa-
tokkal. A tornán részt vett az Apátfalva, a 
Csanádpalota, a Földeák és a Makó kor-
osztályos csapata is.

A Nyárfa és a Cenad csapata! Gratulálunk!

Attila, Költő Ildikó, Kakas István, Kakas 
Istvánné, Varga Zoltán gátőr, Varga Zoltán 
Paszúr, Varga Zoltán, Mátó Lajos, Kardos 
Ferenc, Pópa György Magyarcsanád, Gán 
Miklós Magyarcsanád, Nagy Sándor és 
családja, Ferenczi Józsefné, Rigó Angéla, 
Szalamia János, Nagyfalusi Ágnes, Faragó 
István, Fodorné Kerekes Anna, Darócz Ol-
ga, Gyenge László, Bíró Sándor, Paku József, 
Vígh Róbert, Varga Csaba (Újvári), Vancsó 
István, Szabóné Kerekes Mariann, Nagy 
Attila, Borsos Mihály, Bucsányi Ágnes, 
Pedró kocsma, Kerekes Béla, Lenhardt Bé-
la, Simon Mihályné, Nagyné Dezső Andrea, 
Takács Tibor, Varga Ferenc és családja, Ba-
logh Vígh Mihály, Dömötör Árpád, Var-
ga Sándorné Magdi, Kínai Áruház, Gabi 
Állateledel, Aranyhal Horgász Állateledel 

Bolt, Végh Imre Mérleg Gyógyszertár, 100-
as üzlet Oláh Szilvia, Bíborbolt, Zenészek: 
Varga László, Varga Imre, Tóth L. Ferenc, 
Fejes József, Kerekes János, Kardos Zoltán, 
Polgárőrök: Langó Zsolt, Langó Ferenc, 
Kardos János, Kardos Gábor, Varga Zoltán, 
Varga Sándor, Nagy Attila, Pálya személy-
zet: Paku József, Paku Viktor Ákos, Szőke 
István, Szőke Márk, Liba Pityu, Szakács Re-
náta, Szirovicza Péter, Takács Tibor, Darócz 
Enikő, Darócz Andrea, Németh László.

Eredmények:
Hátas: 1. Varga Réka Apátfalva, 2. Varga 
Tamás Apátfalva, 3. Laudisz Alexandra 
Csanádpalota, 4. Bajusz Dóra Deszk, 5. 
Gombkötő Alexandra Apátfalva, 6. Varga 
László Apátfalva.

Póni fogat: 1. ifj. Bíró János Kövegy, 2. Bán 
Dávid Csanádpalota, 3. Halász Attila Ma-
kó, 4. Veréb István Apátfalva, 5. Nagy Jó-
zsef Makó, 6. Karsai Zénó Nagyszénás.
Vegyes: 1. Halász Attila Makó, 2. id. Bíró 
János Kövegy, 3. Balázs Gáspár Magyar-
csanád, 4. Gombkötő János Apátfalva, 5. 
Fodor Zsuzsanna Szeged, 6. Bárdos Tibor 
Makó
Királyi hajtók versenye: 1. Varga László 
Apátfalva, 2. Laczi Dávid Csanádpalota, 3. 
Deák János Makó, 4. Halász Attila Makó, 
5. Bárdos Tibor Makó, 6. Karai Szilveszter 
Makó.
Különdíjak: Legifjabb lovas: Varga Réka
Támogató: Czigeldrom-Korom Zoltánné
Ostor Borsos Mihály felajánl: Halász Attila

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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XVII. PALOTAI LAKODALMAS 
AZ APÁTFALVIAKKAL

Csanádpalotán közel húsz éve ha-

gyomány, hogy egy fiatal pár egy 

éjszakára házasságot köt, a régi 

idők szokásai szerint. Így történt 

ez most is július 30-án.

E nap mindkét hagyományőrző csoport-
tal együtt nyilvánult meg: ápoljuk a ha-
gyományokat, jót szórakozunk és barát-
kozunk. Idén rám (Kereszturi Andrea) 
esett a választás és a kedves páromra 
(Szögi Ferenc), hogy egyetlen napra há-
zasságot köttessünk. Ő Csanádpalotán 
él, 28 éves, könyvelő. A való életben is 
egy párt alkotunk, így nincs kizárva egy 
életen át tartó házasságra sem. Örültünk 

Pillanatkép a balatoni edzőtáborból! Apátfalva SC U14-es ezüstérmes csapata! Hajrá ASC!!

A mi fiaink nagyon jól szerepeltek, ugyan-
is mindkét korosztályban az ellenfél csapa-
tai fölé kerekedtek és megnyerték a tornát! 
Sőt! A torna gólkirálya Bárnai Dominik, 
a legjobb kapus pedig Tokai Noel lett, de 
kiemelnénk még Tari Gergely remek védő 
munkáját is, aki az egyik legfiatalabb já-
tékosként hősiesen küzdött, és állta a ro-
hamokat a védelem tengelyében! Gratulá-
lunk! HajráASC!
Gyerek Sinka-kupa végeredmény 

2016:

U9-es korosztály:
1. hely Apátfalva SC, 2. hely Maros-menti 

UFC Makó, 3. hely Földeák TC
U11-es korosztály:
1. hely Apátfalva SC, 2. hely FC Csanádpa-
lota, 3. hely Földeák TC
A torna gólkirálya: Bárnai Dominik (Apát-
falva SC)
A torna legjobb kapusa: Tokai Noel (Apát-
falva SC)
A torna legjobb játékosa: Varga Erik (Makó)

Gratulálunk minden résztvevőnek! Hajrá 
ASC!!! Hajrá Apátfalva!!!

Majó Ádám
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a lehetőségnek, visszük tovább a hagyo-
mányt – tekinthetjük ezt a lakodalmat fő-
próbának is. Mindketten néptáncolunk a 
helyi hagyományőrző csoportokban, en-
nek köszönhetően ismerkedtünk meg, ja-
nuár óta járunk együtt.
A lakodalom két helyszínen zajlott. Kora 
délután a leendőbeli férjet kérte ki Hor-
váth Csabáné Erika vőfély, a csanádpa-
lotai polgármesteri hivatalból, amely a 
fiús ház volt. Majd Apátfalvára utazott a 
násznép, hogy a Langó Hagyományőrző 
Házból engem is kikérjenek. Először a 
kendőkikérés zajlott le, ezután izgatottan 
vártuk a vőlegényt és csapatát. A nagy 
zeneszó hallatán mindannyian készen 
álltunk a palotaiak fogadására. A régi 
hagyományt követve a harmadik kopo-
gás után nyitottunk kaput. Persze, ál-
menyasszonyból sem volt hiány: kétszer 
is ajánlottak fel neki menyasszonyt, de 
Ő kitartott az igazi mellett. Tóth Tamás 
vőfély szép búcsúztatása után elindult a 
nászmenet. Majd nagy mulatság közepet-
te indultunk a Faluház elé. A menet élén 
a két vőfély állt, színes szalaggal díszí-
tett botjukkal vezényelték a rezesbandát, 
akik az Apátfalvi Hagyományőrző Cso-
port tagjai. A Templom utcához érve, a 
sarkon egy kis tánccal kedveskedtünk a 
nézelődőknek. A Faluház előtti térről in-
dultunk el a koszorús párral és valameny-
nyi csoporttaggal, hogy lovas kocsikkal 
körbejárjuk a falu utcáit. Köszönjük szé-
pen Darócz Károlynak, Paku Józsefnek és 

Veréb Pityunak. A kocsizás után indul-
tunk Csanádpalotára.
Az esketésre a csanádpalotai főtéren esett 
sor, amely vicces, humoros, játékos egy-
bekelés volt (esketők: Ádók Péter, palotai 
néptáncos és Fekete Antal, a csoport tag-
ja). Mivel apátfalvi vagyok, sokan átjöt-
tek az esküvőre is, de palotai nézelődő-
ből sem volt hiány. Innen indult a lako-
dalmas menet a Sirály utcában felállított 
sátorhoz, ahol hajnalba nyúló lakodalom 
vette kezdetét. Amíg a násznép a sátorban 
mulatozott, addig lovas kocsikkal bejár-
tuk palota utcáit is. A hagyományokhoz 
híven a kálátósok (Vári Gabriella, Lipták 
Mihály és neje, Simon Mihály és neje) 

köszöntése, akik a menyecske ruhával ér-
keztek és a vacsora következett. Az este 
folyamán tréfás jelenteket is csempész-
tek a mulatásba, mint például a násznagy 
(Langó Imre és Langó Imréné Rózsika 
néni) boros butykosának ellopása; melyet 
kacsatánc járás után kaphatott vissza. A 
menyasszonyforgatás alatt sem hiányoz-
hattak a vicces kérdések, valamint anyós 
dicsérése, anyóssal való kirándulás, stb.
Végül az est fénypontja a szerenád volt, 
melyre a násznép átvonult a párom köny-
velő irodájának ablakához, ahol a szerenád 
következett. Háromszori gyertya meggyúj-
tása után kivett az ablakból, majd folytató-
dott a hajnalig tartó mulatság a sátorban.
Köszönjük Tóth Tamás és Horváth Csa-
báné Erika vőfélyeknek, Pflaum József és 
zenekarának, valamint az Apátfalvi Ha-
gyományőrző csoport zenekarának ezt a 
csodálatos napot, Csanádpalota polgár-
mesterének Kovács Sándornak, mert nél-
külük nem jöhetett volna létre.
Külön köszönet Bálintné Siprikó Zsu-
zsanna alpolgármester asszonynak a tá-
mogatását és végül a két csoportnak, a 
Csanádpalotai és az Apátfalvi Hagyo-
mányőrző Csoportnak, valamint ve-
zetőjüknek a lelkes, izzasztó és kitartó 
munkát.
Köszönettel:

Kereszturi Andrea és Szögi Ferenc
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MINION TÁBOR

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család és Gyermekjóléti Szolgá-
lata 2016. 07. 18 és 2016. 07. 22. között Mi-
nion fantázia nevű nyári tábort szervezett 
az apátfalvi gyerekek számára. A táboro-
zás alkalmával a fiatalok az első napon 6 
fős csapatokat alkottak így vehettek részt 
a különböző foglalkozásokon, vetélkedő-
kön majd az utolsó napon jutalmazásban 
részesültek a csapat tagjai.
A hét minden napján változatos 

programok várták a gyerekeket. Egész 
napos program az apátfalvi Varga tanyán, 
ahova lovas kocsival mentünk ki. A nap 
folyamán mindannyian megismerkedhet-
tek a lovaglás élményeivel.
Kirándultunk Makóra, ahol a Jégkorszak 5 
című animációs mesefilmet néztük meg a 
Hagymaház mozijában, ezt követte ham-
burgerezés és játék a makói Petőfi parkban.
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ kerthelyiségében pedig 

különböző kézműves programok várták 
a fiatalokat. A gyerekek gipszképeket és 
hűtőmágneseket készítettek Zsákai Lász-
lóné (Julika) segítségével ajándékba a 
szüleiknek. A fiúk és a lányok kedvence 
a családsegítő munkatárs Aigner-Takács 
Gina és Puskásné Ember Ninette által ké-
szített csillámtetoválás volt. Bízunk abban, 
hogy a gyermekek maradandó élmények-
kel gazdagodtak a tábor során, és jövőre 
ismét felkeresnek bennünket.
Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek, a munkáját és segítségét, aki 
hozzájárult a tábor szervezéséhez és 
lebonyolításához.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység–vezető

IFJÚSÁGI TÁBOR
Alig két éve létrejött ifjúsági 

klubunk megszervezte első öt-

napos táborát. Összesen 35-en 

vettünk részt, ebből 18 táboros 

és 17 ifjúsági klubtag.

Próbáltunk minél változatosabb hetet 
összeállítani a gyerekek számára. El-
ső nap moziztunk Makón, majd a hét 
folyamán meglátogattuk a Langó féle 
hagyományőrző házat, pizzáztunk, bű-
vész előadáson vettünk részt, regge-
lenként zumbáztunk, szabadidőnkben 
vízibomba csatáztunk, végül utolsó 
nap, a hét lezárásaként szalonnát sütöt-
tünk. A tábor ideje alatt a gyerekek a 

sok játék mellett új kulturális ismere-
teket is szereztek. Számos segítséggel 
és támogatással tudtuk lebonyolítani a 
programokat és kirándulásokat, ame-
lyet ezúton is köszönünk Szekeres Fe-
renc polgármester úrnak, Farkas Éva 
Makó város polgármester asszonyának, 
Szigetház dolgozóinak, a Langó és Lip-
ták családnak, Antalné Bíró Ritának, 
Némethy Ilona Eszternek, Dinnyés 
Angélának, Varga Petrának, Szűcs Ba-
lázs bűvésznek, Rácz Krisztinának, Ku-
pecz Annamáriának, Langó Csabának, 
és Imre Krisztofernek.

Antal Eszter
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NEMZETISÉGI TÁNCTÁBOR APÁTFALVÁN

Az apátfalvi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat idén első alkalom-

mal rendezte meg a nemzetiségi 

tánctábort. A 12 helybéli diákon 

kívül meghívtunk 10 gyereket az 

Arad megyei Kisperegről.

Első napon reggeli után megtekintettük a 
Langó Házat, ahol Langó Imre bácsi és fe-
lesége Rózsika néni körbevezettek minket, 

délután pedig kézműves foglalkozás, és 
parasztolimpia volt a program. A napot 
egy közös szalonnasütéssel zártuk.
A második napon délelőtt kilátogattunk a 
Vancsó tanyára, délután pedig táncfoglal-
kozás volt.
Harmadik napon reggeli után akadály-
versenyt tartottunk, ebéd után pedig Ma-
kóra mentünk. Megnéztük a lombkorona 

sétányt és a kalandparkot.
A versenyeken a legjobbakat oklevéllel és 
könyvvel jutalmaztuk. Az idei évben a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat együtt-
működési szerződést kötött Kispereggel. 
Úgy gondoljuk ez egy jó kapcsolatterem-
tés kezdete és reméljük hogy ez a kapcso-
lat folytatódik. A gyerekek is jól érezték 
magukat, bízunk benne, hogy jövőre is le-
hetőségünk lesz megrendezni a tábort.
Szeretnénk köszönetet mondani Szekeres 
Ferenc Polgármester Úrnak, hogy a szi-
getházat térítés mentesen használhattuk, 
és biztosították a 10 gyerek és a velük ér-
kező 2 felnőtt kísérő számára az ingyenes 
szállást. Továbbá köszönetet mondunk 
Czigeldrom-Korom Ilonának, Beke Mar-
gitnak, Csenteri Andreának, Langó Imre 
bácsinak és feleségének Rózsika néninek, 
és Vancsó Istvánnak.

Füvesiné Varga Anikó

NYÁRI ZENÉS ESTÉK SZEGEDEN
Szombat esténként meghívott 

előadók szórakoztatják az arra já-

rókat, Szegeden, a Klauzál téren.

Július 10-én Csanádpalota Ifjúsági Fúvós-
zenekara és az Apátfalvi Tini Majorette 
csoport tett eleget a felkérésnek, és egy 
órás műsorral örvendeztette meg Szeged 
lakóit. A műsorban különböző stílusú ze-
nék szerepeltek minden korosztály számá-
ra. A Fúvószenekar színvonalas előadása 

és a Majorette csoport látvá-
nyos műsorszámai számos né-
zőt vonzott.
Köszönjük a támogatást Sze-
keres Ferenc polgármester úr-
nak, a felkészítést pedig Mátó 
Mátyás karnagynak és Mátó 
Mátyásnénak.

Antal Eszter

SZALONNASÜTÉS AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
2016. július 5-én az apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Idősek klubjá-
ban baráti összejövetelt tartottunk a klub 
tagjai számára, mely keretén belül a klub 
tagjai közös szalonnasütésen vehettek 
részt. Az összejövetel jó hangulatára való 
tekintettel megbeszéltük, hogy augusztus 
elején megismételjük. Az Önkormányzat 
paprikával és paradicsommal kedveske-
dett számunkra.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység-vezető
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GYULAI KIRÁNDULÁS
Az apátfalvi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2016. jú-
lius 17-én egynapos gyulai kirándulást szervezett 35 fővel. 
A programok között volt városnézés kisvasúttal, várlátoga-
tás, valamint fürdőzés is. A borongós idő ellenére úgy gon-
doljuk, mindenki jól érezte magát és nap végére jó élmé-
nyekkel tért haza.

Füvesiné Varga Anikó 

MAGYAROK 
KENYERE 2016.

A MAGOSZ országos búzagyűjtést szervezett augusztus 20-
ára a „Magyarok Kenyere” elnevezésű jótékonysági össze-
fogásra. Az összegyűlt búzából 20-ára megsütik a Nemzet 
Kenyerét, a többi liszt a „Gyermek Étkeztetés” nevű alapít-
vány javára kerül felajánlásra.

Az apátfalvi Gazdakör is csatlakozott e nemes célhoz. A 
helyi gazdák felajánlásából 45 q búzát szállítottunk át 
Hódmezővásárhelyre. Ezúton szeretném megköszönni a 
felajánlóknak:

Gyenge József, Varga Ciri László, Varga Zoltán, Langó Im-
re, Langó Attila, Langó Mátyás, Langó Zsolt, Tódor István, 
Tódor Balázs, Antal János, Antal Zoltán, Antal József, Tóth 
Imre.

Külön köszönöm azoknak, akik a szállításban segédkeztek: 
Antal József, Langó Imre, Langó Dániel, Langó Zsolt.
Örömünkre szolgál, hogy Apátfalva ilyen szép mennyiség-
gel járult hozzá e nemes célhoz.

Köszönettel:

Gazdakör vezetősége

TISZTELT 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT 

CSOPORT TAGOK!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy az idén is lehető-
ség lesz a Megyei Fürdőnap megrendezésére Mórahalmon 
2016.08.23-án (kedden). Érvényes tagsági igazolvánnyal 
ingyenes a belépés. Az utazás kisbusszal történik.
Minden évben megrendezésre kerül a Megyei Találkozó, 
mely 2016.09.03.-án (szombaton) lesz Szegváron.
Várom mielőbbi jelentkezéseteket, személyesen vagy a 
20/419-3880–as telefonon.
Üdvözlettel:

Jakabovics Mátyásné 
csoporttitkár

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI TÁJÉKOZTATÓ!
Tisztelt Ügyfelünk!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
Erre az Önök lakóövezetében a „házhoz 
menő zsákos” szelektív hulladékgyűjtés 
áll rendelkezésre.
A csomagolási hulladékkal megrakott 
saját háztartásában használatos „zsáko(-
ka)t” társaságunk minden hónap első 
szerdáján külön gyűjtőjáratban reggel 6 
órától szállítja el, válogatóüzemünkben 
történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a 
fent jelzett időpontig szíveskedjenek a 
megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingat-
lanuk elé.
Kérjük, segítsék és becsüljék meg válo-
gatóüzemünkben dolgozó kollégáink 
nehéz munkáját azzal, hogy társaságunk 

anyacégének honlapján (www.szkht.hu/
hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyuj-
tesi-rendszer) és a szóróanyagokon fel-
tüntetett csomagolóanyagokat teszik a 
szelektív hulladékba.
A szelektív hulladékot elhelyezése előtt 
kérjük, úgy kezelje, hogy minél keve-
sebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, 
TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított – le-
vegőmentes formájú – italos karton-
dobozra, PET palackra hajtsa vissza a 
kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti 
térfogatát! Amennyiben szolgáltatá-
sunkkal kapcsolatban kérdése, észrevé-
tele van, forduljon bizalommal társasá-
gunkhoz az alábbi elérhetőségeken:
ttkft@telepulestisztasag.hu
www.telepulestisztasag.hu

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat
(6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje: hétfő, kedd, szerda: 
8–15, csütörtök: 7–19, péntek: 8–13.
Telefon: 62/777-111; Fax: 62/777-112
Hulladékszállítással kapcsolatos beje-
lentések, észrevételek: 62/777-234

Köszönjük, hogy a 
szelektív hulladék-
gyűjtéssel Ön is hoz-
zájárul a hulladék-
gazdálkodás fejlesz-
téséhez, a hulladékok 
okozta környezetter-
helés csökkentéséhez, 
a környezet minősé-
gének javításához.
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, óldeszka

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

„HELYI TERMÉK”
Munkanapokon 

7 – 13 óráig 
BURGONYA, PARADICSOM, 

PAPRIKA, CUKKINI 
kapható a Dózsa Óvodában

(Dózsa György u. 9.)
A zöldségeket Apátfalva Község Önkormányzata termesztette.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2016. augusztus 16-tól 
munkanapokon 7 – 13 óráig 

ÉLŐ CSIRKE 
kapható a 

Hunyadi utcai Halász házban
A csirkéket Apátfalva Község Önkormányzata nevelte.

NAPSUGÁR BARÁTI 
KLUB FELHÍVÁSA

2016. augusztus 17-én a cserkesző-
lői fürdőbe kirándulást szervezünk.
Érdeklődni a 0620/419-3808-as te-
lefonszámon lehet.

Kovács Józsefné

NYÁRON IS 
MERIDIÁN TORNA 
A SZIGETHÁZBAN

kedd – csütörtök 17:00

Kárpát–medencei Meridián találko-
zóra buszos kirándulást szervezünk.
Augusztus 27. (szombat)
Helyszín: Hollóvölgy,
Jelentkezni lehet: 
Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona

„PÁTFALVAI RÁKÓCZI UTCÁBA”
A fenti címmel született meg a Bíbic tankönyvsorozat újabb része, melyet még 
Szigeti György írt. A könyv, melynek ünnepélyes átadása a Szent Anna Napok 
megnyitóján volt, kapható a Faluházban munkanapokon, nyitvatartási időben, 
500 Ft-os egységáron!

GAZDÁLKODÓK 
FIGYELEM!

Minden gazdálkodó jogszabályi kö-
telezettsége, hogy az 1 liternél na-
gyobb göngyöleget a növényvédő 
szer vásárlási helyén köteles leadni. 
Továbbá az elvégzett növényvé-
delmi munkálatokról permetezési 
naplót vezetni és a választott szak-
tanácsadójával leigazoltatni.
Ellenkező esetben szankcionálható.

Antal József

A Damjanich utca 27. szám alatti 
ház eladó. Érdeklődni az Apátfalva, 
Hóvirág u. 4. szám alatt.

Apátfalva, Széchenyi I. u. 165. 
szám alatti ház eladó 4 lánc portá-
val. Érdeklődni a 20/912-8998-as 
telefonszámon lehet.  
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
MÁTÓ PÁL ANDRÁS

2016. augusztus 7-én családja kö-

rében ünnepelte születésnapját a 

90 éves Mátó Pál András.

90. születésnapja alkalmából volt szeren-
csém az Andris bácsi tiszteletére rende-
zett családi összejövetelen részt venni. Itt 
nyújthattam át Orbán Viktor miniszter-
elnök úr köszöntő levelét, valamint ki-
fejezhettem jókívánságainkat Apátfalva 
Község Önkormányzata képviseletében. 
E jeles alkalomból önkormányzatunk az 
emléklap mellé virágcsokorral és aján-
dékkosárral kedveskedett, melynek át-
adásához Langó Imre települési képviselő 
társamat kértem meg.
A nap folyamán kérésemre Andris bácsi 
mesélt az életéről: 1926. augusztus 3-án 
született Apátfalván, és egész életében itt 

élt. Jószerével egész élete során 
mezőgazdasági munkákat vég-
zett. Elvégezte az iskolát, a hat 
osztály után munkába állt. A 
Tsz-ben pártoló tagként kocsis 
volt. Nagyon szerette a lova-
kat. Miután elvették a lovaikat 
idővel más területen dolgozott, 
kalauz volt autóbuszon. Majd 
Nagylakon a kendergyárban 
volt egy ideig, utána ismét 

a Tsz-hez vitte az útja, ahol csordás volt 
nyugdíjazásáig. Ebben a munkában na-
gyon jól érezte magát pedig reggel hat órá-
tól este hat óráig dolgozott. Meg is voltak 
elégedve a munkájával.
Manapság szívesen olvas újságokat, temp-
lomba jár. Nagy és szerető családja tagjai 
nap, mint nap megfordulnak a házában.
Arra a kérdésemre, hogy mit gondol, mi 
lehet a hosszú élet titka, Andris bácsi ked-
vesen csak ennyit felelt:

„Talán a feleségem finom főztje, amit min-
dennap főz!”
Isten éltesse Andris bácsit sokáig erőben, 
egészségben, boldogságban!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester

„KÖZEL EGYMÁSHOZ – KÖZEL A VILÁGHOZ” 
XXII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ

2016. július 8-10-e között rendezték meg 
az idei Jász világtalálkozót Jászárokszállá-
son. A rendezvény jellemző célja a jászok 
történelmi hagyományainak ápolása, a jász 
kultúra megőrzése, a Jászság településeinek 
bemutatása, a jász tudat megerősítése. Ezért 

immár huszonkette-
dik alkalommal hív-
ják össze az ország 
és a világ különböző 
tájaira szakadt jászo-
kat, a "kirajzott" tele-
pülések képviselőit. 
(1750 körül Jászjá-
kóhalmáról települ-

tek sokan Apátfalvára – innen a kirajzás, 
a mi kapcsolatunk.) A rendezvénysorozat 
leglátványosabb eleme a jász települések 
képviselőinek felvonulása. Sok száz részt-
vevővel több kilométer hosszan többnyire 
népviseletben vonulnak a jász települések 

küldöttei. Jászkapitányt választanak egy 
évre, akit ünnepélyes keretek között iktat-
nak be, feladata jászok képviselete a lehető 
legtöbb helyen. Ebben az évben Apátfal-
va is jelen volt a Jászok Világtalálkozóján, 
Jászárokszálláson.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester


