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Majdnem két évtizeddel ezelőtt született 
az a kezdeményezés, hogy Apátfalva nép-
életéről készüljön egy olyan kötet, mely 
méltó módon bemutatja Apátfalva gaz-
dag szellemi és anyagi kultúráját. Több 
éves gyűjtőmunka után, neves szakem-
berek közreműködésével elkészült az az 
anyag, mely alkalmas volt Apátfalva mo-
nográfiájának megjelentetésére. Lehető-
ségek és anyagi fedezet híján, vagy egyéb 
okok miatt azonban a könyv kiadására 
nem került sor hosszú évekig.
A Nemzeti Kulturális Alap és Apátfalva 
Község Önkormányzatának támogatá-
sával, a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

kiadásában, dr. Bárkányi Ildikó szerkesz-
tésével a kötet 2016-ra elkészült, Apátfal-
va és a néprajz után érdeklődő minden 
olvasó örömére.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja a Néprajzi tanulmányok 
Apátfalváról című könyv ünnepélyes 
átadójára.

A kötet bemutatójára, az ünnepélyes át-
adóra a Faluház nagytermében kerül sor 
2016. február 12-én, pénteken 16 órától.

Program:
 – Ünnepi műsor, melyben részt vesz az 
apátfalvi Hagyományőrző Csoport, Var-
gáné Antal Ilonka néni, valamint Dr. Bár-
kányi Ildikó, a kötet szerkesztője, aki a 
szerzőkkel beszélget a könyv születéséről
 – A kötet bemutatása, megtekintése
 – Fotókiállítás Apátfalváról
 – Apátfalvi vendéglátás

A könyv ünnepélyes átadójára 
szeretettel várjuk!

ELUTASÍTJUK A BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT!
Az apátfalvi képviselők 2016. ja-

nuár 26-i ülésükön olyan határo-

zatot is hoztak, melyben eluta-

sították a kötelező betelepítési 

kvótát. Ezenkívül elfogadta a tes-

tület meghívását Ádók János, a 

Csongrád Megyei Közgyűlés alel-

nöke, aki ismertette a közgyűlés 

tavalyi munkáját, idei terveit.

Az előterjesztések között az apátfalvi kép-
viselők olyan határozatot is elfogadtak, 
melyben a kötelező betelepítési kvóta 
szembeni kiállásukról döntöttek.–A köz-
ség képviselő–testülete elutasítja a betele-
pítési kvótát, elfogadhatatlannak tartjuk, 
mert súlyos terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre, 
továbbá arra kérjük a kormányt, hogy 
minden lehetséges eszközzel akadályozza 
meg az illegális migrációt – foglalta össze 

Szekeres Ferenc polgármester a határoza-
tuk lényegét.
Ádok János, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés alelnöke is részt vett az apátfalvi 
testületi ülésen. – Nagy örömmel jöttem, 
hiszen nem emlékszem hasonlóra, hogy 
meghívtak volna más települési önkor-
mányzatok–mondta a megyei közgyűlés 
alelnöke. Ádók János röviden összefog-
lalta, milyen munkát is végzett a köz-
gyűlés még 2015-ben. Kitért arra, hogy 
Apátfalván megyei segítséggel is szervez-
tek egészségügyi szűréseket.–Emellett 
a megye is hozzájárul majd az apátfalvi 
piac korszerűsítéséhez, illetve a belvízel-
vezető árkok felújításához – tette hozzá az 
alelnök.
Károlyi Sándor, az apátfalvi cigány nem-
zetiségi önkormányzat elnöke a tervezen-
dő magyarcsanádi új hídról, valamint az 

elkövetkezendő évek fejlesztéseiről kér-
dezte Ádók Jánost. – A híd biztosan meg-
épül, de nem megyei pénzből, így bőveb-
bet nem tudok mondani a beruházásról 

– válaszolta az alelnök. A fejlesztések kap-
csán pedig kiemelte, hogy a megyében 
Apátfalva élen jár a támogatások terén, 
mert ha leosztják a lakosságszámra a ka-
pott pénzt, akkor kiderül, hogy fejenként 
100 ezer forintnyi ez az összeg. Ez pedig 
jóval a megyei átlag fölött van.
A fentieken kívül megtárgyalták a kép-
viselők még a községben 2016-ban ren-
dezendő ünnepségek, megemlékezések 
programtervezetét. Emellett elfogadták 
Vargáné Nagyfalusi Ilona, az Értéktár Bi-
zottság elnöknek beszámolóját, melyben 
az eddigi munkájukat ismertette.

(www.promenad.hu cikke alapján)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. január

SZÜLETÉS:
01.14.: Dömötör Csaba Bence
Édesanyja: Dömötör Krisztina
Édesapja: Molnár Csaba
Apátfalva, Kereszt utca 1.
01.15.: Langó Olivér
Édesanyja: Tóth Mónika
Édesapja: Langó Gábor
Apátfalva, Templom utca 88. 
01.19.: Kiss Nóra
Édesanyja: Pintér Adrienn
Édesapja: Kiss József András
Apátfalva, Tavasz utca 1.

HALÁLESET:

Kerekes Jánosné (Dancsi Anna)
Apátfalva, Rózsa utca 7. Élt: 78 évet
Veréb Vincéné (Varga Julianna)
Apátfalva, Széchenyi István utca 165. 
Élt: 87 évet
Károlyi Etelka
Apátfalva, Csokonai Mihály utca 18. 
Élt: 85 évet
Bajusz András
Apátfalva, Rózsa utca 11. Élt: 68 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötésre január hónapban 
nem került sor! 

Soros képviselő-testületi ülését a képvise-
lő-testület 2016. január 26-án tartotta. 

 � Első napirendi pont keretében be-
számoló hangzott el a Megyei Közgyűlés 
2015. évi munkájáról.

 � Második napirendi pont keretében el-
fogadásra került az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló rendelet.

 � Harmadik napirendi pont keretében 
elfogadásra került a nemzeti, állami és 
községi ünnepek, megemlékezések 2016. 
évi programjának tervezete. A rendez-
vényekről, ünnepségekről a község lakóit 
folyamatosan tájékoztatja a polgármesteri 
hivatal a helyi újságon keresztül.

 � Negyedik napirendi pont keretében az 
Apátfalvai Települési Értéktár Bizottság el-
nöke tájékoztatatta a képviselő-testületet a 
bizottság munkájáról. 
 

 � Rendeletek, előterjesztések napirendi 
pont keretében felülvizsgálatra kerültek 
a Cigány és a Román Nemzetiségi Ön-
kormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások.

 � A képviselő-testület tárgyalta a ravata-
lozónak a Szent Mihály Plébánia részére 
történő eladását. Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete részéről 
5 fő hozzájárul a ravatalozó eladásához a 
Szent Mihály Plébánia részére azzal a fel-
tétellel, hogy a sírhelyek megváltásának 

árát lehetőség szerint csökkentse, a ra-
vatalozó jelenlegi használati díját 5 évig – 
2021. december 31-ig - ne emelje. Kovács 
Józsefné és Kiszely Jánosné települési kép-
viselők nem járulnak hozzá a ravatalozó 
eladásához.

 � 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.

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 

hogy a 2016. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó 
és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:

2016. március 16.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 

érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

KÖZÉRDEKŰ SZÍVESSÉGI HASZNÁLATBA ADÁS
Langó Imre települési képviselő közérdekből, ingyenesen szívességi használatba adja 

Apátfalva Község Önkormányzatának a tulajdonában álló külterületi ingatlant. 
Az Önkormányzat az ingatlant a Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram keretein belül történő 

állattartáshoz hasznosítja. (A területen az ehhez kapcsolódó előkészítő munkálatok már elkezdődtek.)
A használatba adás 2016. január 25-től 2020. december 31. napjáig tart.

LAKOSSÁGI 
HIBABEJELENTŐ VONAL

Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság 
minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észre-
vételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es 
telefonszámán. Közreműködésüket előre is köszönjük!
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VÉGZŐS ISKOLÁSOK 
KÖZSÉGI 

SZEREPLÉSE
Az apátfalvi Dózsa György Általános Iskola végzős tanu-
lói 2015. december 12-én, a harmadik adventi gyertya-
gyújtáskor rendkívül szép ünnepi műsorral kedveskedtek 
az apátfalvi lakosoknak. Ezúton szeretnénk megköszönni 
a színvonalas munkát, a sok felkészülést a gyerekeknek és 
felkészítő nevelőjüknek Veréb Anettnak!

Apátfalva Község Önkormányzata

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

OKTÓBERI 
HULLADÉK

GYŰJTÉS
Az októberi hulladékgyűjtés, amiről már korábban beszámol-
tunk, olyan sikeres volt, hogy iskolánkat a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. külön jutalomban részesí-
tette. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola gyűjtötte össze a legtöbb papírhulladé-
kot, ami tanulónként 43 kg-ot jelent. A díj egy HERVIS vásárlá-
si utalvány volt, amit iskolánk a tanulók sportszereinek fejlesz-
tésére fog költeni. A szegedi ünnepélyes díjátadón Varga Réka 
és Vörös Péter hatodik osztályos tanulók és Sóki Marcell ötödik 
osztályos tanuló vette át az oklevelet és az utalványt. Iskolánk 
tanulói nevében köszönjük a szülők támogatását és munkáját, 
mert nélkülük nem értük volna el ezt a szép eredményt. Re-
méljük, hogy az őszre tervezett újabb hulladékgyűjtéskor meg 
tudjuk ismételni a tavalyi eredményeinket.

SZÉPÍRÓ VERSENY
A Makói Tankerület Bartók Tagintézménye második alkalommal 
rendezett szépíró versenyt. Ezen iskolánk alsós tanulói is részt 
vettek. A 2. osztályból (felkészítő: Mátó Mátyásné): Kurusa Fanni, 
Antal Balázs, a 3. osztályból (Felkészítő: Restás Marianna): Tari 
Endre, Süveges Zalán, a 4. osztályból (felkészítő: Csávás Antal-
né): Bárnai Rebeka, Molnár Regina. Antal Balázs második osztá-
lyos és Bárnai Rebeka negyedik osztályos tanulók első helyezést 
értek el. Gratulálunk a szép eredményhez, köszönjük a gyerekek 
és a pedagógusok lelkes munkáját!
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II. HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK TALÁLKOZÓJA, 2016

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
Apátfalva Község Önkormányzata idén is 
megrendezte, – immár második alkalom-
mal – a Hagyományőrző Csoportok Ta-
lálkozóját. A rendezvényre január 24-én, 
vasárnap került sor. A 15 órai kezdésre 
zsúfolásig megtelt érdeklődő nézőkkel a 
Faluház nagyterme. Öt településről érkez-
tek a fellépő csoportok.

Csanádpalotáról a Hagyományőrző Nép-
tánccsoport mezőségi táncokat mutatott 
be, Kékibolya csoportjától sárközi kariká-
zót láthattunk, míg a Búzavirág Népdal-
kör és Citerazenekar bordalokat és széki 

lakodalmast adtak elő. Földeákról két cso-
port képviseltette magát, a Szárazér és a 
Visszér Néptánccsoport. Az előbbi cso-
port szilágysági és nyírségi táncokat adott 
elő, míg az utóbbi dél-alföldi és szilágysá-
gi táncokkal örvendeztette meg a kedves 
vendégeket. Magyarcsanádról a Román 
Hagyományőrző Csoport gyermek tagjait 
köszönthettük, akik bánáti leánytáncot és 
párost mutattak be. Testvértelepüléseink 
közül Csanádapácáról a Dohánylevél 
Hagyományőrző és Hagyományteremtő 
Egyesület erre az alkalomra „Szüreti mu-
latság” című műsorukat hozták el, ami az 
egyesületük legifjabb tagja Rakonczai Ka-
ta Bíborka dalcsokrával vette kezdetét. A 
szerbiai Kisoroszról két fiatal zenészt hall-
hattunk, láthatunk. Apátfalvát a Kardos 
István Néptánccsoport és a Hagyomány-
őrző Csoport képviselte. A gyerekek elő-
ször egy „Játsszunk Dél–Alföldit!” című 
gyermekjátékkal kedveskedtek a nézők-
nek, majd az est folyamán még egyszer 
színpadra léptek a „Megy a gőzös” című 
előadásukkal, amellyel ismételten osztat-
lan sikert értek el a vendégek körében. A 
találkozó záró fellépését a házigazda Ha-
gyományőrző csoportunk adta. Ezen al-
kalommal farsangi népszokásokat eleve-
nítettek fel, farsangi halott temetést és far-
sangi lakodalmast. A farsang a tavaszvárás 

ősi örömünnepe, különböző tréfás elő-
adásokkal zavarták el a telet. Házról házra 
járva, az udvarokon vagy az utcán játszot-
ták el tréfás jeleneteiket. Kedvelt szereplő 
volt a cigány, menyasszony, vőlegény, ahol 
a menyasszonyt tréfából férfi elevenítette 
meg. Ez a két jelenet Erdélyi gyűjtésből 
származik.
A több mint másfél órás előadássorozat 
végén Szekeres Ferenc polgármester úr, 
megköszönte a fellépő csoportoknak a 
színvonalas előadásokat és ajándékokkal 
kedveskedett a csoportvezetőknek, mun-
kájuk elismerése végett.
Apátfalva Község Önkormányzata a fel-
lépő csoportokat, ezt követően vacsorával 
vendégelte meg, melyből egy kisebb zenés–
táncos est kerekedett ki.
Ezúton szeretnénk megköszönni a fellépő 
csoportoknak az áldozatos munkájukat, 
külön köszönettel csoportjainknak, a Kar-
dos István Néptánccsoportnak, a Hagyo-
mányőrző csoportnak és a csoport zene-
karának. Utoljára, de nem utolsó sorban 
köszönjük a csoportvezetőnek Csenteri 
Andreának, hogy ismételten színvonalas 
műsorokkal lepett meg bennünket.
Köszönjük mindenkinek!

Langó Csaba 
Faluház

MÉDIAKLUB FIATALOKNAK
Közösségi mozi és médiaműhely – 

a Nemzeti Művelődési Intézet or-

szágos mintaprojektje Apátfalván.

A Nemzeti Művelődési Intézet „Közösségi 
mozi és médiaműhely” című mintaprog-
ramját az országban 19, vagyis megyén-
ként 1 településen valósítja meg. Csong-
rád megyében a Nemzeti Művelődési In-
tézet Csongrád Megyei Irodája Apátfalva 
települést javasolta az országos projektbe 
való bekapcsolásba.
A program fő célja, hogy olyan cselekvő 
helyi közösségeket hozzon létre, amelyek 
megismerve és értelmezve a magyar film-
kultúra örökségét lehetőséget kapnak arra, 
hogy saját filmeket is készítsenek. Ennek 
érdekében április 1. és október 31. között 

műhelyfoglalkozások keretében közösen 
ismerik meg a magyar filmművészet al-
kotásait és sajátítják el a filmkészítés forté-
lyait. A találkozók során a tagok nem csak 
filmeket néznek, elemeznek és dolgoznak 
fel együtt, hanem kreativitásukat közös 
cselekvéssé generálják: a helyi értékek 
feltárása, környezeti, természetvédelemi, 
épített vagy megőrzött örökség bemutatá-
sa, saját élethelyzetük, gondolataik, cselek-
véseik megfilmesítése által. E folyamatban 
minden alkalommal segítségükre lesz egy 
filmes szakember, a Creative Elephant Stu-
dio Kft. munkatársa.
A programban helyi szinten Langó Csaba, 
az ifjúsági közösség vezetője fogja össze a 
csoportot. A foglalkozásokat rendszeresen 

Apátfalván, a Faluházban tartjuk. A prog-
ramra 13–30 év közötti fiatalok jelentkezé-
sét várjuk. Jelentkezni március 31-ig lehet. 
A programot a Nemzeti Művelődési Intézet 
finanszírozza, így a részvétel ingyenes. A 
projekt végére a fiataloknak egy kész kisfil-
met kell elkészíteniük, amelyek továbbke-
rülnek zsűrizésre, és Budapesten, novem-
ber 12-én, a projektzáró filmfesztiválon, a 
Magyar Művészeti Akadémián bemutatják.

További információ:

Bálintné Siprikó Zsuzsanna (Apátfalva, 
Polgármesteri Hivatal)
Langó Csaba (Apátfalva Faluház)
Magné Szaitz Éva (Nemzeti Művelő-
dési Intézet Csongrád Megyei Irodája, 
szaitz.eva@nmi.hu)
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ÚJ FOGORVOS APÁTFALVÁN
Dr. Bata Anita bemutatkozása.

Zentán (Szerbiában) születtem 1989. már-
cius 2-án. Oromhegyesen nőttem fel, ott 
jártam általános iskolába is, majd a Zen-
tai Egészségügyi Szakközépiskolában sze-
reztem ápolói diplomát, ahonnan kitűnő 
eredménnyel kerültem az Újvidéki Orvosi 
Egyetem fogorvosi szakára. Öt év kemény 
tanulás meghozta a gyümölcsét, fogorvos 
lettem. Ezt követte a diplomám honosí-
tása Magyarországon. Már tízéves korom 
óta tudtam, hogy az egészségügyben sze-
retnék elhelyezkedni. Jelenleg Szegeden 
élek párommal, aki szintén fogorvos.
Fogorvosi tevékenységemet egy fogorvo-
si körzetben, Kiskundorozsmán kezdtem, 
egy gyakorlott doktornő mellett, akitől 

rengeteg tapasztalatot szereztem. Nem 
volt kérdés, hogy szeretnék saját körzet-
ben is dolgozni, és a Heidident Kft. jóvol-
tából ez meg is valósult.
Igyekeztünk az apátfalvi rendelőt a leg-
modernebb eszközökkel felszerelni, hogy 
ne csak az ellátás legyen korszerűbb, de a 
hangulat is kellemesebb legyen. Pácien-
seinkről felvételi lapot készítünk, hogy 
pontos képünk legyen a szedett gyógy-
szerek listájáról, valamint az általános 
betegségekről, amelyek külön figyelmet 
érdemelnek.
Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, 
mert a fájó fog kezelése, se a páciens-
nek, se az orvosnak nem kellemes feladat. 
Ezért nagyon fontos lenne, hogy akinek 

még nincs panasza, jöjjön hozzánk el egy 
szűrővizsgálatra és a bajt, ha van, időben 
orvosoljuk. Időpont egyeztetés céljából a 
0630/779-1312-es telefonon várjuk a páci-
ensek jelentkezését. A sürgős eseteket, ha 
nem is soron kívül, de az adott rendelési 
napon fogadjuk.
Mindenképpen szeretném megemlíteni 
kedves asszisztensemet, Zádori Dániel 
Richárdot, akinek segítsége nélkül nehéz 
lenne mindezt megvalósítani.
Nagyon szeretem a hivatásom, és igyek-
szem minden páciensem a legjobb tudá-
som szerint ellátni!

Dr. Bata Anita fogorvos

AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 
2015–2016-OS SZEMÉLYI VÁLTOZÁSAI

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központban 2015-ben nappali ellátás ve-
zető és családgondozó váltás történt. 2015. 
november 1. óta Puskásné Ember Ninet-
te látja el a nappali ellátás vezetői felada-
tokat, az elmúlt években a makói Egyesí-
tett Népjóléti Intézményben családsegítő, 
gyermekjóléti, idősellátás és hajléktalanok 
ellátásában szerzett tapasztalatok alap-
ján. Elhivatottságának tartja az apátfalvi 
lakosok segítését, támogatását. Mindezt 
semmi sem bizonyítja jobban, mint a de-
cemberi élelmiszer, ruha illetve melegétel 
osztásának megszervezése, részvétele.

Apátfalva idősebb korosztálya számára 
rendszeresen előadásokat szervez, hogy 
színesebbé tegye a mindennapjaikat. 
Decemberben vendégük volt Dr. Hadik 
György sebész főorvos, Mátrai Gézá-
né természetgyógyász, Bőrcsök Zoltán 
mentőtiszt illetve januárban Dr. Bárdos 
János belgyógyász és diabetológus szak-
orvos. A Családsegítő Szolgálat feladatát 
Zsákai Lászlóné látja el napi nyolc órá-
ban. Julianna tapasztalt és segítőkész 
munkatárs, aki sikeresen megbirkózik 
az őt felkereső lakosok hivatalos ügyei-
nek intézésével.

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család és Gyermekjóléti Szol-
gálatában a 2016. januári jogszabály-
változások miatt a továbbiakban Takács 
Gina család és gyermekjóléti munkatárs 
látja el Apátfalva gyermekjóléti szolgála-
tának feladatát.
Nyitva tartás:
hétfő, szerda: 7.30–15.30
kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek 7.30-12.00

Puskásné Ember Ninette 
nappali ellátás vezető

A „GAZDAKÖRI TÉLI ESTÉK” KÖVETKEZŐ ELŐADÁSA
2016. február 9-én 17 órakor lesz a Faluházban. 

Vidékfejlesztési pályázatok 2016-ben Előadó: Nemzeti Agrárkamara
Újonnan épülő Szegedi Nagybani Piac tájékoztatója Előadó: Lekeny György ügyvezető igazgató

További folytatás: február 16. 
Malagrov lombtrágya felhasználása Előadó: Balogh Ernő

2016. február 23. 
Bayer Növényvédelmi technológiák Előadó: Sípos József

2016. március 1.
Lehetőségek a fűszerpaprika termesztésben Előadó: Ocskó István

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gondolatjel
Máté evangéliuma 8, 5-13

Amikor Jézus Kafarnaumba érkezett, 
odament hozzá egy százados, és kérte: 

„Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, 
és szörnyű kínjai vannak.” Jézus így szólt 
hozzá: „Elmegyek, és meggyógyítom.” 
De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem 
vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak egy szóval mondd, és meg-
gyógyul a szolgám. Mert én is hatalom 
alatt álló ember vagyok, és nekem is van-
nak alárendelt katonáim. Mondom az 
egyiknek: Menj el! – és elmegy, a másik-
nak: Jöjj ide! – és idejön, vagy szólok a 
szolgámnak: tedd meg ezt! – és megteszi.” 
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, 
és így szólt kísérőihez: „Bizony, mon-
dom néktek, senkiben sem találtam ilyen 
nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, 
hogy sokan eljönnek napkeletről és nap-
nyugatról, és asztalhoz telepednek Áb-
rahámmal, Izsákkal és Jákobbal a meny-
nyek országában; akik pedig Isten orszá-
ga fiainak tartják magukat, kivettetnek 

a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és 
fogcsikorgatás.” A századosnak pedig ezt 
mondta Jézus: „Menj el, és legyen a te hi-
ted szerint.” És meggyógyult a szolga még 
abban az órában.

Hit. Szeretet, remény!

A farsangi időszak hamarosan véget ér, 
vízkereszttől húshagyó keddig tart. Ebben 
az évben február 9-én véget ér, majd ham-
vazószerdától megkezdődik a böjti idő, 
ami 40 napig tart, Húsvétot megelőzően 
nagypéntekig. Böjti napok, melyet ki–ki 
átélhet gondolkodóan vagy gondtalanul. 
Mulatozni, bálazni már ilyenkor nem iga-
zán szoktak, nem illik.
A gondolkodás, ráhangolódás létünk ér-
telmére, miért születtünk ebbe a világba, 
ki, vagy mi ad ma életünknek értéket, ér-
telmet, mi ad örömöt vagy boldogságot?
A teremtett világ milyen kerek és milyen 
csodálatos, az arany, a víz mekkora érté-
künk! Igen, de a „kenyér és a bor”, mit ér 
ma, melyet megkaphatod minden nap ha 

keresed, mert aki keres, az talál, aki ko-
pogtat, annak ajtót nyitnak. Ő az ma is 
kenyér és bor színe alatt, aki annak ide-
jén 40 napig böjtölt a pusztába, Jézus, aki 
közöttünk él, fogná a kezdet, ha te nyúj-
tanád. Ő életét adja húsvétkor barátaiért, 
bűneink ért. Kell-e ennél nagyobb szemé-
lyes megtapasztalás?
A böjti időtér lehetőség arra, hogy ráhan-
golódjunk szabad akaratunkból arra, hogy 
felnézzünk a keresztre és együtt éljünk ve-
le ebbe a csodálatos világba, vagy elmen-
jünk mellette és lesz ahogy lesz.
Ha át tudjuk élni azt a szeretetet, amivel Ő 
szeret minket, akkor mi is tudunk élni az 
igazi felebaráti szeretettel, hinni fogunk a 
százados hitével és van remény életünk s 
családunk igazi boldogságáért.
Gondolkodjunk, mit ad ma a világ!
Korszerű technikát, amit szemed–szád 
megkíván, szinte minden anyagiassá vált.
Világítsuk át létünket, legyen tartásunk, 
erős akaratunk, vágyunk a jóra, az igaz-
ságkeresésre, töltsük fel magunkat igazi 
emberi erényekkel, lélekkel, szívvel!

„Ép lélek, ép test!” egyenlő egészség.

Veréb József

HASZNOS TUDNIVALÓK!
Napról–napra egyre hosszabbak 

a nappalok, küszöbön a tavasz, a 

néphagyomány szerint Zsuzsan-

na napján, február 19-én megszó-

lal a pacsirta, kezdődnek a tavaszi 

munkák.

Fagymentes időben lehet fát ültetni, vagy 
átültetni. Minél hamarabb ültetünk, annál 
nagyobb eséllyel várhatjuk az eredését a 
csemetéknek. Ültetőgödröt ásunk, majd 
az ültetendő kis fa gyökerét visszametsz-
szük enyhén, hogy a vágófelület világos 
legyen, majd elültetjük.
Lényeges, hogy a gyökér felett levő szem-
zés vagy oltás egy ujjnyival a föld szintje 
alatt legyen, nem mélyebben, mert ha mé-
lyen van a gyökér, csökken az eredés esélye, 
ugyanis a gyökérnek is oxigénre van szük-
sége, s könnyen befullad, bepenészedik, és 

nem indul meg. Ültetést követően egyszer 
bő vízzel belocsolni, majd megtaposni 
kell, hogy a gyökér körül beiszapolódjon 
és betömörödjön a talaj, majd a fánkat 
visszavágjuk 1,5 m magasan, ha koronás a 
csemeténk, akkor is célszerű 10–15 cm-re 
visszavágni az ágakat. Három, max. 4 el-
ágazást hagyjunk. Minden esetben visz-
sza kell vágni ültetéskor, vagy átültetéskor, 
mert ha nem, akkor könnyen visszaszárad 
a kis fa és nem fog kihajtani. A vágott fe-
lületeket otthon található olajfestékkel cél-
szerű bekenni, a gyökeret nem kell.
Célszerű a kis fa mellé karót kötni és há-
lót tenni a törzsére. Különösen szabadban 
a nyúl és az őzek ellen. Az őzek agancsuk 
újulásakor nagy előszeretettel dörzsölik a 
kis fát mindaddig, míg az összes háncs a 
fán van.

Sajnálatos módon ezek a fák már felül 
nem fognak kihajtani.
Az új, időben elültetett kis fáknál vigyáz-
ni kell az öntözéssel, mert túlöntözés ese-
tén nem fog megeredni. Ha ültetéskor jól 
beöntöztük, akkor várjunk türelemmel, s 
majd csak akkor adjunk vizet újra, ha ki-
hajtott a csemete és melegszik erőteljesen 
a levegő. Ültetéskor ne trágyázzuk túl a 
gödröt, különösen ne friss trágyával.

Fontos, hogy a fánk tövét tartsuk tisztán és 
rendszeresen kapálgassuk, így nedvesen 
marad a talaj, kap levegőt, jól érzi magát 
és szépen nőni fog az ültetvényünk.

Veréb József
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Vakcinázott napos előnevelt csibe 
előjegyezhető Kossuth u. 77. szám 
alatti tápboltban (Restásné Katika).
Telefon: (62) 261-267

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

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

gyászjelentés

Köszönetnyilvánítás

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
Áldás és hála övezi a sírt,

Szerető férj voltál, drága édesapa 
nagypapa és jó testvér,

Bánatos családodnak, most az 
őrangyala.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a kedves rokonoknak, 
jó barátoknak, jó szomszédoknak, 

ismerősöknek, 
akik drága szerettünk

BAJUSZ ANDRÁS

temetésén megjelentek, 
sírjára a szeretet virágait 

elhelyezték, hogy fájdalmunkat 
enyhítsék.

Külön köszönet 
a plébános úrnak és a kántor úrnak 

a szép szertartásért.

A gyászoló család

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel hívunk és várunk 

minden érdeklődőt 
2016 február 12-én 18 órakor

az Apátfalvi faluház önyvtárában: 
Tácsi István:

A magyarok Ősi Szentháromsága 
újra fénylik

Történelmünkről felsőfokon
író–olvasó találkozóra, 

Természetbiblia című háromkötetes 
műve alapján 

Az előadás bemutatja őseink hitét, 
melyet figyelmébe ajánl 

a mai magyar társadalomnak is.
Bökény népe

FELHÍVÁS!
Apátfalva Román Nemzetiségi 

Önkormányzata
KORHATÁR NÉLKÜLI 

KEZDŐ ROMÁN NÉPTÁNC
tanfolyamot hirdet. Az oktatás tel-
jesen ingyenes. Megfelelő létszám 
esetén indul.
Jelentkezési határidő: 2016. március 1.
Célunk: Apátfalva községben Ro-
mán Hagyományőrző csoport 
alapítása.
Amit kínálunk: Megismerkedés más 
népek kultúrájával, hagyományai-
val. Fellépési lehetőségek belföldön 
és külföldön egyaránt. Táborokon 
való részvétel. Táncházak szervezé-
se. Megfelelő viselet a táncokhoz.

Jelentkezésüket szeretettel várjuk 
a (0620) 572-5422 telefonszámon 

Duma Árpád a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökénél.

„Az igazi bajnokok azok, akik az utolsó 
leheletükig küzdenek.”

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnénk mondani 

mindazoknak, akik bármilyen módon 
támogatták 

a II. Jótékonysági focis bált.
Szekeres Ferenc polgármester,

ContiTech Fluid 
Automotive Hungária Kft.,

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal,
Faluház összes dolgozója,

Grand Hotel Glorius,
Hagymatikum Termálfürdő,

Pillér Takarékszövetkezet
Sóki Éva Mini Market,

Pintér Vendéglő,
Varga ABC, 

Nyárfa kocsma, 
Mátó Lajos, Gombkötőné Bárdos Szil-
via, Simon Mihályné, Langó Ferenc, 

Bálóné Julika, Kerekes Róbertné
Premier zenekar és a szülőknek, 

vendégeknek.

Köszönjük!
A szervezők
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A NAPSUGÁR BARÁTI KLUB ÉVNYITÓJA
A Napsugár Baráti Klub megtartotta az 
első 2016-os összejövetelét január végén 
a Szigetházban. Két órakor kezdődött a 
vidám szombat délután. Előtte megterítet-
tünk, süteményeket szeleteltünk. Minden 
klubtag készült valamilyen édes, vagy sós 
sütivel, mert nagyon vártuk már, hogy is-
mét találkozzunk. Megtisztelt jelenlétével 
bennünket Szekeres Ferenc polgármester 
úr és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpol-
gármester asszony is. Programunk kez-
detekor a klub vezetője, Kovács Józsefné 

felidézte az elmúlt év eseményeit, a sok 
élményt adó parlamenti látogatást, a szar-
vasi utat, a cserkeszőlői fürdőzést. Megkö-
szönte az önkormányzat segítségét, amivel 
kirándulásainkat támogatta. A csillogó 
szemekből látni lehetett, hogy aki részt 
vett ezeken a találkozókon, utazásokon, 
felidéződtek az emlékek.
Beszéltünk az ez évi tervekről is, amiben 
már több napos kirándulások is helyet 
kapnak. Első utunk Ópusztaszerre vezet 
majd, ahol a Feszty körképet nézzük meg.

A továbbiakban verseket, népdalokat, bal-
ladákat hallgathattunk Vargáné Antal 
Ilonka nénitől, Csapóné Icutól, Baka Mi-
hálytól, akik nagy átéléssel és örömmel 
szórakoztattak bennünket. A műsor után 
finom süteményekkel, üdítővel, teázással 
folytatódott a beszélgetés. A zenét a leg-
idősebb klubtagunk, Gyenge Mihály bácsi 
szolgáltatta. Jó hangulatban telt el a dél-
után, ahol mindenki jól érezte magát.

Kiszely Jánosné

A NAPSUGÁR BARÁTI KLUB 2015. ÉVI PROGRAMJAI
 � 2015. március 24-én tartottuk első megalakuló 

összejövetelünket a Faluházban. Erre az alkalomra 24 
fő jött el. Beszélgetéssel, tervezgetéssel töltöttük el az 
első délutánt.

 � Elhatároztuk, hogy havi egy alkalommal jövünk 
össze, hétfői napokon, amit előre megbeszélünk.

 � Következő alkalomkor már új tagok is részt vettek 
és tervezgettük a Szarvasra történő kirándulásunkat.

 � 2015. május 16-án a „TeSzedd”akcióhoz csatlakoz-
tunk, melynek célja a Maros menti szemétgyűjtés volt.

 � Szalonnasütésre került sor 2015. május 18-án, a 
Faluház udvarán. Nótázással, vidámsággal, jó hangu-
latba telt el az este. Megbeszéltük, hogy hamarosan 
ismétlésre kerül sor.

 � A várva várt szarvasi kirándulásra június 20-án ke-
rült sor, melyen 46 fő vett részt.

 � Megnéztük a Szarvasi Vízi Színházat, Magyaror-
szág földrajzi közepét, A Szarvasi Arborétumot, Mini 
Magyarország makettjeit és hajókáztunk a Katalin gő-
zössel a Holt–Körösön.

 � Július hónapban megismételtük a szalonnasütést, 
aminek újra nagy sikere volt.

 � Július 7-én a Makói Hagymatikum fürdőben Nyug-
díjas találkozó került megrendezésre, melyen több 
klubtag is részt vett.

 � A hagymaház szabadtéri színpadán megnéztük a 
Mágnás Miska előadást augusztus 8-án.

 � Cserkeszőlői fürdőbe történt augusztus 15-én a 
következő kirándulásunk, ezen a napon 48 fő pihent a 
klub tagjaink közül.

 � Részt vettek a csoport tagjai a Faluházban gyógyító 
és betegség megelőző meridián tornán, szeptember 7-én.

 � Szeptember hónapban került megrendezésre az I. 
Gasztronómiai fesztivál, melyen csapatunk több tagja 
hagyományos süteményeket sütött, puliszkát főzött, 
csigatésztát és tarhonyát készített.

 � 2015. szeptember 21-én felolvasó estre került sor, 
melyen meghívott vendégek és a saját tagjaink adták 
elő kedvenc verseiket, anekdotáikat, nagy sikerrel.

 � Október 12-én természetgyógyászt hívtunk meg 
előadást tartani.

 � Október 17-én megnéztük közösen az Apátfalvi 
tájházat és berendezéseit a Makói Múzeumban, vala-
mint a Jégkorszak kiállítást.

 � Október 21-én Budapestre utaztunk. Az Ország-
házat, Vajdahunyad várát, Halászbástyát és környékét 
tekintettük meg. Ezen az utunkon már 53 fő volt jelen.

 � December 6-án a Keceli virágkiállítás megszerve-
zésére került sor, mely úton úton 53 fő vett részt.

 � Volt olyan terv is amit 2015-ben nem valósult meg, 
de reméljük a 2016. évben nem fog kimaradni.

Kovács Józsefné, klubvezető


