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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Apátfalva rendszerváltás utáni történelmének fontos állomása a 2015-ös év.
„Rendszerváltás”, új típusú gondolkodás
és szemlélet mellett kezdte meg munkáját
az Önkormányzat. Munkahelyteremtés
a SZEFO jóvoltából, változatos, értékteremtő közmunka feltételeinek megteremtése, és működtetése, település karbantartás, önkormányzati ingatlanok rendbetétele, nagyszabású kulturális programok
megvalósulása a legnagyobb eredményei
az elmúlt évnek.
Egy év elteltével is még csak az út elején
járunk, hiszen rengeteg a feladat, amel�lyel tisztában vagyunk, és rengeteg az a
feladat is melyet a mindennapok újra és
újratermelnek. Azonban az eredmények
már látszanak, a javítandó vagy fejlesztendő dolgok is szépen alakulnak, az igyekezet, a szándék is előbb-utóbb meghozza
gyümölcsét. Apátfalva nagyot lépett előre, az Önök munkájának és odaadásának

segítségével. Ezt a munkát kell folytatnunk 2016-ban is, hogy egy szebb, élhetőbb települést tudhassunk magunkénak,
ahol jó élni, számíthatunk egymásra, a
közös célokra, a közös erőre.
Minden apátfalvi polgár fontos a számunkra. Van, aki azért mert gyermek,
van aki idős, van aki beteg, van aki tartósan munkanélküli. Szeretnénk mindenki lehetőségeit jobbá tenni, boldogulását
elősegíteni, vagy problémái megoldásában segítséget nyújtani. Ezen dolgozik
képviselő testületünk, a bizottságok, az
intézmények dolgozói, hiszen nem csak a
jövőnk fontos, de a jelenünk is, mely majdani jövőnk alapja.
Kiemelkedő figyelemmel kell kísérnünk,
és lehetőségeinkhez mérten minél jobban
támogatnunk kell a nehéz sorsú apátfalvi
polgárokat. Nem hagyhatjuk, hogy gyermekek éhezzenek, vagy idős lakosaink
magányos tehetetlenségben segítség

MINDEN AKADÁLY ELHÁRULT,
HOGY MEGÉPÜLJÖN A SPORTCSARNOK
APÁTFALVÁN!
A 2014-es év végéhez hasonlóan a 2015-ös év vége is nagy örömet tartogatott Apátfalva számára.
A tervezett Sportcsarnok megépítéséhez szükséges pénzösszeget megkaptuk, így minden akadály
elhárult a kivitelezés megkezdése elől.
A 2014 decemberében kapott 150 millió forintos állami támogatás után 2015 decemberében
további 50 milliót kapott Apátfalva, így ös�szesen 200 millió forint állami támogatás
fordítható az apátfalvi sport otthonának megteremtéséhez, önerőre. A fennmaradó tetemes

összeget a Magyar Labdarúgó Szövetség társasági adóból (TAO) biztosítja Apátfalva számára. 351 489 513 Ft-ot a Sportcsarnok
megvalósulására, és 10 986 521 Ft-ot
utánpótlásnevelésre! A futsal sportcsarnok megépítése, melynek összköltsége meghaladja a félmilliárd forintot, új távlatokat
nyit az apátfalvi foci és az apátfalvi sportélet és
életminőség kapcsán.
Köszönjük minden támogató segítségét!

nélkül maradjanak. Keresnünk kell a
megoldásokat, a jobb életminőség lehetőségeinek kulcsát. Fontos szerepet töltöttek be az elmúlt évben is az apátfalvi civil
szervezetek. Önzetlen munkájukkal segítették mindennapi életünket, vagy éppen
gazdagították kultúránkat, a sportéletet,
és még annyi mindent.
Az előttünk álló évben a közös munka révén újabb nagyszerű eredmények születhetnek, melyet Apátfalva közössége élvezhet, mely büszkeséget hozhat lakóinknak.
2016. történelmi fontosságú év lesz, hiszen olyan beruházás megvalósulása előtt
állunk, mely nagyságrendűre még nem
volt példa. A Sportcsarnok megszületése
nem csak egy épület létrejöttét jelenti. Új
esély a sportra, a sport szeretetére, új életformára, egy testileg-lelkileg egészségesebb felnövekvő generációra.
Apátfalva Község Önkormányzatának
képviselő-testülete, valamint jómagam
nevében kívánom, hogy közös és személyes céljaink megvalósulásához legyen
erőnk, egészségünk, legyen egy nagyon
boldog, sikeres 2016-os esztendőnk!
Szekeres Ferenc polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
 Elfogadásra került a Faluház és a
könyvtár 2016. évi programterve, továbbá az önkormányzat 2016. évi belső ellen A képviselő-testület elfogadta a 2016. őrzési terve.
évi munkatervét, és az önkormányzat
2016. évi költségvetési gazdálkodásának  Megállapításra került az önkormányátmeneti időszakára szóló rendeletterve- zati lakások, garázsok 2016. évi bérleti
zetet, megállapította a háziorvosi rende- díja. A Hunyadi u. 6. és a Templom u. 29.
lők és a fogorvosi rendelő 2016. évi rezsi- szám alatti lakások esetében 278 Ft/m2/
költségét. 2016. január 1-től a fogorvosi hó, komfortos lakások bérleti díja 217 Ft/
feladatokat a Heidident Kft. látja el.
m2/hó, félkomfortosoké 210 Ft/m2/hó a
bérleti díj összege. A garázsok bérleti díja
 A képviselő-testület a ravatalozó szol- 489 Ft/m2/hó.
gáltatási díját nem módosította, amely továbbra is 9360 Ft/temetés.
 A képviselő-testület a lejárt határidejű
2015. december 22-én ülésezett a
képviselő-testület

AZ APÁTFALVI
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
BIZOTTSÁG HÍREI
2015. december 4-én ült össze a Faluházban az Apátfalvi Települési Értéktár
Bizottság.
Langó Csaba, Langó Imréné, Csapó Jánosné, Dr. Marjanucz László és Vargáné
Nagyfalusi Ilona hosszas előkészítő munka után 11 előterjesztésről döntöttek,
hogy méltóak-e arra, hogy bekerüljenek az apátfalvi értéktárba.

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést követően meghallgatta az interpellációkat, majd zárt ülés
keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2015. december

SZÜLETÉS:
12.16.: Balog-Vig Hanna
Édesanyja: Szigeti Andrea
Édesapja: Balog-Vig László
Apátfalva, Kölcsey u. 19.
12.19.: Kurunczi Viktória Anna
Édesanyja: Kurunczi Veronika Margit
Édesapja: Rudas Krisztián
Apátfalva, Templom u. 9.
HELYESBÍTÉS
Az előző számban helytelenül került
közlésre (Katona Istvánné)!
Katona Józsefné (Koródi Anna)
Apátfalva, Kereszt u. 53.
Élt: 77 évet

HALÁLESET:

A települési értéktárba érkezett javaslatok:
Apátfalvi archaikus népi imák
Bíbic könyvek, Apátfalva helytörténeti tankönyvei
Vitéz Apátfalva név
Fehérhímzés Apátfalván
Útmenti keresztek Apátfalván
Szent Mihály Plébániatemplom
Millenniumi tölgyfák
Szoborkert
Apátfalvi festett bútor
Langó Hagyományőrző ház
Apátfalva népi hangszere – a citera

Kútvölgyi Istvánné (Károlyi Ilona)
Apátfalva, Kereszt u. 34.
Élt: 78 évet

A bizottság mind a 11 értéket beemelte a település értéktárába. Így jelenleg 18 helyi értékünk van.
Akik szívesen terjesztenének fel egy helyi épületet, növényt, szokást, írjanak fogalmazást róla és juttassák el a polgármesteri hivatalba!

Bárdos Anita és Popovics Krisztián
Szever
Magyarcsanád, Ady Endre utca 19.

Vargáné Nagyfalusi Ilona

Csikota Mátyás
Apátfalva, Kossuth L. u. 13.
Élt: 87 évet
Szentesi Irén Gizella
Apátfalva, Kossuth L. u. 96.
Élt: 62 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Sándor Anett és Börcsök István
Apátfalva, Templom u. 12.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
MIKULÁS-KUPA
Az őszi versenyidőszak legizgalmasabb
sporteseménye zajlott le november-december hónapban, az iskolai floorball
verseny. Gyerek és felnőtt egyaránt várta
a kupa fordulóit, ami nagyon izgalmas és
változatos meccseket eredményezett. A
Krampusz és Télapó csoportban 44 gyerek
és 12 pedagógus küzdött a győzelemért.
Helyezettek:
I.hely: Vass Máté és csapata, Mátó Domonkos, Kimpán János, Simon Brigitta
II.hely: Kovács Dávid és csapata: Varga
Szabolcs, Ludányi Dániel, Berta Krisztián
III.hely: Sinoros Szabó Sándor és csapata:
Bucsu Attila, Mezei Boglárka, Balogh Vig
Martin

A legjobb tanárcsapat:
7. hely: Bereczki László, Mátó Lajos, Kollárné Gacsó Julianna, Molnár Tiborné,
Magyarné Sebők Mária, Simon Hajnalka
12. hely: Tóth László, Joó Gabriella,

Nemes-Szász Emese, Zomboriné Őze Edit,
Csomor Nóra, Restás Mariann
Gratulálunk a győzteseknek, valamint az
összes résztvevő játékosnak, jó buli volt, jövőre folytatjuk!

A TÉRSÉGI MATEMATIKA
VERSENY EREDMÉNYEI
Iskolánk tanulói hagyományosan
indultak a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola matematika
versenyén. Ezen az eseményen a
térség hét általános iskolája vesz
részt. Tanulóink szép eredményeket értek el a népes mezőnyben.
5. osztály:
III. hely: Dobos Gábor (Apátfalva-Dózsa Gy. Általános Iskola, felkészítő: Mátó
Lajos)
6. osztály:
IV. hely: Mátó Domonkos Csaba (Apátfalva-Dózsa Gy. Általános Iskola, felkészítő:
Kollárné Gacsó Julianna)
7. osztály:
I. hely - Sinoros Szabó Sándor (Apátfalva-Dózsa Gy. Általános Iskola, felkészítő:
Mátó Lajos)

8. osztály:
IV. hely: Sóki Krisztián (Apátfalva- Dózsa Gy. Általános Iskola, felkészítő: Mátó
Lajos)

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Felsős természettudományos
munkaközösség
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BÍBIC OVIS HÍREK
MAKÓRA KIRÁNDULTUNK
nem lehetne részük ilyen látványos programban,
valamint,
hogy közös élményeket szerezzenek a gyermekek. Mivel ebben
az évben IPR pályázat nem került
kiírásra,
ezért
anyagi forrásaink
Az Adventi időszakban, az Apátfalvi Bí- is behatároltak voltak, ezért úti célként
bic Egységes Óvoda-Bölcsőde Integrációs Makót választottuk, ahová Méreg Imre
Pedagógiai Rendszert működtető mun- egyéni személyfuvarozó vitt el bennünket,
kacsoportja minden évben kirándulást hálásan köszönjük neki a felajánlást.
szervez az óvoda nagycsoportosai részére. 2015. december 10-én már délelőtt nagy
Célunk ezzel, hogy azok a gyermekek is volt a készülődés az óvodákban, mivel
eljuthassanak egy közeli városba, ahol az ebéd után indultunk Makóra. A József Atadventi készülődést, és a városi karácsonyi tila múzeumban részt vettünk egy tárlathangulatot átélhessék, akiknek egyébként vezetésen, majd kézműves foglalkozáson.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
rövid történetet hallhattak az aktuális tárlat témájáról, közben kipróbálhatták a kiállított tárgyakat. Ezt követően kézműves
foglakozáson vettünk részt, ahol a gyerekek kézügyességüket, kreativitásukat kamatoztathatták. Mikor sötétedni kezdett,
elindultunk felfedezni Makó adventi belvárosát. A szökőkútnál a nagy Betlehemet
érdeklődve nézték, miközben elmeséltük
röviden a történetét. Hatalmas élmény
volt, mikor kigyúltak a város fényei, és
felfigyeltek a gyerekek az óriás karácsonyfára, rénszarvassal közlekedő mikulásra, a
fényárba borult főtérre, és a fürdő felé vezető úton átsétáltunk a fényesőn.
Kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel
hazatérve meséltek a szülőknek, amint leszálltunk a buszról.
Szilvási Mihályné óvodapedagógus

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS „JÁTÉK KUCKÓ”
A MAROS UTCAI ÓVODÁBAN
2015. december 9-én délután 1 órától a
Margaréta csoportban kezdődött, majd
a Katica csoportban fél háromkor folytatódott a már hagyománnyá váló Játék
kuckó megrendezése, mely a szülő, gyermek, és az óvodai dolgozók együtt töltött
délutánjáról szól, a karácsonyi készülődés
jegyében.
A Margaréta csoport karácsonyi műsorral kedveskedett a szülőknek, majd szép
kreatív díszeket készítettek a szülőkkel
közösen.: hajtogatott angyalkát, karácsonyi mécsest, és mézeskalács függő díszt. A
Katica csoportos gyerekek egy szép karácsonyi verssel kedveskedtek a szülőknek,

majd közösen elénekeltük a „Kiskarácsony, nagy karácsony”-t. Karácsonyfa
díszt, és hóembert készítettek a szülők a
gyerekekkel közösen. A barkácsolás után
mind a két csoportban az alapítványtól karácsonyra kapott új játékokat kipróbálhatták a gyerekekkel együtt a szülők is.
Közben finom teával, és süteménnyel vendégeltük meg a szorgosan tevékenykedőket, a gyerekeket, és a szülőket. Az ünnepre való ráhangolódást segítette, hogy egész
délután szép karácsonyi dalokat hallgattunk, melyek közül már a gyerekek is sokat ismertek, és ők is énekelték.
Nagyon jó közösségformáló ereje van az

ilyen együtt töltött délutánoknak, melyek
kötetlen, jó hangulatúak a szülők szívesen jönnek el az ilyen rendezvényeinkre.
Kicsit jobban belelátnak az óvodai életbe,
melynek gyermekük szerves része.
Nagyon kellemesen eltöltött délután volt,
szép, kreatív alkotások születtek, jókat beszélgettünk, lehetőség nyílt arra, hogy jobban megismerjük egymást a szülőkkel.
Ez egy nagyon jó délután volt. Köszönjük
a gyerekeknek, szülőknek az óvodai dolgozók nevében:
Ludányiné Dinnyés Éva óvodapedagógus
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AJÁNDÉKOSZTÁS
AZ APÁTFALVI CSALÁDOKNAK
A karácsonyi ünnepek közeledtével 2015.
december 4-én, Mikulás ünnepség keretein belül az Apátfalvi Önkormányzat, a
helyi és makói vállalkozók valamint a Budapesti Élelmiszerbank jóvoltából ajándékcsomagokat nyújtott át 104 hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. A csomagokat a
gyermekek kora szerint állították össze. A
csecsemők bébi italt, tápszert, az óvodás
és iskoláskorúak kekszet, csokoládét, üdítőt, lekvárt és kakaós csigát kaptak.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád
megyei szervezet
makói kirendeltségének munkatársai
2015. 12. 07-én az
Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási
Központ épületében, 2-5 év közötti kisgyerekeknek
ruha adományt, a
csecsemőknek pedig bébiételt nyújtottak át kellemes ünnepeket kívánva.
A karácsony közeledtével a Polgármesteri
Hivatal a rászoruló idősebb korosztályról
sem feledkezett meg. Az advent utolsó
hétvégéjén a vásár és a karácsonyi műsor
ideje alatt meleg babgulyást osztott a Bíbic

Óvoda konyhájának és az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársainak segítségével. 102 család 243 fővel
részesült a meleg étel osztásban.
Puskásné Ember Ninette

AJÁNDÉKOZÁS AZ APÁTFALVI ÓVODÁKBAN
Folyamatosan érkeztek az ajándékok az apátfalvi óvodákba a Cipősdoboz akció keretein belül. A
csomagokat hátrányos helyzetű
és rászoruló gyerekek kapták meg.
Negyedik alkalommal kezdett gyűjtésbe az
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde három tagintézménye. A felajánlások
november óta érkeztek az óvodákba. A karácsonyi köntösbe öltöztetett csomagokra
az adományozók írták fel, hogy milyen korú és nemű gyerekeknek szánják azt.
Tapasztalataik alapján sok szülő anyagi nehézségei miatt nem tud gyermekének karácsonyi ajándékot vásárolni, ezért is fogtak gyűjtésbe a hátrányos és halmozottan

hátrányos helyzetű
családoknak.
Míg az első két évben elsősorban ruhaneműket gyűjtöttek, a harmadik
évet követően a
családsegítő szolgálat közbenjárásával az országos
Cipősdoboz gyűjtő akciójában vehettek részt. A gyerekek nagyon örültek
az ajándékoknak, hatalmas mosollyal
az arcukon keresték meg a jelüket a csomagolásokon, amelyet utána szüleiknek

is büszkén mutattak meg. Az ajándékozás után a szülőket adventi kézműveskedésre invitálták a kicsik és az intézmény
dolgozói.
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KARÁCSONYI
AJÁNDÉK
A 70 ÉV
FELETTI
LAKOSOKNAK

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
MEGVENDÉGELÉSE

2015. december 28-án Apátfalva Község
Önkormányzata közfoglalkoztatott munkatársait látta vendégül. A jelenleg foglalkoztatott, csaknem 130 ember számára
birkapörkölttel és hozzá főtt krumplival
kedveskedett az Önkormányzat. A birkahús egy része az Apátfalvi Búzakalász Kft.
felajánlása volt, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A hiányzó hús men�nyiséget pedig az Önkormányzat vásárolta
meg a pörkölthöz.

Apátfalva Község Önkormányzata
2015 karácsonyán szerette volna
megajándékozni idősebb polgárait
is, ezért minden 70. életévét betöltött apátfalvi lakost kis csomaggal
ajándékoztunk meg.
Több mint 440 időskorúnak sikerült örömet szereznünk szaloncukorral és a mezőgazdasági programban megtermelt salátával és
káposztával.

Reméljük, közfoglalkoztatott
munkatársaink számára is sikerült örömet
okozni a meglepetés vendéglátással!

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ
APÁTFALVI IDŐSEK KLUBJÁBAN
2015. december 16-án az apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ az Idősek klubjában emlékezett meg a szeretet ünnepéről.
A vendégeket Puskásné Ember Ninette
intézmény vezető helyettes köszöntötte
egy rövid visszaemlékezéssel majd köszönetet mondott a támogatóknak köztük

Simon Mihályné Icukának és Dancsi Istvánnak, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak a klub életéhez. Az időseket az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde
pedagógusai és óvodásai köszöntötték
egy meghitt karácsonyi műsorral. A
megemlékezés után a dolgozók és az óvodások az általuk készített ajándékokkal

kívántak kellemes karácsonyi ünnepeket
a vendégeknek és a klub tagjainak.
Az ünnepséget egy családias hangulatban
elfogyasztott ebéddel zártuk.
Puskásné Ember Ninette
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FALUKARÁCSONY
Apátfalván 2015. december 19-én került
sor a Falukarácsony megrendezésére. Az
előző adventi szombatokhoz hasonlóan
ismét volt vásár és kézműves foglalkozás.
A Faluház adventi programsorozatának
záró rendezvényén megtelt a nézőtér. A
nemrégiben újjáalakult Tini Majorette
csoport látványos műsorral debütált Mátó Mátyásné vezetésével. A műsor színvonalát tovább emelte, az Ifjúsági Fúvószenekar Mátó Mátyás vezényletével, akik
élő zenével kísérték a majorette csoport
fellépését. Eme közös produkciót követte az Apátfalvi Hagyományőrző csoport

előadása. Szentcsaládjárást és Pásztorjá- gyújtotta meg. Az este misével ért véget.
tékot adtak elő a tőlük megszokott magas Ezúton is köszönjük a fellépők munkáját
színvonalon. A műsor végén a szereplők és a nézők részvételét!
és a nézők közösen vonultak át a templom elé. A Falukarácsonyi program az
adventi gyertyagyújtással folytatódott a
Székely kapunál. A vendégeknek a bejáratnál mézeskaláccsal kedveskedtek a
faluház dolgozói. A gyertyagyújtást megelőző műsort a Hagyományőrző csoport
nyújtotta, amely meghatóan idézte a
közelgő karácsony hangulatát. Az utolsó adventi hetet szimbolizáló gyertyát a
csoport legidősebb és a legfiatalabb tagja

„KARÁCSONY FELÉ” – KÖZÖS MŰSOR
A MAKÓI FORGATÓS TÁNCEGYÜTTESSEL
A Kardos István Néptánccsoport november elején kapta a felkérést a Makói Forgatós Táncegyüttes vezetőjétől, hogy lépjünk
fel velük egy nagyszabású karácsonyi műsorban. Az előadás 2015. december 19-én
volt a Hagymaházban, mely teltházas közönség előtt hatalmas sikert aratott.
Novemberben megkezdődtek a próbák
melyben a Kardos István Néptánccsoport összes gyermek táncosa részt vett.
Elkészült két koreográfia, és egy karácsonyi jelenet melyet, a makóiakkal közösen
adtunk elő. Ez mellett Varga Bálint 4.o és
Guti Kíra 6.o táncosunk még más koreográfiákban is részt vettek. Minden gyereknek hatalmas élmény volt még akkor is
ha igen elfáradtak mire a műsor véget ért.
Maximális erőnlétet, kitartást, türelmet és
egymásra figyelést kíván egy ilyen kétórás

műsor. Gyermekeink ismét kitettek ma- Táncegyüttessel, reméljük a következő évgukért, amiért a szülők mellett mind- ben is lesz folytatás.
Csenteri Andrea
nyájan büszkék lehetünk rájuk. ElkezdőKardos István Néptánccsoport vezetője
dött egy közös munka a Makói Forgatós
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SZÍNES ÉLET A LANGÓ HAG
2015. szeptember 13-án nyitotta
meg kapuit a Langó Hagyományőrző Ház. A megnyitó óta történt
eseményekről, a tapasztalatokról
kérdeztem Langó Imre települési
képviselőt, a Ház tulajdonosát.
Milyen fontosabb események történtek a megnyitó óta?
A megnyitó utáni napokban nagyon sok
érdeklődő keresett meg minket, szinte
egymásnak adták a kilincset. Voltak csoportok és rengeteg magánszemély is kíváncsi volt a Házra, a berendezési tárgyakra. Ha már meglátták az autónkat a Ház
előtt az utcán már jöttek is a falubéliek.
Kik látogatták még meg a Házat és
honnan érkeztek a látogatók?
Az általános iskola osztályai közül már
több meglátogatott minket. Veréb Anett
tanárnő kíséretében az 5., 6. ,7. osztályok,
Restás Marianna tanítónővel pedig a 3.
osztály tekintette meg gyűjteményünket.
Novemberben a Rákóczi utcai óvodások
jöttek el Herczegné Csala Anikó óvónővel.
Megtekintették a Házat a Búzakalász Kft
dolgozói, a makói Múzeum dolgozói is.

De a Gasztronómiai fesztivál alkalmával ellátogatott
hozzánk Jászjákóhalma polgármester asszonya és kísérete is. Búcsúkor
2 órakor kinyitottuk a házat és folyamatosan betértek az érdeklődők,
ekkor legalább 40
fő jött be. Legutóbb a Szigetházban tartott előadássorozat vendégei látogattak meg csoportosan, ekkor legalább
30 fő, zömében az ország más részeiről
érkezett vendég és előadó csodálta meg a
Langó Hagyományőrző Házat. Már jelezték, hogy a 2016-os évben gyermekcsoportot szerveznek a fővárosból.
Lehet-e tudni pontos számadatot arról, hogy hány látogatója volt a Háznak a megnyitó óta?
Pontos adatot nem tudunk, mert a hirtelen betérő apátfalvi vendégek száma szinte

követhetetlen, de figyelembe véve a csoportokat, a búcsú alkalmát a vendégek
száma 250-300-at eléri. A Ház megtekintése ingyenes, helytörténeti ismeretekkel
színesítjük a látogatók számára a gyűjtemény megtekintését.
Most múlt el karácsony. Mit jelentett
ez a „Kék Ház” életében?
Karácsonyra készülve egy kis betlehemet
építettünk, amit a kapualjban helyeztünk
el. Következő karácsonyra már nagyobbat
tervezünk, amit az udvaron állítunk fel.

2016. január
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AGYOMÁNYŐRZŐ HÁZBAN
Az Apátfalvi Ifjúsági Club is megtekintette a Házat, a mi betlehemünket, és a fiatalok előadták a saját betlehemesüket, itt
nálunk.
Milyen egyéb tervek, programok
várnak a Langó Hagyományőrző
Házra 2016-ban?
Folyamatosan fejlesztünk. Zajlanak a hátsó udvari munkálatok, ajtók készülnek a
még nyitott udvari helyiségekre, az időjárástól függően zajlik a hátsó kert kitakarítása. A gyűjteményt rendezzük, bővítjük.
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy jelezzem, nagyon sok szeretettel
várjuk továbbra is a tárgyi emlékek felajánlását, melyek itt a Langó Hagyományőrző Házban kiállíthatóak, megőrződnek
az utókornak. 15 berendezett helyiségünk
van, de akad még bőven szabad hely a
felajánlásoknak!
A programok terén mi várható?
Továbbra is nagyon sok szeretettel várjuk
a csoportokat, valamint a lakossági érdeklődőket egyaránt. Tervezünk egy hagyományos disznóvágást, a Hagyományőrző
Csoporttal, és a jelentős ünnepek alkalmával is szeretnénk programokat tartani.
Mindig vannak új ötletek és úgy vélem
egyre többet meg is tudunk majd valósítani. A gyűjteményt is folyamatosan fejlesztjük, már témakörönként is. Például
a méhészet vagy a kötélkészítés eszközei
mellett új látnivalók a juhász élettel kapcsolatos gyűjteményi darabok.
Köszönöm a Ház életéről szóló

beszámolót. Azt gondolom, hogy nagyon tartalmas év végét tudhat maga mögött a Langó Hagyományőrző
Ház, és szép 2016-os év elé néz, az
apátfalviak és az idelátogató vendégek nagy örömére. Kívánok hozzá
erőt, egészséget az egész családnak!
Köszönöm én is a lehetőséget. Szeretném
megragadni az alkalmat, hogy végezetül
köszönetet mondjak a tárgyi felajánlásokért, amit eddig kaptunk, és ezután kapunk, valamint azért a sok önzetlen munkáért, melyet segítőink a Ház megnyitásáig és azóta is folyamatosan megtesznek.
Talán sokan csodálkoznak rajta, hogy a
Ház és a gyűjtemény hosszú–körülbelül
8 év munkája után került megnyitásra.
Tudnivaló, hogy ehhez az eredményhez

rengeteg anyagi és munkaáldozatot kellett
hozni, és mi úgy gondoljuk, hogy nagyon
igaz a mondás: „Addig nyújtózkodj, míg
a takaród ér!” De megérte a kitartás, ma
már mindennap örömünk telik benne!
Szeretnénk még azt az örömünket is megosztani az Olvasókkal, hogy a Langó Hagyományőrző Ház bekerült az apátfalvi
Értéktárba, ma már a Ház és a gyűjtemény
is Apátfalva értékei közé tartozik!
Végezetül még egyszer köszönöm minden
támogató önzetlenségét és minden apátfalvi lakosnak boldog új évet kívánok!
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester
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DISZNÓTOROS
A NEMZETISÉGI NAPON
Két, 120 kilós disznót dolgoztak
fel az apátfalvi nemzetiségi napon. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett program
végén a családok hurkát, kolbászt,
töpörtőt és édességcsomagot vihettek haza.
Apátfalván már 1995 óta rendszeresen
megrendezik a Nemzetiségek Napját december 18-án. A faluház udvara igazi disznótorosnak adott otthont, amelyet az apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
szervezett. A hurka, a kolbász és a sült vér
mellett pörkölt is készült, amelyet közösen
fogyasztottak el a cigány közösség tagjai.
Azok kaptak meghívást, akik a népszámlálás során cigány származásúnak vallották
magukat. Közel 150 fő, de a gyermekekről és az idősekről sem feledkeztünk meg:
édességcsomagot készítettünk nekik – nyilatkozta a Károlyi Sándor, a CNÖ elnöke.
A vacsora előtt közmeghallgatásra is sor
került, illetve közérdekű információkat is
átadtak a tagoknak. Idén nem hívtak meg
sztárvendéget, hanem a közösség tehetségei szolgáltatják a jó hangulatot. A két,
120 kilós disznóból 54 kilónyi kolbász és
48 kilónyi hurka készült, amelyet a családok között elosztottak.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)

TISZTELT APÁTFALVIAK!
A „Gazdaköri Téli Esték”
első előadása 2015. január 12-én 17 órakor lesz a Faluházban.
Témája: Talaj, víz és környezetvédelem. Előadó Nemzeti Agrárkamara
További folytatás január 19.
Téma: Adózás és egyszerűsített foglakoztatás a mezőgazdaságban Előadó: NAV Pestuka Gabriella
Január 26. Téma: Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos változások
Előadó: Falugazdász Nagy Csaba, Növényvédelmi szakfelügyelő: Pappné Ondrusz Ilona
Februárban is folytatódnak az előadások, érdekes hasznos és közérdekű információkkal.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Langó Zsolt

2016. január
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TÉNYEK A SZIGETHÁZRÓL II.
A Szigetház kapuja minden apátfalvi előtt nyitva áll!

Apátfalva Község Önkormányzata 2015.
szeptemberi havilapjában tájékoztatta a
lakosságot azokról a tényekről, melyek akkor a birtokában voltak a Szigetház pályázati felújításával kapcsolatban. Azonban
2015. decemberében a Pátfalváért Egyesület Pátfalvi Nagyharang című kiadványában megjelent cikkére néhány gondolattal
reagálni szeretnénk, annál is inkább, mivel
csúsztatásokkal és féligazságokkal vádolja
az Önkormányzat által közzé tett írást.
Az Önkormányzat korábbi cikkét áttanulmányozva is úgy találjuk, hogy az tényeket és olyan pénzügyi adatokat tartalmaz,
melyek bizonyíthatóak. Azóta annyi változás történt, hogy a 400 ezer forint kölcsön
kifizetésétől is eltekintett a képviselő-testület, az Önkormányzat kifizette a hatástanulmány árát is. (Talán az is elgondolkodtathatja az olvasót, hogy a Pátfalvi Nagyharang első száma, benne a Szigetházról
szóló cikkel miért csak azután jelent meg,
hogy a képviselő-testület támogató döntése megszületett?)
A Pátfalváért Egyesület a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH)
jogutódlás megállapítása és kötelezettség
átadás jóváhagyás iránti kérelmet nyújtott
be, melynek pozitív elbírálása tette lehetővé a Szigetház működtetése és a pályázati
feladatellátása átvállalását.
A Szigetház átvétele után azonban még
nem szűntek meg a kiadások, mert a csaknem 35 millió forintos pályázatból olyan

alapvető felújítási munkára nem tellett,
mint a villanyórák és azok biztonságos
állapotának helyreállítása. A tűz- és balesetveszély elhárítása több mint további
300 ezer forintot emésztett fel Apátfalva
költségvetéséből. A megfelelő szigetelés

Az EDF DÉMÁSZ Zrt. ki- és – szabványosítás
után – visszakötötte a villanyórát. A villanyóraszekrény szabványosítása és helyreállítása több mint 300 ezer forintba került az
Önkormányzatnak!
elvégzését, a dohosodó, málladozó falakat már nem is említjük. A körültekintőbb
tervezés mellett, a személyi bér kifizetés
helyett inkább erre kellett volna nagyobb
figyelmet fordítani.
A nyáron meg nem valósult, de a pályázatban betervezett programok elmaradása a
Szigetház nem megfelelő kihasználtságára
utalt. Alig néhány hónappal az épület átvétele után elmondhatjuk, hogy több civil
és magán rendezvénynek tudtunk helyet,
vagy programot biztosítani a Szigetházban, és a 2016-os év még tartalmasabbnak

Csaknem 35 millió forintost pályázatból, felújítás után néhány hónappal...

ígérkezik kihasználtság szempontjából.
Érdekes módon az Apátfalvi Nagyharang
cikke nem tér ki a helytörténeti gyűjtemény tulajdonjogára, pedig sok olvasót az
is érdekelne, hogy például Langó Istvánné Terike néni, vagy más apátfalvi lakosok
tárgyi emlékeinek felajánlásairól van-e az
Egyesületnek valamilyen bizonyító erejű dokumentációja? Sok apátfalvi állítja,
hogy a felajánlott helytörténeti tárgyakat
nem a Pátfalváért Egyesület, hanem Apátfalva kapta az adományozóktól. Ezekből a
tárgyakból kíván most az Egyesület helytörténeti gyűjteményt létrehozni, abban
az utcában, ahol van már egy jól működő
Hagyományőrző Ház.
Szükséges-e egy újabb helytörténeti kiállítás Apátfalván?–tehetjük fel a kérdést, melyre a választ döntse el a Tisztelt
Olvasó!
Az is elgondolkodtató, hogy az Egyesület
2015. július 21-én kelt levelében az Önkormányzattól még 1.091.425,-Ft összegű
támogatást kért a hiányzó folyószámlahitel fizetése kapcsán, az azóta eltelt időben pedig már házvásárlásra is van anyagi
forrása...
Az Önkormányzattól korábbi években átvett tárgyi eszközök hiánya, valamint az
átadáskor érvényes új leltár felvételének
üres ígérvénye sem került megírásra az
Egyesület részéről.
Végezetül a Pátfalvi Nagyharang cikkének egy részletét szeretnénk idézni: „Tény
az is, hogy a közel 35 milliós fejlesztés az
Önkormányzatnak kicsivel több mint 2,3
millió forintjába került. Hogy megérte-e,
döntse el az olvasó.”
Valóban, döntse el az olvasó. Úgy véljük
egyre több apátfalvi fogja használni a Szigetházat, mindenki megelégedésére. Nem
egyetlen civil szervezet számára jelent előjogokat vagy szállásadói bevételi forrást,
hanem a Szigetház kapuja minden apátfalvi előtt nyitva fog állni, mert Apátfalva Község Önkormányzata nem egyetlen
szervezet, hanem az apátfalvi polgárok
érdekeit képviseli!
Apátfalva Község Önkormányzata
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…ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
December 11-13. között a Bökény Népe
Hagyományőrző Egyesület, a Világ Magyarsága, a Beke Lovas Szállás a mi kis
fejlesztő csapatunk szervezésében előadás-sorozatot tartottunk, „A Teremtő
és teremtményei” témakörben. A világról cseréltünk eszmét – arról, ami szemmel látható, érzékekkel fogható belőle,
és arról, ami mögötte van. Túl az észlelés
lehetőségein.
Az ország több pontjáról érkeztek előadók is, vendégek is.
Apátfalva Község Önkormányzata a
Szigetház rendelkezésre bocsátásával, a Langó Hagyományőrző Ház egy

csodálatos tárlatvezetéssel segítette elő
a rendezvény sikerét. A fogadtatás, a
vendégszeretet elérte célját: az előadók
és a vendégek többsége is kifejtette, úgy
érezte, mintha hazajött volna.
Kérték, tolmácsoljam köszönetüket az
élménydús hétvégéért. A mi köszönetünk egyidejű csatolásával ezt most megteszem. Köszönjük a község vezetésének,
a Langó családnak, s a kivitelezésben fáradhatatlanul serénykedő, igazi vendéglátóknak: Csonka Jancsinak, Beke Misinek, Szirovicza Petinek, Sóki Marikának,
Tamásné Erzsikének, Gulyás Aninak és
Rózsa Juditnak mérhetetlenül odaadó,

Ingyenes Angol tankör
4-5-6-7-8.
osztályos tanulók
részére a Faluházban

Időpontok: 2016.
január 11. hétfő március 14. hétfő
január 18. hétfő március 30. szerda
január 25. hétfő április 11. hétfő
február 1. hétfő április 25. hétfő
február 15. hétfő május 9. hétfő
február 29. hétfő május 12. szerda

önzetlen munkájukat. Egyúttal tolmácsolom a vendégeink újévi jókívánságait
is. A magunk részéről is eredményekben
gazdag, áldott esztendőt kívánok minden apátfalvinak! Adja a Teremtő, hogy
ez az év közös felemelkedésünk ideje
legyen!
Úgy gondolom, összefogva, jó célokért együtt munkálkodva, sikerülni fog.
Ahogyan a világ, úgy a sorsunk sem csak
abból áll, amit éppen meg tudunk ragadni. Abból is, de sokkal inkább abból,
ami mögötte van…
–Kucsora–

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata
köszönetét fejezi ki
Herczegné Csala Anikónak
és családjának azért a
csodálatos fenyőfáért, melyet a
Faluház számára
felajánlottak, és általa karácsonyi
rendezvényeink szebbé válhattak.
Köszönjük!

TISZTELT ADÓFIZETŐ POLGÁROK!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2015. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány.
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: (0662) 260-052; (0620) 250-0767 – email: apatovi@freemail.hu
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KEDVES IRÉNKE!
Megdöbbenve hallottuk, hogy itthagytál bennünket. Váratlan és elgondolkodtató,
hisz életed teljében dolgoztál nálunk közmunkán, de te nem úgy gondoltad sosem.
Valódi munkahelyként teltek a napjaid.
Éreztük, hogy örömteli volt a számodra az ősz, amikor a közmunka kertészeti ágán fogadtak a lányok.
A te bölcsességed, munkaszorgalmad felettébb példás volt.
Szeretted, és szorgalommal tetted mindazt, amit rád bíztak.
A közelmúltban említetted, hogy májusban nyugdíjba mész. Örömteli, nyugodt, szép napokban bíztál.
Az élet gyorsan elszáll, és lásd nem rajtunk múlik.
A Teremtő így látta jónak.
Hiányozni fogsz majd, különösen amikor díszlik a fóliasátor, de majd az általunk nevelt,
s gondozott virágból viszünk neked is, és nagyon sokáig nem fogunk elfeledni.
Isten veled!
Apátfalva Község Önkormányzata dolgozói és közmunkásai

Gondolatjel
Máté evangéliuma 6,19-21 ; 6,25-26
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a
földön, ahol moly rágja és rozsda marja,
s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A
mennyben gyűjtsetek kincseket ahol nem
rágja moly és nem marja rozsda, s ahol
nem törnek be és nem lopják el a tolvajok!
Ahol a kincsed, ott a szíved is.”
„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit
isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a
test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait!
Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem
gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket.
Nem többet értek ti náluk?”
Karácsony ajándéka
„Nézd az ég madarait és mezők liliomait !”
Ez a gyönyörű világ a természet szépségeivel, értékeivel akkor lett teljes maradéktalanul, amikor karácsonykor közénk jött az
Isten, ember képmásában.
Közénk született gyermekként szegénységbe, egyszerűségbe, nem csillogó ruhába, nem fénylő palotába, de ékszer lett és a
világ gyöngyszeme.
Azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen

az igazságról, azért, hogy aki Őbenne bízik, az el ne vesszen, boldog emberként
élhessen.
Az írások és a tanítás útmutatás, hamisítatlan értéktár, amely szabad választási lehetőség mindnyájunknak.
Amíg életerősek, egészségesek vagyunk,
addig mosolyogva hallgatjuk a fenti
javakat.
Az idő teltével meg-megállva vagy állítva,
bizony Isten egyre sűrűbben gondolataink
közé keveredik. Ő akkor is szeret bennünket, ha nem gondolunk rá.
Akkor voltam kisiskolás, amikor az a-b
osztályban közel 80-an voltunk, nem személygépkocsival, nem kerékpárral vittek
minket iskolába.
Szünetben átszaladtunk egy szelet friss kenyérért a boltba, 10-20 fillérért, amennyire tellett.
Részese voltam azoknak az időknek, amikor Laczkó Ferenc volt a templomunk tisztelendője, nem a plébánosa, de mégis akkora tisztelet és szeretet övezte a mindennapjait, úgy a templomban, közéletben, a
sportpályán, ami rendkívüli élmény volt a
mindennapi apátfalvi ember életében.
Közülünk még sokan hamisítatlanul tudunk élménybeszámolást adni. Olyan
karácsonyi életkép töltötte be a szent estét az oltárnál, hogy pici baba sírt a jászol

csendjében és életvidám gyerekek adtak
szívmelegítő betlehemi élményt. Élményt
a zsúfolásig megtelt templomunkban.
Hol az Isten? Hát itt, mert a mérhetetlen
szigor és szeretet, amivel ezek a gyerekek
nevelkedtek, bizony olyan végtelen szeretetben éltek és gazdagodtak, amit csak az
Isten gondoskodó átölelő ereje tud életben
tartani.
Történelmet írtunk, jó volt, feledhetetlen,
és vége lett pillanatok alatt. A gonosz, az
akkori hatalom eltávolította közülünk az
Atyát.
Mi lenne, ha maradt volna? És mi lett! Sok
értékes ember neveledett az akkori generációból. Szegénységben gazdagodtunk. A
templomkert focipályáján igaz hogy porosak lettünk, de a szívünk együtt dobogott és ki-ki a fáradtságtól alig járt a végén,
de egymásra mosolyogva mentünk haza
békében.
A hetvenes évek ma már álom, de akkor
valóság volt, mert a szent értéktárból merítettünk a mindennapjainkhoz.
Ne hagyd porosodni polcodon, vedd magadhoz és élj vele, mert értékeidet csak
vele építheted! Legyen boldog és szebb
az életünk általa, mert az út végén Ő fog
várni!
Istennel áldott Boldog Új Esztendőt !
Veréb József
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TÁMOGATJÁK AZ 55 ÉVNÉL IDŐSEBB NŐK
FOGLALKOZTATÁSÁT

nem veszik figyelembe.
Beléphetnek továbbá az 55. életévüket betöltöttek is, nekik azonban rendelkezniük
kell legalább 37 év jogosultsági idővel–közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM).
Azoknak a munkaadóknak, akik vállalják,
hogy a program keretében foglalkoztatják
a célcsoportba tartozó nőket, a munkabér
MH információ
és a ténylegesen kifizetett szociális hozzáA programban azok a legalább 1 hónapja járulási adó együttes összegének 100 száálláskeresőként nyilvántartott nők vehet- zalékát téríti meg az állam.
nek majd részt, akik 60. életévüket betöl- A támogatás összegének megítélésénél
tötték, esetükben a jogosultsági idejüket havi munkabérként legfeljebb a 2015. évi
Elindul a Nők 40+ program, amel�lyel az álláskeresőként nyilvántartott és döntően a koruk miatt
rosszabb elhelyezkedési esélyekkel bíró nők foglalkoztatását segítenék. 1000-1300 nőt érint a
támogatás.

garantált bérminimum 120 százaléka, legfeljebb 146 400 forint vehető figyelembe.
A program keretében főszabály szerint a
teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés
támogatására is.
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor nem
lehet több mint a 40 éves munkaviszony
megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.
A munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. A
munkaerőpiaci program, amelynek összköltsége 1 milliárd forint, 2016. január
1-jétől 2016. április 30-ig tart, a szükséges
forrásokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
2016. évi kerete biztosítja.
A rendelkezésre álló forrás optimális felhasználásával mintegy 1000-1300, 55.
életévét betöltött álláskereső nő tartós foglalkoztatása válik lehetőéve. Az NGM célja, hogy a támogatásba bevontak többsége
megszerezze az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági időt.
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok valósítják meg.
(forrás: www.makohirado.hu)

CSOK CSAK BÜNTETLEN ELŐÉLETTEL
MH
Az állam tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást ad új lakás vásárlásához
azoknak, akik tíz éven belül három gyermeket vállalnak és további kedvezményes,
10 millió forintos hitelt is kaphatnak. A
kormányközeli Magyar Idők azt írja, hogy
hitelképesnek kell bizonyulni ahhoz, hogy
az állami támogatású, 25 év futamidejű 10
millió forint hitel igényelhető legyen.
Az új otthonteremtési támogatási rendszerben, ha egy támogatott családban

önhibán kívül nem születik meg a harmadik gyermek, a már felvett 10 millió forintos támogatást arányosan kell visszafizetni,
vagyis a két gyermek esetén járó 2,6 millió forintot levonva, összesen 7,4 millió
forintot kell visszajuttatni az államnak. A
tervek szerint más visszafizetési feltételek
vonatkoznak azokra, akik vállalják a három gyermeket, ám meggondolják magukat. Az ilyen esetekben „büntetőkamatra”
lehet számítani.
(forrás: www.makohirado.hu)
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apróhirdetések
Az AGRO-LAK Kft. kompenzációsan vásárol árpát, búzát, kukoricát
azonnali fizetéssel.
Érdeklődni: (0630) 608-7997

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

Termelői
akác és napraforgó
méz eladó
Apátfalva, Délibáb u. 10.
Érdeklődni:
(0620) 419-0991

Fóliakertészetben jártas,
bejelentett
apátfalvi vagy
magyarcsanádi
dolgozót keresünk.
Érdeklődni:
(0620) 343-1653

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Szentesi Irént
drága szerettünket
utolsó útjára elkísérték és
sírján a búcsúzás
virágait elhelyezték.

Gyászoló Húga és a Családja

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 RITA

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

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

LAKOSSÁGI
HIBABEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság
minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

gyászjelentések
Köszönetnyilvánítás
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a
közeli és távoli rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
házi orvosának és ápolójának
Évikének, idősek otthon
dolgozóinak áldozatos munkájukért.
Külön köszönetet mondunk,
akik drága szerettünk
Kutvölgyi Istvánné
Károlyi Ilona
temetésén megjelentek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

FOGORVOSI
RENDELÉS
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő:
12.00–18.00
Kedd:
7.00–13.00
Szerda:
12.00–18.00
Csütörtök:
7.00–13.00
Péntek: 8.00–14.00 (Iskolafogászat)
A betegek ellátása időpont szerint
történik, azonnali kezelés csak akut
esetben lehetséges! A rendelési idő
vége előtt fél órával már nem áll módunkban új beteget ellátni!
Telefon: 06 30/779-1312
Dr. Bata Anita fogorvos
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
SZIGETI ISTVÁNNÉ MARGITKA NÉNI

A 90 éves Margitka nénit köszöntötte
2015.
decemberében Apátfalva polgármestere és
alpolgármestere.
Szigeti Istvánné Baka Margit 1925. december 26-án született Apátfalván, a jelenlegi
lakhelyétől alig két házzal arrébb. Az idős
asszony tősgyökeres apátfalvi, mindig a községben lakott. Négy gyermek közül ő volt a
legidősebb, két fiú- és egy lánytestvére van.
Varrónő voltam világéletemben. Tizenkét
évesen készítettem el először egy kis kalapot egy játék babára. Akkor egy háznál
dolgoztam, mint szolgáló és egy kilencéves
kislányra vigyáztam. Már akkor mondták, hogy varrónő leszek – emlékezett

vissza
Margitka
néni.
1961-ben
szerzett
mestervizsgát, illetve öt
lányt tanított ki a
szakmára. Rengeteg menyasszonyi
ruhát is készített
élete során. A vizsgán megkérdezték,
hogy mi a legkedvesebb ruhanemű,
amit készítek, azt
választoltam, hogy a férfiing. Azt hittem,
akkor rosszat mondtam, de az egyik budapesti vizsgabizottsági tag azt válaszolta,
hogy Svájcban kéne dolgoznom. De nem
hagytam el Apátfalvát. Margitka néni háromszor ment férjhez. Először 1944. január 4-én, egy katonatiszthez, azonban ez a
frigy csak három hónapig tartott: János,
a miskolci tüzérségen dolgozott, ahol az
ágyú mellett megégett a tüdeje és elhunyt.
Második házassága közel 20 évig tartott,
majd békességben váltak el. – Három a
magyar igazság – mondta kuncogva az
idős asszony. Szigeti Istvánhoz, egy volt
csendőrtiszthez mentem hozzá, vele 10
évig éltünk együtt. Most már lassan 40 éve

Meghívó

Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a
2016. január 24-én, vasárnap 15 órakor
második alkalommal megrendezésre kerülő
Hagyományőrző Csoportok Találkozójára.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre,
mellyel a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük!
A találkozó helyszíne: Faluház, Apátfalva,
Templom u. 57. sz.
A műsor megtekintése ingyenes!

egyedül élek.
Gyerekek nem születtek, azonban húga unokái mindig meglátogatják, amikor
Apátfalván járnak. Erzsébet közel lakik
Margitka nénihez, így sokat jár át a nővéréhez és segít neki. Az ebédet egy ki-

főzdéből hozatja, elmondta, hogy bármit
megeszik, nem válogatós. Az édességet is
nagyon szereti, esténként két-három kávéskanál kristálycukrot bekap, hogy jobban aludjon.
A Jóisten dönti el, hogy ki meddig él – válaszolta kérdésünkre a 90 éves szépkorú. A
két fiútestvérem korán elhunyt, én még itt
vagyok. Bármi történt velünk, elviseltük.
Margitka nénit születésnapja alkalmából
Szekeres Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte fel. Ajándékként egy nagy csokor rózsát és egy ajándékkosarat kapott
tele finomsággal, illetve a község és Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét is
átvehette.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
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