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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Július 22. 
péntek - XVI. Maros Menti Kulturális Találkozó 
 

 15:00: APÁTFALVI CIGÁNY FOLKLÓR EGYÜTTES, TINTÉR GABRIELLA - NÉPDALÉNEKES, 
  BERECZ ISTVÁN - NÉPTÁNCOS, KARAVÁN FAMÍLIA CIGÁNY FOLKLÓR EGYÜTTES 
 18:00: BÓDI GUSZTI ÉS MARGÓ 
 19:00: HENNA ÉS SIHELL FERRY 
 20:00: UTCABÁL - ZENÉL A  KÁROLYI TRIÓ  

Július 23. szombat 
 

 6:00: ZENÉS ÉBRESZTŐ - ZENÉL: IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 
 9:00: SZENT ANNA NAPOK MEGNYITÓ - KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
 HELYSZÍN: FALUHÁZ ELŐTERE ÉS KIÁLLÍTÓ TEREM 
 9:30-17:00: VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR  HELYSZÍN: HUNYADI UTCAI PARK 
 10:00: KÉZMŰVES BEMUTATÓK ÉS VÁSÁR, GYERMEKPROGRAMOK - KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, ARCFESTÉS, 
  CSILLÁMTETKÓ  HELYSZÍN: FALUHÁZ ÉS ISKOLA KÖZÖTTI TÉR 
 10:00-12:00: APÁTFALVI CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA  HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 10:00-14:00: INGYENES SZŰRÉSEK (VÉRNYOMÁS, VÉRCUKOR, SÚLY, MAGASSÁG)  HELYSZÍN: FALUHÁZ
 14:00-15:00: GYERMEKSZÍNHÁZ: CSAK MANITOU MEG NE TUDJA CÍMŰ ELŐADÁS 
 HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 14:00: DÍSZPOLGÁROK SÍRJAINAK KOSZORÚZÁSA  HELYSZÍN: TEMETŐ 
 14:00-16:00: ÍJÁSZTATÁS, ÍJÁSZBEMUTATÓ  HELYSZÍN: FALUHÁZ UDVARA 
 15:30-16:30: FELVONULÁS A FALU UTCÁIN (SPANYOL, LENGYEL, LETT CSOPORTOKKAL) 
    HELYSZÍN: FALU UTCÁI 
 16:30-16:50: HÓD-FITNESSZ SE  HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 17:00-18:15: MEGYEJÁRÓ FESZTIVÁL (SPANYOL, LENGYEL, LETT CSOPORTOK FELLÉPÉSE)  
   HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 18:00: VARGA SINKA KUPA ELŐDÖNTŐK  HELYSZÍN: ISKOLAI FUTBALLPÁLYA 
 18:30-19:00: PETER SRAMEK  HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 19:10-20:00: SÓGOROK  HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 
 20:00: UTCABÁL - JÁTSZIK: NOWE BAND  HELYSZÍN: RENDEZVÉNYSÁTOR 

Július 24. vasárnap - XXI. Lovas nap 
 

 8:00: LOVAS KOCSIS FELVONULÁS - INDULÁS A FALUHÁZ ELŐL 
 9:30: MEGNYITÓ, NEVEZÉSEK  HELYSZÍN: RÉGI FUTBALLPÁLYA 
 SZENT ANNA NAPI FOGADALMI BÚCSÚ, ÜNNEPI SZENTMISE  HELYSZÍN: RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 
 10:00: HÁTAS ÜGYESSÉGI VERSENY 
 12:00: EBÉDSZÜNET, TOMBOLA HÚZÁS I. 
 12:30: PÓNI, NAGYLÓ FOGATHAJTÓ VERSENYEK, KIRÁLYI HAJTÓK VERSENYE 
 17:30: EREDMÉNYHIRDETÉS, TOMBOLA HÚZÁS II. 
 18:00: VARGA SINKA KUPA BRONZ MÉRKŐZÉS  HELYSZÍN: ISKOLAI FUTBALLPÁLYA 
 19:00: VARGA SINKA KUPA DÖNTŐ, EREDMÉNYHIRDETÉS  HELYSZÍN: ISKOLAI FUTBALLPÁLYA 
 

ESŐ ESETÉN A FALUHÁZ ELŐTTI RENDEZVÉNYSÁTORBAN TARTJÁK MEG A JÁTSZÓHÁZAKAT, A KIRAKODÓVÁSÁRT, A GYERMEKLOVAGOLTATÁST, AZ EBÉDET ÉS 17:30 ÓRÁTÓL A TOMBOLA HÚZÁST! 

A programokról tájékozódni lehet a Faluházban: Templom utca 57. szám alatt, tel.: 62/260-126 

Fődíj: egy  
TOMBOLA NYEREMÉNYEK:  ÁLLATOK HADA, KÉZMŰVES TERMÉKEK  

2016. JÚLIUS 22–23–24.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A programokon való részvétel ingyenes.
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2016. június 11-én ülésezett a 

képviselő–testület

 � Tájékoztató hangzott el a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
sága részről a helyi katasztrófavédelmi 
felkészültségről. Tűzoltás és műszaki 
mentés vonatkozásában az összes eset-
szám 233 volt. Az előző 12 év átlagához 
viszonyítva (291) 20%-kal kevesebbet 
kellett kivonulni. A tűzesetek vonatko-
zásában 70%-a volt beavatkozást igény-
lő, előző évben ez 4% volt. Az előző évek 
kockázati helyszíneinek beazonosítása, 
a tulajdonosok felszólítása, és a sokrétű 
felvilágosító tevékenység után sokkal fe-
gyelmezettebb állampolgári hozzáállással 
találkoztak. 2015-ben 38 szabadtéri tűz-
esetből 26 vegetációs tűz, 6 létesítmények 
szabad tereiben keletkezett, 6 volt hulla-
dék, szemét tűz. 

 � Meghosszabbításra került a gyermekor-
vosi ellátás biztosítása érdekében a 4 Child-
ren Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel a sze-
mélyes közreműködői szerződés. 

 � Együttműködési megállapodás 
megkötésére került sor jótállási jogok 
képviselőként való érvényesítésére az 
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel. 

 � Apátfalva Község Önkormányzat kép-
viselő-testülete kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy a Csanád Mikro-térségi Te-
rületfejlesztési Önkormányzat Tárulásból 
2016. december 31. napjával kiválik. 

 � A képviselő-testület elfogadta a Csong-
rád Megyei Településtisztasági Nonprofit 
Kft és az Önkormányzat között létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását. 

 � Szakmai tájékoztató hangzott el a So-
mogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
által nyújtott 2015. évi szolgáltatásáról. 

 � A képviselő-testület a lejárt határide-
jű képviselő-testületi határozatok vég-
rehajtásáról és az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló jelentését 
követően az interpellációkra került sor, 
majd zárt ülés keretében megtárgyalta 

a szociális igazgatással kapcsolatos  
előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. június

SZÜLETÉS:
06.08.: Mihalek Zente
Édesanyja: Bálint Réka
Édesapja: Mihalek Attila
Apátfalva, Csordakút dűlő 243.

06.11.: Sóki Csenge
Édesanyja: Vörös Ágnes
Édesapja: Sóki János
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 24.

06.19.: Lakatos Amira Gyöngyike
Édesanyja: Károlyi Gyöngyike
Édesapja: Lakatos János
Apátfalva, Hold utca 2.

06.25.: Kardos Ákos
Édesanyja: Tóth Anita
Édesapja: Kardos Zoltán
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 138.

06.28.: Janovics Ádám
Édesanyja: Jakab Ibolya
Édesapja: Janovics Dezső
Apátfalva, Széchenyi István utca 137. 

 HALÁLESET:
Juhász Józsefné (Dobos Gizella Irén)
Apátfalva, Nagyköz u. 35. Élt: 61 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Prónai Szilvia Apátfalva, Jókai u. 1. 
és Muhari Zoltán Szeged, Külterület 
I. tanya 28.

Kiss Tímea Mezőhegyes, Posta utca 
63. és Kiss-Gubu Zoltán Mezőhegyes, 
Kamaráspuszta major 13. 

Kakas Árpád és Szueta Zsaklin Apát-
falva, Kossuth Lajos utca 90.

Tisztelt Apátfalvi Lakosok!

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
intézményegység vezetője a 2016-os évben megbízást kapott 

Apátfalva Község Önkormányzatától
Apátfalva Szociális Térképének elkészítéséhez.

A térkép elkészítéséhez szükséges a lakosság 
kérdőíves anonim felmérése.

Tisztelettel kérem Önöket, 
hogy segítsék a munkámat és működjenek együtt velem!

Köszönettel:
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető
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APÁTFALVI HŐSÖK NAPJA 2016
2016. június 23-án Apátfalva Köz-

ség Önkormányzata második al-

kalommal emlékezett meg a napra 

pontosan 97 évvel ez előtt történ-

tekről. A román megszállás ide-

jén az apátfalvi lakosság ellenállt, 

melynek következménye a román 

vérengzés és megtorlás volt. 1919. 

június 23-án 40 apátfalvi civil la-

kos végeztek ki, köztük egy nőt. 

Szabad rablás, nőhasználat, be-

börtönzések követték a megtorlá-

sok sorát.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével 
vette kezdetét. Szekeres Ferenc polgár-
mester köszöntése után, Kiszely Jánosné, a 
Szociális és Nemzetiségi Bizottság Elnöke 
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. 
Az ünnepi műsor keretében az apátfalvi 
Pódium Színpad emlékezett meg az 1919-
es vitézi helytállásról. A jelző nem véletlen, 
hiszen az események után a községet Vitéz 
Apátfalvaként emlegette a közvélemény. A 
csoport vezetőjének, Monoki Mariannak 
az éneke tette megindítóvá és foglalta ke-
retbe a prózai műsort, amelyben a történ-
tek felelevenítése mellett, a 40 hősi halált 
halt nevei is elhangzottak:

Baka G. József, Boda Péter, Csapó Fülöp, 
Csapó János, Farkas István, Farkas József, 
Fazekas József, Furák Péter, Gaudi István, 
Gyenge Mátyás, Herczeg István, Horváth 
János, Imre József, Juhász István, Juracsek 
István, Kados Antal, Kerekes B. József, Ke-
rekes Bernát, Kerekes József, Mátó P. Má-
tyás, Oláh Imre, Raffai József, Simon János, 
Sípos István, Sóki G. András, Sóki G. János, 
Sóki G. Pál, Sóki István, Sóki Pál, Szabó 
Nyíri Péterné Simon Mária, Szentesi János, 
Szentesi József, Szilvási János, Tari András, 
Tari Pál, Varga István, Varga József, Varga 
Mátyás, Varga Mátyás.

Ezt követően Apátfalva Község Önkor-
mányzata, helyi intézmények és civil szer-
vezetek rótták le kegyeletüket egy-egy 
koszorú elhelyezésével. Zárásként pedig 
az összegyűltek közösen énekelték el a 
Szózatot.

Faluház dolgozói

Apátfalva Község Önkormányzata ezú-
ton szeretne köszönetet mondani a fel-
lépők színvonalas műsoráért és mind-
azoknak, akik el tudtak jönni, hogy 
együtt emlékezzünk az áldozatok em-
léke előtt.

HASZNOS TUDNIVALÓK

Az őszibarack lisztharmat folyamatosan 
jelentkezik. A levelek vékonyodnak, ösz-
szehúzódnak, „kanalasodnak”, pici barna 
foltok és néhol apró lyukak keletkeznek. 

Megáll a hajtásnövekedés, gyengülnek a 
levelek.
Védekezés: kontakt és felszívódó növény-
védő szerekkel 10-12 naponként.

Abban az időszakban vagyunk, amikor a 
hajtásnövekedés erős. Most van az ideje 
a hajtásválogatásnak. Nyugodtan lehet 
metszegetni a termés beérése után. Kü-
lönösen a lombkorona belsejében lévő 
vékony, felfelé növő águkat távolítsuk el. 
Le kell vágnunk a letört, beteg ágakat is. 
Minél több fény éri a korona belsejét, an-
nál több jövő évi virág rügy differenciá-
lódik, jön létre.

Most van az ideje a facsemetéken a 

korona alatt lévő, a leendő törzsön haj-
tott ágak eltávolításának. Szokott a fa ala-
nya is hajtani, ha nincs a föld színe alatt 
kellőképpen. Ezeket is el kell távolítani.

Az almafák védelmére különösen ügyel-
jünk, mert az összeérő almák közé elő-
szeretettel beszúr az almamoly, és majd 
csak akkor vesszük észre, ha az almák 
idő előtt lehullanak.
Fontos a szabadkerti paradicsom védel-
me paradicsomvész és peronosz ellen.

Szintén fontos a szőlő peronosz és a liszt-
harmat elleni védekezés.
Jó ha néha benézünk a szőlő levelek közé.

Veréb József
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
1998-ban a Soros Alapítványhoz 

benyújtott sikeres pályázatnak 

köszönhetően készült el a Bíbic–

könyvek című helytörténeti soro-

zat. A felső tagozatos tanulók szá-

mára készülő nyolc, 60–70 oldal 

terjedelmű könyvecske csak helyi 

témákat dolgoz fel. 2000–2002-ig, 

ill. 2016-ban került sor kiadásukra.

A könyvek írói – néhány kivétellel – helyi 
pedagógusok, borítóit Farkas Katalin egy-
kori főiskolai hallgató tervezte Karsai Ildi-
kó grafikus véleményezése mellett. A so-
rozat szerkesztője Bárkányi Ildikó útmu-
tatásai mellett Móricz Ágnes. A könyveket 
a szakma kiválóságai lektorálták: Marja-
nucz László, Gergely Katalin, Csizmazia 
György, Tóth Ferenc, Avasi Béla, Felföldi 
László, Markos Gyöngyi. A címekből, a 
tartalomból látható, hogy szinte min-
den tantárgyhoz kapcsolódik egy-egy, s a 
könyvecskékből a gyerekek „felfedezhetik” 
Apátfalvát, történelmét, irodalmát, nyelv-
járását, földrajzát, természeti környezetét, 
valamint a tárgyi és szellemi néprajz min-
den területét.

Urbancsok Zsolt:
„Mint fatörzsből gyönge ága…”
(Apátfalva története és a csanádi térség a 
kezdetektől 1956-ig); 
fejezetcímek: Nagy vándorlások kora, Aj-
tony, a Maros-vidék ura, Miről mesélnek a 
középkori oklevelek?, ,,Keresztesek áldott 
népe”, ,,Török gyerek megvágta …”, Apát-
falva újratelepülése és fejlődése a 18. szá-
zadban, Apátfalva igazgatása és az 1831-es 
nagy kolerajárvány krónikája, Apátfalva 
néprajza, 1896 – Apátfalva a millennium 
évében, Háború és megszállás, „Lyuk a 
zászló közepén…”
Jelen kötet a település történetét dolgoz-
za fel áttekinthető és didaktikusan jól 
felépített formában a kezdetektől 1956-
ig. A történelem tanításához kiválóan 
illeszkedik a könyv, hiszen minden év-
folyamon hasznosítható ismereteket ad 
a gyerekeknek szülőfalujuk történetéhez. 

Jól kiegészíti az egyetemes és a magyar 
történelem eseményeit, a gyerekek törté-
nelem szemléletét formálja, erősíti a szü-
lőföldhöz való kötődésüket. 5. osztályban 
a népvándorlás korának anyagát színesít-
hetjük az apátfalvi régészeti leletek meg-
ismertetésével, felkeltve kíváncsiságukat 
a történelem eseményei iránt. 6. osztály-
ban a középkori eseményeket ismerhetik 
meg tanítványaink, melyek közül kiemel-
kedik 1514, amikor a falu az országos 
események menetébe is bekapcsolódott 
az apátfalvi csata kapcsán. A török-kor 
katonai eseményei a falu pusztulását 
okozták, ennek menetével is megismer-
kedhetnek tanulóink. 7. évfolyamon a 
község újra telepítésével ismerkedhetnek 
meg a gyerekek és az I. világháborúig kö-
vethetik a település felvirágzását. 8. osz-
tályban a XX. század történetéből a nagy 
háborúk és forradalmak köré épül a kötet 
ezen része. Érdekes feladatokkal, színes 
háttéranyagokkal gazdagítja a helytörté-
net tanítását.

Balázs Katalin:
„Mikoron az Úr Jézus 
a földön járt…”
(Az apátfalvi népköltészet)
fejezetcímek: Eredetmondák és legen-
dák Apátfalván, Népdalok és népballa-
dák Apátfalván, Mágia és hit, Ráolvasások 
Apátfalván, Archaikus népi imádságok 
Apátfalván, Az apátfalvi nyelvjárás, Apát-
falvi tájszótár, 
A munkatankönyv feldolgozását a ma-
gyar nyelv és irodalom órákon a tantárgy 
anyagába integrálva célszerű feldolgozni. 
5. osztályban a mesék tanításakor mu-
tatjuk be a az apátfalvi mesék jellegzetes 
típusát, a legendameséket. 6. osztályban 
a népdalok és népballadák tanításakor 
vizsgáljuk meg az apátfalvi dalokat és bal-
ladákat. Egyszerre láttatjuk a gyerekekkel 
az általános műfaji jellegzetességeket, il-
letve szülőfalujuk alkotásait, összehason-
lítják, megvizsgálják képi világukat. Meg-
ismerik, milyen élethelyzetben jöhettek 
létre. A 7. osztályos diákok a hitvilág 

tanulmányozásával bővíthetik ismeretei-
ket, a magyarság ősvallásának felfedezése 
után a boszorkányhit és a hiedelemlé-
nyek világába juthatnak. Magyarázatot 
keresünk arra, hogy miért maradhatott 
fent ilyen sokáig ezeknek a lényeknek a 
tisztelete, miért volt népszerű alakja a 
Teknyőkaparó. Érdekes jóslatairól sok 
részletet ismerhetnek meg az érdeklődők. 
A ráolvasások az irodalom kezdeteihez, 
a mágiához viszik közelebb a diákokat, 
megismerhetik őseik gondolkodását, a 
szó erejébe vetett hitüket. 8. osztályban 
kerülnek elő az archaikus imák, hiszen 
megértésükhöz, szépségük átérzéséhez 
alaposabb irodalmi ismeretek és éret-
tebben gondolkozó gyerekek kellenek. 
Bibliai ismereteiket felhasználva fedez-
zük fel az imák keletkezését, feltárhatjuk 
jellemző vonásaikat, szerkezetüket. Ez a 
tematika alkalmas arra, hogy az apátfalvi 
népköltészet megmutatása mellett fontos 
ismereteket adhassunk át az emberi élet 
fordulóihoz kapcsolódó néphagyomá-
nyokról: a születésről, a párválasztásról, 
házasságról és az öregkorról is. 

Mátóné Antal Júlia:
A Dáli ugartól Belezig
(Apátfalva természet- és gazdaságföld-
rajza); fejezetcímek: Apátfalva földrajzi 
fekvése, Apátfalva természeti viszonyai, 
Apátfalva népességszámának változása, 
Apátfalva gazdasági élete - A mezőgaz-
daság fejlődése, Apátfalva gazdasági éle-
te - Apátfalva ipara, Egyéb gazdasági ágak 

– Közlekedés, kereskedelem, vendéglátás, 
szolgáltatás
A falu természet- és gazdasági földrajzát 
dolgozza fel, elsősorban a felső tagozatos 
diákok számára. A kötet anyagát termé-
szetismeret illetve földrajz órákon cél-
szerű feldolgozni, egyes gazdálkodással 
kapcsolatos fejezetei a technika tantárgy 
tematikájába is jól beilleszthető. A mű 
megismerteti a tanulókat a község föld-
rajzi adottságaival, éghajlatával, vízrajzi 
jellemzőivel. Érdekes része a népesség szá-
mának változása a kezdetektől napjainkig. 
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Magyarázatot ad a lakosság létszámának 
csökkenésére. Részletesen bemutatja a te-
lepülés gazdasági életét, a mezőgazdaság 
fejlődését, iparát, a közlekedés és vendég-
látás jellegzetességeit. 

Tóthné Hanyecz Katalin:
„Amerre a nap lejár…”
(Környezet- és természetvédelem Magyar-
országon, Erdei iskola, a Maros árterén)
fejezetcímek: Környezet és természetvé-
delem Magyarországon, Magyarország 
Nemzeti Parkjai, A Körös-Maros Nem-
zeti Park, Az erdei iskola- Környezetünk 
megfigyelése, 
Az erdei iskola - A Körös-Maros Nemzeti 
Park - A Maros ártere
Apátfalva természetföldrajzát illetve a kör-
nyezet- és természetvédelmi lehetőségeit 
mutatja be. Feldolgozása főleg a földrajz 
és biológia órákon ajánlott. Megismerteti 
a tanulókat a Maros-vidék természeti ér-
tékeivel, szépségeivel, arra csábítva ben-
nünket, hogy mindezt a szabd természet-
ben sétálva tegyük meg. A kötet második 
része az erdei iskolákkal ismerteti meg az 
érdeklődőket, feladatokat ad a tanulóknak, 
melyek segítségével felfedezhetik a vidék 
élővilágát, ezzel a környezeti nevelés leg-
fontosabb feladatát valósítva meg: ismer-
jük és védjük a természet kincseit, hogy 
legyen mit utódainknak átadni. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona:
Múltunk szőtte örökség
(Az apátfalvi népi építészet, népviselet, 
hímzés és népi mesterségek)
fejezetcímek: Telekrend Apátfalván, Az 
apátfalvi építészet, Az apátfalvi ház beren-
dezése, Az apátfalvi népviselet, Az apátfal-
vi fehérhímzés, Kosárfonás, Népi halászat 
a Maroson, Népi fazekasság, Az apátfalvi 
bútorművesség
A Hon- és népismeret modul tanításá-
hoz szolgál kitűnő eszközként. Meg-
ismerteti a tanulókkal az apátfalvi népi 
építészetet, jellegzetes lakóház típusokat, 
bemutatja, hogyan készítették régen el a 
lakóházaikat elődeink. Külön fejezet szól 
a település népviseletéről, melyet részle-
tesen bemutat a fiataloknak. Bemutatja 

az apátfalvi fehérhimzést, jellegzetes mo-
tívumait, öltéstechnikáit. Az anyagnak ez 
a része a technika tantárgy anyagához is 
jól illeszkedik. Végezetül az apátfalvi népi 
mesterségekkel is találkozhatunk ebben a 
munkában: a halászat, a kosárfonás, a fa-
zekasság és a bútorkészítés titkaiba avatja 
be a gyerekeket. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona– 
Vargáné Antal Ilona:

„Gyí paci paripa…”
(Apátfalvi gyermekjátékok)
fejezetcímek: Eszközös játékok, Mozgásos 
játékok, Szellemi játékok, Párválasztó játé-
kok, Mondókák, Kisorsolók – Kiolvasók, 
Téli játékok
Ez a kiadvány a helybeli gyerekjátéko-
kat ismerteti meg a gyerekekkel. Igazi 
időutazás részesei lehetünk, visszatér-
hetünk a régi gyerekek világába, ahol a 
játék nem a boltok polcairól került elő, 
hanem maguk készítették a rendelkezé-
sükre álló természetes anyagokból: nö-
vényekből, fából. Még a nevük is meg-
mozgatja fantáziánkat: makkpipa, tök-
talicska, ízékállatok. Elkészítésük ma is 
örömet okozhat a gyerekeknek, techni-
ka órákon érdekes feladat lehet ezeknek 
a játékeszközöknek az elkészítése. Az 
eszközös, mozgásos játékok testnevelés 
órákon is jó szórakozás és ügyességet 
fejlesztő feladat lehet gyerekeinknek. A 
szellemi játékok, találós kérdések remek 
agytornát jelentenek már alsó tagozatos 
kortól a diákoknak. A párválasztó játé-
kok közül a kamaszkor világát idézik fel 
a mai kortársaik számára. 

Szigeti György:
„Pátfalvai Rákóczi utcába…”
(apátfalvi népdalok, Bartók Béla gyűjtése, 
népzenei motívumok, citera, Kardos Ist-
ván vőfély élete és dalai); 
A szerző munkájában megvizsgálja a 
népdalok jellegzetességeit, zenei elem-
zését. Külön fejezet foglalkozik a gye-
rekdalokkal. Fontos része a kiadványnak 
Bartók Béla életét ismertető fejezet, hi-
szen 1906-ban Bartók járt Apátfalván, és 
népdalokat gyűjtött. A kötet tartalmazza 

ezt az anyagot, szövegüket és dallamukat 
a kottákkal együtt. Befejezésül ismerteti 
Kardos István vőfély életét és tevékeny-
ségét. Haszonnal forgatható az énekórá-
kon, hazai ízekkel gazdagítva a népdalok 
világát. 

A következő könyv még csak kéziratban 
van meg, kiadására nem került sor. 

Gombos András:
„Havas Gergé në havaskodj!”
(szokások Apátfalva népéletéből); 
E mű az apátfalvi néphagyományok 
megismertetését tűzte ki céljául. A nap-
tári ünnepek szerint taglalja a jeles na-
pokhoz kapcsolódó szokásokat. Az apát-
falvi nép hagyományvilága katolikus 
színezetű, így a hagyományokkal kap-
csolatos jeles napok és ünnepi alkalmak 
csoportosítása esetén célszerű, ha az 
egyházi évhez igazolódik. (farsang, hús-
vét, advent, karácsony) Kiegészíti a szer-
ző a munkákhoz illeszkedő szokások-
kal is, ahol az apátfalvi jellegzetességek 
megfigyelhetők, például az évszakokhoz 
igazodóan mutatja be a szántás, vetés, 
az aratás vagy a kenyérsütés szokásait. 
A kiadvány sok tantárgy tematikájához 
kapcsolható, jól beilleszthető az osztály-
főnöki órák, a magyar órák, a technika 
tantárgy anyagába, fontos háttérisme-
reteket adva ezeknek a tantárgyaknak a 
tanulmányozásához. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel 
mellett

A nyolc kötetes helyismereti munka-
tankönyv-család elkészítése országosan 
egyedülálló kezdeményezés. A nyolc 
kötet a kultúra minden területét felöle-
li, a tanórák mindegyikére kidolgozot-
tan, a helyi sajátosságokat jól bemutatva. 
A könyvek tudományos szintű tudást 
közvetítenek gyermekek nyelvére lefor-
dítva, képekkel, magyarázó rajzokkal, 
feladatsorokkal. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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PEZSGŐ ÉLET A SZIGETHÁZBAN
(május–június)

Az elmúlt két hónapban jelentős 

változások történtek a Szigetház 

életében. Egyre többen keresnek 

meg és használják ki a lehetősé-

geket. Jelenleg három dolgozója 

van a Szigetháznak, akik minden-

nap lehetővé teszik az épület tel-

jes működését és a programok le-

szervezését. A Szigetház egy olyan 

hely mindenki számára, legyen 

szó falubeliekről vagy vidékiek-

ről, ahol kisebb–nagyobb prog-

ramokat tudnak megtartani. Ilye-

nek például a ballagások, szüle-

tésnapok, keresztelők, házassági 

évfordulók, fontosabb események 

megünneplése.

A kellemes környezet, a felszerelt konyha 
és ebédlő az említett eseményekre kivá-
lóan alkalmas.
A felső szinten található 2szoba, tanári 
szoba, női-férfi tusolók, nagyterem, ahol 
meg lehet szállni és előadásokat, foglalko-
zásokat is lehet tartani.
Az elmúlt két hónapban sok esemény iga-
zolja, hogy fellendült az élet és történtek 
megemlítésre érdemes események.
Ilyenek például:
Május 6-án a makói általános iskolás 
gyerekek látogattak meg minket 72 fő-
vel, A Faluházban kézműves foglal-
kozáson és ügyességi feladatokon vet-
tek részt, majd megtekintették a Langó 

Hagyományőrző házat, ahol sok szeretet-
tel vártak bennünket.
Május 20-21-én a Bartók Iskola járt ná-
lunk 25gyerekkel és 3 kísérővel, akik itt 
aludva ismerték meg falunkat. Biciklivel 
érkeztek és a színes programok után más-
nap indultak vissza Makóra.
Május 27-én mi is a Gyereknapon vettünk 
részt.
Június 2-án az ASC U-14-es focistái győ-
zelmének megünneplésére és évértékelé-
sére adtunk helyet.
Június 10-én a Makói Almási iskola 44 
diákja járt nálunk. Egy teljes napot töb-
bek között lovas kocsizással, tanyaláto-
gatással, kézműves foglalkozással, majd 
a Langó-ház megtekintésével töltöttek el 
Apátfalván.
Június 13-án a Napsugár Baráti Klub tartott 

megbeszélést előadással egybekötve.
Június 15-én e tanévet lezárva a he-
lyi iskola első osztályos tanulói és szülei 
bográcsoztak.
Június 16-án ismét a Makói Almási isko-
lások voltak nálunk 20 fővel egy teljes na-
pot eltöltve. Színes programokkal ismer-
ték meg a falunkat, az állattartást, a régi 
és hagyományos életmódot és vettek részt 
ügyességi feladatokon.
Július 1-én Pedagógiai évzárót tartottak 
sütéssel-főzéssel egybekötve.
A Szigetház számos magán rendezvény 
számára is helyet ad.
Ez a sok program tükrözi, hogy az idelá-
togatók és a helyiek egyaránt megelége-
dettséggel és élménnyel távoztak tőlünk. 
Ezúton köszönjük az együttműködést és 
a segítséget Langó Imre bácsiéknak, Beke 
Margitnak, Fazekas Istvánnénak, Vancsó 
Istvánnak, a Faluháznak, a lovas kocsisok-
nak és a Pintér Vendéglőnek, hogy színe-
sebbé teszik a programokat.
A Szigetház az elmúlt két hónapban is so-
kat fejlődött. Májusban folytatódott a tér-
kövezés kibővítése, majd megépült a sza-
lonnasütésre és bográcsozásra alkalmas 
hely. Új kerti bútorokkal szépült és kültéri 
világítást kapott az udvar. A bográcsozás-
hoz egy 25 és 40 literes bográcsot kapott 
a Szigetház illetve kibővült az étkezéshez 
és főzéshez szükséges eszközök száma. A 
nagyterem egy modern iskolatáblával 
bővült, ami az előadásokhoz, foglalkozá-
sokhoz egyaránt szükséges eszköz, amire 
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lehet írni is és vetíteni is.
A Szigetházban minden kedden és csü-
törtökön du. 5 órától Meridián torna 
van, amire mindenkit szeretettel vár Ko-
romné Icu.
Minden héten szerdán 14-16 óra között a 
Kreatív Műhely várja azokat, akik kerék-
párszerelést vagy késélezést kérnek, eset-
leg a kandallójukat szeretnék megjavíttat-
ni. Bővebb információt a helyszínen lehet 
kapni.
Intézményünk további lehetőségeknek 
és programoknak ad helyet megbeszélés, 
időpont egyeztetés után. A Szigetház min-
denkit szeretettel vár hétköznaponként 
nyitvatartási időben: reggel 8 és délután 4 
óra között.
Elérhetőségeink: tel. szám.: 20/918-2558 

vagy apatfalva.szigethaz@gmail.com
A facebook-on is megtalálhatóak vagyunk: 
’Apátfalvi Szigetház’ néven, ahol mindig az 
aktuális eseményekről lehet tájékozódni.

Szép nyarat kívánunk minden kedves 
apátfalvi embernek!

A Szigetház dolgozói

APÁTFALVI HITÉLET
Az egyházközösség eseményei

Úrnapja:

Az Oltárszentség ünnepén hagyományo-
san nemcsak a templom falain belül, ha-
nem négy szabadtéri oltár díszítésével és 
Szentségi körmenettel fejezzük ki mélysé-
ges tiszteletünket.
Imádságos lelkülettel és szeretettel készü-
lünk a díszítésre.
A templomba járó hívő közösség tagjai 
négy lelkes csoportot alkotva, több napon 

át készül a díszítés előkészületeiben. A 
munkába Istennek hála sokan bekapcso-
lódnak. Vasárnap kora reggeltől azon dol-
goznak, hogy méltó helyet készítsenek az 
Oltári szentségbe jelen lévő Jézus számára.

Krisztus az Úr
A reménység Istene
Virágszőnyeggel köszöntjük
Hozsanna!

Szent Anna Ünnepe:

Mivel ezen a napon ért véget a kolerajár-
vány, az e korban élő emberek Fogadal-
mi ünneppé nyilvánították. Napjainkban 
nincs ez másképp.
Ünnepi Szentmisén emlékezünk a múltra 
és adjuk át az örökséget a jövő nemzedék 
számára. Hiszen ez a Fogadalmi ünnep 
őseink hagyatéka.

„Szent Anna asszony, az áldott Szűz Mária 
anyja! Kérünk: légy velünk! Maradj min-
denkor pártfogónk Istennél.”
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TÉRTÁNC KONCERTEN AZ APÁTFALVI GYEREKEK!
Az Apátfalvi Dózsa György Álta-

lános Iskola 24 tanulója immáron 

második alkalommal vett részt a 

Budapesten megrendezésre kerü-

lő TÉRTÁNC Koncerten a világhírű 

Fischer Iván karnaggyal és a szin-

tén világhírű Budapesti Fesztivál 

Zenekarral. A rendezvény 2016. 

június 3-án volt Budapesten a Hő-

sök terén 18 órai kezdettel.

A gyerekek január óta készültek erre az 
eseményre kemény munkával, minden 
pénteken a Faluházban a próbákon. Az 
Apátfalvi iskola Vári Bertalan Harangozó 
Gyula–díjas táncos és koreográfus jóvol-
tából került bele ebbe a rendezvénysoro-
zatba, ahol a csapat már másodszor aratott 
hatalmas sikert. Fischer Iván karnagy Vári 
Bercit kérte fel most is a koreográfiák elké-
szítésére és Berci nem elfelejtve azt, hogy 
ő is innen indult, kért fel bennünket ismét, 
hogy vegyünk részt a rendezvényen.
Stravinsky: Kártyajáték c. darabjára ké-
szültek a koreográfiák. Elmondhatom, 
nem volt egyszerű feladat. A TÉRTÁNC 
koncert egyik célja az volt az idén is, hogy 
a gyerekekkel megismertesse a komolyze-
nét, másrészt, hogy hátrányos és nem hát-
rányos helyzetű gyerekek táncolhassanak 
együtt, a tolerancia jegyében.
Ez a rendezvény tele volt meglepetések-
kel, először is az, hogy kétnapos volt, má-
sodszor az, hogy a gyerekkel együtt fog-
nak táncolni Vári Berci profi táncosai, a 
Varidance.
2016. június 3-án reggel 6 órakor indult 
kis csapatunk Csillebércre, ahol a főhadi-
szállásunk volt a két nap alatt. Ez a pénteki 
nap nagyon sűrű volt, minden percünk be 
volt osztva, de az apátfalvi kis csapat hő-
siesen állta a megmérettetéseket. Ahogy 
megérkeztünk, talán még szusszanni sem 
volt időnk, már kezdődött az összpróba a 
többi gyerekkel és a profi táncosokkal. 500 
gyermek táncolt ebben a produkcióban. 
Nem volt kis feladat ennyi gyereket össze-
hangolni, hatalmas fegyelmet és figyelmet 
igényelt mindenkitől. Fischer Iván a pró-
ba elején köszöntötte a gyerekeket és örö-
mét fejezte ki, hogy ilyen sokan vesznek 
részt a koncerten. Borzalmas meleg volt a 

sportcsarnokban, ahol a próbáltunk, sza-
kadt a gyerekekről a víz, de ez sem számí-
tott kis csapatunknak, dolgoztak és figyel-
tek tisztességgel.
És itt folytatódott a meglepetés soro-
zat. Fischer Iván karnagy már a próbán 
kiszúrta, hogy az apátfalvi gyerekek ki-
magaslóan ügyesek. A körülötte levőktől 
kérdezte, kik ők és honnan jöttek. Pont 
apátfalviak álltak mögötte, akik büsz-
kén mondták, hogy az apátfalvi gyerekek 
azok, Iván nagyon megdicsérte a gyereke-
ket. Próba után tolmácsoltam azt, amit a 
gyerekeknek mondott, innentől kezdve a 
kis csapat leküzdve minden félelmét és iz-
galmát, büszkén folytatta a kemény mun-
kát. 16 órakor kezdődött a főpróba a zene-
karral, majd 18 órakor volt az előadás. A 
mi kis csapatunk kimagaslóan teljesített 
minden feladatot. Nagyon büszke voltam 
rájuk, de nemcsak én, hanem tanáraik és 
szüleik is, akik elkísértek bennünket.
Hatalmas sikert aratott a koncert több ezer 
néző előtt kamerák sortüzében.
Ezeknek a gyerekeknek elmondani sem 
tudom, milyen felemelő érzés volt az, 
hogy több ezer ember előtt táncolhattak, 
profi táncosokkal együtt, fotózták és ka-
merázták őket, interjúkat készítettek velük. 
Igazi sztárok lehettek erre a kis időre. Az 
előadást megelőzően egy hónappal Hód-
mezővásárhelyen egy regionális próbán 
vettünk részt a vásárhelyi és a kecskeméti 

gyerekkel együtt. Vári Berci már itt meg-
dicsérte a csapatot, kiemelve a többi cso-
porttól. Előadás előtt kb. két héttel hívott 
fel Berci tolmácsolva Fischer Iván kérését, 
hogy a darab egyik részében egy pici lány-
ka rollerozzon a táncosok között. Így esett 
a választás a csapat legkisebb lányára, az 
első osztályos Sóki Rékára. Kis csapatunk 
nagyon boldog volt, hogy ezt is az apát-
falviak csinálhatták meg. És itt még min-
dig nem volt vége az örömnek. Az előadás 
előtt fél órával rohan hozzám a Fesztivál 
zenekar kapcsolattartója, hogy Iván az 
Apátfalvi csapatból kér két gyermeket, aki-
ket felvisz magával a színpadra. A rollero-
zó kislányt szeretné és egy fiút. Így esett a 
választás Sóki Réka mellett Sinoros-Szabó 
Sándorra.
Hatalmas élmény volt nekünk azt látni, 
hogy a mi gyerekeink állnak ott a világot 
jelentő deszkákon. Az előadás után meg-
látogattuk Fischer Ivánt a dedikáló sátor-
ban, hogy átadhassuk köszönő ajándékun-
kat. A Míves-ház által készített szőnyeggel, 
és apátfalvi pálinkával. Megköszöntük a 
lehetőséget, hogy itt lehettünk megint és  
Iván is nagy örömmel köszönte a gyere-
keknek, hogy ilyen szépen helyt álltak 
ezen a rendezvényen és reméli, hogy leg-
közelebb is itt leszünk. Külön az apátfalvi 
gyerekeket beengedte a sátorba és dedikál-
ta pólójukat soron kívül, pedig hatalmas 
sor kígyózott a sátor előtt.



2016. július 9APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Oldalakat tudnék még írni arról, hogy mi-
lyen boldogok voltak a mi gyerekeink.
Másnap még Budapesten részt vettünk a 

„Sárkányok pedig léteznek” c . interaktív 
kiállításon és hazaindulás előtt még ve-
télkedőn vettünk részt. Nagyon elfáradva 
értünk haza, de hatalmas büszkeséggel a 
szívünkben az apátfalvi kis csapatért.
Ezekre a gyerekre tényleg büszkék le-
hetünk, hogy többszörösen hírét vitték 
Apátfalvának.
A TÉRTÁNCOS gyerekek névsora:
Sóki Réka, Sóki Máté, Ábel Dávid, 
Fazekas Andrea, Sóki Nikolett, Gyenge 
Dominika, Rácz Tímea, Varga Bálint, 
Kerekes Csongor, Molnár Regina, 
Molnár Rebeka, Sinoros-Szabó Sándor, 
Mátó Domonkos, Vörös Péter, Sóki 
Marcell, Bökönyi Elizabet, Bucsu Attila, 
Misku Adrián, Károlyi Amanda, Mezei 
Boglárka, Vass Petra, Marjai Laura, 
Rácz Enikő, Marjai Henriett

Csenteri Andrea

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki az apátfalvi gyerekek-
nek a szép szereplésért, valamint Csen-
teri Andreának a felkészítő munkáért, 
melynek eredményeképpen az apátfalvi 
gyerekek dicsőséget hoztak falunknak.

Legfőképpen köszönjük Vári Berti-
nek, hogy már második alkalommal 
segítette hozzá az apátfalvi gyereke-
ket egy ilyen nagy horderejű rendez-
vényen való szerepléshez, életre szóló 
szép élményekhez!

A LANGÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ 
MÁJUS–JÚNIUSI VENDÉGEI

Május 6-án a makói katolikus ál-

talános iskola tanulói látogatták 

meg a kék házat. Két csoport érke-

zett busszal, először az alsó tago-

zatosak, nem sokkal később a fel-

sősök is végignézték a kiállításo-

kat. Nagyon meg voltak elégedve 

a látottakkal és köszönték, hogy 

itt lehettek. Búcsúzóul egy kis sü-

teménnyel és üdítővel kínáltuk 

meg őket.

Május 21-én a Makói Bartók Zeneiskola 
növendékei nagy örömmel nézték végig 
a hagyományőrző ház termeit. Köszöne-
tük kifejezéséül két nagyon szép énekkel 
leptek meg bennünket és az ősszel vissza 
szeretnének jönni.
Május 31-én a Makói Kálvin Téri Refor-
mátus Iskola 8. osztályos diákjai kerék-
párral érkeztek. A régiségek megtekintése 
után ostorcsattogtatás, karikadobálás kö-
vetkezett, amit nagyon élveztek. Egy kis 
vendéglátás után megköszönték, hogy egy 
időutazáson vehettek részt.
Június 1-én a Makói Általános Iskola 

Almási Tagintézményének tanulóiból két 
csoport, majd június 16-án szintén az Al-
mási Iskola tanulóiból egy csoport jött. A 
három csoport összesen 60 fővel látogat-
ta meg a Hagyományőrző házat. Megkö-
szönték a sok szép élményt és biztattak 
bennünket, hogy gyarapítsuk tovább a 
gyűjteményt. Apátfalvi és makói lakosok 
is szép számmal voltak ebben a két hónap-
ban látogatni.

Július 17-én, vasárnap 15 órától kerül sor a 
Palotai lakodalmast megelőző,–az apátfal-
vi lakodalmi és házasságkötési szokásokat 
ápoló „ágyvitelre”, melyre szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt!
Mindenkinek köszönjük a sok dicsérő szót 
és a vendégkönyvbe írt jókívánságokat!

Langó Imre és családja
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XVII. PALOTAI LAKODALMAS 
APÁTFALVA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL! 

2016. JÚLIUS 30. (SZOMBAT)
Szervező: Csanádpalota Város Önkormányzata
Részletes program:

13 óra Gyülekező a városháza udvarán, vőlegény kikérése
14 óra Indulás Apátfalvára a menyasszonyért
15 óra  Megérkezés Apátfalvára, gyalogos menet a Pintér Vendéglőtől 

a Langó házban lévő lányos házig
15.30 Menyasszony kikérése, búcsúztatása
16 óra Gyalogos menet a Langó háztól a Faluházig
16.30 Indulás vissza Csanádpalotára
17.30  Megérkezés Csanádpalotára, gyalogos menet a Forgács-bolttól 

a főtérig (az esküvői ceremónia színhelyéig)
18 óra ESKÜVŐI CEREMÓNIA a főtéri parkban
18.30 – 04 óra  LAKODALMI MULATSÁG a Sirály utcai bitumenes pályán fel-

állított rendezvénysátorban
Közben: 18.30 – 19.30 Az Ifjú Pár és kísérete lovashintókon körbejárja a várost
20 óra VACSORA
24 óra Menyasszonytánc

Zene: Pflaum József és zenésztársai

A XVII. Palotai Lakodalmasra a jegy ára: 2.000 Ft/fő.
A lakodalmasra a jegyek a Faluházban előjegyezhetők 

2016. július 4-étől 2016. július 22-én, pénteken déli 12 óráig.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a határidő lejártát követően 

jegyvásárlásra lehetőség nincs.

A lakodalomba minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
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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

gyászjelentés

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
A szívünk szakad meg, 
hogy örökre itt hagytál.”

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik drága szerettünk

Csapó István

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

A MAKÓI VOLT 
„ZÖLDÉRT TELEPEN” 

ÚJRA FELVÁSÁROLUNK 
KOMBÁJNTISZTA 
ÁRPÁT ÉS BÚZÁT 

AZONNALI FIZETÉSSEL.

ÉRDEKLŐDNI: 
AGRO–LAK KFT.
(0630) 608-7997

ELADÓ!
Apátfalva, Pacsirta u. 9. szám 
alatti 1,5 szobás konvektoros, 
bútorozott ingatlan teljes be-
rendezéssel 1 400 000 Ft-ért 
azonnali beköltözéssel eladó.
Érdeklődni: Kovács László
telefon: (0630) 239-9007

„HELYI TERMÉK”
Munkanapokon 

7 – 13 óráig 
BURGONYA, 

PARADICSOM, 
PAPRIKA 
kapható a 

Dózsa Óvodában
(Dózsa György u. 9.)

A zöldségeket Apátfalva Község 
Önkormányzata termesztette.

ANNA NAPI CSEREPESVIRÁG VÁSÁR
2016. július 15. (péntek)

10% – 30% kedvezménnyel!
TANSZERVÁSÁR!

2016. július 22. (péntek)
10% – 50% kedvezménnyel!

Ameddig a készlet tart!
Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

Simon Mihályné Apátfalva, Nagyköz u. 16.

Termelői akác–, 
napraforgó– 

és repceméz eladó az 
Apátfalva, 

Délibáb u. 10. szám alatt.
Érdeklődni: 06/20 419-0991 

telefonszámon.

Apátfalván 
összkomfortos ház eladó!

Érdeklődni a (0670) 411-7865-es 
telefonszámon lehet.
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GUZSALYOS 2016
2016. június 25-én, egy verőfényes napon 
került megrendezésre a 16. „Guzsalyos” 
találkozó gálaestje. Idén Csanádapáca 
adott helyet a testvértelepülések kulturális 
találkozójának. Településünket a Hagyo-
mányőrző Csoport és a Kerekes Márton 
Népdalkör és Citerazenekar képviselte a 
tőlük már megszokott magas színvonalon.
Az Apátfalvát képviselő csoportok kö-
zül a Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar volt az első fellépőnk, 
akik Apátfalvi és Zentai népdalokat ad-
tak elő. Az est folyamán őket követte a 
Hagyományőrző Csoportunk lány és 
asszony tagjai Ajaki karikázóval. Utol-
jára a sorban ismételten a Hagyomány-
őrző Csoport lépett színpadra, akiket a 

testvértelepülésekről érkezők hangos 
tapssal köszöntöttek. Az est folyamán 

színpadra lépők számos műfajban (ci-
gánytánc, népdal, népzene, néptánc, 
tekerőlant és citerazene, bohózat) szóra-
koztatták a gálarésztvevőket.
Apátfalva művészeti csoportjai és felkészí-
tői Csenteri Andrea, és Tóth Tamás a gála-
esten adott csodálatos műsorukkal ismét 
büszkeséget hoztak falunkra.
Az est zárásaként átadásra került a guzsaly, 
melyet egy évi őrzésre Szekeres Ferenc 
polgármester vett át, jelképezve, hogy jö-
vőre Apátfalva lesz a Guzsalyos találkozó 
házigazdája.

Langó Csaba

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki a művészeti csoportok 
tagjainak és vezetőinek a Guzsalyos ta-
lálkozóra való áldozatos felkészülésért, 
szereplésükért!


