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GYERMEKNAP
2016. május 27-én 9 órai kezdéssel tartotta
meg Apátfalva Község Önkormányzata a
Gyermeknapot, melyre szeretettel várt minden gyermeket. A rendőrség előtti parkban
került lebonyolításra az esemény, amelyre az
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és a Dózsa
György Általános Iskola gyerekei mellett a
falu apraja–nagyja is kilátogatott. A helyszínen várta a gyerekeket kettő ugrálóvár, mely
közül az egyik a kisebb gyerekeknek volt
előkészítve, míg a másik – a nagyobb – akadálypályával és csúszdával volt „felvértezve”.
Aki kiugrálta magát, annak lehetősége volt
csillám tetoválást készíttetnie, lehetett kézműves foglalkozáson részt venni, ügyességi
feladatokban is megmérethette magát, de
emellett óriás buborékokat is „fújhatott” és
a „horgászat” rejtett és izgalmas világába is
belekóstolhatott az érdeklődő gyermek. A
torlódást elkerülendő, csoportokra voltak
osztva az ovis és iskolás gyerekek. Először a
kis–közép csoportos ovisok érkeztek, majd
őket követte a nagy–középső csoportosok. A
délelőtt ezzel el is telt. Az ebédet követően
az iskola alsó tagozatos tanulói vehették

birtokba a parkot, a már említett szórakoztató feladatokkal, játékokkal. Az Önkormányzat által szervezett nap záró pontjaként a Szegedi Miniszínház, Róka Rudi
Házat Épít című előadását tekintették meg
a gyerekek a Faluház nagytermében 15 órai
kezdéssel, amely nagy tetszést aratott köreikben. A fentebb említett programok mellett az Önkormányzat palacsintával is kedveskedett a gyerekek és nevelőik részére. Ez
számokban valamivel több, mint 800 db palacsintát jelent, amely a készítőknek tetemes

munkát jelentett.
Ezúton szeretném megköszöni mindazoknak a segítségét, akik az idejüket és forrásaikat áldozták arra, hogy a gyerekek egy felejthetetlen napot tölthessenek el: Fazekasné
Gila Gyöngyi, Beke Margit, Fekete Ilonka,
Fekete Irénke, Antal Kamilla, Olasz Nóra
valamint a Szigetház és a Faluház dolgozói.
Külön köszönöm az óvodai és az iskolai pedagógusoknak a segítségét, akik partnereink
voltak az egész napos programsorozat alatt.
Langó Csaba

NYÁRI GYERMEKMEGŐRZÉS

A 2015. évhez hasonlóan idén is gyermekfelügyeletet biztosít Apátfalva Község Önkormányzata 2016. július 4–2016. augusztus 26. között
azon általános iskolás korú gyermekek részére, akiknek szülei bejelentett munkahellyel rendelkeznek és a szülők gyermekük felügyeletét
nem tudják megoldani. A gyermekfelügyeletért költséget nem számol fel az önkormányzat, a szülőknek csak a napi háromszori étkezés díját
kell kifizetni. Előzetes igényfelmérés és jelentkezés: 2016. június 27-ig személyesen az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy a (62)
520-040-es telefonszámon.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
Soros képviselő–testületi ülését a képvi-  Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–
selő–testület 2016. május 31-én tartotta. Bölcsőde és az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ a fenti időszakban
 A képviselő-testület munkaterve nem nyújtott be pályázatot.
alapján tájékoztató hangzott el az Apát-  A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
falvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2016/2017-es nevelési év előkészítéséről, által kiírt pályázaton a „Roma kulturális
a csoportok létszámának meghatáro- események támogatása” 200.000 Ft támozásáról, a nevelési év kezdésére történő gatásban részesült.
felkészülésről.
 A rendelet, előterjesztések keretében a
 Tájékoztató hangzott el az önkor- képviselő-testület módosította a Szervezemányzat intézményei által 2015. április ti és Működési Szabályzatát, módosította
óta benyújtott pályázatokról.
költségvetési rendeletét, munkatervét.
 Az önkormányzat 2015. április 16. és  Felülvizsgálatra és elfogadásra került
2016. április 14. között időszakban ös�- Apátfalva Község Önkormányzat Helyi
szesen 220.350.960 Ft összegű támoga- Esélyegyenlőségi Programja.
tást nyert.
 Apátfalva Község Önkormányzata
 2016. évi Közmunkaprogramok támo- az előző évhez hasonlóan pályázatot kígatása: A Munkaügyi Központtal megkö- ván benyújtani Magyarország 2016. évi
tött hatósági szerződések alapján maxi- központi költségvetéséről szóló 2015. évi
mális kihasználás esetén 223.008.003 Ft C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b)
támogatás hívható le.
és c) pontok szerinti „Önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírás alapján belterületi utak felújítására. Benyújtási határidő: 2016.06.02.
 A felújítás Apátfalván 2 utcaszakasz útburkolatát érinti, a Széchenyi utca Nagyköz utcától a 43-as számú főút csatlakozásáig tartó szakaszát és a Templom utcán a
Művelődési ház előtti utcaszakaszt (Templom u. 57.).
 Apátfalva Község Önkormányzat a
2016. évi startmunka mintaprogram keretében brikett gyártását fogja megvalósítani, ezért brikettálógép és a szükséges
kiegészítő berendezések beszerzéséről
döntött a testület.
 A képviselő–testület a lejárt határidejű képviselő–testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést követően meghallgatta az interpellációkat,
majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos
előterjesztéseket.

Idén is folytatódik az

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

OTTHON MELEGE PROGRAM,

mely keretében 2016-ban Családi házak energetikai korszerűsítésére
és felújítására lehet pályázni. Apátfalva Község Önkormányzata ismét
segítséget nyújt a pályázat megírásához, benyújtásához. A pályázattal
kapcsolatban bővebb információkért, pályázati feltételekért kérjük forduljon
bizalommal Szirovicza Péterhez. Szociális Alapszolgáltatási Központ Apátfalva,
Maros utca 39. szerda, csütörtök 12:30–15:30

IFJÚSÁGI TÁBOR
Szabadidős nyári tábor! Az apátfalvi ifjúsági klub szervezésében először kerül
megrendezésre a nyári szabadidős tábor, melyre szeretettel várunk minden
7 éven felüli gyermeket.
Kulturális programok, kirándulások,
kézműves és sportfoglalkozások,
mozi, táncház, hétzáró szalonnasütés…
napi 3-szori étkezés
Helyszín: Erdei Iskola (Szigetház)
Időpont: 2016 július 4-től július 8-ig
Részvételi díj: 8000 Ft/fő
Jelentkezni a Faluházban vagy a 0620/3137199 telefonszámon
2016. június 27-ig lehet.

2016. május

SZÜLETÉS:
Május hónapban
történt!

születés

nem

HALÁLESET:
Csapó István
Apátfalva, Tavasz utca 8. Élt: 79 évet
Frankó Jánosné (Nagy Irén)
Apátfalva, Aradi u. 16/B. Élt: 83 évet
Takács Tibor
Apátfalva, Széchenyi István utca 9.
Élt: 47 évet
Köteles Istvánné (Vass Ilona)
Apátfalva, Maros u. 26. Élt: 67 évet
Szarvas Antalné (Hegyi Teréz)
Apátfalva, Béke u. 27. Élt: 78 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Május hónapban
nem került sor!

házasságkötésre
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
DÓZSA–NAP
2016. május 27-én jeles napra ébredtünk, hagyományosan
ezen a pénteken tartjuk iskolánk
projektnapját.
Immár „ballagókorba” lépett ez a rendezvényünk, mert ez már a 8. volt a sorban.
Az ókori görög kultúrával kezdtük, a honfoglalás korával, a reneszánsszal és Rákóczi korával folytattuk. Rendeztünk egészség napot, 2014-ben méltóképpen megünnepeltük az apátfalvi csata 500. évfordulóját. 2015-ben a népszerű honfoglaló
játék adta az ötleteket, és parasztolimpiát

szerveztünk. Az idei a 8. alkalom pedig
az olimpia köré kapcsolódott. Ünnepélyes
megnyitóval kezdtük, ahol fellobbant az
olimpiai láng és minden osztály öltözéke felidézte a verseny hangulatát. Ókori
papnőnek öltözött lányok mutatták be az
olimpia történetét, benne a híres olimpikonokat. Iskolánk kézilabdása Jakobovics
Dávid tette le az olimpiai esküt minden
tanuló nevében, közben pedig a riói olimpiára kijutott sportolóink nevét mutatták
fel diákjaink.
Ezt követően különböző olimpiai sportágakban próbálhatták ki tudásukat a tanulók. Az alsósok távolugrásban, futásban,

röplabdában és sakkban mérhették össze
erejüket. A felsősök ökölvívásban, tollaslabdában, sakkban és sportíjászatban próbáltak helyt állni.
A nap nagyon várt rendezvénye volt az
erős Dózsa vetélkedő, ahol iskolánk erős
emberei vetélkedtek a címért. Becsülettel
végigküzdve a versenyszámokat Tóth Tamás 8. osztályos lett a győztes, 2. helyezett
Matajsz János 7. osztályos, 3. Staller Milán
8. osztályos lett. A délután is a sport jegyében telt el, térségi labdarúgó torna zárta a
napot.
Minden kedves kollégának köszönöm a
munkáját!

A RAJZSZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA
Május végén a Dózsa–nap előtt
szinte mindenkinek két dolog jut
eszébe: közeledik a tanév vége és
megnyílik az iskolai rajzszakköri
kiállítás, melynek már több évtizedes hagyománya van iskolánkban.
Nagy öröm számomra, hogy megnyithatom ezt a kiállítást, amely
minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szól.
Borsi Sándor művésztanár vezetésével ebben a tanévben is szépséges gyerekmunkák készültek el szakavatott irányításával,
immáron a 3. és 4. osztályos tanulókkal
kiegészülve. A kézművesség technikáinak
sokféleségét láthatjuk a kiállított munkákon és szinte csak természetes anyagokkal
dolgoznak. Egy olyan közösségben, ahol
az alkotás, a teremtés a cél, „mellékesen”
az ehhez vezető úton észrevétlen kincsek
teremtődnek.
A kis közösségben beszélgetések közben
tapasztalatot, gondolatokat, érzéseket adnak át és a korosztálybeli különbségekből adódóan új dolgokat tanul mindenki,
megfogalmazódik az élettapasztalat, de az
újmódon való látás is.
Izgalmas dolog mikor egy elrontottnak
tűnő munkát átalakítanak úgy, hogy mégis ki tudja fejezni azt a gondolatiságot,

érzésvilágot, ami
az alkotó szándéka.
A művész feladata
a szépség megalkotása. Olyan képek
készítése, amelyekhez nem szükséges
magyarázat. Az alkotások üzeneteket
rejtenek, melyek
minden embernek
mást jelentenek. Ahogy kedves költőnk
Weöres Sándor mondja: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld,
fölötted az ég, benned a létra.” A pedagógusban és tanítványaiban közös a szenvedély, mégpedig kétféle szenvedély. Az
egyik maga a tevékenység szeretete, szenvedélyes művelése. A másik az a késztetés,
hogy ezt a tevékenységet, az alkotás örömét megossza, és megtanítsa azt az arra
vállalkozóknak.
Hogy pontosan milyenek, és hogy men�nyivel több ez a tevékenység, mint pusztán
egy technika elsajátítása, arról Gyergyai
Albert hitelesen szól.
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a
Nílus vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész,

filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben, s nemcsak
tudását közvetíti – bár az sem kevés –,
hanem példát ad, jellemet formál, ültet,
gyomlál, olt szemez, mint a kertész, életet
visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a
tanításba, állandó és eleven hidat épít az
eszmény és a mindennap, az elvontság és a
tapasztalás közé.” Borsi Sándor ezek közé
a tanárok közé tartozik, és reméljük, hogy
még sok éven keresztül marad velünk és
gyerekeinkkel, hogy átadhassa nekik a
szépség és alkotás szeretetét.
Itt a művészet több ága képviselteti ma
magát. A kezek alkotásának kiállítását
a zenélés művészetével szeretném megnyitni. Felkérem Nagyné Kocsis Katalint
és Varga Zsófit, hogy Bach művével tegye
teljessé a mai ünnepséget.
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„RIGÓ ÉNEKELJEN!” ORSZÁGOS
KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY
3. HELY
Iskolán 3. osztályos tanulói, idén először beneveztek a 11.„Rigó Énekeljen!
csapatversenyre.
Ebben a tanévben a témája a vizek, vízpartok élővilága volt.
A két levelezős és egy megyei forduló
után bejutottunk az országos döntőbe. Május 2-án, 3-án Nyíregyházán töltöttünk két csodás napot. Első napon
megérkezés után egy feladatlapot oldottunk meg a 15 országos döntős csapattal. Másnap pedig az állatkertben kellett egy elég hosszadalmas feladatlapot
megoldanunk. És egy kis időnk arra is
maradt, hogy felfedezzük a Nyíregyházi
Állatparkot. Nagyon izgatottan vártuk
a délutáni eredményhirdetést. Nagyon
bíztunk egy jó helyezés elérésében és nagyon boldogok voltunk mikor kiderült
országos 3. helyen végeztünk 91 ponttal Tápiószele (97 pont) és Miskolc (92
pont) után.
Köszönjük a segítséget az Önkormány- alapítványának, akik a nevezés és az uta- A csapat tagjai: 1. Antal László, 2. Ábel
zatnak, Gazdakörnek, KLIK Makói zás költségét teljes mértékben biztosítot- Dávid, 3. Borbély Szabolcs, 4. Tari Endre
Tankerületének, szülőknek, iskolánk ták számunkra.
Felkészítő pedagógus: Restás Marianna

ISKOLÁNK TANULÓI KÖZÜL TÖBBEN
TANULMÁNYI VERSENYEKEN VETTEK RÉSZT
A Makói Tankerület által szervezett
Nyelvtan és helyesírás verseny
2. osztály:
Keresztúri Barnabás 5. hely
Darula János 11. hely
Felkészítő: Mátó Mátyásné
3. osztály:
Ábel Dávid különdíj
Varga Zsófia 17. hely
Felkészítő: Restás Marianna
4. osztály:
Fazekas Andrea különdíj
Veréb Márk 15. hely
Balogh Nikolett 15. hely
Felkészítő: Csávás Antalné

Matematika verseny
2. osztály:
Darula János 7. hely
Keresztúri Barnabás 14. hely
Felkészítő: Ludányi Tamás

Felkészítő: Csávás Antalné

Bendegúz Tudásbajnokság megyei
döntő
3. osztály:
Ábel Dávid anyanyelv 2. hely, környezet 13.
A Kálvin Téri Református Általános Isko- hely
la által szervezett nyelvtan–helyesírás Varga Zsófia anyanyelv 26. hely
verseny
3. osztály:
Mozaik Országos Tanulmányi verseny
Ábel Dávid 13. hely
3. osztály:
Tari Endre 21. hely
Ábel Dávid
Felkészítő: Restás Marianna
általános műveltség 53. hely
matematika 162. hely
4. osztály:
Döntő – Szeged: anyanyelv 20. hely
Fazekas Andrea 9. hely
környezet 34. hely
Veréb Márk 21. hely
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BÍBIC OVIS HÍREK
MADARAK ÉS FÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN
A gyermekeink esélye a jövő életükre, a természet és környezettudatos nevelés, melyet nem lehet
elég korán elkezdeni. Óvodánknak felelőssége egy olyan környezettudatos szemlélet kialakítása a
gyerekekben, amely élhető jövőt,
esélyt teremt a gyermekeknek, és
olyan mintát ad, amely követhető.
A környezettudatos szemlélet megalapozása, benne a természetvédelem, kiemelt
jelentőségű. E cél elérésének egyik eszköze a „Zöld jeles napok” aktív, élménygazdag megélése, melyet nagyon fontosnak tartunk a gyermekek természethez fűződő pozitív érzelmi viszonyának
kialakításában.
Az előző évek hagyományi alapján terveztük meg a Jeles napokról való megemlékezést a 2015–2016 nevelési évben is. Ilyen
volt a május 10-én megünnepelt Madarak
és Fák Napja. Ezen a héten mindkét csoportban (Hétszínvirág és Napraforgó) a
heti tevékenységeinket komplexen a fent
említett jeles nap témaköréhez kapcsoltuk.
Megbeszéltük, hogy ebben az évben az
év madara a haris, az év fája a mezei szil
és most már kibővítettük az év rovara a
mezei tücsök, az év hala a compó, és az
év gombája a lilatönkű pereszke.
Ezekről képeket kerestünk és számítógépen is bemutattuk a gyerekeknek a főbb
tulajdonságait. Ezek közül az óvodás gyerekek a mezei tücsköt ismerik a legjobban
a többit nem ezért tartottuk fontosnak a
többiről is bővebb információt nyújtani játékos keretek között.
A középső–nagycsoportos gyerekek
projektként dolgozták fel a témakört.

Puzzle formájában rakták ki a madarak
képeit. Mátrix feladatlapon beszélték meg
az egyes madarak és fák tulajdonságait.
Leolvasó gyakorlatokat végeztek, mozgással egybekötve. A heti mese Benedek Elek
A büszke tölgyfa, a vers pedig Benedek
Elek Szeresd a fát c. verse. A vizuális tevékenység során „gólya a kéményen” képet készítették el változatos technikával és
anyagok felhasználásával.
A kiscsoportos gyerekek tavaszi erdőt
építettek a szőnyegen, madarakat helyeztek el bele. Közben megbeszélték az
ismert madárfajokat, hol élnek, miért
fontos a védelmük stb. Az óvodásoknak
szóló képes enciklopédiában megnézték
őket: széncinege, házi veréb, a gólya, a
fecske a feketerigó a bagoly stb. Megbeszélték és meg is nézték az udvaron lévő
fáinkat, a platánt, a hársfát, a meggyfát,
a császárfát a fehér törzsű nyírfát és a fenyőfákat is. Az öreg diófát, melyet minden évszakban megfigyelünk, amely a
mi fánk és minden évben diót szedünk

alóla és többször körbetáncoljuk. A
császárfa éppen akkor virágzott, és hullajtotta a virágait összegyűjtöttük és lepréseltük. Ezenkívül madaras kifestőket
színeztek. Madarakról szóló énekeket,
verseket és találós kérdéseket mondtunk
közösen.
Nem ezen a napon, de kapcsolható a témához egy helyi magánszemélyhez tettünk élményszerző sétát, aki strucctenyésztéssel foglalkozik, ahol megnéztük a
struccokat, megbeszéltük tulajdonságaikat, és közben gyűjtöttünk strucctollakat.
Ez nem mindennapi látvány és élmény
volt a gyerekek számára.
A rajzovis csoporttal, mert éppen erre
napra esett pávát díszítettünk pontfestéssel a farkát pedig színes tenyérnyomattal
készítettük el. A gyerekek a Pávát ismerik
a Vadas-parki kirándulások alkalmával
már sokszor találkoztunk vele.
Faragó Erzsébet
óvodapedagógus
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ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÉSBALLAGÁSI ÜNNEPSÉG
2016. május 28-án délelőtt 9 órakor került sor az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde évzáró és ballagási ünnepségére. Óvodáinkból összesen 26 nagycsoportos ballagott el. Megható érzés
volt, amikor a kiscsoportos, középsős és
nagycsoportos gyermekek évzáró- és ballagó műsorát láthattuk. Erre az ünnepélyre nagyon sok meghívott vendég jött el. A
ballagási ünnepségen ajándékok átadására is sor került: a középsős gyermekek a
nagycsoportos gyermekeknek tarisznyát
és virágot adtak át, a kiscsoportos és középsős gyermekek füzetet és ceruzát adtak
át a ballagó nagycsoportosoknak.
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány nevében minden ballagó
gyermeknek A4-es füzetboxot adott át óvodaépületenként egy alapítványi tag.
A Palánta Sorsfordító Alapítvány szeretettel küldte ajándékát a ballagó nagycsoportosoknak: „Tavaszi kirándulás” c. mesejáték CD-t és a Palánta Posta foglalkoztató
füzetet. Dr. Kovács György lelkipásztor a
ballagó nagycsoportosoknak munkájukhoz nagyon sok türelmet, békességet, és jó
reménységet kívánt.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
minden ballagó kisgyermeknek egy tábla
csokoládét ajándékozott.
Az ajándékokat nagy örömmel vehették
át a gyermekek, csillogó szemekkel és
mosollyal viszonozták a feléjük irányuló
szeretetet.
Három gyermek kapott versmondásért
emléklapot és könyvjutalmat.
A szülőknek is megköszöntük önzetlen és
áldozatkész segítségüket: a Maros utcai óvodában Mátó Imrének, a Rákóczi utcai óvodában Bakainé Kisfügedi Tündének. A Dózsa Gy. utcai óvodában Varga Tibornénak és
Szeges Brigittának a szülői munkaközösségben végzett munkáját köszöntük meg.
Ahogy a gyerekek cseperedtek, évről-évre
egyre okosabbak és ügyesebbek lettek. Az
évzáró során is tapasztalták, hogy a játék
során a gyermekek egész személyisége hogyan is fejlődött. A közös játék öröme alakította a társakhoz való viszonyukat, játék
közben észrevétlenül tanultak. Általa fejlődött beszédkészségük, helyzetfelismerő
képességük. Ősztől már komoly iskolásként tekintünk a nagycsoportosokra.
Kívánjuk, hogy az iskolában is legyenek

nagyon ügyesek, szófogadóak, tanuljanak
szorgalmasan, gyűjtsenek sok-sok piros
pontot és csillagot. A versidézet így szólt:
„de téged, szép óvodánk nem felejtünk el
soha!”
Ez persze fordítva is igaz, mi itt az óvodában nem felejtjük a veletek együtt töltött
éveket, és szeretettel várunk vissza benneteket, látogassatok meg néha bennünket
és meséljétek el volt óvodástársaitoknak
és nekünk, hogy milyen is az iskolás élet.
Kívánjuk a szülőknek, hogy nagy odafigyeléssel segítsék gyermekeiket a tanulásban, bátorítsák őket, növeljék önbizalmukat, támogassák őket a siker elérésének
útján.
Ahogy most elballagnak óvodásaink, úgy
szüleiktől is elbúcsúzunk. Szeretném
megköszönni támogatásukat, segítségüket, amit az elmúlt években nyújtottak.
Jóleső érzéssel töltött el, hogy részesei lehettünk, s együttműködhettünk gyermekeik óvodai nevelése során.
Gyermekeiknek kívánok sikeres és nagyon boldog óvodai és iskolai életet.
Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet
intézményvezető

KÖNYVTÁRUNK VENDÉGE VOLT
BOSNYÁK VIKTÓRIA ÍRÓ MŰFORDÍTÓ

2016. június 3-án pénteken délelőtt könyvjelzőt kaptak ajándékba. Ezúton
a Somogyi Károly Városi és Megyei köszönjük a pedagógusoknak, hogy
Könyvtár jóvoltából községünk könyvtárában író-olvasó találkozó valósult
meg. Bosnyák Viktória számos gyermek– és kamaszkönyv írója, valamint
elismert műfordító látogatott el hozzánk. A Dózsa György Általános Iskola 3., 4., 5. osztályosai várták az írónőt.
Elsőként legelső, Tündérboszorkány
című könyvének a megfilmesített változatát tekintették meg a gyerekek. Ennek megtárgyalása után több könyvét is
szórakoztató beszélgetéssel mutatta be.
Az írónő könnyen kapcsolatot teremtett
a gyerekekkel, aktív részvételre késztette őket. Megmozgatta fantáziájukat,
felkeltette érdeklődésüket. A találkozó
végén a gyerekek autogrammal ellátott

lehetővé tették a gyerekek számára a
részvételt.
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UTÁNPÓTLÁS 2016
Utánpótlás csapataink számára lassan véget ér a szezon. Futballistáink szép számmal növekednek, gyarapodnak az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesületben.
Szerencsére hónapról, hónapra egyre többen vagyunk, és az egyre nagyobb létszám
végre eredményekben is megmutatkozik.

A jól sikerült téli futsalos hónapokat követően, a tavasszal sem maradtak el az
eredmények. A Bozsik-tornákon az egyik
legnagyobb létszámmal vettünk részt,
ahol U7-9-11 és U13-as korosztályokat
versenyeztettünk. A fiatalok kivétel nélkül
nagyon jól szerepeltek, alig találtak legyőzőkre, mérkőzéseik 90%–át megnyerték!
A legjobban fejlődő korosztály az U9-es
volt, ahol a fiatalok szinte átgázoltak az
ellenfeleken, nem egyszer hagyták el a
pályát 10-nél több rúgott góllal, és kapott
gólok nélkül! A korosztályban több ígéretes labdarúgó is megtalálható, mint Bárnai

Dominik, Berczán Áron, Varga Levente,
Tari Kristóf vagy a legifjabb, jó adottságokkal rendelkező kapusunk Tokai Noel! Az
U11-es korosztályból kiemelkedő teljesítményt mutatott Süveges Zalán és Horváth
Gergő, akik futószalagon termelték a gólokat, de említésre méltó Szalárdi Sándor
teljesítménye is, aki nemrég csatlakozott hozzánk, és gyors fejlődésen ment keresztül.
A 2003-04-es korosztályunk
(U13-14) mind a Bozsik-programban, mind pedig az U14-es
megyei első osztályú bajnokságban szerepeltek, kiegészülve 2-3
2002-es születésű labdarúgóval. A
Bozsik versenyeken nem találtak
legyőzőre a fiúk, míg a megyei
bajnokságban óriási eredményt értek el,
ugyanis 20 mérkőzésen összesen 49 pontot gyűjtöttek. Rúgtak 131 gólt és mindössze 27-et kaptak, így 16 győzelemmel,
1 döntetlennel és 3 vereséggel a tabella 2.
helyén zártak, megelőzve olyan nagy múltú egyesületeket, mint a SZVSE, a Rendőrt
TE, vagy épp az UTC, de az ősi nagy rivális
Csanádpalotát is sikerült a hátunk mögé
szorítani. A csapatban több nagyszerű teljesítményt mutató labdarúgó is szerepelt,
mint például Luncz Levente, Sinoros Szabó Sándor, Mátó Domonkos vagy éppen
a két megyeválogatottsággal büszkélkedő

Csonka Csaba és Rabi Patrik. A bajnokság
gólkirályát szintén egy, az apátfalvi színekben játszó játékos adta, ugyanis Ponczok
Márton Máté a maga 49 góljával a góllövő
lista élén zárt, így büszkén vehette át a gólkirályi címért járó trófeát!
U19-es ifi csapatunk az a korosztály, ahol
talán a legtöbb munkát végezte edző és
játékos. Az elvégzett munka pedig meg
is látszott először a játékos létszám növekedésében, majd a minőségi munkában,
és az elért eredményekben a bajnokság
végén. A szezon végére ebben a korosztályban edzenek a legtöbben, nagyon jól
összecsiszolódott a közösség, ami évekre
meghatározhatja az apátfalvi labdarúgás
jövőjét. Reméljük, hogy a következő szezonra már a felnőtt csapatnak is adhatnak játékosokat. Oda kell figyelni ezekre a
fiatalokra, nem szabad hagyni, hogy elkallódjanak, egyben kell tartani a társaságot!
Egy bánata lehet csupán a csapatnak, hogy
mire beértek, jöttek az eredmények, vége
lett a bajnokságnak. Jövőre lehet folytatni,
és reméljük, hogy a fiúk minél több pontot
gyűjtve zárkóznak majd a tabellán egyre
feljebb és feljebb!
Összességében soha rosszabb évet, mint a
2015/16-os szezon! Hajrá Fiatalok! Hajrá
ASC! Bennetek a jövő!
Majó Ádám
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AZ APÁTFALVIAK HŐSIES HELYTÁLLÁSA
1919-BEN
1919. május 5-én francia csapatok szállták
meg Apátfalvát. A francia parancsnok a bizalom hangján szólt a lakossághoz együttműködést kérve. A megbízható gazdákból
népőrséget szerveztek, akiket fegyverviseléssel is fölhatalmaztak. Az őrszolgálatot
közösen teljesítették. A közhangulat nyugodt, együttműködő volt.
A francia uralom mindössze 5 napig tartott, az ő hatalmukat 1919. május 11-én
román (oláh) megszállás követte. Szomorú emlékű uralmuk 1920. április 30-ig
tartott.
Az oláhok uralma kezdettől fogva gyűlölködő volt, ha valami kívánságuk nem teljesült elég gyorsan, megbotoztatták a falu
elöljáróságát, így Lukács Bélát a jegyzőt is,
mert a népőrség tagjai nemzeti színű jelvényt viseltek.
Sztajkovics román kapitány június 2-án
elrendelte a gazdasági eszközök (ekék, boronák vetőgépek, varrógépek, kerékpárok)
és a lábasjószágok (lovak, tehenek, disznók) összeírását június 7-ig.
A parancs általános izgalmat keltett. Megkezdődtek a rekvirálások élelmiszert, takarmányt szedtek össze.
„Már előzőleg is történtek egyes rekvirálások a már régebben oláh megszállás alatt
levő Apátfalván, amik egyre súlyosabb teherként nehezedtek a háború zaklatásait
és terheit eleddig nem ismert gazdálkodó
és földmíves lakosságra.”
Június 18-ára kihordatta Sztajkovics kapitány az összes gazdasági gépeket, és
eszközöket, majd magával a lakossággal
vagonokba rakatta és elvitte. Ha valami
nem ment elég gyorsan nyomban verték
az embereket.
„1919. június 22-én vasárnap éjjel oláh huszárság ment ki Apátfalvára a másnapra
kitűzött állatrekvirálás megtartása végett. A katonák az állomáson töltötték az
éjszakát.”
A lovak, tehenek, sertések kiválogatásával
Joneszku százados volt megbízva.
A megrémült lakosság a századost méltányosabb elbánásra akarta bírni, ezért egy

nagyobb tömeg indult a tanyákról a faluba. Kérni szerették volna, hogy méltányosan rekviráljon, maradjon nekik is itthon
jószág. Az állomás felé igyekvő tömegre
rálőtt a román őrszem, erre az amúgy is
ideges nép felbőszült, és a katonákra rohantak. Azok szétszaladtak, de futtukban
a Maros felé, még lőttek visszafelé. Az oláh
katonák több lövést is leadtak, és Sóki Garajkó Andrást és Juracsek Istvánt megölték.
A végletekig elkeseredett apátfalviakat ez
nagyon felbőszítette, a férfiak csoportja – vasvillával, ásóval, kapával és néhány
lőfegyverrel fölszerelve – megrohamozta
a román katonákat. Az 52 oláh katona
elmenekült a faluból Makó felé. A harcban három román katona vesztette életét,
agyonverték őket. A hátrahagyott fegyverekkel a helybéliek a Száraz ér partján védelemre rendezkedtek be. Reggel 6 órától
délután 2 óráig minden támadást visszavertek. De délutánra a lőszerük elfogyott,
ezért visszavonultak. A románok a környékről (Aradról is) összegyűjtött csapatokkal elözönlötték a falut és a tanyákat,
akit megláttak lelőttek, vérfürdőt rendeztek, amelynek harmincnyolcan estek áldozatul. Pl. Boda Péter 76 éves aggastyán,
Kerekes József akiket a saját szobájukban
lőttek agyon. A lakosság egy része Őscsanádra menekült vagy elbújt.
Az agyonvert, agyonlőtt embereket nem
engedték 4-5 napon át eltemetni a nyári
melegben. Utána a nők és gyerekek temették el halottaikat, papot nem engedtek
hozzájuk.
A kivégzettek csontjait puskatussal törték
össze. Napokon keresztül tartott az oláhok
eszeveszett vérengzése. Szó nélkül agyonlőttek két mezőőrt: Varga Istvánt, Farkas
Istvánt és olyanokat, akikről azt hitték sok
pénz van náluk: Antal Antal mészárost.
Azzal a váddal, hogy kommunista, súlyosan összeverték, azután elhurcolták a Maros töltésére és ott agyonlőtték.
Kivégezték a községi előfogatost, (Simon
János 23 éves legényt) aki a halott oláh katonákat szedte össze a nép haragja elől és

vitte a hullaházba. „Imre József 62 éves beteges öreg embert mert lakása ajtaját talán
lassan nyitotta fel szó nélkül a szobájában
agyonlőtték.
Varga Mátyás 64 éves öregembert többi
hozzátartozója szeme láttára – mert egy
oláh katona támadóját vélte benne felismerni – az istállóban agyonlőtték.”
Összeszedték a férfiakat és 10–15 fős csoportokba összekötözték és puskatussal, vizes kötelekkel verték, a ruhájuk leszakadt,
csorgott a vérük. A községháza udvarára
zárták be őket, és megkezdték a vallatást.
Brutálisan kegyetlen módszerekkel próbálták kideríteni, hogy kik vettek részt az
oláh katonák meggyilkolásában.
A község elöljáróságát úgyszólván hullává
verték.
Szabó Nyíri Péterné Simon Mária háza
előtt egy halott oláh katonát találtak. Szó
szerint leverték róla a húst, megölték és
egy falon található szegre felakasztották,
hogy öngyilkosságnak látszódjon.
A mészárlást szabad rablás követte 1 hétig,
versenyeztek ki tud többet és kegyetlenebbül zsarolni.
Három napig tartott a szabad rablás, a 3.
napon kihirdették a „szabad nőhasználatot”. A rablásban a környékbeli, magyarcsanádi, nagylaki oláh civilek is részt vettek. Elvettek a lakosságtól mindent: ruhát,
ékszert, pénzt, eszközöket, jószágot, gépeket. 4000 lovat és szarvasmarhát elhajtottak Oláhországba.
„Sokan a kiállott izgalmak, kínzások, és
ütlegelések örökös betegei lettek, négyen
pedig, köztük egy asszony kétségbeesésükben az öngyilkosságban kerestek menedéket.” Szabó Nyíri Péterné Simon Mária, Csapó Fülöp, Mátó Péró Mátyás, Oláh
Imre.
Június 27-én engedték haza a befogott
férfiak egy részét, akiket nem találtak
bűnösnek.
Akiket bűnösnek találtak, azokat elszállították, összesen 86 főt, először június
28-án elszállítottak 28férfit, köztük Lukács Béla jegyzőt is a békéscsabai oláh

2016. június
börtönbe. Majd július 5-én még 58 főt Békéscsabára, innen Nyíregyházára, Debrecenbe, Gyulafehérvárra.
Kegyetlen meghurcoltatás után 51 embert
szabadon engedtek 1919 november végén,
kettő a rabságban meghalt (Farkas József,
Fazekas József), hatan kétévi rabság után
szabadultak, a többi 27 a krajovai börtönben sínylődött. 5 év után, 1924. júniusban
tértek haza a magyar kormány politikai
cserefogoly akciója folytán.
A vérveszteség négy román katona, magyar részről negyven civil lakos. Több
mint négyezer lovat és szarvasmarhát
hajtottak el Romániába. A gabonatermésből beszedtek 5004 mázsa 88 kiló búzát, 582 mázsa 35 kiló árpát és 192 mázsa
65 kiló zabot. Az akkori becslések szerint
45 millió korona kárt okoztak a községnek, amihez hozzászámítva a hivatalos
rekvirálásokkal okozott és soha meg nem
térített 35 milliót; kereken 80 millióra tehető az a veszteség, mellyel az alacsony
becslések mellett is a községet sújtották.
Ehhez még hozzájárul az a pótolhatatlan veszteség is, mely az oláh megszállók
brutalitásai folytán emberéletben, testi
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épségben és egészségben érte ezt a szerencsétlen községet.
„A románokkal szembeni bátor magatartás elismeréseként a falu vitézi címét megnevezésében ismerte el a közvélemény. A
községet vitéz Apátfalvának nevezték.” Az
áldozatul esett polgárok:
Antal Antal, Baka G. József, Boda Péter,
Csapó Fülöp, Csapó János, Farkas István,
Farkas József, Fazekas József, Furák Péter, Gaudi István, (GARAI) Gyenge Mátyás, Herczeg István, Horváth János, Imre József, Juhász István, Juracsek István,
Kardos Antal, Kerekes B. József, Kerekes
Bernát, Kerekes József, Mátó P. Mátyás,
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.
Makói híradó 2015. 06. 23.
A zárójeles vezetéknév az 1925-ös kiadású
Marosvidék emléklapjából való.
2016 júniusban a könyvhétre jelenik meg
Dr. Csere Péter könyve: Parancs nélkül
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is–Honvédő hősök és mártírok krónikája
1918-1923, melyben az apátfalvi hősöknek
is emléket állít.
Az Apátfalvi Értéktár Bizottság által a
2016. május 18-i ülés alkalmával felvett
értékek:
1. A Maros hatása Apátfalva településre
2. Pátfalvai parasztolimpia
3. Népi építészet Apátfalván
4. Az apátfalvi nyelvjárás.
5. Az önellátó tanyasi gazdálkodás és
életmód
6. A Maros–part állatvilága
7. A Maros–part növényvilága
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság
2016. május 20-i ülésén a Csongrád Megyei Értéktárba felvette a Bíbic könyvek,
Apátfalva helytörténeti munkatankönyvei,
Fehérhímzés Apátfalván, Apátfalvi festett
bútor című apátfalvi előterjesztéseket.
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság indokoltnak tartja a „Fehérhímzés Apátfalván” felvételét a Magyar Értéktárba.

AZ ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE AZ IDŐSEK
KLUBJÁBAN
vezető szeretettel köszöntötte a megjelent vendégeket, megemlékezett az édesanyák, nagymamák önzetlen szeretetéről,
gondoskodásáról.
Az apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde Pedagógusai és óvodásai színvonalas műsorral és az általuk készített kis papírvirágokkal lepték meg az édesanyákat.
Az ünnepi műsor után a klub dolgozói is
megemlékeztek erről a csodálatos napról
virággal kedveskedtek a klubban megjelent édesanyákról, majd megvendégelték
a klubtagjait.
Az ünnepség nagyon jó hangulatban
telt el. Misi és Matyi bácsi tangóharmonikával kísérte a kis csapat közös
dalait és együtt énekelték el a régi idők
slágereit.
2016. május 3-án az Apátfalvi Szo- Idősek klubjában anyák napi ünnepciális
Alapszolgáltatási
Központ séget tartottak. Az Intézményegység

Puskásné Ember Ninette
intézményegység–vezető
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A LOVASÍJÁSZ APÁTFALVÁN!
élményét. Az Anjou Lafayette ugyanakkor
május 19-én egy közösségi élményre hívta
Apátfalva és a közeli települések lakóit.
A Lovasíjász

„Közösségi mozi és médiaműhely” címmel az ország 19 megyéjének egy–egy településén indít ifjúsági közösségfejlesztő
mintaprogramot a Nemzeti Művelődési
Intézet. A program céljaihoz kapcsolódva és a kortárs magyar filmkultúra jobb
megismerése érdekében három hazai
filmforgalmazó – az Anjou Lafayette a
Cirko Film és a Mozinet – 63 művészfilmet ajánlott fel térítésmentesen a program megvalósításához.
Ezek közül a „Parador Húngaro” című filmet elsőként Apátfalván vetítették. Miskolcon, a Cinefest Nemzetközi
Filmfesztiválon közönségdíjat elnyert
alkotás egy '56-os magyar emigráns és
egy 1990-be Magyarországot választó
amerikai világpolgár barátságát kíséri
nyomon.

A „Közösségi mozi és médiaműhely”
program folytatásaként a fenti három
filmforgalmazó egy 200 művészfilmből
álló filmcsomagot állított össze, melyet
a Nemzeti Művelődési Intézet a magyar
közművelődési hálózat részére a kistelepülési filmklubok működtetéséhez
jogtiszta, elérhető árú filmkölcsönzési lehetőséget ajánl ki. Ezek között van
skandináv vígjáték, francia művészfilm,
olasz dráma – egyszóval sokféle értékes
és szórakoztató alkotás.
A projekttel a forgalmazók eltökélt célja,
hogy Magyarország lakosságának azon
70%-ához is eljuttassák az értékes, társadalmi üzeneteket hordozó, de ugyanakkor szórakoztató filmeket is, akinek
nincs lehetősége helyben moziba menni,
de szeretne közösen átélni a filmnézés

A film Kassai Lajosról és az általa újrateremtett – csak az elődeinkre jellemző ősi
harci képességgel – a lovasíjászatról szól,
ennek szellemi hátterével, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos
kulturális életünkben betöltött szerepével
foglakozik.
A világban sztárként ünneplik a bemutatókon. Ha Hollywood olyan szuperprodukciót forgat, amiben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és
ő tanítja be a sztárokat, mint a legutóbb
Kínában forgatott filmben, Matt Damon
esetében.
A Lovasíjász című filmet január 21-e óta
játsszák a magyar mozik, valamint vidéken faluházakban, művelődési házakban
is megtekinthető a film. A forgalmazó
elképzelése szerint senkit nem hagynak
„Lovasíjász–élmény” nélkül, ezért mindenhová eljuttatják a filmet, ahol arra
igény van és a technikai feltételek megteremthetően, Apátfalvától Los Angelesig,
Londontól Székelyföldig.

HASZNOS TUDNIVALÓK!
Ragacsos levelek, hajtásvégek, majd
levélhullás – szakirányú tanácsadás a
növényvédő szer eladási helyeken. Levélaknázó moly, a leveleken támad, befúr a levelekbe, kis szürke kerek foltok
keletkeznek, melyen piciny kis kártevő
rág. Ha nem védekezünk, így elhatalmasodik, így képes az összes levél lehullani
és mint a körténél nem lesz életképes
virágrügy képződés. Folyamatosan jönTámad a körte levélbolha, amely szí- nek a levéltetvek, s ha nem védekezünk
vogatja a csúcsrügyeket és a leendő vi- időben, ragacsos lesz a cseresznye és a
rágrügyeket. Ha nem védekezünk nem meggy is. Szőlő peranusz, lisztharmat
lesz vagy kevés jövő évi termés várható. és moly. A szőlő virágzásában óvatosan

csak a megfelelő szerekkel kezeljük,
mert ha nem vigyázunk könnyen megritkulhatnak a fürtök. Ebben az évben a
burgonyabogár sűrűn támad, de ajánlott
a burgonya vész ellen is védekezni, kölcsönösen az érzékeny fajtáknál. Minden
kórokozó és kártevő ellen ajánlott védekezni, még a tünetek megjelenése előtt,
majd 10–12 naponként ismételni, figyelembe véve az élelmezés–várakozási
határidőket.
Veréb József
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apróhirdetések
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

A MAKÓI VOLT
„ZÖLDÉRT TELEPEN”
ÚJRA FELVÁSÁROLUNK
KOMBÁJNTISZTA
ÁRPÁT ÉS BÚZÁT
AZONNALI FIZETÉSSEL.

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kérték, csk adtál,
A szívünk szakad meg,
hogy örökre itt hagytál.”
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk
Csapó István
temetésén megjelentek, sírjára
koszrút, virágot helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

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

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, óldeszka

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

• Hullámpala többfajta
méretben és minőségben

– Ügyelet a nap 24 órájában

• Tégla, cserép

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

BÍRÓ ANTAL

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

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

FOCITÁBOR

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

gyászjelentés
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Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület
nyári focitábort hirdet
minden korosztály részére
2016. július 11–15-ig (hétfő-péntek)
Helyszín: Dózsa György Általános Iskola, Apátfalva, Hunyadi u. 22.
Program:
• gyülekező: 8:00–9:00
• edzés: 9:30–11:30
• ebéd: 12:00–13:00
• csendes pihenő (tv, pingpong, lábtenisz stb.): 13:00–14:30
• edzés: 14:30–16:00
• tábor elhagyása: 16:00-tól
A tábor díja: 10.000 Ft/fő (az ár tartalmazza az ebédet és a fürdőbelépő díját is.)
Jelentkezési határidő: legkésőbb július 3. vasárnap: Majó Ádám (70) 603-3854

TISZTELT APÁTFALVI LAKOSOK!
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményegység vezetője a
2016-os évben megbízást kapott az 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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PÜNKÖSDI FÚVÓSZENEKARI KONCERT
A hagyományhoz hűen, idén is megrendezésre került a Pünkösdi Fúvószenekari Koncert a Faluház nagytermében
2016. május 16-án. Tavalyhoz hasonlóan most is két zenekar adott koncertet a Faluházban. Szerencsések voltunk,
hogy idén mind a két zenekar karmestere apátfalvi születésű és ebből fakadóan
mind a ketten Borbély Bandi bácsi tanítványainak mondhatják magukat. Ennél
többet nem is kívánhat az ember, mint,
hogy két tanítványa évekkel a halála
után – karmesterként a neki rendezett
koncerten vezényeljenek, ezzel adózva méltóképpen emlékének. Az Ifjúsági
Fúvószenekar Mátó Mátyás vezetésével és a Szolnokról érkező, immár ötödik alkalommal koncertet adó Alföldi
Olajbányász Fúvószenekar, Sóki Ferenc
és Szabó Lóránd vezényletével adtak
koncertet. Újdonságként, a zenekarok
mellett, most első alkalommal a Tini
Majorette csoport is – Mátó Mátyásné
vezetésével – aktív részese volt az eseménynek. A 10 órai koncertet, egy felvonulás előzte meg, amely során az Ifjúsági
Fúvószenekar a Tini Majorette csoporttal kiegészülve a Hunyadi utca irányából érkeztek a Faluházba, míg az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar a Kereszt
utca irányából jöttek hangos zeneszóval.

A koncert alatt a zenekarok egy–egy zeneszámot követően váltották egymást, valamint a Tini Majorette csoport adott elő
különböző koreográfiát élő zenére, melyet az Ifjúsági Fúvószenekar prezentált. A
több mint másfél órás koncertre rengeteg
érdeklődő volt kíváncsi. A helyiek mellett
vidékről is érkeztek zeneszerető emberek,
akik az interneten szereztek tudomást erről az eseményről.
A jó hangulatú koncertet követően Szekeres Ferenc polgármester úr átadta az

ajándékokat Mátó Mátyásnénak, Mátó
Mátyásnak, Sóki Ferencnek és Szabó Lórándnak ezzel is megköszönve, hogy elfogadták meghívásunkat és színvonalas
előadássukkal örvendeztették meg az eseményre ellátogatókat.
Végezetül, de nem utolsó sorban Borbély
András, Bandi bácsi emléktáblájának a
megkoszorúzására került sor a Faluház árkádja alatt, ahol a polgármester úr mellett,
a két zenekar vezető is lerótta tiszteletét
Bandi bácsi emléke előtt.
Ezzel véget is ért a Pünkösdi Fúvószenekari Koncert hivatalos és nyilvános része.
A fellépőket még várta egy finom ebéd
Apátfalva Község Önkormányzata jóvoltából, melyet jóízűen el is fogyasztottak.
Apátfalva Község Önkormányzatának
ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
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