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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és családját

a Trianoni békediktátum évfordulója 
alkalmából rendezendő községi megemlékezésre.

A megemlékezés helyszíne: Szoborkert

A megemlékezés időpontja: 
2016. június 3. péntek, 17 óra 

A megemlékezést a Bökény Népe 
Harcművészeti és Kulturális Egyesület prezentálja

(Az ünnepi műsor részleteiről plakátokon 
tájékoztatjuk a lakosokat a későbbiekben.)

PÜNKÖSDI FÚVÓS
ZENEKARI KONCERT

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és Kedves Családját a 

2016. május 16-án, hétfőn 10 órától 
tartandó fúvószenekari koncertre. 

A koncert helyszíne a Faluház előtti parkoló, 
rossz idő esetén a Faluház nagyterme.

Fellépnek: az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar 
Szolnokról és az Ifjúsági Fúvószenekar
Vezényel: Mátó Mátyás és Sóki Ferenc

Jó idő esetén zenés felvonulást tartunk a település ut-
cáin 9 órától a Tini majorette csoport részvételével.

A majorette csoport vezetője: Mátó Mátyásné.
Helyszínek: Kereszt utca (Topogó) – Faluház, 
valamint az ABC – Hunyadi utca – Faluház

Mindenkit szeretettel várunk!

SZÉPÜLNEK KÖZTERÜLETEINK
A szép idő beköszöntével megkezdtük köz-
területeink szépítését. Folyamatosan kerül-
nek ki az elmúlt évben közfoglalkoztatási 
programban gyártott utcabútorok. A padok, 
melyek Apátfalva felirattal és apátfalvi hím-
zés motívummal díszítettünk, a szemetesek, 
melyek apátfalvi kerítésvégeket idéznek. Az 
új utcabútorok mellett nagymértékű virá-
gosításba kezdtünk. A közterületek mellett 
az intézmények is szépülhetnek a sok szép 
virágból. A 43-as főútvonal mentén, a tele-
pülés teljes hosszában virágládákat helyez-
tünk ki az Újfalu felőli oldalon. A későb-
biekben tervezzük a másik oldal virágosí-
tását is. Kérjük a Kedves Lakosokat, hogy 
együtt vigyázzunk az utcabútorokra, és a 
virágokra, hiszen szépülő környezetünk 
mindannyiunk örömét szolgálja!

Apátfalva Község Önkormányzata



2016. május2 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Soros képviselő-testületi ülését a képvi-
selő-testület 2016. április 26-án tartotta.

 � A képviselő-testület munkaterve alap-
ján megtárgyalásra került a 2015. évi gyer-
mekvédelmi munka átfogó értékelése. 

 � A rendeletek, előterjesztések napirendi 
pont keretében a képviselő-testület véle-
ményezte az Apátfalvi Dózsa György Álta-
lános Iskola intézményvezetői pályázatát.

 � A képviselő-testület elfogadta a 2015. 
évről szóló belső ellenőrzési jelentést.

 � Beszámoló hangzott el az adóhatóság 
munkájáról, a 2015. évi adóbevétel alaku-
lásáról. A községben a kommunális adó 
1995. július 1-től került bevezetésre. Az 
éves kommunális adó előírás 2015. évben 
1139 főt érintett és 1749 db adótárgyat. 
A helyi iparűzési adó 1997. január 1-én 

került bevezetésre. Állandó iparűzési te-
vékenység esetén az adóalap 2 %-a, ideig-
lenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 
naptári naponként legfeljebb 5.000,-Ft. A 
gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60 
%-ban állami, 40 %-ban önkormányzati 
részesedéssel. Az önkormányzat adóbe-
vételét képezi még a késedelmi pótlék, a 
termőföld bérbeadásából származó jöve-
delemadó, a rendőrség által megállapított 
szabálysértési bírság, közigazgatási bírság. 

 � A képviselő-testület elfogadta az Apát-
falvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
XVI. Maros menti Nemzetiségi Kulturális 
találkozó programtervezetét.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete döntött arról, hogy díj-
mentesen levágja a lakossági ingatlanok 
előtt lévő közterületen a füvet azoknak az 
apátfalvi lakosoknak, akik a 70. életévüket 

betöltötték, vagy tartósan betegek és a 
községben nincs olyan hozzátartozója, aki 
a munkát el tudja végezni.

 � A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést követően meghall-
gatta az interpellációkat, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. április

SZÜLETÉS:
04.04.: Juhász Luca
Édesanyja: Mácsai Beatrix
Édesapja: Juhász László
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 148.

04.12.: Várdai Attila
Édesanyja: Végh Annamária
Édesapja: Várdai Tibor
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 36.

04.26.: Ajtai István
Édesanyja: Berta Erika
Édesapja: Ajtai István
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 14. 

HALÁLESET:

Nagy István András
Apátfalva, Nagyköz utca 37. Élt: 72 
évet

Csala Józsefné (Bakai Piroska)
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 59. 
Élt: 86 évet

Borbély András
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 22. 
Élt: 67 évet

Nyerges Stefan Bela
Apátfalva, Széchenyi István utca 
121/b. Élt: 75 évet

ÉRTESÍTÉS
A helyi adókról szóló 1190. évi C. tv. 
35.§ (1) bekezdése alapján „adókö-
teles az önkormányzat illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel végzett vállalkozási tevé-
kenység (a továbbiakban: iparűzési 
tevékenység)”.
Adóköteles iparűzési tevékenység: 
a vállalkozó e minőségében végzett 
nyereség-, illetőleg jövedelemszer-
zésre irányuló tevékenysége.

Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal 
értesíti a lakosságot, hogy a 2015. 
évi iparűzési adóbevallás beadási 
határideje 2016. május 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtat-
vány az Apátfalva Község Önkor-
mányzat hivatalában beszerezhetők, 
illetve a www.apatfalva.hu honlap-
ról letölthetők.

KÖZTERÜLET 
RENDBETÉTELE

Apátfalva Község Önkormányzata 
megkéri a Tisztelt Lakosokat, hogy 
minden ingatlan tulajdonos gon-
doskodjon az ingatlana előtti utca-
rész megfelelő gondozásáról, va-
lamint a rendszeres fűnyírásról és 
gyomirtásról.
Az Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2016. április 26-án döntött arról, 
hogy az önkormányzat dolgozói díj-
mentesen levágják azon ingatlanok 
előtt lévő füvet, akik:

– 70 éven felüliek vagy
– tartósan betegek
– és nincs a községben olyan hoz-
zátartozójuk, aki a munkát el tud-
ja végezni.

Az igény bejelenthető személye-
sen a Polgármesteri Hivatalban 
munkanapokon, vagy telefonon a 
06-62/520-040-es telefonszámon.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

FÖLD NAPJA
2016. április 28-án a Föld Napja jegyében növénytelepítési 
és ápolási munkákat szerveztünk az iskola területén és kör-
nyékén. A lelkes, természetkedvelő diákok bevonásával foly-
tattuk az iskola udvarának parkosítását. Virágokat (muskátli, 
napvirág, földi gerbera) és cserjéket ültettünk.

A gyerekek így vélekedtek a programról:
Jung Fanni 5. osztály: „Nagyon tetszett, szeretek virágot 
ültetni.”

Varga Kata 5. osztály: „Szívesen részt vennék a következő 
ültetési akcióban is. Nagyon tetszett.”

Suhajda Lilla 5. osztály: „Nagyon jól éreztem magamat. Sze-
rintem ügyes voltam. Nagyon jó volt Katával, Bogival, Fan-
nival együtt dolgozni.”

Antal Boglárka 5. osztály: „Remélem jövőre is lesz ilyen 
alkalom.”

Milicz András 6. osztály: „Szívesen segítettem. Jól éreztem 
magam, tetszett.”

Végül szeretném megköszönni a gyerekek és a nevelők segí-
tő munkáját, valamint a KLIK Makói Tankerületnek és Si-
mon Mihályné egyéni vállalkozó támogatását.

Varga Klára szervező

MEGYEI 
NYELVÉSZ VERSENY

1. osztályos tanulóink szép eredményt értek el: 
Veréb Vanda, Sóki Réka, Kis Bence, Kerekes Anna, 
Tari Gergely, Szabó Jázmin
A 3. osztályos Ábel Dávid 6. helyezett lett.
Felkészítő nevelők: Simon Hajnalka, Restás Marianna.
Köszönjük a 2. és 4. osztályos gyerekek és a felkészítő 
nevelők: Mátó Mátyásné, Csávás Antalné lelkes munkáját is.

„FUTÁS A MÚLTBA” 
– FÖLDEÁK

2016. április 29.
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskolából 6 tanuló 
képviselte az iskolát a földeáki 4900 méteres futóversenyen.
5. osztály: Varga Csenge, Suhajda Lilla
6. osztály: Szabados Dávid
7. osztály: Matajsz János, Bájer Dániel
8. osztály: Dimovics József
Külön korcsoportok voltak. A 2003/04 korcsoportból Sza-
bados Dávid 1. helyezést ért el, Suhajda Lilla 6., Varga Csen-
ge 7. lett.
A 2001/02-es korcsoportból Bájer Dániel 3. helyezést ért el, 
Dimovics József 4, Matajsz János 6. lett.
Az időjárás is kedvezett a versenyzőknek. Igazán jól éreztük 
magunkat. Várjuk a jövő évi versenyt is.

Bájer Dániel 7. osztály
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BÍBIC OVIS HÍREK

VIGYÁZOK AZ ANYAFÖLDRE
Ha rám bízzák nem megy tönkre
Megszépül a földi élet
Ami élő téged éltet.
2016. április 29-én a „Te Szedd! Önkénte-
sen a tiszta Magyarországért” programba 
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Böl-
csőde mindhárom tagintézménye bekap-
csolódott. Az óvodás gyermekek a köze-
li játszótereken és az óvoda környékén 
gyűjtöttek szemetet. A mi óvodásaink a 

Damjanich utcai játszótéren dolgoztak. A 
tevékenység megkezdése előtt az óvoda-
pedagógusok ismertették a gyermekek-
kel a szemétgyűjtés higiéniai szabályait. 
A szükséges védőfelszereléseket minden 
gyermek rendelkezésére bocsátottuk. Két 
zsák szemetet sikerült összegyűjtenünk. 
A gyermekek boldogan vettek részt e te-
vékenységben, mellyel elősegítettük a 
környezetük tisztaságával kapcsolatos 

igényszintjük fejlődését. A tevékenység 
közben felelevenítettük azokat az ismere-
teket, amelyeket az őszi takarítási világnap 
alkalmából a szelektív hulladékgyűjtésről 
elsajátítottunk.
Az esős idő ellenére minden óvodás öröm-
mel és aktívan bekapcsolódott a munkába.

Tornyai Jánosné és Bunyeváczné Bakai 
Ágota óvodapedagógusok

TŰZOLTÓSÁGON JÁRTUNK AZ OVISOKKAL
Mindhárom óvoda középső – nagycso-
portos óvodásaival 2016. április 22-én 
pénteken délelőtt Makón jártunk a Tű-
zoltóságon. Nyílt napot tartottak az állo-
máson, ahol a rendőrség, tűzoltóság és a 
mentősök tartottak bemutatót.
Beülhettünk a tűzoltó- és a mentőautó-
ba, feküdtünk a hordágyon, hallhattuk a 
szirénát közelről. Felmásztunk a darus 
kocsira, felpróbáltuk a tűzoltósisakot és 
ruhát, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. 
Megnéztük, milyen ügyesek és okosak a 

rendőrök munkáját segítő kutyák, külön-
böző feladatokat kaptak a kutyusok, amit 
fegyelmezetten végrehajtottak, nagyon 
megtapsoltuk őket.
Főleg a fiúknak tetszett nagyon, hogy lát-
hattunk igazi fegyvereket amiket kézbe is 
lehetett venni. Ennyi program és látnivaló 
mellett, hamar eltelt a délelőtt és indul-
tunk busszal vissza az óvodába. A tűzoltó-
sági nyílt nap mellett, jó volt egy kicsit bu-
szozni a városba, megláttattuk a gyerekek-
kel a város és a falu közötti különbséget, 

beszélgettünk a közlekedésről és balesetek 
elkerüléséről.
Herczegné Csala Anikó és Csenteri Andrea 

óvodapedagógusok
A busszal való utazás Apátfalva-Makó 
között az önkormányzat támogatásával 
valósult meg. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni polgármester úr önzetlenségét, 
hogy biztosította a gyerekek számára ezt 
a felejthetetlen élményt.
Az óvoda gyermekei, óvodapedagógusai és 

az óvoda vezetősége

Apátfalva Község Önkormányzata, 
a Dózsa György Általános Iskola és 

az Apátfalvi Bíbic Óvoda  
nagyon sok szeretettel meghív 

minden kedves kisebb és nagyobb 
gyermeket 

a 2016. május 27-én pénteken, 
9 órától megrendezésre kerülő 

GYERMEKNAPRA!
Színes programokkal, 

meglepetésekkel készülünk, 
minden gyereket sok szeretettel 
várunk a Hunyadi utcai parkba!
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MAJÁLIS 2016

Apátfalva Község Önkormányzata által 
megrendezett Majálisnak kedveztek az 
égiek. Jó idő mellett sikerült lebonyolítani 
a május elsejei programokat. A helyet is-
mételten a rendőrség melletti tér szolgál-
tatta. Az előre feliratkozott csapatok reg-
gel 8 órakor vehették át a húst, melyet az 
Önkormányzat biztosított. Ezt követően 
13 csapat bőszen hozzálátott a marha-
pörkölt elkészítéséhez. Mialatt rotyogtak 
a bográcsban a pörköltek, 10 órakor kez-
detét vették a Majálisi szórakoztató prog-
ramok. A Faluháztól érkező Kardos István 
Néptánccsoport élő zeneszó mellett, – me-
lyet a Hagyományőrző Csoport zenekara 
biztosított – hozták át a Májusfát, majd a 
felállítását követően körbetáncolták. Ezt 
követően a színpadon folytatódott az elő-
adás, de emellett párhuzamosan a Faluház 
dolgozói és az Apátfalvi Ifjúsági Klub tag-
jai kézműves foglalkozásokkal várták az ez 
iránt érdeklődő gyerekeket.
A színpadon először a Kardos István 
Néptánccsoport kezdő csoportját láthat-
tuk, akik dél–dunántúli eszközös táncot 

mutattak be, majd őket követte a haladó 
csoport, akik Ugrótánccal szórakoztatták 
a nagyérdeműt. A program folytatásaként 
a Ferencszállási Nyugdíjas Klub Zorba 
táncot adott elő. Ezt követően rendhagyó 
módon, – hiszen Anyák Napja, egybeesett 
május elsejével – az édesanyáknak kedves-

kedtünk József Attila: Nem tud úgy szeret-
ni című versével, melyet Antal Eszter tol-
mácsolásában hallhattunk.
A következő fellépőként a Pódium Szín-
padot köszönthetük. Ők egy bohózattal 
készültek, melynek írója Horváth Péter, a 

címe pedig: Hófe-
hérke és a hét törpe 
2. volt. A közel 20 
perces előadást kö-
vetően ismét a Fe-
rencszállási Nyug-
díjas Klub vette bir-
tokába a színpadot. 
Most country tánc-
cal kedveskedtek a 
kilátogató lakosok-
nak. Ezt követően 

a makói M–JAM együttes következett, 
mint a nap sztárvendége. A több mint egy 
órás koncertjükkel fergeteges hangulatot 
teremtettek.
A koncertet követően már csak egy do-
loggal voltunk adósok. Ez pedig nem volt 
más, mint a főzőverseny eredményhir-
detése, hiszen idén sem maradhatott el a 
finomabbnál – finomabb marhapörköl-
tek zsűriztetése. A „zsűri székben” Csen-
teri Andrea, Joó Rebeka és Varga Zoltán 
foglalt helyet. A döntésük nyomán meg-
született az eredmény: különdíjat nyert a 
Fűszer csapat, harmadik lett a Pátfalváért 
Egyesület, második helyezett lett a Károly 

„Kecu” János vezette csapat, míg az első he-
lyezést Ludányi János főztje érdemelte ki. 
Az eredményhirdetést követően már min-
denki javában ebédelt, az ügyesebbjei már 

túl is voltak rajta. A nap további részében 
a táncon és a mulatozáson volt a hangsúly. 
Összességében elmondhatjuk, hogy az ide 
kilátogatók egy hangulatos, vidám Majáli-
son vehettek részt.

Langó Csaba

Apátfalva Község Önkormányza-
ta köszönetét fejezi ki a Majálison 
részt vett szereplőknek, a felkészítő 
csoportvezetőknek, valamint min-
den önkéntes segítőnek és a dolgozó 
munkatársaknak a felkészülésért és 
a munkáért, melynek eredménye-
ként jó hangulatú, kellemes Majális 
részesei lehettünk Apátfalván!

Apátfalva Község Önkormányzata
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MEGHÍVÓ ÍJÁSZTALÁLKOZÓRA
2016 ígéret havának (május) 16. napján Pünkösd hétfőn,

az Apátfalvi Bökény népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület 
szeretettel meghív minden érdeklődőt 

az ismételten megrendezésre kerülő tradícionális íjásztalálkozóra.

Díszvendégünk Mónus József többszörös távlövő világbajnok, 
aki bemutatót és előadást is tart az érdeklődők számára a délután folyamán.

Helyszín az apátfalvi lőtér. 
Csapatok és egyének létszámmal megjelölt jelentkezését feltétlen várjuk!

cím: tatanka4128@gmail.com, tel.: 06-30/384-7618
Részletek később.

Tisztelettel:
Bökény népe

A lovasíjász című film 

vetítése Apátfalván!

Szeretettel várunk mindenkit

A LOVASÍJÁSZ
című film vetítésére 

2016. május 20-án, 

pénteken 

a Faluház nagytermébe.

A filmet 18 órai kezdettel 

kezdjük el vetíteni!

Belépő: 500 Ft/fő/felnőtt, 

gyermekeknek ingyenes

HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Apátfalva népi hangszere – a citera

Apátfalván a citerákat vásárokon szerezték 
be, vagy örökölték az idősebb rokonoktól, 
esetleg Korom László készítette megren-
delésre. Citera szinte minden tanyán-ház-
nál volt. Nagy kincsnek számított, nagy 
értéknek tartották. Mindenki nem tudott 
a hangszeren játszani, de a hangszert meg-
különböztetett helyen őrizték-tárolták.
A citerajátékot egymástól, szülőktől, roko-
noktól vagy citerázni tudó ismerősöktől 
tudták megtanulni.
Citerazene családi ünnepek mellett az őszi 
betakarítás, szántás végeztével, aratóbá-
lak, citerabálak alkalmával is megszólalt. 
Az apátfalvi citerajátékban megtalálható 
a lassú dalok mellett a lassú csárdás, friss 
csárdás, ugrós és a mars. Népdalkincsében 
megjelennek a természeti képek, szerelmi 
témájú dalok és a betyárballadák is (Babáj 
Gyurka bujdosik az erdőben). A citerajá-
tékot ének kísérhette, ha a játékos kedve 
úgy tartotta, vagy ha volt mellette valaki 
más, aki énekelt a citera mellé. Egyedül 
vagy többen is játszották az apátfalvi nép-
dalokat. Csoportos játék nehezen volt ösz-
szehozható, hiszen az akkori hangszerek 
még nem egységes sablonnal készültek, 

ezért hangolásuk eltérő volt. Legjellem-
zőbben férfiak tudtak játszani a hangsze-
ren, kevés asszony tudott citerán játszani.
Családi ünnepeken, leginkább névnapok-
kor vallási ünnep alkalmával, pl. az apát-
falvi Szent Mihály búcsúkor, de akár hét-
végeken, a család szórakoztatására is elő-
került a hangszer.
Ezen alkalmakkor abban az esetben, ha a 
húsvétot vagy karácsonyt megelőző böjtöt 
nem érintette, táncra is alkalmat és lehető-
séget adott a citerazene. A citerát a tiszta 
szobában helyezték el.
Apátfalván 1981-ben alakult citerazenekar 
3-4 lelkes ember kezdeményezésére. A ci-
terazenekar megalakulása után a zenekar 
egyik citerás tagja, Korom László készí-
tette a hangszereket az együttes számára. 
Az együttes vezetésével Fazekas Istvánt 
bízták meg, aki zenepedagógusként ve-
zette a citerazenekart és pávakört. A pró-
bák helyszínéül az akkor még Művelődési 
Ház, mai nevén Faluház egyik klubszobája 
adott és ad helyet a mai napig is. Próbák 
gyakorisága heti egy alkalom. Az 1981-
ben megalakult zenekar, legtehetségesebb 
tagjai Fazekas István, Kerekes József, Ko-
rom László, Sóki József, Furák Mátyás, 
Gyenge Mihály. 1981 ősztől az apátfalvi 

citerazene és népdalkincs átörökítése cél-
jából megalakult a gyermek citerazenekar, 
ahol éves szinten 40-50 gyermek tanult 
citerázni Fazekas István vezetésével. Apát-
falván Bartók Béla 1906-ban 26 népdalt 
jegyzett fel. Leghíresebb adatközlők Ke-
rekes (Burkus) Márton (jelenleg a citera-
zenekar és népdalkör az ő nevét viseli) és 
Kardos István volt.

Indoklás az értéktárba történő felvétel 
mellett:
Apátfalva lakossága „néprajzi szigetként” 
van említve. A környező falvaktól elkülö-
nülve, őrizték kultúrájukat, hagyományai-
kat. Ennek egyik része a népzene, mely a 
népdalokban, népi zenélésben valósult 
meg. Szerencsére ezek a dalok és a citerák 
nem tűntek el teljesen. A faluház csoport-
jai és néhány lelkes „művész” viszi tovább 
a népi zenélés hagyományát.
Az apátfalviak a mai napig tudatosan őrzik 
zenei hagyományaikat.

Tóth Tamás

(Kiegészítés: Az április havi újságba az 
Archaikus népi imákról szóló ismertetést 
Csapó Jánosné írta.)
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Ebben az évben is csatlakoztunk a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! országos mozgalom-
hoz. Felhívásunkra csatlakoztak az óvodások, iskolások, ifjúság és a Napsugár Baráti Társaság lelkes tag-
jai, valamint magánszemélyek is. Április 29-én délutánra terveztük az akciót, melynek megvalósulását 
kétségessé tette a reggeli eső, és a borongós délelőtt. Szerencsére mégis engedte az időjárás e hasznos 
program létrejöttét. Délelőtt az ovisok az óvodák előtt, délután az iskolások az iskola környékén szedték 

a szemetet. A vállalkozó kedvű ifjúság a falu ut-
cáit járta két csoportban, de a legelszántabbak 
a Napsugár Baráti Társaság tagjai voltak, akiket 
nem riasztotta el a reggeli eső hatása. Ők a Ma-
ros–part egy részét választották a szemétszedés 
helyszínéül, a Polgármester úr irányításával.
A nap végén a civil csapat alaposan elfáradva ért 

vissza a Szigetházba, ahol finom krumplis tarhonyával vendégeltünk meg mindenkit. E napon Apátfal-
ván több, mint 200 ember dolgozott településünk tisztaságáért, 35 zsáknyi szemetet gyűjtve, a legkisebb 
korosztálytól az idősebbekig.

Köszönjük mindenkinek a lelkes munkát, melyet az akció napján végzett!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester

BABARUHA BÖRZE A FALUHÁZBAN
Bárki elhozhatta az otthon felhalmozott, 
és eladni kívánt babaholmit, mi asztalt 
biztosítottunk számára, és hirdetésekkel 
csalogattuk a vevőket 2016. április 12-én 
a Faluházba. Jó néhány eladó megjelent, 
főleg baba-, gyermek-, és felnőttruhákkal, 
de lehetett válogatni játékok között is. A 
vásárlók is szép számmal érkeztek, a ve-
lük tartó kisgyermekek jól érezték magu-
kat a nagyteremben, ahol biztonságban 
szaladgálhattak, amíg édesanyjuk válo-
gatott a szép holmik között. Az ilyenfaj-
ta kereskedelem jól jön azoknak is akik 
megszabadulnának a már nem használt 
babaholmitól, és azoknak is akik jó mi-
nőségű de olcsó árut keresnek. Évente 
néhány alkalommal számíthatnak ránk 
településünk anyukái és nagymamái, 

hogy a hellyel és a hirdetéssel segítjük 
ezt a folyamatot. Ezúton köszönjük a 

szervezésben nyújtott segítséget, és a 
részvételt is!

KIHÍVÁS 
NAPJA! 

MÁJUS 25.
SZERDA

Mozdulj rá meridián tornával!
Szeretettel várok minden érdeklődőt 

17 órakor a Faluház udvarán.
A torna addig is folyamatosan van 

kedden és csütörtökön 
a Szigetházban 

du. 5 órától.

Élj Száz Évig Egészségesen!

Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona

MAKÓI ISKOLÁSOK APÁTFALVÁN
A Makói Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda felső tagozatos tanulói és pedagó-
gusai április 22-én Apátfalvára kirándul-
tunk. Előzetes egyeztetés után választot-
tunk programokat Szirovicza Péter segít-
ségével. Ellátogattunk a Langó-házba, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket. Először 
egy apátfalvi néni – Vargáné Antal Ilona 
(a szerk.) – szavalt, majd körbevezettek 

bennünket a házban. Sok érdekességet lát-
tunk, amelyeket nemcsak megnézhettünk, 
hanem meg is foghattunk, kipróbálhat-
tunk. Örömünkre a gyerekek ráismertek 
azokra a tárgyakra, eszközökre, amelyek-
ről hon- és népismeret órán már elmélet-
ben tanultak.
A másik program a parasztolimpián 
való részvétel volt, ahol ügyességüket 

tehették próbára diákjaink. Itt is nagy 
szeretettel fogadtak bennünket.
Tartalmas és érdekes délelőttöt töltöttünk 
el itt. Még egyszer köszönjük Szirovicza 
Péternek és munkatársainak!

A Makói Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda tanulói és pedagógusai
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KÖZÖSSÉGI MOZI ÉS MÉDIAMŰHELY
A Közösségi mozi és médiaműhely orszá-
gos programja április 22-én, pénteken a 
Faluházban is kezdetét vette. Az első ösz-
szejövetelen Balla Gábort, – az Elephant 
Studio munkatársát – régi jó ismerősün-
ket köszönthettük, aki a filmkészítés szak-
mai részéért felel. Az ő segítségével, men-
torállásával fogják a fiatalok elkészíteni azt 
az egy vagy akár több kisfilmet, amely ma-
gában foglalja mindazt az érzelmet, gon-
dolati világot, amely az apátfalvi ifjúságot 
jellemzi, legyen szó a településükről vagy 
az életük valamely szegmenséről.
Gyors bemutatkozás és a program el-
ső szakaszának ismertetését követően, 

– melyet Magné Szaitz Éva a Nemzeti 
Művelődési Intézet Csongrád megyei 
kulturális koordinátora tartott – a VAN 

valami furcsa és megmagyarázhatatlan 
című filmet néztük meg. A film végez-
tével azzal a kéréssel fordult a csoport 
felé Gábor, hogy gondolkodjanak el raj-
ta egyénileg, hogy nekik mit jelentett 

a film, mert majd ezt fogják átbeszél-
ni és közösen kielemezni a következő 
alkalommal.

Langó Csaba

APÁTFALVI TÉMÁJÚ KIÁLLÍTÁS 
AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI 

TÖRTÉNETI EMLÉKPARKBAN!
Április 22-én nyílt meg Márton Gábor „Apátfalva míves deszkaoromzatai” cí-
mű fotókiállítása az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitóján Badicsné Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila 
Múzeum igazgatója méltatta Apátfalva építészetének eme emlékeit, valamint 
a kiállítást képeit. A képek, a kiállítás anyaga, Apátfalva Község Önkormány-
zatának tulajdonában állnak, melyet nagy örömmel adott kölcsön a Nemzeti 
Emlékpark számára. A képek által sok-sok látogató ismerkedhet meg Apátfalva 
anyagi kultúrájának eme gazdagságával. A kiállítás május 31-ig tekinthető meg 
az Emlékpark Skanzen részében, a községházán. Kérjük, aki Ópusztaszerre lá-
togat feltétlenül nézze meg!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester

APÁTFALVÁN 
FORGATOTT A 

KOSSUTH RÁDIÓ 
MUNKATÁRSA

2016. április 15-én Belényi Barbara két 
témában, a települési érték–értéktár, és 
a gazdák–gazdálkodás témában készí-
tett sok riportot. 
Azóta minden héten többször is hal-
lunk a Kossuth Rádió Hajnaltáj műso-
rában apátfalvi témákat. 
Április 19-én Varga László a lóval va-
ló földművelésről, fogatsportról be-
szélt. 21-én a Langó család bemutatta 
a Kék házat. 26-án Vargáné Antal Ilo-
na népi imát mondott és beszélt róluk. 
28-án Rigó Angéla a saját készítésű 
gyógynövényes kézműves szappanokat 
ismertette. 
A riportok a Magyar Rádió Hangtár 
weboldalon érhető el, Kossuth Rádió, 
és a dátum kiválasztásával, Hajnaltáj cí-
mű műsorra kattintva.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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HASZNOS TUDNIVALÓK!

A nedves, párás, hűvös idő kedvez a gyü-
mölcsösökben a kórokozóknak. 
Őszibarack levélfodrosodás: a tavaszi 
rezes lemosó kezelés ha van, akkor mi-
nimális a betegség. Ha már jelentkezik, 
akkor felszívódó és kontakt szerekkel 

8–10 naponta kezeljük a 
lombot.
Ami már jelen van, az be 
fog száradni, de ha nem 
jelentős, akkor szedjük le 
kézzel. 
Már jelentkezik a kaj-
szin a levéllyukacsosodás, 
ami szintén egy baktériu-
mos levélkórokozó, szin-
tén 8–10 naponta kell 
permetezni, mert képes 

lehullani az összes levél. 
Jönnek a rózsán a levéltetvek, és szin-
te majd minden fán. Szeretik a gyenge 
hajtásokat. 
Védekezni kell a cseresznyelégy, vala-
mint azt összes moly kártevő ellen. 

A molyok megszúrják a pici gyümölcs-
kezdeményeket és azok lehullanak. 
Ajánlatos 10–12 naponta a monília ellen, 
mert az alattomba támad. Ha a fánk le-
velei nem igazán szép zöldek, sárgábbak, 
az már a monília jelenléte a fába és nagy 
a valószínűsége, hogy nem fog kigyó-
gyulni belőle. Hozhat termést, de azok 
nem tökéletesek. 
Alma és körtevarasodás: ha nem rend-
szeresen védekezünk, akkor a levelek 
foltosak és lehullanak. Az alma és körte 
pöttyös lesz és deformálódik. 
A növényvédő szerek általában keverhe-
tőek. Érdemes felszívódó és kontakt ha-
tású szereket együtt kijuttatni.

Veréb József

Gondolatjel
2016. ÁPRILIS 16. CSENGELE 

LACZKÓ FERENC PLÉBÁNOS ARANYMISÉJE

Példabeszédek a kincsről 
és a gyöngyről

Hasonló a mennyek országa a szántóföld-
be rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, 
újra elrejtette, aztán örömében elment, el-
adta mindenét amije csak volt és megvette 
a szántóföldet.
Hasonló a mennyek országa a kereskedő 
emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. 
Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, el-
ment, eladta mindenét amije csak volt és 
megvette azt.
Itt van közöttünk a mennyek országa, itt, 
ahol ennyi hálát adó ember összejött a sze-
retet jegyében.
Szeretettel köszöntünk Csengele, szeretet-
tel köszöntünk Laczkó Atya!
Apátfalva hangját, szívét, szeretetét hoztuk 
el ajándékként. Emléket, valóságot, azt a 
maradandó, örökké szép és jót, ami az el-
töltött értékteremtő évek alatt elménkbe 

örökké él Apátfalván. Köszönjük!
Kívánjuk, hogy a jó Isten átölelő szeretete 
aranyozza be Atya minden szavát, minden 

gondolatát, hogy amerre jár, a mennyek 
országa kincsét, gyöngyét hirdesse!

Veréb József

Laczkó Ferenc, dr. Katona István, Franciska néni, Fodor Etelka, Fodor Rozália, 
Vígh Margit, Kerekes Ági, Bakai Éva, Simon Ildikó, Furák Ilona, Szigeti Zsuzsa, 
Veréb József, Kerekes László, Kerekes Lászlóné, Furák Anna, Kun Tóni (Antal)
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Vakcinázott napos előnevelt csibe 
előjegyezhető Kossuth u. 77. szám 
alatti tápboltban (Restásné Katika).
Telefon: 62/261-267

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

apróhirdetések Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• 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

Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak,
De sajnos itt lent, elvesztettünk Téged,
A legtisztább angyalát a Földnek s az 

égnek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

Csala Józsefné

Bakai Piroska

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

TISZTELT ADÓ
FIZETŐ POLGÁROK!
Az Apátfalváért 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 kedvezményezett adószáma: 
18464805-1-06

A kedvezményezett neve: 
Apátfalváért Alapítvány

Cím: 6931 Apátfalva, 
Templom u. 69.

Köszönjük felajánlásaikat!

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 kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06

A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767 

email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

EBOLTÁS

Apátfalvi Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az eboltás
2016. május 18.(szerda) reggel 6-8 óráig a Lukács ház előtt,

2016. május 19. (csütörtök) reggel 6-8 óráig a tűzoltó szertár előtt,
2016. május 20. (péntek) reggel 6-8 óráig a Faluház előtt lesz.

Az oltás díja: 3.500 Ft/db
Az eboltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. 

Az oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre.
Kérem, csak olyan ebeket szíveskedjenek az oltásra hozni, amelyek már microchippel 

meg vannak jelölve. Microchippel való megjelölést Dr. Kovács József állatorvostól a 
06-20/9763-413-as telefonszámon előzetes egyeztetés alapján kérhető.

Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!

Polgármesteri Hivatal
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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

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

95. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
SZALAMIA JÁNOSNÉ FEJES ROZÁLIA

Az apátfalvi önkormányzat mellett a csa-
ládja is köszöntötte a 95 éves Rózsika né-
nit. Az idős asszony háza megtelt a család-
tagokkal: ükunokái, dédunokái, unokái, 
gyermekei és testvére is meglátogatta és 
felköszöntötte a szépkorút.
Fejes Rozália 1921. április 17-én született 
Apátfalván, aki egész életében a faluban élt. 
Férjével, Szalamia Jánossal földműveléssel 
foglalkozott, dinnyét termesztettek, amit a 
környező településeken adtak el. A hábo-
rút követően Rózsika néni egyedül maradt 
gyermekeivel, mivel János fogságba került.

- Mi nagyon szegény családból szárma-
zunk–mondta Szalamia János, Rózsika 
néni legidősebb fia.–Anyám rengeteget 
szenvedett, amíg apám a táborban volt.
Rózsika néninek öt gyermeke született, 
azonban egy lányát és fiát hamar elve-
szített. Ha a Szalamia család összegyűlik, 
alig férnek el egy képen: az idős asszony-
nak 9 unokája, 15 dédunokája és 2 ük-
unokája van.
Sokan, de nagyon összetartó család 

vagyunk – véli az 
ünnepelt. – Mindig 
jó gyerekek voltak. 
Nem jártak kocs-
mázni, nem voltak 
ingyenélők. Min-
denki szorgalmas, 
a gyermekeimtől 
kezdve az unokái-
mon át.
Gyermekeim hetente látogatnak, mivel a 
közelben élnek – folytatta Rózsika néni.
Sokat tesznek értem. Néha már bánt, hogy 
ennyi baj van velem. Azonnal jönnek, ha 
megkérem őket.
Az idős asszony szabadidejében cicázik. 
Az állatkának a Cica nevet adta. Elmesélte, 
azért lett ez a neve, mivel olyan kicsi volt, 
hogy nem tudta, hogy milyen nemű. Ró-
zsika néni nagyon szereti a macskát, mivel 
ameddig játszik vele, ki tud kapcsolódni.
A hosszú élet titkát Rózsika néni sem tud-
ja. Elmondta, hogy az elmúlt 95 év sokfé-
leképpen telt. Voltak jó és rossz pillanatok 

is. Küzdöttem, dolgoztam, ahogy bírtam. 
De bíztam a Jóistenben, akármilyen nehéz 
is volt. Mindig mellettem volt, megsegített, 
amikor kellett – mondta az ünnepelt.
Rózsika nénit családja mellett Szekeres 
Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte 
szombat délelőtt. Az idős asszony Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét és 
ajándékkosarat kapott az apátfalvi önkor-
mányzattól. Családja egy hatalmas dobos-
tortával lepte meg.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE SÓKI GYÖRGY

Tősgyökeres apátfalvi szépkorú lakost kö-
szöntött április 23-án az önkormányzat: 
Sóki György nemcsak a születésnapját, 
hanem a névnapját is együtt ünnepelte a 
családdal.
Bár április 14-én töltötte be a 90. életévét 
Sóki György, csak április 23-án ünnepel-
te meg családjával ezt a kerek évszámot. 
Gyuri bácsit nemcsak a születésnapja, ha-
nem a névnapja alkalmából is köszöntöt-
ték. Az idős férfi kicsit rosszul hall, ezért 

vette át a szót tőle az élettársa.
20 éve vagyunk együtt Gyurival, 
miután mindketten megözve-
gyültünk. Közvetlen szomszé-
dok vagyunk máig is – árulta el 
Jani Károlyné Erzsébet, az ün-
nepelt élettársa. Erzsike nénitől 
megtudtuk, hogy párja három 
és fél évet volt fogságban, majd – 
miután visszakerült Apátfalvára 

–, a földműveléssel foglalkozott.
Gyuri bácsinak két testvére, illetve egy lá-
nya és egy fia született, azonban nem tart-
ják vele a kapcsolatot. Erzsi néninek már 
unokái és dédunokái is vannak, akik sű-
rűn látogatják őket.
A tata csak egész nap üldögél, amíg én fő-
zök, mosok, takarítok. Két háznál van ám 
munka – árulta el nevetve Erzsi néni. – 
Gyuri mindent megeszik, nem válogat.
A szépkorú férfit az apátfalvi önkor-
mányzat köszöntötte 90. születésnapja 

alkalmából. Szekeres Ferenc polgármes-
tertől és Bálintné Siprikó Zsuzsanna al-
polgármestertől ajándékkosarat, illetve 
Orbán Viktor miniszterelnök és az önkor-
mányzat köszöntőlevelét kapta ajándékul.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)


