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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Nőnapi köszöntő

Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében 
minden apátfalvi hölgynek nagyon sok boldogságot kívánunk 

Nőnap alkalmából!

Szekeres Ferenc polgármester

Takács László

A NŐ
Mikor a Teremtő egyszer jót akart tenni,
egy Nőt alkotott, kit majd öröm lesz szeretni.
Szépségből alkotta, és sok ezer virágból,
a világmindenség forró csillagporából.
Formálgatta testét nagy-nagy szeretettel,
beletette lelkét sugárzó örömmel.
Majd illatba burkolta öröme okául,
s adta a világnak jósága jutalmául.
Mikor látta művét nagy sikerré válni,
kihirdette azt is, hogy fontos őt szeretni.
S bár ott van az a tövis minden rózsaszálon,
a Nő a legjobb tette ezen a világon.
Majd miután látta, hogy művével mit tett,
Üzent a világnak, hirdette a tettet.
Ezen alkotásom szívvel adtam néktek,
becsüljétek őt meg mindaddig, míg éltek.
Legyen majd egy ünnep, hol elmondhatjátok,
Nő nélkül az élet kín, gyötrelem, átok.
És ha egyszer néktek véget ér az élet,
élteteken túl is őket szeressétek.

Apátfalva Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját 

az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezendő megemlékezésre. 
 

Ideje: 2016. március 14. hétfő, 15 óra 
A megemlékezés helye: 

Faluház nagyterme—Petőfi szobor 
 

Himnusz 
 

Ünnepi beszéd: Szekeres Ferenc 
polgármester

Ünnepi műsor: 
„Utolsót jajdul a lélek”

A Dózsa György Általános Iskola 
felső tagozatának megemlékezése

Felkészítő nevelők: 
Balázs Katalin és Tóth László 

Bíbic Óvoda–Rákóczi utcai óvoda 
nagycsoportosainak megemlékezése

Felkészítő nevelő: Csenteri Andrea
 

Koszorúzás a Petőfi szobornál
 

Szózat 
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A képviselő-testület 2016. február 23-i 
soros testületi ülésén megtárgyalta Apát-
falva község közlekedési, közrend és 
közbiztonsági helyzetéről, a rendőr-
ség, a határrendészeti kirendeltség és 
a polgárőrség 2015. évi tevékenységét. 

 � Apátfalva Község Önkormányzat köz-
vetlen munkakapcsolatban áll az Apátfalvi 
Rendőrőrssel, az Apátfalvi Polgárőrséggel, 
közvetett kapcsolatban a Nagylaki Határ-
rendészeti Kirendeltséggel. 

 � A Makói Rendőrkapitányság Veze-
tője személyesen vagy képviselője útján 
évente beszámol a rendőrkapitányság il-
letékességi területén működő települési 
önkormányzat képviselő-testületének a 
közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 

 � A Nagylaki Határrendészeti Kirendelt-
ség tájékoztatójában a hatósági szakterület 
értékeléséről, az idegenrendészetről, a me-
nekültügyről, a szabálysértésekről, a bűn-
cselekményekről, a közigazgatási eljárá-
sokról, a rendészeti tevékenységről, az ille-
gális migráció helyzetéről, az együttműkö-
désről és a célkitűzésekről ad tájékoztatót.

 � Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület köz-
ségünk közbiztonságának, közrendjének 
jobbá tétele érdekében működő civil szer-
vezet. Tagjaik jelenleg is szabadidejük fel-
áldozásával, saját költségükre teljesítenek 
közszolgálatot Apátfalva kül- és belterüle-
tén. Az egyesület tagjai az elvárásnak meg-
felelően teljesítik kötelességüket, felvállalt 
feladataikat.

 � Tájékoztató hangzott el az önkormány-
zat belvízelvezető csatornarendszerének 

felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok 
ütemezéséről. Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete az előző 
évekhez hasonlóan kiemelt fontossággal 
tekint a településünk belvíz helyzetére. 
Az elmúlt években több csatornarendszer 
felújítása és új hálózatok építése történt 
meg, amely által sikerült a község belvíz 
helyzetét javítani és megfelelően stabili-
zálni. A 2016-os évben újabb nagyszabású 
beruházások veszik kezdetétét a települé-
sen. A 2015-ös évben a Csongrád Megyei 
Közgyűlésben elfogatott Területi Operatív 
Program keretein belül Apátfalva telepü-
lésen újabb források álnak rendelkezésre 
a belterületi belvíz elvezető rendszer kor-
szerűsítésére illetve kiépítésére. 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfo-
gadta az „Apátfalva Község Óvodásaiért” 
Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirat 
módosítását. 

 � A képviselő-testület döntött arról, 
hogy megbízza az SZTÉMI ÉPÍTÉSZ 
IRODA Kft.-t, hogy az árajánlatában meg-
határozott vállalási összegért az Apátfalva, 
Templom u. 68. számú (1971 hrsz.) ingat-
lanra tervezett Sportcsarnok beruházás 
kapcsán végezze el a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását. 
Apátfalva Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Apátfalvi Hírmondó felelős 
szerkesztőjének Bálintné Siprikó Zsuzsan-
nát, Szerkesztő Bizottság tagjának Langó 
Csabát és Gombkötőné Turkus Tímeát 
választotta.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Szervezeti és Működé-
si Szabályzatát, valamint jóváhagyta az 

Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Alapszolgáltatások és Idősek nappali ellá-
tás Szakmai Programját.

 � Elfogadásra kerültek a Faluház és 
Könyvtár (Apátfalva, Templom u. 57.) te-
rembérleti díjai.

 � Elfogadásra került az Apátfalvi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ Alapító Ok-
irat módosítása.

 � A képviselő-testület elfogadta az Apát-
falva, Pacsirta utca és Pacsirta-Ady Endre 
utca kereszteződés közvilágítási hálózat 
bővítésének tervdokumentációját. 

 � 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 előterjesztést.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. február

SZÜLETÉS:
02.03.: Jenei Jázmin
Édesanyja: Domahidi Szimóna
Édesapja: Jenei András
Apátfalva, Széchenyi I. u. 13.

02.21.: Mátó Márkó
Édesanyja: Bán Alexandra
Édesapja: Mátó Zsolt
Apátfalva, Nagyköz u. 27.

02.24.: Papdi Sarolt Szofia
Édesanyja: Morovicz Andrea
Édesapja: Papdi László
Apátfalva, Maros u. 96.

HALÁLESET:

Bernáth–Varga Jánosné (Varga 
Rozália)
Apátfalva, Aradi u. 14/A. Élt: 71 évet  

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre február hónapban 
nem került sor! 

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2016. első félévi 
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg 
kamatmentes befizetési határideje:

2016. március 16.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra. A késedelmi 
pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALSÓS FARSANG

Az általános iskola alsós tanulói és peda-
gógusai február 19-én rendezték hagyo-
mányos Farsangi báljukat a Faluházban.
Erre az alkalomra minden osztály táncos 
műsorral készült. Nyitószámként a ma-
zsorett csoport szórakoztatta a közönséget. 
Műsorukat Mátó Mátyásné tanította be. 
Majd az osztályok következtek.
1. osztály
Papagájtánc a RIO zenéjére. Betanította 
Simon Hajnalka és Zomboriné Őze Edit.
Köszönetüket fejezik ki az Apátfalvi Mí-
vesház Manufaktúra dolgozóinak a jelme-
zek elkészítésében nyújtott segítségükért.
2. osztály
Tarzan és társai – Bongo man. Betanította 
Mátó Mátyásné és Ludányi Tamás.
Köszönetüket fejezik ki az Apátfalvi Mí-
vesház Manufaktúra dolgozóinak a jelme-
zek elkészítésében nyújtott segítségükért, 
továbbá Nagyné Kotormán Ágnes szülő-
nek a selyemvirágokért és Varga Imréné 

szülőnek szervező munkájáért.
3. osztály
Helló srácok! Itt a csokidrazsé. Betanította 
Restás Marianna és Gyuricsekné Szilvási 
Mária.
Köszönetüket fejezik ki Juhász Erika szü-
lőnek a varrásban nyújtott segítségéért.
4. osztály
Bajor tánc. Betanította Csávás Antalné és 
Csomor Nóra.
Köszönetüket fejezik ki a szülőknek, hogy 
lehetőséget biztosítottak a jelmezek elké-
szítésére, és az Apátfalvi Mívesház Manu-
faktúra dolgozóinak a jelmezek megvarrá-
sában nyújtott segítségükért. Műsor után 
a vendégek megtekinthették az előtérben 
elhelyezett kiállítást, mely a gyerekek 
munkáiból mutat be egy csokorra valót.
Köszönet külső szponzorainknak, akik 
minden évben segítik rendezvényünket:
KLIK Makói Tankerület, Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata, Kerekes Róbertné 

– Kenyérbolt, Bálóné Julika, Simon Mi-
hályné, Tomi Barkácsbolt Makó, Andi 
Dekor Makó, Jutka Játékbolt Makó, Tisza 
Jánosné tanítónő, Pintérné Juhász Mária 
tanítónő, Czagányné Baczovszki Katalin 
tanítónő, Perneki Lászlóné fejlesztőpe-
dagógus, Varga Péterné Brigitta – Platán 
Vitamin Zöldség-gyümölcs, Varga ABC, 
Korom ABC, Apátfalvi Mívesház Manu-
faktúra, Farkas Attila polgárőr.
Megköszönjük minden kedves szülő segít-
ségét, akik részt vettek a jelmezek elkészí-
tésében, süteményt sütöttek, szendvicset 
készítettek, tombolatárgyat ajánlottak fel 
és segítettek az árusításban.

Köszönjük kollégáinknak, és nyugdíjasa-
inknak, valamennyi vendégünknek, hogy 
elfogadták meghívásunkat, és velünk töl-
tötték ezt a délutánt.
Fergeteges hangulatú rendezvényünk 
tombolahúzással zárult, ahol értékes aján-
dékok találtak gazdára.

Alsós munkaközösség

NYELVÉSZ
Iskolánk alsó tagozatos diákjai részt vettek 
a Bendegúz Gyermek– és Ifjúsági Akadé-
mia szervezésében a NyelvÉsz tanulmányi 
versenyen. A verseny egy iskolai, valamint 
egy megyei és egy országos fordulóból 
áll. A versenyen mindig nagyon érdekes 
nyelvtani, logikai feladatokat kell megol-
dani a gyerekeknek. Évről-évre egyre több 
tanuló nevez be osztályunkból, amelynek 
nagyon örülünk.
1. osztály versenyzői:
Kis Bence,Sóki Réka,Bárnai Dominik,-
Veréb Vanda,Tari Gergely, Szabó Jázmin, 
Szögi Armand, Gán Martin, Kerekes Anna
Továbbjutottak a megyei döntőbe: Kis 
Bence, Sóki Réka, Veréb Vanda, Tari Ger-
gely, Szabó Jázmin, Kerekes Anna
Felkészítő pedagógus: Simon Hajnalka
2. osztály versenyzői:
Antal Balázs, Konkoly Ákos, Kereszturi 
Barnabás, Tari Kristóf, Varga Szilárd
Felkészítő pedagógus: Mátó Mátyásné

3. osztály versenyzői:
Ábel Dávid, Varga Bence, Varga Zsófia, 
Joszt Martin
Továbbjutott a megyei döntőbe: Ábel 
Dávid
Felkészítő pedagógus: Restás Marianna
4. osztály versenyzői:
Bárnai Rebeka, Fazekas Andrea, Sóki Ni-
koletta, Molnár Rebeka, Molnár Regina
Felkészítő pedagógus: Csávás Antalné
Az első és a harmadik osztályból továbbju-
tott tanulók Március 18-án Szegeden részt 
vesznek a megyei döntőn.

Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk!

HELYESBÍTÉS
Előző számunkban tévesen je-
lent meg. A szépíró versenyen a 2. 
osztályból Bitter Ingrid vett részt. 
Teljesítményéhez gratulálunk.
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TIED A SZÓ–TÁR, 
SZÓTÁRHASZNÁLATI 

VERSENY
2015. októberében értesültünk a Grimm 
Kiadó által szervezett versenyről, a „Tied a 
Szó–Tár”-ról. A verseny rögtön felkeltette 
az érdeklődésünket, mivel nem kisebb fő-
díjjal kecsegtetett, mint egy 6 napos ang-
liai utazás.
A verseny első fordulóját megelőzően egy 
szegedi továbbképzésen a felkészítő taná-
rok megismerhették a verseny részleteit. 
A nevezés ingyenes volt, azonban min-
den résztvevő tanulónak rendelkeznie 
kellett egy Grimm szótárral. A szervezők 
elmondták, hogy a verseny célja, hogy a 
gyerekek elsajátítsák a tudatos szótárhasz-
nálatot és kommunikatív irányba fejlesz-
szék idegen nyelvi tudásukat. 12 kategóri-
ában indulhattak a csapatok, 3-12 évfolya-
mokról (angol, német, spanyol, francia és 
orosz nyelvekből).
A szervezőktől értesültünk, hogy összesen 
több mint 2000 csapat nevezett be, ebből 
220 velünk egy kategóriánkban, az angol 
gyerekszótár kategóriában.
A mi iskolánkból három csapat indult, 
melynek tagjai a következő tanulók voltak:
1. csapat: Balog-Vig Martin, Ludányi Dá-
niel, Mátó Domonkos, Sóki Marcell, Vö-
rös Péter
2. csapat: Bájer Dániel, Marjai Laura, Jako-
bovics Dávid, Sinoros-Szabó Sándor, Var-
ga Szabolcs

3. csapat: Bálint 
Natália, Dimovics 
József, Mezei Bog-
lárka, Varga Dániel, Vigh Luca
A gyerekek nagyon lelkesen és kitartóan 
készültek az első három fordulóra. Két 
levelező forduló után egy on-line fordu-
ló következett, melyet nagyon ügyesen 
megoldott mindhárom csapat, annak el-
lenére, hogy ilyen jellegű versenyben ko-
rábban még nem vettek részt, ahol adott 
időpontban egyszerre több mint 2000 csa-
pat oldott meg feladatokat az interneten 
keresztül.
Két hetes várakozás után értesültünk róla, 
hogy mindhárom csapatunk bejutott a re-
gionális döntőbe, melyre Február 9-én, a 
Tömörkény István Gimnáziumban került 
sor. Nagyon örültünk a hírnek és hogy a 
kitartó munkának meglett a gyümölcse.
A KLIK Makói Tankerületének köszönhe-
tően, akik finanszírozták a tanulók utazá-
si költségét, a 15 tanuló részt tudott venni 
a szegedi fordulón. Úgy gondolom, hogy 
bátran mondhatom mindannyiuk nevé-
ben, hogy nagyon jól érezték magukat, hi-
szen a verseny előtt még arra is volt időnk, 
hogy megnézzük a Tiszát és sétáljunk Sze-
ged belvárosában.
A versenyfeladatok megoldására 90 perc 
állt rendelkezésre, mely bőven elég volt 

mindhárom csapatnak. A gyerekek el-
mondták, hogy a feladatok nem voltak ne-
hezek és élvezték a közös munkát.
Az eredmények is azt mutatják, hogy 
mindhárom csapat felkészült volt és hogy 
sikerült magas szinten elsajátítani a tu-
datos szótárhasználatot. Az egyik csapat 
holtversenyben első helyezést ért el, a má-
sik csapat második lett, illetve a harmadik 
is szép eredményt ért el. A holtverseny 
miatt a szervezők figyelembe vették azt 
is, hogy melyik csapat adta be hamarabb 
a feladatlapot, ezért sajnos az országosra 
fordulóra nem a mi iskolánk csapata megy.
Mindhárom csapat versenyzői méltán 
büszkék lehetnek magukra, hiszen 220 
csapatból bekerültek az első 10-be. Ezú-
ton is nagyon köszönjük a lelkiismeretes 
munkát minden tanulónak. Köszönet jár 
a kollégáknak és az ismerősöknek is, akik 
segítettek abban, hogy a 15 db szótár ren-
delkezésre álljon.
Remélhetőleg jövőre sikerül megismételni 
ezt a kiemelkedő teljesítményt, és ha a sze-
rencse is mellénk áll, a sétát akkor már a 
Temze folyó partján ismételhetjük meg.

Magyarné Sebők Mária 
és Nemes–Szász Emese angol tanárok

TUDÁS
BAJNOKSÁG

3. osztályosaink a Tudásbajnokság le-
velezős tanulmányi versenyen is részt 
vettek. Négyfordulós levelezős verse-
nyen elért teljesítményük után részt 
vehetnek a megyei versenyen Szege-
den április 15-én.
Résztvevők: Ábel Dávid (anyanyelv-
ből, környezetismeretből), Varga 
Zsófia (anyanyelvből) Felkészítő pe-
dagógusuk: Restás Marianna
Gratulálunk a gyerekeknek és további 

sok sikert kívánunk!

„RIGÓ ÉNEKELJEN!”
Iskolánk 3. osztályos tanulói, idén először benevez-
tek a 11. „Rigó Énekeljen!”Környezetvédelmi Kár-
pát–medencei Csapatversenyre. Ebben a tanévben 
a témája : A vizek, vízpartok élővilága .
Nagyon izgatottan vártuk a verseny első két fordu-
lóját, melyben egy projektet kellett kidolgoznunk 
lakóhelyünk, vizeinek, Maros –folyónk és árteré-
nek védelme érdekében. Felvettük a kapcsolatot 
az Önkormányzattal és a Gazdakörrel. A gazdaköri 
esték keretében még egy előadáson is részt vet-
tünk. A harmadik fordulót Makón rendezték meg. 
Egy feladatlapot kellett a csapatnak megoldania, 
nagyon érdekes feladatokkal.

Nagyon boldogok vagyunk, hiszen 6. helyen to-
vábbjutottunk az országot döntőbe és Nyíregyhá-
zára fogunk utazni két napra.
Köszönjük a segítséget az Önkormányzatnak és a 
Gazdakörnek! A csapat tagjai: Antal László, Ábel 
Dávid, Borbély Szabolcs, Tari Endre
Felkészítő pedagógus: Restás Marianna
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BÍBIC OVIS HÍREK

OVI FARSANG 2016
A Farsang csúcspontja a karne-

vál, hagyományos magyar néven 

a Farsang farka. Ez a farsangva-

sárnaptól húshagyó keddig tartó 

utolsó három nap, ami nagy mu-

latságok közepette, valójában 

télbúcsúztató is.

Szeretnék pár szót mondani a farsangról.
Februárban gyakran hallani a gyerekek-
től: „Te mi leszel a farsangon?” Általában 
csillogó szemekkel mesélik a jobbnál jobb 
ötleteket: kukta, favágó, állatorvos, várka-
pitány, lovag, táncosnő…
Mások bizonytalanul mondják: „Nem tu-
dom, anyukámmal majd kiválasztjuk.” Az-
tán azért lassan ők is bevallják, hogy mi-
lyen ruhában éreznék jól magukat.
Ebben az életkorban még minden gyerek-
nek van titkos vágya, hogy mivé szeretne 
átalakulni néhány órára.
Az én gyermekeim legalábbis mindig elté-
ríthetetlenek voltak egy-egy jelmezötlettől.
A kívánt szerepek pontosan illeszkednek 
az éppen aktuális fantáziáikhoz, vágyaik-
hoz vagy a kedvenc mesehősükhöz.
Nem véletlen ez, hiszen óvodás korban 
egyébként is gyakran dolgoznak ki a gye-
rekek maguknak olyan játékokat, ame-
lyekben az élet érdekesebb. A délutáni, 
hétvégi játékaikat figyelve láthatjuk, hogy 
folyamatosan szövődik a történet, s a tár-
sakkal, testvérekkel együtt mintha egy 
nagy színházban lennének, megelevenítik 
belső szenvedélyeiket. Ezek a folytatásos 
történetek egyesítik a játékot és a mesét, 
kifejezik érdeklődésüket, és megmutatják 
tehetségük korai előjeleit is.
A farsangi mulatság alkalmával van lehe-
tőség arra, hogy átalakuljanak, vagy éppen 

elbújjanak egy-egy álarc mögé.
A félénkebbek is jobban megszólalnak, hi-
szen nem ők, hanem maga a jelmez, ami-
be bújt, beszél helyette.
Közben kíváncsian lesik, felismerik-e a 
többiek. A mulatságos játékot pedig óriási 
izgalom előzi meg, hiszen hosszú az a vá-
rakozás, amíg az ötletből jelmez lesz, majd 
annak az időnek is el kell jönnie, amikor 
bele lehet bújni.
Olyan ez, mint a hosszú télben a tavasz 
utáni vágyakozás. Készülődik már a ter-
mészet, de még láthatatlanul. Aztán vég-
re eljön az idő… A jól sikerült jelmezvá-
lasztás során felejthetetlen élmény lehet a 
farsang.
Az ovi-farsang régi hagyományként van 
jelen a község életében, minden évben a 
legnagyobb közösségi rendezvényünk. Az 
ovi-farsang szervezésében nagy szerepet 
vállal az óvodai Szülők Közössége, az óvo-
dásokért működő Alapítvány mely már 20 
éve működik és segíti az óvodai-élet szín-
vonalas megszervezését.
A gyerekek és a nevelők közössége nagy 
odafigyeléssel készül erre az ünnepre, 
amely a vidámság ünnepe, tél-űző és ta-
vaszváró szerepe van. A nevelőtestület elő-
készítő, lelkiismeretes munkáját ezúton is 
szeretném megköszönni.
Köszönetet kell mondanunk minden szü-
lőnek, aki önfeláldozóan segítségünkre 
volt. Tárgyi és anyagi felajánlásokat tettek 
a jelmezesek díjazására, tombolatárgyakat 
hoztak, hogy minél több kisgyermek örül-
jön a nyereménynek.
Szülők áldozatkész munkájukkal hozzájá-
rultak, nem csak a rendezvény sikeréhez, 
hanem a közösség összetartásához.

Gyenge Ágnes is köszöntötte a jelenlévő 
vendégeket, majd egy rövid tájékoztató 
keretein belül, bemutatta az „Apátfalva 
Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapít-
vány jelenlegi helyzetét.
A farsang levezetésére Hercegné Csa-
la Anikó óvodapedagógust kértem fel. A 
program rövid ismertetése után megkö-
szönte intézményünk nevében az anyagi 
illetve tárgyi felajánlásokat, melyek szebbé, 
színvonalasabbá tették rendezvényünket.

Támogatóink:
Apátfalva Község Önkormányzata
Czigeldrom Üzletház
Pénzbeli felajánlások:
Sóki Éva egyéni vállalkozó – Mini Market 
üzlet
Antal Mihály egyéni vállalkozó – Pintér 
vendéglő
Sókiné Kubunyi Éva egyéni vállalkozó
Antal Jánosné – magányszemély
Antal János Pálné – magánszemély
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Mikroháló Internet Szolgáltató Kft.
Végh Imre – egyéni vállalkozó
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Tombola felajánlások:
Tari Andrea–szülő
Bakainé Kisfügedi Tünde–szülő
Bárdos Ferenc–szülő
Mátóné Sóki Bernadett–szülő
Naszradiné Berczán Zsuzsanna–szülő
Mácsai Beatrix–szülő
Berczán Mihályné Piroska–magánszemély
Zsótér Eliza–szülő
Fekete Irénke–magányszemély
Antal Zoltánné – szülő
Bunyeváczné Bakai Ágota
Luczó Anikó
Varga Tiborné–szülő
Vargáné Pintér Mariann–szülő
Borbély Rita–szülő
Csikota Krisztián–szülő
Bába Lotti–szülő
Bárdos Szilvia–szülő
Szabó Ildikó–szülő
Antalné Borbély Judit–szülő
Rigó Angéla–szülő
Dor-Ka illatszer Makó – Baranyiné Hajdú 
Katalin – egyéni vállalkozó
Kocsis virág- és ajándéküzlet Makó – Ko-
csis János – egyéni vállalkozó
Bronzhold Center Makó
Simon Mihályné virág-, és ajándék üzlet
Tariné Tóth Hajnalka–szülő
Jungné Jakabovics Andrea–szülő
Pintér vendéglő
Döbrei Mónika–szülő
Szeges Brigitta–szülő
Csapóné Kóródi Éva–szülő
Marajsz Enikő – szülő
Restás Mariann – szülő
Szabóki Nagy Szilvia – szülő
Tisza Edina – szülő
Kaposvári Mária – szülő
Marjai Csaba – szülő
Varga Zoltán – szülő
Juhász István – szülő
Apátfalva Község Önkormányzata
Károly Brigitta – szülő
Restás Adrienn – szülő
Bálintné Nagy Erika – magánszemély

…és mindazoknak, akik akár a ki mit szán 
kasszába, akár tombolát illetve süteményt 
vásárolva támogatták óvodai farsangi 
bálunkat.
A farsangi mulatság a szülők meglepetés 
műsorával kezdődött, majd az ovisok mű-
sorát láthatták a vendégek.

– a Dózsa György u-i óvoda Hétszínvirág 
csoportjának műsora

– a Maros u-i óvoda Margaréta csoportjá-
nak műsora

– a Rákóczi u-i óvoda Szivárvány csoport-
jának műsora.

A műsorszámok most is, mint mindig öt-
letesek, élményszerzést nyújtott a közön-
ség számára. A közönség a gyermekek 
műsorát végig tapsolta.
A gyermekeket felkészítették: Bunyevácz-
né Bakai Ágota, Tornyai Jánosné, Szil-
vási Mihályné, Szalamia Andrea, Csen-
teri Andrea és Herczegné Csala Anikó 
Óvónők.
Az óvodapedagógusok munkáját segítet-
ték: Nagy Péterné, Kerekes Istvánné, Res-
tás Melinda és Mátóné Sóki Bernadett.
A műsor után Csávás Antalné, Bálintné 
Nagy Erika és Sókiné Kubinyi Éva, mint 
zsűritagok adták át a nagycsoportosok 
ajándékait, ami egy-egy Walt Disney-s 
kártyajáték volt.

A műsor után a jelmezesek felvonulása 
következett.
Óvodánkból sokan – 42 kisgyermek – öl-
töztek jelmezbe.
Nehéz dolga volt a zsűritagoknak, mivel a 
jelmezek nagyon ötletesek voltak. Végül a 
zsűritagok meghozták a döntésüket és a 
jelmezeket értékelték.
Jelmezesek díjazása:

(Helyezés, Gyermek neve – Óvoda – Jelmez neve)
1. Tari Boglárka – Dózsa – Mézeskalács 
házikó – nagyanyóval
2. Gombkötő Szabolcs – Dózsa – Hóember
3. Baka Viktória – Dózsa – Hőlégballon

4. Varga Fanni – Dózsa – Ananász
5. Varga Vanda – Dózsa – Rubik kocka
6. Antal Bendegúz – Dózsa – Kinder tojás
7. Bakai Vígh Loretta – Maros – Minnie egér
7. Rovó Ivett – Maros – Banya
8. Bárnai Mercédesz – Maros – Mignon
8. Naszradi Nóra – Rákóczi – Pingvin
8. Bakai Dóra – Rákóczi – Szivárvány
9. Rovó Evelin – Maros – Okoska törp
9. Antal Máté – Maros – Varázsló
10. Bakai Anna Zoe – Rákóczi – Polip
10. Antal Boglárka – Dózsa – Paca
10. Mátó Amarilla – Maros – Gomba
11. Kurusa Kristóf – Maros – Drakula
11. Jenei Dóra – Dózsa – Katica
11. Tóth Zsófia – Maros – Méhecske

A zsűri értékelése alapján az első tizenegy 
helyezett gyermek (19 fő) értékesebb, a 
fennmaradó huszonhárom óvodás, azo-
nos ajándékot kapott.
A bálon folyamatosan lehetett tombolát 
vásárolni, a táncos műsor után lehetőség 
volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, szend-
vics, farsangi kellékek vásárlására is. Az 
idén is színesítette rendezvényünket a 
csillámtetoválás lehetősége.
A mulatság a tombola nyeremények kisor-
solásával fejeződött be.
A Farsangi rendezvényünkön 115 gyer-
mek vett részt, és a családtagjaikkal együtt 
nagyon kellemes délutánt tölthettek el.

Köszönetet mondunk a zsűritagoknak, 
szolgálatkész munkájukért és mindazok-
nak, akik az ovi farsangunkat önzetlenül 
támogatták és segítették!

Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet 
intézményvezető
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Nagy izgalommal készültünk és vártuk az óvodai farsangot. Először az óvó nénik kerestek zenét, amire betanultuk a táncot, annyira 
megtetszett nekünk, hogy kevés gyakorlás után már egyedül is el tudtuk táncolni. Annak is örültünk, hogy az óvó nénik beálltak tán-
colni. A majom jelmezhez a barna pólót, harisnyát megvásárolták az óvó nénik, és a majomfarkat pedig elkészítette a Míves Manu-
faktúra dolgozói. Köszönjük a varró nénik munkáját. A bálon a zenére igaz várni kellett, de azután nagyon jó volt táncolni. A nézők 
nagy tapssal jutalmaztak meg minket.

Herczegné Csala Anikó óvodapedagógus

Maros utcai óvoda-Margaréta csoport: Hawai tánc

Dózsa utcai óvoda-Hétszínvirág csoport: Pingvin tánc Rákóczi utcai óvoda - Szivárvány csoport: Majmok tánca
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HASZNOS TUDNIVALÓK!
A kertekben, gyümölcsösökben elkezdőd-
tek a metszések. Érdemes a szőlőt minél 
hamarabb igazgatni, mivel megindul a 
nedvkeringés és a frissen, későn metszett 
szőlő vágási felületén folyni fog a nedv és 
könnyen a maradó szemeket befedi, ami 
majd nem fog kihajtani. Minél rövidebbre 
hagyjuk, annál erősebben fog hajtani. Ke-
vesebb, de szebb fürtök lesznek.
A fiatal fákat így ritkítsuk, s vágjuk: ve-
gyük figyelembe a géppel vagy rotával 
való hozzáférést. A száraz, beteg részeket 
vágjuk először, majd az egyenesen feltörő 
ágakat tőből (vízhajtások) négy, majd öt 
váz águnk legyen. Lényeges, hogy minden 

ágat kellőképpen érjen a fény. Fontos, mert 
a gyümölcs színe, íze függvénye a fénynek. 
Mérvadó a termőrügy képződés szempont-
jából is. Metszéskor számoljunk az ágak 
lehajlásával gyümölcsnövekedéskor. Külö-
nösen figyeljünk arra, hogy túlságosan ne 
szedjük ki a korona közepét, az ágvégeket 
vágjuk vissza. Ha látni akarjuk mi lesz a 
termésünk, metszhetünk virágzásba is. Na-
gyon fontos minden évben a fák metszése, 
gondozása, mert a jó kondiba lévő fák sok-
kal ellenállóbbak a károsítókkal szemben. 
Ha olyan fát szeretnénk megformázni, ami 
még nem látott ollót és fűrészt, azt foko-
zatosan 1-2 éven belül lehet szép termővé 

tenni. A gyümölcsösök ideális virágzása 
március 18–19, Sándor, József napja körül 
kezdődik a mandula, s kajszival. Javasolt 
a lemosó permetezés, rügypattanásig 2% 
réztartalmúval, piros bimbós állapotban 
1% réztartalmúval. Lehet olajos lemosóval 
is kezelni, ez inkább a kártevők ellen hasz-
nos. A nagyobb vágási felületeket érdemes 
sebkezelni egyszerű olajfestékkel. A kénes 
lemosó elsősorban lisztharmat-érzékeny 
fák esetén előnyös. Itt lesz a fűvetés ideje 
is. Ha vetéskor szórunk a talajba talajfer-
tőtlenítőt, úgy nem fog vakondok áskálni 
a gyepünkbe, mivel nem talál bogarat, így 
elkerüli a területet.

Veréb József

FARSANGI MULATOZÁS 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

A farsang a tréfacsinálás és a zajos mulat-
ság időszaka. Legjellemzőbb mozzanata 
az álarcos, jelmezes alakoskodás. 2016. 
február 9-én az Apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Idősek klubjában, 
családias hangulatban farsangi mulatsá-
got tartottunk. A rendezvényünkön je-
len volt Apátfalva polgármestere, alpol-
gármester asszonya, jegyző asszonya, az 

óvodavezető asszonya, a klub 
tagjai és dolgozói. A mulatozás 
jó hangulatához hozzájárult az 
Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda 
és Bölcsőde óvodásai és óvó-
nőik színvonalas műsora.
A klub dolgozói, üdítővel és a 
gondozónők által frissen sütött 
farsangi fánkkal kedveskedtek 
a vendégeknek. Ezúton szeret-
ném megköszönni nekik, hogy 

munkájukkal hozzájárultak a farsangi 
hagyományok megőrzéséhez.
A mulatság nagyon jó hangulatban telt 
el, Gyenge Misi bácsi és Varga Pista bá-
csi zenei játékukkal is gondoskodtak ar-
ról, hogy vendégek jól érezzék magukat. 
Nekik is köszönöm a közreműködésüket.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység–vezető

NYUGDÍJAS 
„KI MIT TUD?” 

FERENCSZÁLLÁSON

2016. február 20-án rendezték meg 
az első „Kukutyini Ki mit tud?” ta-
lálkozót nyugdíjasok számára 
Ferencszálláson.
Az eseményre nagy szeretettel meg-
hívták a vállalkozó kedvű apátfal-
viakat is, melyet elfogadtunk, és 
Ferencszállás, Deszk, Kiszombor, 
Újszentiván, Földeák és Tiszasziget 
települések fellépői mellett Apátfal-
va is részt vett a megmérettetésen.
Csapó Jánosné balladával, Baka Mi-
hály és Tóth L. János népdallal, a 
Hagyományőrző Csoport idősebb 
tagjai és a csoport zenekara az Ijedős 
béles c. előadással szerepelt.
Jómagam Jani János ferencszállási 
polgármester úr felkérésére részt 
vettem a zsűriben.
Minden apátfalvi fellépő nagy si-
kerrel szerepelt, a Hagyományőr-
ző Csoport pedig fergeteges sikert 
aratott, melyet a zsűri különdíjjal 
jutalmazott.
Köszönjük a fellépőknek az áldo-
zatos felkészülést, és a színvonalas 
szereplést!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester
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TEGYÜNK TÖBBET AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
SZŰRŐVIZSGÁLATOK

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
Ideje:  2016. március 24. csütörtök 9.00 – 11.00

Helyszín:  Egészségház, Hunyadi u. 6. Védőnői Szolgálat

Vizsgálatot végző:  Dr. Szabó Lajos főorvos

FÜL- ORR GÉGÉSZETI SZŰRÉS, LÉGÚTI ALLERGIA 
VIZSGÁLAT

Ideje:  2016. március 24. csütörtök 13.00 – 15.00

Helyszín: Cigány Közösségi Ház, Rákóczi u. 30.

Vizsgálatot végző: Dr. Szántó Ágnes főorvos

VÉRNYOMÁS, TESTSÚLY, VÉRCUKOR MÉRÉS
Ideje:  2016. március 24. csütörtök 13.00 -15.00

Helyszín: Cigány Közösségi Ház, Rákóczi u. 30.

Vizsgálatot végző: Antalné Borbély Judit és Bakáné Nagy Gyöngyi

TAJ kártyáját kérjük hozza magával!

A szűrővizsgálatok a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

a Védőnői szolgálat közreműködésével, a települési önkormányzat 

és az EMMI anyagi támogatásával valósulnak meg.

A szűrővizsgálatokon bárki részt vehet, mindenkit szeretettel várunk!

Károlyi Sándor Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bakáné Nagy Gyöngyi védőnő
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APÁTFALVA SC – FUTSAL
Utoljára az ünnepek környékén jelentkez-
tem, az éppen aktuális sportrovattal. Ak-
kor úgy búcsúztam az évtől, hogy szebb 
ajándékot nem is kaphatna karácsonya 
egyesületünk, sportolónk, szurkolónk, 
mint hogy zöld utat kapjon a futsal sport-
csarnok építése, és elkezdődhessenek a 
munkálatok. A kívánságunk meghallgat-
tatott, teljesült, és már szemmel látható 
munkálatoknak lehetünk tanúi. Elkezdő-
dött a régi iskola bontása, lassan épül a 
sportcsarnok! Egyesületünk pedig az ün-
nepek alatt érkezett jó híreknek köszönhe-
tően elkezdte első futsal szezonját!
Mielőtt az eredményeket részletezném, 
tekintsük át, hogy mi is az a futsal. A 
futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, 
elsősorban teremben játszott változata, 
melyet a FIFA irányít. A név a portugál 
futebol de Salaoból és a spanyol fútbol-
salaból származik, mindkettő azt jelenti: 
teremfoci. Az angol football és a spanyol 
sala(terem) szavakból született meg a 
futsal elnevezés. A játék eredete Urugua-
yba vezethető vissza, ahol 1930-ban Juan 
Carlos Ceriani Gravier ötlötte ki a labda-
rúgás mini, 4+ 1-es változatát, az ifjúság 
versenyeztetésére. A játékot kosárlabda 
játéktéren játszották, palánkok nélkül. 
A játéknak ez a változata több mint 70 
éve létezik Brazíliában. Már az elejétől 
kezdve 4+ 1-es (négy játékos és egy ka-
pus) rendszerben játszottak a játékosok. 
1982-ben már nem hivatalos Futsal Vi-
lágbajnokságot rendeztek, majd a FIFA 
meghatározta a sportág szabályozását, 
amelyet ma futsalként ismernek. Meg-
határozott keretek között (mint ahogy 
a nagypályán is) négyévenként VB-t, és 
kétévenként EB-t rendeznek. A FIFA kö-
vetkező lépésként az olimpiai sportágak 
soraiba szeretné a futsalt felvenni. Ma-
gyarországon a 60-as évek utáni tömeg-
sport rendezvények egyik legsikeresebb 
formája az 5+ l-es kispályás labdarúgó 
tornák voltak (Focifarsang, Pályán ma-
radni stb.), melyeket alkalmanként még 
az állami televízió is közvetített. Nap-
jaink tömegsportjaként rendszeresen 

(bajnokságokban, különféle tornákon) 
közel 300 ezren játsszák (az általános sza-
bályokon kívül a helyi szabályok érvénye-
sülnek). A 80-as évek elején a külföldre 
látogató magyar csapatoknak köszönhe-
tően az 5+ l-es játék mellett meghonoso-
dott a futsal, illetve a belga rendszerű 4+ 
l-es játék, a minifutball is, melyet végül a 
FIFA által felkarolt futsal pár év után tel-
jesen kiszorított. A 2016-os szerbiai fut-
sal EB-n izgalmas mérkőzéseken szorít-
hattunk Magyarország felnőtt férfi futsal 
csapatáért is.
Egyesületünk U11-13-15-17-19-es fiú és 
U17-es lány csapatot versenyeztetett el-
ső futsalos idényében, ami igen nagy ki-
hívás elé állította sportolóinkat. A gyere-
kek december közepétől, február végéig 
minden hétvégén különböző városokban, 
településeken mérettették meg tudásokat, 
a tornákon szereplő csapatokkal. Egy hét-
végén 6-8 mérkőzést is játszottak. Reggel 
korán keltek, késő délután, este érkeztek. 
Rengeteg élménnyel gazdagodtak, és szép 
eredményeket értek el, olyan települé-
sek, egyesületek ellen, mint például Szen-
tes, Hódmezővásárhely, Székkutas, Makó, 
Deszk vagy a szegedi csapatok sora. A me-
zőny rendkívül erős, és színvonalas volt 

minden egyes korosztályban. Csapatunk 
számára az első évben a tisztes helytállás 
jelentett a kitűzött célokat.
U17-es lány csapatunk nemrég alakult. 
A lányok szép eredményeket értek el kü-
lönböző tornákon, mint például Pün-
kösd-kupa, vagy Intézmény Bozsik Prog-
ram. Úgy döntöttünk, hogy egy kicsit ma-
gasabb szintű megmérettetések elé állítjuk 
őket. Természetesen számukra a tisztes 
helytállás volt a mérvadó, amit a lányok 
maradéktalanul teljesítettek is, és nagyon 
jól érezték magukat, jól szolgálva ezzel a 
további felkészülésüket és fejlődésüket. A 
csapatból kimagaslott szenzációs kapus-
teljesítményével Darócz Andrea. U11-es 
csapatunkat a 2005-06-os születésű gyere-
kek képviselték. Ők voltak a legfiatalabbak 
és talán nem túlzó, hogy a legügyesebbek 
is. A csapat 11 pontot szerezve 41 rúgott és 
50 kapott góllal a csoport 4. helyén zárt. A 
csapatból kiemelkedett a két kapus Gomb-
kötő Roland és Tati Endre, valamint a 
mezőnyjátékosok közül Borbély Szabolcs 
és Süveges Zalán teljesítménye. Zalán 15 
góljával, úgy, hogy az utolsó fordulókban 
nem játszhatott, az 5. helyen zárt a góllö-
vőlistán. Neki külön gratulálunk. U13-as 
csapatunk gerincét a 2003-04-es születésű 
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fiatalok alkották. Az a csapat, akik vezetik 
jelenleg a megyei I. osztályú nagypályás 
bajnokság tabelláját. Ők a futsal bajnok-
ság 3. helyén zártak 18 ponntal 50 rúgott 
és 54 kapott góllal. A csapat legeredmé-
nyesebb játékosa Vörös Péter lett 10 gól-
jával. U15-ös csapatunk szintén a tabella 
3. helyén zárt. Ők egy kicsit nehezebben 
rázódtak össze, ugyanis két különálló kor-
osztályt kellett összevonnunk, akik csak a 
mérkőzéseken találkoztak, így a játékuk 
az elején kissé akadozott, ám a végére 
egész jól összerázódott a társaság. Ebben 
a korosztályban a 2001-02-es születésű já-
tékosaink szerepeltek. Összesen 12 pontot 
gyűjtöttek 25 rúgott és 72 kapott gól mel-

lett. A csapat legeredményesebb játékosa a 
nagypályás bajnokság jelenlegi gólkirálya 
Ponczok Márton és Restás Norbert lett 
10-10 góljával. U17-es csapatunk első sor-
ban a jelenleg megyei másodosztályban 
szereplő nagypályás ifjúsági csapatunkra 
épült. Kicsit nehezen lendült játékba a csa-
pat, de a kezdeti nehézségeket leküzdve, a 
torna végére meglepően jól, és eredmé-
nyesen játszottak, köszönhetően az edző-
jük Karsai Gábor kiemelkedő munkájá-
nak. A végjátékra, az utolsó forduló győ-
zelmeinek köszönhetően a csapat fellépett 
a dobogó 3. fokára, megelőzve a Székkutas 
és a Szentes csapatát. Összesen 18 pontot 
gyűjtöttek 34 rúgott gól mellett 94 kapott 
gól jellemezte a csapatot, úgy hogy kapus 
híján a mezőnyjátékosoknak kellett helyt 
állniuk a kapuban. A csapat legeredmé-
nyesebb játékosa Keresztúri Dávid lett 9 
góljával. Az U19-es csapatunk (zöld-fe-
hér, csíkos mezben) szerepeltetéséhez 

segítségre volt szükségünk, ugyanis jelen-
leg nagyon kevés az ebben a korosztályban 
szerepeltethető játékosunk. Szerencsére 
nyitott fülekre találtunk az M-Foci Kft. 
ügyvezetőjénél Karsai Tibornál és edzőjé-
nél Koczkás Zoltánnál, akik a segítségünk-
re siettek és egy közös együttműködésnek 
köszönhetően kiemelkedően jól szerepelt 
a korosztály, és megnyerte a csoportját. A 
fiatalok összesen 25 pontot gyűjtve zártak 
a tabella élén 56 rúgott és 44 kapott góllal, 
aminek köszönhetően bekerültek a me-
gyei futsal döntőbe. A csapatnak két apát-
falvi kötődésű játékosa is volt Keresztúri 
Tamás és Herczeg Barnabás személyében. 
Tamásra a kapuban számított edzője, míg 

Barnabás a csapat egyik leg-
eredményesebb játékosa lett 
Maglóczki Zsolt mellett, akik 
felváltva rugdosták a gólokat. 
Maglóczki Zsolt a csoport 
gólkirálya lett 27 góljával, 
míg Herczeg Barnabás a do-
bogó 3. helyén zárt 20 góllal. 
A csoport első két helyezett-
je jutott tovább, és Szegeden 
a Városi Sportcsarnokban 
a nyugati csoport első két 
helyezettjével találkoztak a 
négyes döntőben. A döntő-
ben a Szentes, a szegedi Pá-

zsit SE és a futsal alapokkal rendelkező 
SZTE-EHÖK SE csapata volt az Apátfal-
va SC ellenfele. Az elődöntőben a szege-
di Pázsit SE csapatát sikerült felülmúlnia 
az apátfalvi csapatnak, így bekerültünk a 

döntőbe. A másik ágon az SZTE-EHÖK 
SE csapata bizonyult jobbnak a Szentes 
felett, így Apátfalva SC-SZTE-EHÖK me-
gyei döntőt játszottak. Csapatunk sajnos 
alulmaradt a döntőben vívott harcban, 
ahol sikerült megszorongatni a komoly 
futsalos múlttal rendelkező ellenfelet, így 
a második helyen zártunk, ami igen szép 
eredmény, és feltette a koronát az egyesü-
let első futsalos évére.
Összességében pozitívra értékelhető az 
Apátfalva SC szereplése a megyei futsal 
bajnokságban, ahol izgalmas és jó mérkő-
zéseknek lehettünk tanúi, és egyesületünk 
sportolói szép eredményekkel, pozitív él-
ményekkel gazdagodhattak. Reméljük, 
hogy a következő szezont már Apátfalván 
a lassan elkészülő új sportcsarnokban, ha-
zai közönség előtt játszhatjuk.
Hajrá ASC!

Majó Ádám

FELHÍVÁS!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kiírt Hálózat a közösségért pályázatról ezúton szeretném tájékoz-
tatni a Tisztelt lakosságot, hogy az EDF DÉMÁSZ és a Máltai Szeretetszolgálat közös döntése alapján a 2014-
2015-ös „Hálózat a közösségért” programhoz tartozó részletfizetési megállapodásokat 2016. 03. 15-ig le-
het megkötni az EDF DÉMÁSZ ügyfélszolgálatain a támogatási szerződés és az 1. számú melléklet alapján.
Ezt követően már csak a szolgáltató által kínált normál, hagyományos részletfizetési megállapodást le-
hetséges megkötni, ha az adott ügyfél megfelel a feltételeknek. Ilyen például az egy évben, egyszer lehet 
részletfizetési megállapodást kötni. Ez alól kivétel a programhoz tartozó és az előrefizetős mérőhöz kap-
csolódó. Ez utóbbit jelenleg csak a védendő fogyasztók igényelhetik.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményegység 
vezetőjéhez, Apátfalva, Maros u. 39. szám alatti irodájában.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység–vezető
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Minden hónapban tervezzük egy he-
lyi érték bemutatását a lakosságnak az 
újságban. Az Apátfalvi Települési Ér-
téktár Bizottság 2015. decemberi ülé-
sén helyi értékké emelte az apátfalvi 
Szoborkertet.

Hősök szobra

Apátfalva község képviselő-testülete 1922-
ben határozta el, hogy a Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Bizottság minta-
könyvéből a 227. számú tervet, Pásztor Já-
nos szobrászművész alkotását állítják föl.
Az emlékmű magas talapzatán egy első 
világháborús honvéd áll, mellette címeres 
pajzs, jobb kezében koszorút tart. A talap-
zatba vésett szöveg: „ A hazáért és közsé-
günkért hősi halált halt apátfalvi polgárok 
örök emlékezetére 1925 ”
A vásárlásra 450 ezer koronát, a szállításra, 
felállításra, a nevek felvésésére további 150 
ezer koronát szántak. Az emlékmű helyéül 
a község nyugati főbejáratánál, a vasútvo-
nal és az országút közötti területet jelölték 
meg. Hamarosan el is kezdődött a terep el-
egyengetése. A mintegy ezer négyszögöles 
bekerített parkban 1925. október 25-én 
avatták fel a „Koszorúzó honvédet” ábrá-
zoló emlékművet. A talpazat két oldalára 
173 hősi halott nevét, a hátoldalra az 1919. 
június 23-i román vérengzés 40 apátfalvi 
áldozatának nevét vésték föl.

Aradi vértanúk emlékhelye

Az aradi vértanúk emlékhelyének kialakí-
tását 2002 nyarán a Pátfalváért Egyesület 
kezdeményezte Móricz Ágnes ötlete alap-
ján. Annak apropóján, hogy Vajda László 
felajánlott 13 tujafát a község szépítésére. 
(az édesanyja nevelte a fákat.)
Az emlékhely a Szoborkertben lett kiala-
kítva, az egyesület vállalt minden felme-
rülő költséget. A tervezést Szigeti Márton 
kőfaragó, a kivitelezést Széles István, akkor 
egyesületi tag és Vajda László egyesületi 
tag végezte. 2002-ben avatták az emlék-
művet, azóta minden évben a Pátfalváért 

Egyesület szervezi az október 6-i meg-
emlékezést. 2002 évben el lettek ültetve a 
tuják, minden vértanúnak egy. 2003-ban 
Beke Mihály tanár bácsi javaslatára, ültet-
tek egy 14. tujafát, Batthyány Lajos emlé-
kére, mert Őt végezték ki legelőször, mint 
országunk első felelős miniszterelnökét.
Az évek alatt a bokrok jól megnőttek. Min-
den október 6-án énekes, táncos, irodalmi 
műsorral emlékezik az egyesület tagsága 
az aradi vértanúkra. A megemlékezések 
ideje alatt egy-egy hős nevével kokárda 
kerül a tujákra és emlékmécsesek gyúlnak.

Trianoni kopjafa

2011-ben avatta fel a Bökény Népe Kultu-
rális és Harcművészeti Egyesület. Tagjai 
készítették el felajánlásokból. Legfőbb cél-
juk, hogy méltóképpen tudjanak megem-
lékezni, valamint, hogy felhívják a figyel-
met az 1920 -ban aláírt és hazánkra eről-
tetett békediktátumra, melyet a nemzet 
mind a mai napig nem tudott kiheverni. 
Ezért kopjafa formájú az emlékmű, mert 
gyásznapra emlékeztet.
Őseink az ütközetekben elhunyt harco-
sok sírhantjának fejéhez szúrták le a vi-
tézek harci kopjáját, így emlékezvén meg 
róluk. Ebből a szokásból alakult ki nem-
zetünk szép ősi szakrális hagyománya a 
kopjafaállítás.
Az itt elhelyezet kopjafán található min-
den motívumnak, szimbólumnak megvan 
a jelentéstartalma. Felépítésében rendesen 
követi a temetési kopjafák formáját. Felül 
található, legmagasabban az a nyolcszög-
letű csillag, ahol a nép ősemlékezete sze-
rint a teremtő lakik. Alatta közvetlenül a 
magyar tulipán, a mag népének megjele-
nítése. Alatta négy faragott gallér a nya-
kon, amely a múló időt jelképezi a nemzet 
történelmében, hullám hegyeket -völgye-
ket, hosszabb rövidebb jó -rossz időszakok 
váltakozását.
A faragvány vállakban szélesedik ki, kis 
peremmel. Azt mutatja, hogy ide kevés 
teher fér már el. Alatta a mellkasba rej-
tett sebzett szív, a lélek lakhelye. Itt van 

feltüntetve az ország térképén fekete folt-
ként kis Magyarország, mely magában 
soha ki nem virul. Deák Ferenc idézete 
és a Hiszek Egy utolsó versszaka zárja a 
mondanivalót.
Az egyesület minden évben megemlékezik 
a Trianoni békediktátumról.

Szent Anna kereszt

A XIX. században Magyarországot is érin-
tette a kolera járvány. Apátfalván 137-en 
lelték halálukat eme gyilkos kórban. A jár-
vány megszűnését követően 1837-ben az 
apátfalviak örök ünnepet fogadtak Szent 
Anna tiszteletére.
A rendszerváltást követően újra lendületet 
vettek a Szent Anna napi megemlékezések, 
immár falunapok keretében. 2015. július 
26-án a 20. alkalommal tartott falunapo-
kon, az apátfalvi római katolikus egyház-
közösség, Jánosi Szabolcs plébános úr 
közbenjárásával keresztet állíttatott Szent 
Anna tiszteletére.

Országzászló

Az országzászló mozgalom létrehozója a 
trianoni fájdalom volt, s azon a felismeré-
sen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez 
tartozók összetartozása megmarad akkor 
is, ha a közösségeket határok választják el 
egymástól. A mozgalom életre hívója Ur-
mánczy Nándor, az örmény származású 
erdélyi politikus, országgyűlési képviselő, 
a „megalkuvás nélküli magyar" volt, aki 
1925-ben hirdette meg az Országzászló 
Mozgalmat.
A két világháború között az egész Magyar-
országra kiterjedő mozgalom a budapes-
ti Szabadság téren 1928. augusztus 20-án 
felállított Ereklyés Országzászlóval indult 
útjára. Két évvel a Szabadság téri emlék-
hely felavatása után Molnár Ferenc tarcali 
pedagógus javasolta, hogy Budapest nyo-
mán a többi magyarországi település is ál-
lítson országzászlót.
A két világháború közötti Magyarországon 
minden „magára valamit adó" település 
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felállította saját országzászlóját. Így aztán 
az eltelt alig másfél évtized alatt mintegy 
ezer helyen avattak országzászlót, így fe-
jezve ki a trianoni döntés elleni tiltakozást 
és a nemzeti gyászt.
A második világháború után bekövetke-
zett szovjet térnyerésnek "köszönhetően" 
megpecsételődött az Országzászlók sorsa 
is. Legtöbbjüket 1949-ig lerombolták, a 
kisszámú megmaradtnak 1956 vetett vé-
get. Az országzászlók visszaállításának 
folyamata 90-es évektől kezdve azonban 
újra felerősödött, 1990 után több száz or-
szágzászlót állítottak vissza úgy az anyaor-
szágban, mint Erdélyben.
Az emlék felállítását Czigeldrom-Korom 

Zoltán települési képviselő kezdeményez-
te. Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő –testülete 2009. március 31-én meg-
tartott ülésén járult hozzá az Országzászló 
és a Trianon emlékmű felállításához. A 
Országzászló felavatására 2009. június 20-
án került sor.
A kivitelezés társadalmi munkában, az 
anyagiak előteremtése pedig közadako-
zásból történt meg.

Második világháborús emlékmű

A második világháborús hősi emlék-
művet 178 apátfalvi hősi halott emléké-
re 1993-ban állították föl a Szoborkert 

szomszédságában levő katolikus temető-
ben. Az emlékművet Szigeti Szilvia tervez-
te, a kivitelezés Szigeti Márton kőfaragó 
munkája. Gyulay Endre Szeged-Csanádi 
megyéspüspök áldotta meg.
Indoklás az értéktárba történő felvétel 
mellett
A Szoborkertben felállított emlékművek a 
falusiak ragaszkodását fejezik ki hőseik-
hez, őseikhez. Így is őrzik a hősök emlékét. 
A falu legforgalmasabb utcáján, füves te-
rületen lett kialakítva a Szoborkert, a ben-
ne levő emlékművek folyamatosan alakul-
nak, bővülnek.

Vargáné Nagyfalusi Ilona

HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS 
A LANGÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZBAN

2016. február 13-án Langó Imre 

települési képviselő felajánlásával 

– a Hagyományőrző csoporttal kö-

zösen – a régi hagyományok sze-

rint disznóvágást tartottak a Lan-

gó Hagyományőrző Házban.

Szalmával perzselték a disznót, elkészül-
tek a hagyományos étkek reggelire, ebédre 
és vacsorára is.
Nem maradhatott ki a hagymás sült vér, a 
disznópaprikás, hurka, kolbász és szárma 
sem. Hagyományos módon készült hájas 
kiflit sütöttek a kemencében. A közel 150 
kilós disznó minden részét feldolgozták a 
vidám összejövetel alatt.
A disznóvágás eseményeiről filmfelvétel 
készült, mely alapja lesz egy későbbi ha-
gyományőrző előadásnak is. A nap végén 
nemcsak a finom vacsorát fogyasztották el 

a résztvevők, de a kántálók tréfálkozásai-
val is megküzdöttek.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester

(Képek: www.facebook.com/langohaz/photos/)
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A SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
2016. márciusában a templomi szertartá-
sok rendje a következőképpen alakulnak:

 � Március 10. (csütörtök)
15.30-tól: gyóntatás
17 óra: lelkigyakorlatos szentmise

 � Március 11. (péntek)
15.30-tól: gyóntatás
16.30: keresztúti ájtatosság
17 óra: lelkigyakorlatos szentmise

 � Március 12. (szombat)
15.30-tól: gyóntatás
16 óra: Szent Mónika imaóra
17 óra: lelkigyakorlatos szentmise, a szent-
mise keretében a betegek szentségének 
kiszolgáltatása

 � Március 13. (vasárnap)
9.30: ünnepi szentmise Ferenc 

pápa megválasztásának 3. évfordulója 
alkalmából

 � Március 15. (kedd)
8 óra: ünnepi szentmise hazánkért és 
népünkért

 � Március 19. (szombat)
18 óra: A Langó-kereszt megáldása és 
felszentelése a Templom u. – Kölcsey u. 
kereszteződésénél

 � Március 20. (Virágvasárnap)
9.30: ünnepi szentmise, barkaszentelés, 
Passió

 � Március 24. (Nagycsütörtök)
17 óra: utolsó vacsora emlékmiséje, 
oltárfosztás

 � Március 25. (Nagypéntek)

17 óra: „csonkamise”, Passió

 � Március 26. (Nagyszombat)
17 óra: tűzszentelés, ünnepi szentmise, fel-
támadási körmenet

 � Március 27. (Húsvétvasárnap)
9.30: ételszentelés, ünnepi szentmise

 � Március 28. (Húsvéthétfő)
8 óra: szentmise

A nagyböjti gyóntatásokat végzi, valamint 
a lelkigyakorlatos szentmiséken szentbe-
szédet mond Ft. Gyulay Endre, Egyház-
megyénk nyugalmazott püspöke. A Szent 
Háromnap szertartásait ugyancsak a Püs-
pök Atya vezeti.
Szeretettel hívjuk és várjuk mindnyájukat! 
Áldott és kegyelemteli készülődést a feltá-
madás ünnepére!

Gondolatjel
Lukács evangéliuma 22, 14-23

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett 
az apostolokkal együtt, és ezt mondta ne-
kik: „Vágyva vágytam arra, hogy szenve-
désem előtt megegyem veletek ezt a hús-
véti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy 
többé nem eszem ebből a húsvéti vacso-
rából, amíg csak be nem teljesedik ez az 
Isten országában.” Azután vette a poharat, 
hálát adott, és ezt mondta: „Vegyétek, és 
osszátok el magatok között. Mert mon-
dom nektek, hogy nem iszom mostantól 
fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem 
jön az Isten országa.” És vette a kenyeret, 
hálát adott, megtörte és e szavakkal adta 
nekik: „Ez az én testem, amely tiérettetek 
adatik: ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, 
miután megvacsoráztak, és ezt mondta: 

„E pohár az új szövetség az én vérem által, 
amely tiérettetek ontatik ki. De íme, an-
nak a keze, aki elárul engem, az enyémmel 
együtt van az asztalon. Mert az Emberfia 
elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj 
annak az embernek, aki elárulja őt.” Erre 

kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki 
lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Út, igazság, élet
E csodálatos, harmonikus világunkban, 
ahol mindennek megvan a helye a föld fe-
lett, a földön, és a föld mélyén, miért ne vol-
na meg a mi helyünk, az ember számára?
Az út, a jó úton járás minden feltétele 
adott az ember megszületése óta.
Nincs más jó lehetőség ha emberként vé-
gig akarod járni. Félre lökhetnek, leköp-
döshetnek, mint ahogy annak idején az 
iskolánk igazgatóját, vagy Jézust.
Az igazság szabaddá tesz, örök és szent. 
Ahogy Józsi bácsi nem vonta vissza né-
zetét, azóta is csak a jó sugárzik emlékei 
által, vagy Jézus, aki megalázva, összever-
ve, leköpdösve nem tagadta meg mivoltát 
Pilátus előtt, aki mondotta szemébe „Ehce 
Homo, íme az ember!”, s keresztre feszít-
tette isten akarata szerint.
Csak nézd és gondolkodj! Vajon ma ki mi-
lyen úton jár? Ki az útmutatód, példaadód?
Most, amikor jönnek az ünnepek és kézen 
fogva pedagógusaink, tanáraink a Petőfi 

szoborhoz viszik gyermekeinket tiszte-
let és szeretetadás jeléül, mennyire tudják 
ezek a gyerekek a Húsvét tényét, emlékét?
Hol az akadály vagy ki gördíthet akadályt?
Annak idején amikor bokor mögött ott 
leselkedtek a besúgók és vasárnap délelőt-
tönként kötelező iskolai programok várták 
a gyerekeket, de ennek ellenére négy mise 
volt templomunkban és nem kellett átve-
zetni Laczkó Atyának a gyerekeket, mert 
jöttek szülőkkel, nagyszülőkkel.
Ebben a nem könnyű időszakban indult 
útnak egy Benkóczi Zoli, Furák Józsi, vagy 
egy Juracsek Mariann, akik ma egy felet-
tébb boldog családi életet élnek.
Talán ők tudnának nálamnál is jobban, 
szebben tanúságot tenni az „útról, az igaz-
ságról és az életről”.

A szép tavaszi napok, ahogy beragyognak 
az ablakainkon, úgy a fény a húsvét fájdal-
ma, öröme, fénye ragyogja be lelkünket 
és érintse meg szívünket, hogy általa újjá 
tudjunk születni és az Úr vezessen, mert 
az út végén Ő fog várni!

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Veréb József
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NÉPRAJZI TANULMÁNYOK APÁTFALVÁRÓL

2016. február 12-én került sor 

a Néprajzi tanulmányok Apát-

falváról című kötet ünnepélyes 

átadására.

Ezen a napon egy hosszú történet végé-
re értünk. Majdnem két évtizede, 1998-
ban állt a község akkori önkormányzata a 
Honismereti Szövetség Csongrád megyei 
kezdeményezése mellé, hogy készüljön 
monografikus feldolgozás Apátfalvár-
ól. Sok-sok gyűjtőmunka után, tapasz-
talt, a települést jól ismerő neves kutatók 
munkájával megszülettek a tanulmányok. 
Anyagi nehézségek, vagy egyéb okok 
miatt azonban később sem jelent meg a 
könyv.
Már-már a feledés homályába veszett az 
elvégzett munka, aki emlékezett pedig re-
ményét vesztette a kiadással kapcsolatban. 
Azonban 2015-ben újra feltámadt a kötet 
kiadásának lehetősége. A Nemzeti Kul-
turális Alap, valamint Apátfalva Község 
Önkormányzatának jelentős anyagi támo-
gatása mellett, a Móra Ferenc Múzeum ki-
adásában, és dr. Bárkányi Ildikó szerkesz-
tésével elkészült a Néprajzi Tanulmányok 
Apátfalváról című kötet.
Az ünnepélyes átadón Szekeres Ferenc 
polgármester úr köszöntője után Vargáné 
Antal Ilonka néni népi imákat mondott el, 
majd a Hagyományőrző Csoportból két 
fiatal pár dél-alföldi táncot adott elő. Ezt 
követően dr. Bárkányi Ildikó szerkesztő 
és szerző érdekes beszélgetést folytatott 
a jelenlévő szerzőkkel: Juhász Antallal, 

Felföldi Lászlóval, 
Fodor Ferenccel, 
és Markos Gyön-
gyivel. Megtisz-
telte átadónkat a 
könyv borítójának 
tervezője Czabar-
ka Zsuzsanna, va-
lamint Vári Dénes 
is, akinek a 2015-
ben készült fotói 
megtalálhatóak a 
könyvben.
A beszélgetés kö-
tetlen formában 
folyt tovább a 
szerzők és a szép 
számban megje-
lent érdeklődők 
között a nagyte-
remben. Finom 
apátfalvi bélessel 
és jó féle apátfalvi 
pálinkával kínál-
tuk meg a vendé-
geket, a háttérben kiállítás keretében 
szép fotókat lehetett látni a kötetből.
A jó hangulatú megnyitó után a szerzők 
ellátogattak a Langó Hagyományőrző 
Házba, megtekintették a Langó család 
gyűjteményét, és kifejezték örömüket a 
Ház kapcsán.
2016. február 24-én került sor a Móra Fe-
renc Múzeumban a kötet szakmai átadó-
jára, melyen Vargáné Nagyfalusi Ilonával 
részt vettünk.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik lehetővé tették, hogy a kötet meg-
szülessen, és Apátfalva kulturális öröksé-
gét szolgálhassa az utókor számára!

Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Tisztelettel meghívjuk a 

Görgei téli hadjárata 1848/49 telén című történelmi előadásra, a 
Faluházba.

Az előadás időpontja: 2016. március 9. (szerda) 17 óra.
Előadó: Pintér István történész, alezredes.

Az előadás megtekintése ingyenes, 
szeretettel várunk mindenkit!

A néprajzi tanulmányok Apátfalváról 
című kötet 3000 forintos kedvezményes 
egységáron, korlátozott példányszám-
ban megvásárolható a Faluházban!
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ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖNYVTÁRBAN
A Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár jóvoltából 2016. február 24-én 
szerdán Vig Balázs mesekönyvíró láto-
gatott el könyvtárunkba, aki az első osz-
tályos gyerekeket szórakoztatta. Együtt 
hajóztunk el a mesevilágba, ahol kalózok 
lehettünk, és megismertük Szeretke her-
cegnőt, akiről a Puszirablók című könyv-
ben olvashatunk. A gyerekek nagyon 
aktívan részt vettek a játékban, de a ta-
nítónéni sem maradt ki. Kacagástól volt 
hangos a könyvtár ezen a délelőttön. Ezú-
ton is köszönjük a megyei könyvtár mun-
katársainak, és főleg Vig Balázs írónak, 
hogy részt vehettünk egy ilyen vidám, 

mesés programon, ahol beleéltük ma-
gunkat a kalózéletbe. Köszönjük továbbá 
az első osztályosoknak, és tanítóiknak, 

hogy itt voltak, és együtt játszottunk!

Popányné Vaszkó Ágnes

APÁTFALVI BUSÓJÁRÁS 2016
Idén is megrendezésre került a busójá-
rás. Február 7-én, vasárnap délután 14 
órai kezdettel a Faluház nagytermében. 
A Hagyományőrző csoportunk, Erdély-
ből származó farsangi színjátékokat adtak 
elő. Az előadást követően a Kardos István 
Néptánccsoport segítségével és Csenteri 
Andrea vezetésével táncházat hoztak lét-
re, a nézők bevonásával. Mindenki lel-
kesen vette ki a részét a táncos mulato-
zásból, amely hamarosan a Faluház előtti 
parkolóban folytatódott. Minden kedves 
jelenlévőnek volt lehetősége, úgynevezett 
gondűző cédulát elhelyezni a kiszebábon, 
amelyet ezt követően meggyújtottunk.
A gondűző cédula megírása és elégeté-
se régi hagyomány, melynek jelentősége 
abban áll, hogy rá kell írni a gondunk és 
bajunk, legyen az például betegség vagy 
félelem, majd ezt követően az erre a célra 
készített kiszebábra fel kell helyezni. Miu-
tán ezzel a résszel végeztünk, nem marad 

más hátra, mint meggyújtani a bábot. 
Ahogyan a lángok elemésztik a szalmából 
készített és felöltöztetett bábut, úgy válik 
semmissé mindazon gond és baj, amit a 
cédulákra írtunk. Mialatt a kiszebáb égett, 
a közös táncba bekapcsolódó vendégse-
reg, egymás kezét fogva, együtt énekelve 
körbetáncolták azt. 15 óra magasságában 
a bábu hamvait hátra hagyva felkereked-
tünk és a Hunyadi utcán át, élő zeneszó 

mellett átvonultunk a Szigetházba, ahol 
Fekete Ilonka, Fekete Irénke és a Napsu-
gár Baráti Kör lelkes tagjai 1000 fánkkal 
és mellé, forró teával készültek, a busó-
járáson résztvevők megvendégelésére. A 
jóllakott gyerekek részére a faluház dol-
gozói kézműves foglalkozást tartottak, 
melynek keretében busóálarcot és farsan-
gi álarcot készíthettek.

Langó Csaba
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A PÓDIUM SZÍNPAD FELLÉPÉSE 
CSANÁDPALOTÁN

Február 27-én, a Nemzeti Művelő-

dési Intézet Csongrád Megyei Iro-

dája színjátszó találkozót szerve-

zett Csanádpalotán, a Kelemen 

László Művelődési Házban.

Nagy izgalommal készültünk erre a ran-
gos megmérettetésre, hiszen ilyen jellegű 
találkozón még nem vettünk részt. A be-
mutatott előadásokat szakmai zsűri figyel-
te, majd a nap végén értékelte.
A zsűriben a Szegedi Nemzeti Színház szí-
nészei, Gömöri Krisztián és a Kaszás At-
tila-díjas Borovics Tamás foglalnak helyet.
A nap folyamán 5 fellépő csoport szere-
pelt, köztünk a mi társulatunk is: a Szir-
mai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
csoportja (Temerin, Szerbia), a Kelemen 
László Amatőr Színtársulat (Csanádpalo-
ta), a Csongrádi Színtársulat (Csongrád), 
a Pódium Színpad (Apátfalva) és a Gené-
ziusz Színház (Szeged).
Az apátfalvi csoportunk, Kéri Ferenc: He-
lén, s a tehén avagy gyalog, mint Balogh c. 
darabbal lépett színpadra. Elmondhatjuk, 

hogy nagy sikert arattunk. A színházat 
értő és szerető közönség nagy tapssal ju-
talmazta munkánkat, a zsűri pedig elis-
merően nyilatkozott a csoport egységes, 
jókedvű, átélt teljesítményéről.
Köszönjük a Nemzeti Művelődési Inté-
zet Csongrád Megyei Irodája munkatár-
sainak a fellépési lehetőséget, az apátfalvi 

Önkormányzat és a Faluház támogató se-
gítségét, a Kelemen László Amatőr Társu-
latnak és a csanádpalotai Művelődési Ház 
minden dolgozójának a szíves, gondosko-
dó vendéglátást!
(Fotó: www.promenad.hu)

Monoki Mariann színjátszókör–vezető

KÖZÖSSÉGI MOZI ÉS MÉDIAMŰHELY
a Nemzeti Művelődési Intézet országos mintaprojektje Apátfalván

Előző havilapunkban meghirdetett médiaműhelyre hívnánk fel ismét a fiatalok figyelmét:

A program fő célja, hogy olyan cselekvő helyi közösségeket hozzon létre, amelyek megismerve 
és értelmezve a magyar filmkultúra örökségét lehetőséget kapnak arra, hogy saját filmeket is 
készítsenek. Ennek érdekében április 1. és október 31. között műhelyfoglalkozások keretében 
közösen ismerik meg a magyar filmművészet alkotásait és sajátítják el a filmkészítés fortélyait. 
A találkozók során a tagok nem csak filmeket néznek, elemeznek és dolgoznak fel együtt, ha-
nem kreativitásukat közös cselekvéssé generálják: a helyi értékek feltárása, környezeti, termé-
szetvédelemi, épített vagy megőrzött örökség bemutatása, saját élethelyzetük, gondolataik, 
cselekvéseik megfilmesítése által. E folyamatban minden alkalommal segítségükre lesz egy 
filmes szakember, a Creative Elephant Studio Kft. munkatársa.
A programban helyi szinten Langó Csaba, az ifjúsági közösség vezetője fogja össze a csoportot.
A programra 13-30 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk. Jelentkezni március 31-ig lehet. A 
programot a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozza, így a részvétel ingyenes. 
A projekt végére a fiataloknak egy kész kisfilmet kell elkészíteniük, amelyek továbbkerülnek 
zsűrizésre, és Budapesten, november 12-én, a projektzáró filmfesztiválon, a Magyar Művészeti 
Akadémián bemutatják.

Várjuk az érdeklődő fiatalok jelentkezését a Faluházban!

SZIGETHÁZ
márciusi programok 

a Szigetház szervezésében
APÁTFALVI PARASZTHÁZ 

BEMUTATÁSA
2015. március 18-án (péntek) 15 órától 

a Langó Hagyományőrző Házat (Kék-ház) 
tekintjük meg, és megismerkedünk 

a régi apátfalvi szokásokkal.

HÚSVÉTI KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS

2016. március 24-én (csütörtök) 14 órától 
kézműves foglalkozást tartunk a Szigetházban.
Az érdeklődők megismerhetik a hagyományos 

tojásfestés két fajtáját is.
Kérjük a résztvevőket, hogy hozzanak maguk-

kal kifújt vagy keményre főtt tojást, és használt 
harisnyát (nem baj ha szakadt).

Részletekért keresse a plakátokat!

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

82 cm-es kitűnő állapotban lévő szí-
nes TV eladó.
Érdeklődni a 06-20/354-3482-es 
telefonszámon.

A Dózsa Gy. utcán az óvoda és a bolt 
mellett paraszt végű ház eladó.
Érdeklődni a 06-30/975-9553-as 
telefonszámon.

A Kereszt u. 34. szám alatt 6 négy-
szögöl bekerített mélyen szántott 
porta hosszú távra kiadó vagy eladó. 
Építési teleknek is alkalmas.
Érdeklődni:  62/261-100 vagy a 
70/515-2232 –es telefonon lehet.

Kereszt u. 62. számú 2,5 szobás ve-
gyes tüzelésű ház melléképülettel 
eladó.
Érdeklődni: 30/570-4003

REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

apróhirdetések Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Festékek

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, óldeszka

• Kertiszerszámok

BÍRÓ ANTAL

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

gyászjelentés
A Krisztus Szeretete Egyház Istentiszteleti alkalmakat tart 

Apátfalván a Faluházban 
minden csütörtökön 16.30 – 18.30 között.

Termelői akác és napraforgó 
méz eladó

Apátfalva, Délibáb u. 10.
Érdeklődni: 06-20/419-0991

Apátfalvi 2,5 szobás ház, étkezőkonyhával, csendes helyen, a Kereszt utcában eladó. 
Központi fűtéssel, új gázkazánnal, dupla komforttal, gazdálkodásra alkalmas telek-
kel, melléképületekkel és garázzsal nagy család részére is alkalmas.
Irányár: 5,2 millió forint. Érdeklődni: (30) 383-5551

Apátfalván 1,5 szobás fürdőszobás, 
konvektoros parasztház 

nagy kerttel eladó.
Érdeklődni: 20/2600-459

Köszönetnyilvánítás

„Szívünkben helyedet nem pótolja 
semmi,

Míg a földön élünk nem fogunk 
feledni.”

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Hős Sándorné
Bódi Rozáliát

utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
szeretet virágait elhelyezték, hogy 

fájdalmunkat enyhítsék

A gyászoló család
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ingyenes információs lapja
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95. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
SÓKI MIHÁLYNÉ FEJES ANNA

Tősgyökeres apátfalvinak mond-

ja magát Sóki Mihályné Fejes An-

na. A születésnapos 1921. már-

cius 3-án született a településen, 

és egész életét itt is élte le. Anna 

néni már igen fiatalon elkezdte a 

munkát, hiszen a mezőgazdáság-

ban minden szorgos kézre szük-

ség volt.

Ahogy ő mondta, olyan régen találkozott 
a férjével, hogy már nem is emlékszik arra, 
mikor láthatták egymást először.

– Egy falusi bálon ismerkedtünk meg. 

Összebarátkoztunk, majd később jött az 
esküvő – árulta el Anna néni. – Régen 
volt nagyon, az egyszer biztos.
Anna néninek három gyermeke született: 
Mihály, József és Piroska. Jelenleg a lányá-
nál és a vejénél lakik, ők gond viselik a 
95 éves asszonyt. Négy unokája, két déd-
unokája van, és mint kiderült, úton van 
egy ükunoka is Réka dédunokája révén.
Szabadidejében legtöbbször pihenget, de 
ha jó az idő az udvarra is kimegy sétál-
ni, napozgatni. A lányáéknál van egy kis-
malac, akit szívesen látogat meg. Tévézni 

ritkábban szokott. Mint a legtöbb szép-
korú, Anna néni szerint is a hosszú élet 
titka a sok munka. Elmondta, hogy ko-
molyabb betegségei sosem voltak, egész-
ségesen élt. Mivel földműveléssel foglal-
koztak, így sokat volt a jó levegőn. A szü-
letésnapját ünneplő Anna nénit Szekeres 
Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte. A 
szépkorú asszony a virág- és az ajándék-
csomag mellett a helyi önkormányzat, 
illetve Orbán Viktor miniszterelnök kö-
szöntőleveleit kapta.

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


