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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Apátfalva Község Önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be a Belügyminisz-
tériumhoz szociális célú tüzelőanyag 
támogatásra. A benyújtott pályázat 
pozitív elbírálást kapott és a 2015-ös 
év pályázati támogatását meghaladó 
összegben nyert Apátfalva.
Az elnyert összeg: 4.551.680 Ft vissza 
nem térítendő támogatás. Ez az ösz-
szeg 256 erdei köbméter keménylom-
bos tűzifa beszerzését fedezi.
Az elnyert támogatásból Apátfalva 
Község Önkormányzata szociális célú 
tűzifát nyújt a készlet erejéig. A jövede-
lemhatár családoknál: 57.000 Ft/fő/hó, 
egyedülállónál: 85.500 Ft/fő/hó.

A kérelemhez csatolni kell jövedelem-
igazolást vagy nyugdíjszelvényt.
A támogatáshoz kapcsolódó kérelem 
átvehető a Polgármesteri hivatal-
ban, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálatnál.

A kérelem beadásának határ-

ideje 2016. december 2. péntek.

A kérelmek elbírálása után a polgár-
mesteri hivatal levélben értesíti az 
érintettet a tűzifa átvételének helyé-
ről és idejéről. A tűzifa elszállításáról 
a támogatásban részesülőnek kell 
gondoskodni.

Apátfalva Község Önkormányza-

ta és az Apátfalva SC Labdarúgó 

Sportegyesület közös beruházá-

sával épülő létesítmény több száz 

helyi lakosnak biztosít majd spor-

tolási lehetőséget.

A közbeszerzési eljárás lezárult, két érvé-
nyes ajánlat közül a System Service Kft. 
adta be a legkedvezőbbet.
Az új 224 db ülőhellyel rendelkező lelá-
tóval kialakított, I. osztályú futsal mér-
kőzések rendezésére alkalmas 2263,48 m2 
nettó beépített alapterületű sportcsarnok 
2017. év második felében kerül majd át-
adásra. Az épület nemcsak a futsal edzé-
sek és mérkőzések helyszínéül szolgál 
majd, hanem az Apátfalvi Dózsa György 
Általános Iskola mindennapos testneve-
lés óráinak lebonyolítására, valamint a 
helyi lakosok igényeihez igazodva több-
féle sportolásra és a szabadidő hasznos 
eltöltésére is lehetőséget biztosít.
A sportcsarnok megszületése nemcsak 
egy épület létrejöttét jelenti. Ez egy új 
esély a sportolásra, a sport szeretetére va-
ló nevelésre, egy új életforma kialakításra 
és ezzel egy testileg-lelkileg egészsége-
sebb generáció felnövekvésére.

ELKEZDŐDÖTT AZ ÉPÍTKEZÉS

TŰZIFA
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. október

SZÜLETÉS:
10.05.: Mátó Iván
Édesanyja: Kello Fanni
Édesapja: Mátó Antal Ferenc
Apátfalva, Kereszt u. 68. 

HALÁLESET:
Kardos István
Apátfalva, Templom u. 51/A. 
Élt: 73 évet

Varga István
Apátfalva, Széchenyi István u. 179. 
Élt: 60 évet

Deszpot István János
Apátfalva, Széchenyi István u. 170. 
Élt: 70 évet

Gráf József
Apátfalva, Maros u. 78. Élt: 70 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötésre október hónapban 
nem került sor!

2016. október 25-én ülésezett a 

képviselő-testület

 � A képviselő-testület módosította a 2016. 
évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.27.) 
Ör-ét.

 � A képviselő-testület módosította a ter-
mészetben nyújtott tűzifa támogatásról 
szóló 12/2014.(XI.11.) önkormányzati ren-
deletét. A rendelet változásai:

– Tűzifa támogatás ugyanazon lakott in-
gatlanra csak egy jogosultnak állapítha-
tó meg, függetlenül az abban élő szemé-
lyek és háztartások számától. Amennyi-
ben egy ingatlanra több kérelem érkezik, 
az elbírálás a kérelem beérkezésének 
sorrendjében történik.

– A jövedelemszámításnál a pénzintézet 
által igazolt lakáscélú hiteltörlesztés ösz-
szegével indokolt esetben csökkenteni 
lehet a család összjövedelmét.

– A kérelem elbírálása előtt indokolt eset-
ben környezettanulmányt kell készíteni, 
melynek ki kell terjednie annak vizsgá-
latára, hogy a kérelmező rendelkezik-e 
olyan fűtési berendezéssel, amelyhez a 
tűzifát fel tudja használni.

 � Elkészült Apátfalva Szociális térké-
pe. A szociális térkép kialakításánál gon-
dot jelentett, hogy a lakosság bizalmatlan 
volt a kérdezőbiztosokkal szemben. Ezért 
a szakmai módszertani szempontoknak 
megfelelően kialakított minta a lakosság 
helyi ismerete alapján utcánként kiválasz-
tott alapsokaságot tekintette megkérdezett 
alanynak. A szociális térkép időközönként 

felülvizsgálatra kerül és a lakosság szintén 
megkérdezésre kerül az adatok pontosítása 
végett.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete és a Makói József Attila 
Városi Könyvtár és Múzeum között együtt-
működési megállapodás aláírására került 
sor. Az együttműködési megállapodás 
célja a felek közötti hosszú távú kulturális 
együttműködés kialakítása annak érdeké-
ben, hogy a Makón és térségében élő vala-
mennyi korosztály a múzeum által évente 
szervezett nagyszabású időszaki kiállítást 
térítésmentesen, belépődíj fizetése nélkül 
tudja látogatni.

 � Apátfalva Község Önkormányzatát 
megkereste a MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. hogy megállapodást kíván kötni az ön-
kormányzattal. A képviselő-testület a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt.-vel – általuk 
megküldött együttműködési megállapodás 
tartalmával nem értett egyet és nem kíván 
velük együttműködési megállapodást kötni.

 � A képviselő-testület a Rádió 7 meg-
nevezésű rádióban havi rendszerességgel 
jelentkező magazinműsor készítését és su-
gárzását rendelte meg, mely az önkormány-
zat céljait szolgáló, de más településeken 
élők számára is információt nyúj.
A DAREH Önkormányzati Társulás Tag-
gyűlése a 2016. szeptember 21. napján 
tartott ülésén a 16/2016.(IX.21.)TGY. ha-
tározatában elfogadta a rendszer üzemelte-
tésére és a díjpolitikára vonatkozó koncep-
ciót. A taggyűlés határozatában felkérte az 

önkormányzatot, hogy a soron következő 
ülésükön a módosított koncepciót fogadják 
el, amely történt.

 � Apátfalva község kultúrájában meg-
határozó személyiség volt Kardos István 
vőfély a Népművészet Mestere. A képvise-
lő-testület megtárgyalta és elfogadta Kar-
dos István vőfély, a Népművészet Mestere 
sírhelyének felújítását, és gondozását.

 � Megtárgyalásra és elfogadásra került 
az önkormányzati tulajdonú földterületek 
2017. évi bérleti díj alapösszegének meg-
állapítása, bérlők pályázati kérelmének 
megtárgyalása.
A nyílt ülés után a képviselő-testület zárt 
ülés keretében tárgyalta meg a szociális 
igazgatással összefüggő, valamint egyéb 
személyes adatvédelmet igénylő döntési 
javaslatokat.

OVISOK TÁMOGATÁSA
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos az óvodás korú gyermekek tehetség-
gondozása. Ezért minden kisgyermek, aki szeretne valamilyen speciális foglalkozáson részt 
venni ingyenesen lehetőséget kap a foglalkozások látogatására. A foglalkozások költségét, 
melyet eddig a szülőknek kellett vállalnia, 2016 októberétől Apátfalva Község Önkormány-
zata fizeti meg az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Közalapítványnak. Októberre 
47500 Ft, novemberre 47800 Ft került átutalásra.
Így minden érdeklődő kisgyermek egy–két, de akár háromféle tehetséggondozó 
foglalkozáson is részt vehet, nem lehet akadálya a nehéz szociális helyzet, ugyan-
akkor azok a szülők is kapnak segítséget, akik kiszorulnak a szociális ellátásokból.

Apátfalva Község Önkormányzata
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BÍBIC OVIS HÍREK

Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda – Bölcsőde 
Gyermekvédelmi Munkaközössége „Cipősdoboz”

KARÁCSONYI AJÁNDÉKGYŰJTÉST 
SZERVEZ

2–7 éves gyermekek számára!

Kérjük a falu lakosságát adományaikkal tegyék szebbé a gyermekek karácso-
nyát. Feleslegessé vált játékaikat, könyveket, jó állapotú ruhaneműt juttassák 
el óvodáinkba. A dobozokra tüntessék fel hány éves fiú vagy leány gyermek-
nek szánják az ajándékot. A gyűjtés folyamatos, december 9-ig. Az ajándé-
kok az óvoda karácsonyfája alá kerülnek, a gyermekek ott vehetik át.
Segítségüket köszönjük!

az óvoda dolgozói és a gyermekek

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvo-

da-Bölcsőde Rákóczi utcai óvo-

dájának Szivárvány csoportja kö-

szöntötte az apátfalvi időseket 

2016. október 7-én a Faluházban.

Őszi versekkel, vásáros jelenettel, zené-
vel, tánccal kedveskedtek. Az óvodások 
már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülődni 
az ünnepségre. Nagy örömmel tanulták a 
verseket, jeleneteket, táncokat. A gyerekek 
a próbákat nagyon kedvelték, mert szeret-
nek verselni, énekelni, táncolni. Nagyon 
örültek a viseletek felpróbálásának, és 
még nagyobb örömmel szerepeltek a szép 
ruhában. A gyerekek szülei készségesen 
jöttek segíteni öltöztetni őket, ezúton sze-
retnénk megköszönni minden szülőnek a 
segítséget, akik öltöztettek vagy az előké-
születeknél segédkeztek.
Sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, 
miért fontos az idősek tisztelete, termé-
szetesen nem csak ezen a napon hanem 
mindig egész évben.

Az előadás napját már nagyon vártuk, 
hogy megmutathassuk, amit megtanul-
tunk. A műsort nem mi kezdtük, hanem 
az iskolások, de a gyerekek fegyelmezetten 
várták végig, mire rájuk került a sor. Az 
ovisok műsorát hatalmas taps kísérte, si-
került mosolyt csalni az arcokra. Megérte 

amiért eddig készültünk. A műsor után a 
gyerekeket megajándékozták csokoládé-
val, amit ők nagy örömmel fogadtak el és 
köszöntek meg.
A műsort betanította: Csenteri Andrea 
és Jázmin Laura óvodapedagógusok és 
Magyar Lászlóné dajka néni.
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ADÓ 1% FELAJÁNLÁS
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Közalapítvány megköszöni a lakosságnak az SZJA 1%-át, amit az alapítvány 
számlájára a NAV átutalt. Köszönet azoknak a személyeknek is, akik minden hónapban egy adott összeggel támogatják az 
alapítványt. Önzetlen támogatásuknak köszönhetően tudunk a gyerekeknek több játékot venni, a gyerekeket kirándulások-
ra eljuttatni.
További felajánlásaikat az alábbi számlaszámra kérjük, melyet előre is köszönünk:

Pillér Takarékszövetkezet Apátfalva 56900123-10002759

Tisztelettel:
 az alapítvány tagjai Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet 
  a kuratórium elnöke

ŐSZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁKBAN

Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvo-

da-Bölcsőde Őszköszöntő csalá-

di napot tartott 2016. október 12-

én mindhárom óvodaépületben, 

amelyen a család apraja-nagyja 

részt vehetett.

Ez a rendezvény minden óvodában az 
óvoda udvarán lett volna megtartva, de 
az őszi időjárás elég szélsőséges volt, így 
az eső miatt a Maros utcai óvodások a 
Faluházban ünnepeltek. A Rákóczi és a 
Dózsa Gy. utcai óvodások a rossz időjárás 
miatt az óvoda tornatermében rendezték 
meg a családi ünnepséget.
A gyerekek rövid és színes műsorral ké-
szültek szüleiknek, nagyszüleiknek. Tán-
coltak, énekeltek, mondókát mondtak és 
rövid szerepet is előadtak. A műsort köve-
tően a szülőket egy közös táncházra invi-
tálták a gyerekek és az óvó nénik. A családi 

napot egy közös szendvicsezés zárta.
Köszönetet mondunk minden szülő-
nek, aki önfeláldozóan segítségünkre 
volt, mind tárgyi és anyagi támogatás-
ban. A szülők áldozatkész munkájával 

hozzájárultak nem csak a rendezvény si-
keréhez, hanem a közösség összetartásá-
hoz is.
Természetesen munkánk csak a családok-
kal együttműködve lehet sikeres.
Külön köszönetet mondunk az óvoda-
konyha dolgozóinak, akik a szendvicsek 
készítésében támogattak bennünket.
Köszönjük az Őszköszöntő családi napon 
résztvevőknek, hogy vásárlásukkal tá-
mogatták az óvodát, így a befolyt összeg 
mindhárom óvoda százalékbevételét gya-
rapította, melyet a gyermekek fejlesztésére 
és egyéb tevékenységek megszervezésére 
fordítunk.

Tisztelettel:
Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet 

intézményvezető
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK APÁTFALVÁN

2016. októberében országos 

programsorozathoz kapcsoló-

dott könyvtárunk, melynek meg-

valósulásához segítséget kap-

tunk a Somogyi Károly Városi és 

Megyei Könyvtártól valamint ön-

kormányzatunktól. Ennek ke-

retében az alábbi eseményeket 

szerveztük:

2016. október 3-i határidővel pályázatot 
hirdettünk meg a Dózsa György Általá-
nos Iskola felső tagozatában interjú ké-
szítésére. Azt szerettük volna, ha a felsős 
diákok készítenek egy interjút valamely 
családtagjukkal vagy ismerősükkel a ked-
venc olvasmányukról. Sajnos nem érke-
zett egyetlen pályázat sem, így az ered-
ményhirdetésre nem került sor.
2016. október 6-tól kb. két héten keresz-
tül kiállítás volt megtekinthető a könyv-
tárban megfilmesített könyvekből és a 
hozzájuk kapcsolódó filmekről leírások-
kal és képekkel. A felnőtt olvasók mellett 

a fiatalabb korosztály is szívesen tanul-
mányozta a leírásokat és a könyveket. A 

kiállítás alatt előjegyezhetőek voltak a 
könyvek, majd annak befejeztével köl-
csönözhették ki azokat.
2016. október 7-én 11 órakor Joós Tamás 
énekmondó érkezett a könyvtárunkba, 
aki az első és második osztályos gyereke-
ket szórakoztatta. Gitárjával ismert és sa-
ját dalokat is énekelt együtt a gyerekekkel. 
Vidám beszélgetéssel oldotta a hangula-
tot, a kicsik nagyon élvezték az előadást, 
aminek ők is aktív részesei voltak.
2016. október 15-én 10 órakor Illusztrá-
ció címmel kézműves foglalkozást tartot-
tunk gyerekeknek, amelyen őszi termé-
sekből és levelekből készítettünk mese és 
más figurákat. A gyerekek nagyon élvez-
ték a munkát, a bonyolultabb részekhez 
segítséget kaptak a kisebbek.

a Faluház Könyvtára

INGYENES MÚZEUM 
LÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG

Apátfalva Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött 
a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeummal. 

A megállapodás lehetőséget nyújt az apátfalviaknak, hogy a

2016. október 7-től november 27-ig tartó

„Ősi kultúrák a hagymaföldek alatt” 

címmel létrehozott kiállítást ingyenesen megtekintsék.

Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel, látogassanak el a makói múzeumba, 
nézzék meg az érdekes kiállítást, és ne felejtsék el megtekinteni az apátfalvi tárgyi 

emlékekből berendezett szobát és lakóépületet!
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SZÜLINAPI MULATOZÁS AZ IDŐSEK 
KLUBJÁBAN

„Elmúlt percek fénye
majd emlék lesz csupán.

Elmerengsz a régi
lángok parazsán.

Mosoly ül a szádon
vagy könnyes a szemed?

Az emlék a tiéd,
ilyen volt az életed!”

2016. szeptember 29-én szülinapi mula-
tozást tartottunk az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban Sóki Pista 
bácsi 80. szülinapját ünnepeltük meg kö-
zösen a klub tagjaival és dolgozóival.
Ismét nagyon jó hangulatban telt el a dél-
előtt. Énekeltünk régi slágereket és voltak, 
akik táncra is perdültek. Reméljük, hogy 
még sok hasonló rendezvényben lesz 
részünk.

Még egyszer nagyon sok BOLDOG SZÜ-
LETÉSNAPOT kívánunk Pista bácsinak!

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység vezető

Apátfalva Község Önkormányzata 
és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. november 19-én (szombaton) 16 órakor tartandó

NÉPZENEI TALÁLKOZÓRA
Helye: Faluház (Apátfalva, Templom u. 57.)

FELLÉPNEK:
Hegyesi Népdalkör – Királyhegyes

Szentesi Pengető Citerazenekar – Szentes
Kisteleki Pávakör és Citerazenekar – Kistelek

Öreghegyi Bodza Citerazenekar – Kiskundorozsma
Nefelejcs Népdalkör – Makó

Csanádpalotai Népdalkör és Citerazenekar – Csanádpalota
Földeáki Pávakör és Citerazenekar – Földeák

Földeáki Dalkör – Földeák
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar – Apátfalva

A találkozó megtekintése ingyenes.
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A SZÉPKORÚAKRA EMLÉKEZTÜNK

2016. október 7-én az Apátfalva 

Község Önkormányzata az Apát-

falvi Szociális Alapszolgáltatási 

Központtal közösen emlékeztek 

meg az „Idősek világnapjáról”.

A megjelent vendégeket Szekeres Ferenc 
polgármester úr köszöntötte gondolataival.
Az ünnepségen felléptek a Dózsa György 
Általános Iskola tanulói, akik furulyán ját-
szottak és egy csodálatos dallal emlékez-
tek meg az idősek világnapjáról. Az Apát-
falvi Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde 
Rákóczi utcai Tagintézmény Szivárvány 
csoportjának apróságai is részt vettek a 
köszöntésben. Az iskolásokat Nagyné Ko-
csis Katalin, az Óvódásokat pedig Csen-
teri Andrea és Jázmin Laura készítette fel.
Mindezek után Szekeres Ferenc polgár-
mester Úr és Puskásné Ember Ninette az 

Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási 
Központ Intéz-
ményvezető helyet-
tese köszöntötték 
a község két leg-
idősebb lakóját a 
90 éves Sóki Györ-
gyöt és a 95 éves 
Sóki Mihályné Fe-
jes Annát.
Az est meglepe-
tés sztárvendégei 
Keszler Éva és Eg-
ri József voltak. 

Az előadóművészek a jól ismert operett 
dalokkal készültek, s együtt énekeltek a 
közönséggel.
Az este egy közös vacsorával zárult, melyet 
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Böl-
csőde konyhájának dolgozói készítettek.
Ezúton szeretném mindazoknak az 

odaadó munkáját és helytállását megkö-
szönni akik hozzájárultak, ahhoz hogy 
ez az este ilyen fantasztikus hangulatban 
teljen el.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető helyettes
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Apátfalvi festett bútor

A bútorfestésben – Tótkomlós mellett – 
legjelentősebb falusi stílust létrehozó köz-
ség Apátfalva volt. A Makótól mintegy 10 
km-re Keletre, a Maros mentén elterülő 
község a hódoltság után jelentős részben 
felső magyarországi jobbágyokkal tele-
pült újra. A lakosok új környezetüktől 
sok tekintetben markánsan elütő kultú-
rájuk nem egy jellemvonását napjainkig 
megőrizték.
A bútorfestés átalakulásának folyamatát 
időben vizsgálva elsősorban a századfor-
duló, az első világháború, és a két világ-
háború közötti időszak éveire tagolhatjuk.
Csanád és Békés megyék 18. — sőt rész-
ben 19. — századi ipara elég fejletlen volt, 
de a céhesedés hiánya nem lehetett gátja 
a stílusteremtésnek. Tótkomlóson — de 
Apátfalván sem — egyáltalán nem is ala-
kult asztaloscéh, így valószínű, hogy a 
18. sz.-tól az első festett bútorokat,— így 
Apátfalván is — elméletileg kontárok ké-
szítették. Az apátfalvi mesterek munkáira 
nagy hatással voltak a makói és hódmező-
vásárhelyi bútorkészítő műhelyek. Időben 
eltolódva követték őket utánozták a városi 
mesterek által készített bútorokat.
Azokban a házakban, ahol két szoba (ház) 
épült, az utcára néző volt a tisztaszoba, 
nagyszoba, a másik a lakószoba, kisház. A 
tisztaszobába a házhoz költözött menyecs-
ke bútora került, a korábban ott lévőt át-
vitték a lakószobába : „…váltották az öreg 
bútort.” A konyhában nem álltak festett 
bútorok,a pitvarban is csak esetlegesen és 
kevés, a vizespad korsóálló és a konyha-
szekrény (fazekas).
A festett bútorok leggyakoribb típusa a ka-
rospad (kanapé), és a sarokpad (sarokka-
napé), a fali fogas, vagy tálasfogas, a meny-
asszonyi láda (láda), az ágy és asztal, a szék 
és gondolkodószék, téka, bölcső és vizes-
pad. Leghamarabb a gondolkodószék szo-
rult vissza, ma csak múzeumba találhatók.
A menyasszonyi ládát bár még 1906-ban is 
ajándékozták az új asszonynak, de már az 

első világháború előtt megkezdődött ezek 
leértékelődése, helyüket a sublót, vagy az 
alacsony, kétajtós, felül fiókos szekrény, a 
kaszli foglalta el.
Csak lakószobában fordult elő téka, a fes-
tett székek helyére még az első világhá-
ború előtt a kortárs polgári bútorok ke-
rültek. Legtovább a lakberendezés elvét 
alapvetően meghatározó sarokpadok és 
karospadok, valamint ágyak és asztalok 
maradtak fenn.
Az általános stílusváltás az első világ-
háború után, az 1920-as években ment 
végbe, ekkor terjedtek el általánosan a 
furnérozott (flunéros) és politúrozott (po-
litérozott) bútorok, és ezzel a bútorformák 
is megváltoztak, a polgárias ízlésnek meg-
felelő alakot öltöttek. E folyamat kísérője-
lenségeként vált szokássá a már meglévő 
hagyományos bútoroknak — nemegyszer 
virágozott daraboknak is — az egyszínűre, 
leginkább sárgára, barnára és zöldre való 
átfestése. Érdekes hogy az apátfalvi nép-
nyelv nem tesz különbséget a virágozott és 
egyszínűre festett darabok között, mind-
kettőre a festett szót alkalmazza; továbbá, 
hogy a sárga színmeghatározást az erezett 
(flóderozott) bútorokra használja. A fes-
tett bútorok általában a kelengye részét 
képezték. 1890-ben házasodott módos 
gazda, még festett szobabútort tudhatott 
felesége hozományának, míg saját lányát 
1910-ben már egyszínűre festett kelengyé-
vel adta férjhez.
Az 5–10 holdas szegényebb falusi és tanya-
si családoknál nem kaphatott a lány teljes 
szobabútort, csak egy ládát és ágyi ruhá-
kat (1910). Azt, hogy ebben az időben a 
bútorvirágozás Apátfalván nem volt leha-
nyatlóban a stíluskeveredés ellenére sem, 
az bizonyítja, hogy 30 holdas nagygazda 
1907—1908 körül az egyszínűre festett 
bútorokkal berendezett házába reprezen-
tációs célra rendelt virágozott sarokpadot: 

„Valahun látott a nagyapa olyat, hogy neki 
olyan köll... Csak, hogy legyen.”
Gyakori az akár egy tárgyon is megmutat-
kozó stíluskeveredés. Például az 1900 kö-
rül szegényparaszti családba készíttetett 

menyasszonyi láda, melynek flóderozott 
homloklapjára került a két rózsákból fel-
épített virágfüzér.
E bútorok élettartamát használóik körül-
belül 20 évben jelölték meg. Ez azonban 
minden valószínűség szerint csak a le-
értékelődés és funkciómódosulás nélküli 
időtartamot jelölheti, hiszen az apátfalvi 
portákon ma is fellelhető darabok bizo-
nyíthatóan két vagy három generáción át-
vezető családi öröklés útján kerültek tulaj-
donosaik birtokába. Megfigyelhető hogy a 
szegényebbek kezén tovább használatban 
voltak ezek a bútorok:

„…míg olyan szögény vót a nép addig… 
mikó megelőzködte magát az ember, akkó 
oszt hajította el.” A bútorok élettartamát 
időnkénti felújításokkal igyekeztek nö-
velni, ami érintette a szerkezeti, és festő-
munkát egyaránt. A leváltott bútorok az 
elődök emlékeként a padlásra kerültek, 
s ekkor egyfajta kegyelet is övezte eze-
ket, gyakoribb azonban, hogy módosult 
funkcióban alárendeltebb helyiségek-
be kerültek tároló bútorként. A láda ál-
talában az istállóba került darás- vagy 
korpásládának, „…a pad még ëtt ászok... 
zsákos portékát raktak rá.” A már erre is 
alkalmatlan tárgyakat más objektumok 
javítására használták: „Aztán a családok 
vagy ideszögelték a disznóólba, vagy oda-
szögelték”, végül pedig a tűzre kerültek. A 
festett bútorokat helyi asztalosok készí-
tették megrendelésre: „Más nem tudott 
akkó ilyen ládákat.” Hiszen a századfor-
dulón, és az azt követő években Hódme-
zővásárhelyen és Makón már nem készí-
tették a virágozott bútorokat.
Az emlékezet három asztalos nevét őrzi, 
Csicsó Gyuláét, aki 1917-ben halt meg, 
egy Gál nevűét, aki korban megelőzte Csi-
csót, és Nagy Györgyét, akiről semmi más 
adatunk nincs.
A bútorok virágozása az asszonyok fel-
adata volt, elsősorban az asztalosok fele-
ségei jöhetnek számításba. Csicsó Gyu-
la a feleségével együtt dolgozott „…úgy, 
hogy az asszonyé vót a festés.” A Gál nevű 
mester felesége „…nagyon értette ezeket a 
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fajta festékeket... a festék színit összehozni 
m'èg a virágokat.” A következő generáció 
azonban már nem ismerte a bútorvirá-
gozás technikáját. A Csicsónál inasko-
dott, de önálló ipart csak 1951-től vivő 
Simon Mihály, aki szintén a feleségével 
dolgozott együtt, már csak flóderozott 
bútorokat készített, úgy, hogy a felesége 
az alapfestést és a fixálást végezte (Zao/
ozta). De а bútorokat festették saját tulaj-
donosaik is: „…vót aki maga meg tudta 
virágozni a bútort”, mindenféle előkép-
zettség nélkül: „Olyan egyszerű valaki, 
aki megtanúta ezt festeni.” Az 1880-ban 
született, szegényparaszti családból szár-
mazó, 5 holdon gazdálkodó parasztem-
ber felesége Tódor Ferencné sz. Tóth Sz. 
Erzsébet. Csak saját használatra festett, 
bútorait két három évente újította fel. Az 
asztalt, a fogast, a karospadot kicifrázta, 
kivirágozta. A kopott mintát lefestette 
az egyszínű alappal, majd abba festette 
a mintázatot. Azokat nem rajzolta elő, 
és sablont sem használt. így a mintázat 
alkalmanként változott: „Mikó mi jutott 
eszibe.” Boltban vásárolt porfestékeket 
alkalmazott, azokat lenolajkencébe (fir-
nájsz) keverve állította elő a kívánt színe-
ket. Az apróbb mintákhoz maga készített 
ecsetet is, subaszőrből. Utolsó munkája 
egy 1950-re datált festett asztal.

A legkorábbi ismert festett bútor egy 
menyasszonyi láda 1873-ból. A láda fes-
tésmódja azonosnak mutatkoznak a tár-
gyak egy jól körülhatárolható csoportján. 
Ezek a sötétkék (öregkék) alapszínen el-
helyezett, piros, sárga és zöld színnel folt-
szerűen festett, rendkívül elnagyolt motí-
vumok, melyek kifejezetten aprók, és csak 
ritkán mintáznak felismerhető virágot, 
legtöbbször tulipánt. A csokrok olaszkor-
sóba vannak állítva. Az indadísz alsó ágai 
határozott és meredek ívben hajlanak lefe-
lé a korsó két oldalán. Előfordul a csokrok 
összefogására szolgáló szalag, és az a meg-
oldás, amikor az indák virágfejből, vagy 
hármas virágfejből, nőnek ki
Ezek a bútorok időben a legkorábbiak. Az 
ismertetett jegyek mindenképpen egy sa-
ját apátfalvi műhely meglétét igazolják.

A 20. sz.-ban az apátfalvi bútorok alap-
vető változásokon mennek át. Az eltéré-
sek formailag és szerkezetileg is szembe-
tűnőek: a deszkaszerkezetű sarokpadokat 
keret-betétes, vagy vázas szerkezetű búto-
rok váltják fel, a korábban egyenes záró-
dású háttámlák felső éle tagolt, ívelt vonal-
vezetésű fűrészelt díszítést kap, a karfák 
pedig ívesen kifelé hajlanak.
Mind a háttámlákon, mind a karfákon 
gyakori a függélyes rácsozatos, vagy 

fűrészelt bábos áttörés. A stílus hordozói 
ebben a korban már elsősorban a sarok-
padok és karospadok, melyek Apátfalván 
egymás mellett érték meg a 20. sz. elejét. 
Új jellemvonásaik, hogy az alapszín kivi-
lágosodik világoskékre, esetenként fehérre. 
A motívumok színeiben egyeduralkodóvá 
válik a zöld és a piros, dúsan, zsúfoltan le-
velezett indadíszt, és oldalnézetes tulipán 
virágfejeket alkotva. A korábbi korszak 
ismérvei közül folytonos a csokrok szim-
metriája és azok alsó összefogásának meg-
oldása, valamint a legalsó indaszálak ko-
rábban ismertetett vonalvezetése, amely-
hez sokszor az egészen szűk elhelyezési 
lehetőségek ellenére is ragaszkodnak, nem 
ritkán a kompozíció rovására.
Ezek a bútorok az 1910-es években a ko-
rábbinál jóval nagyobb bőségben állnak 
rendelkezésünkre. Stílusuk jellemzői alap-
ján létrejöttüket belső fejlődés eredményé-
nek tarthatjuk. Csicsó Gyula műhelyének 
nem csupán az új stílus kialakításában, 
hanem magában a stílusváltásban is tevé-
keny szerepe volt.
Az előterjesztés Fejér Gábor: Az apátfalvi 
festőasztalosság kialakulásának kérdésé-
hez című tanulmány alapján készült.

Vargáné Nagyfalusi Ilona

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG 
VODAFONE FLOTTA–CSOMAGHOZ!

Apátfalva Község Önkormányzata 2016. október 26. napjától a hivatali mobil-telefon szolgáltata-
tás igénybevételére szolgáltatói szerződést kötött a Vodafone Magyarország Zrt.-vel, önálló flot-
ta-csomagot kialakítva. A flotta-csomagon belül – a hivatali és a dolgozói körön kívül – a kül-
sős flottához való csatlakozás lehetőségét felajánlja az önkormányzat az apátfalvi lakosoknak. A 

„külsősök” havi előfizetési díja br. 2.540 Ft, ebből lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi 
hívásokból kedvezményes percdíjon: 1.905 Ft, Vodafone hálózatba és vezetékes hálózatba indí-
tott hívás 12,70 Ft, más mobil hálózatba indított hívás díja 15,24 Ft, ezen kívül ingyen beszél-
hetnek a flottán belül.

A részletekről érdeklődni az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal 
telefonszámain vezetékes telefon: (62) 520-040; mobil: (0620) 533-2853, 

vagy személyesen a pénzügyi csoportnál lehet.
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Gazdaköri 
Katalin Bál
2016. november 26. 18 óra

Vacsora:
Sertéssült pirított hagymával

Gombás zöldborsós sertésszelet
Kapros túróval töltött csirkemell rántva vegyes körettel

Tombola felajánlásokat köszönettel fogadunk.
Helyszín: Faluház

Belépő: 3500 Ft

Jelentkezési határidő: november 21. (hétfő)

Jelentkezni lehet:
Langó Zsolt – Templom utca 104.

Telefon: (0620) 237-6895
Langó Imre – Maros utca 56.

GASZTRONOMIAI FESZTIVÁL 2016.
Mint ismeretes nagy szabású gasztronó-
miai rendezvényt szervezett az önkor-
mányzat szeptemberben. A rendezvény 
megvalósulásán sokan dolgoztak. Sütöt-
tek, főztek, a technikai hátteret biztosítot-
ták, kézműveskedtek, és még felsorolni is 
nehéz a sok feladatot, melytől a rendez-
vény összeállt.
Az önkormányzat nagyra értékelte azt a 
munkát, aminek eredményeként a gaszt-
ronómiai program összeállt és ennek a 
köszönetnek a kifejezéseképpen október 
21-én baráti vacsorát adott a programban 
dolgozóknak. A vacsora nem volt szűk kö-
rű: csaknem 110 ember kapott meghívót. 
(Ebből is látszik, hogy hány ember áldoza-
tos munkájára volt szükség.)
A vacsorán a polgármester úr és az alpolgár-
mester asszony is megköszönte mindenki 
segítségét. A Faluház dolgozói egy kis film-
vetítéssel készültek az eseményre, mely az 

eddigi két Gasztronap életképeiből készült. 
A finom vacsoráról Kiszely Jani és Ludányi 

Pisti gondoskodott. 
A vacsora után fris-
sen sült rétest kós-
tolhattunk, mely 
szintén felajánlás-
ból származott.

Köszönjük az önkormányzat figyelmes-
ségét a vacsoráért, és külön köszönjük 
a Faluház dolgozóinak és segítőinek az 
áldozatos munkát, amely nemcsak a 
Gasztronapon, de a hétköznapokon is 
megmutatkozik!

Langó Imréné
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ÚJABB TÁMOGATÁS A RÁSZORULÓKNAK
November első napjaiban 522 csirkét, 785 
kilogramm burgonyát és közel 500 kilo-
gramm almát osztott szét a rászorulók 
között Apátfalva Község Önkormányzata. 
A csirkéket és a burgonyát a közmunka-
programnak köszönheti a falu, az almát 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói 
csoportjától kaptuk.
261-en kaptak két-két csirkét és két ki-
ló almát, így 45 hátrányos helyzetű, 24 
gyermekjótéti szolgálat által gondozás-
ban lévő személy és 35 olyan helybéli, aki 
a helyi szociális alapszolgáltatási központ 
ellátásában részesül, illetve klubtag. Azok 
a közfoglalkoztatottak, akik részt vesznek 
a zöldségek és az állatok nevelésében, is 
kaptak az adományból: 157-en vehet-
tek át személyenként 2 csirkét és 5 kiló 
burgonyát. Az önkormányzatnak fon-
tos, hogy a rászoruló családoknak segít-
sen, így a közeljövőben is várhatóak még 
adományosztások.

Apátfalva Község Önkormányzata továb-
bi támogatásokat tervez ez év végéig. Saj-
nos az önkormányzat látókörében nincs 
minden hátrányos helyzetű lakosunk, 
ezért kérjük, hogy jelezzék az Apátfalvi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ felé, 
ha úgy érzik, hogy rászorultak és eddig 
nem kaptak támogatást!

Apátfalva Község Önkormányzata

A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda Apátfalván várja az egészségi állapotuk iránt érdeklődő lakosokat.
A CSMEK Hódmezővásárhely–Makó Intézmény, Makói Egészségfejlesztési Iroda 

Apátfalva településen az Apátfalva Közösség Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve

NOVEMBER 26-ÁN 8 ÓRÁTÓL EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ.
A szűrés a Cigány Közösségi Házban Apátfalván Rákóczi u. 30. alatt kerül megrendezésre.

A vizsgálatok között szerepel a vércukorszint mérés, koleszterin meghatározás, testsúly, testmagasság, 
haskörfogat, testtömeg index, testzsír százalékmérés, érszűkület rizikó vizsgálat, csontsűrűség rizikó vizsgálat, 

kilélegzett levegő szén-monoxid szint mérése, férfiaknak prosztata specifikus antigén szintmérés, 
prosztata megbetegedések szűrésére alkalmas kérdőív kitöltés és anyajegy vizsgálat.

A szűrővizsgálatok mellett a kapott eredményeknek megfelelően 
életmódbeli tanácsokkal látják el az egészségnapon megjelenteket.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.
Időpont kérhető: Károlyi Sándortól a Cigány Önkormányzat vezetőjétől: telefon: (0670) 328-9781,

Bakáné Nagy Gyöngyi védőnőtől: telefon: (0662) 260-051
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APÁTFALVIAK 
RONCSDERBIS SIKERE

November 5-én, szombaton este 

egy bankett keretén belül vehet-

ték át a serlegeiket az országos 

gyorsasági roncsderbi díjazottai. 

A bajnokok célja, hogy a 2017-es 

évadban megvédjék a megszerzett 

címüket.

Mint minden évben, idén is egy bankett 
keretén belül osztották ki az idei év or-
szágos gyorsasági roncsderbis bajnokok 
kupáit. A díjátadón minden díjazott ha-
talmas üdvrivalgás kapott, nem számított, 
ki hányadik helyen végzett. Mint ahogy 
a roncsderbi kedvelői megszokhatták, az 
évzáró ünnepségen is családias hangu-
lat uralkodott – ez nem meglepő, ugyanis 
sokszor egy családból többen is versenyzői 
babérokra törnek. Idén meglepetésember-
ként bajnokságot nyert az apátfalvi Gabnai 
Győző. Az Audi A4 Quattroval induló ver-
senyző év eleji céljai közt szerepelt a dobo-
gó az I. géposztályban. Elmondása szerint 
azért meglepő az bajnoki címe, ugyanis 
kevés pénzből épített magának autót, s 
mindössze 210 lóerős gépet vezetett.

„Annak örülök, hogy ezzel a viszonylag 
gyenge autóval bajnoki címet tudtam el-
érni, így hátha tudok másokat is inspi-
rálni arra, hogy elinduljanak a roncsder-
biben. Idáig mindig az volt, hogy nagy 
költségvetésű autók nyertek. Igazából 
fillérekből tudtam bajnokságot nyerni. 
Remélem, többen kedvet kapnak ehhez a 
technikai sporthoz.”

I. helyezett Gabnai Győző, II. helyezett 
Szűcs István és III. helyezett Tisza Péter.
(www.makohirado.hu, Gajáta Fanni cikke 
alapján)
Gratulálunk Gabnai Győzőnek az I. he-
lyezésért, és Tisza Péternek a III. helyezé-
sért, jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Apátfalva Község Önkormányzata
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MINDENSZENTEK NAPJA

November 1-én, Mindenszentek 

napján a Apátfalva Község Önkor-

mányzata a haagyományokhoz hí-

ven idén is megemlékezet Magyar-

ország, de elsősorban szűkebb ha-

zánk, Apátfalva hősi halottjairól.

A megemlékezés 14 órakor vette kezdetét 
a Szoborkertben a 13 aradi vértanú emlék-
táblájánál, ahol Fekete Irénke Ady Endre 
Halottak élén című versét olvasta fel. A 
verset követően a koszorúk és a mécsesek 

elhelyezése következett, melyhez a gyá-
szindulókat az Ifjúsági Fúvószenekar szol-
gáltatta, – Mátó Mátyás vezényletével – 
mind a négy helyszínen. A megemlékezés 
következő állomása az I. világháborús em-
lékmű volt, ahol Popány Zsuzsanna Babits 
Mihály Miatyánk című versét mondta el. 
Ezt követően a megemlékezés koszorúit 
és mécseseit helyezték el. Az Önkormány-
zat mellett az intézmények és a civil szer-
vezetek vezetői, tagjai is koszorúztak és 

helyeztek el mécseseket mind a négy hely-
színen. A harmadik állomásként követke-
zett a II. világháborús emlékmű. Itt Langó 
Imre települési képviselő úr mondott be-
szédet, melyben a második világháború 
hősi hallottai mellett megemlékezett az 
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, 
valamint az első világháború elesett hősei-
ről is. A beszéd elhangzása után ismételten 
a koszorúzás és a mécses gyújtás követke-
zett. A megemlékezés utolsó stációja a ma-
gyar és szovjet katonák hősi sírjai voltak. 
Antal Eszter tolmácsolásában hallhatunk 
részletet Wass Albert Gyertyaláng című 
verséből, majd ezt követően került sor a 
koszorúzásra és a mécsesek elhelyezésére.
Bár az Önkormányzat által tartott meg-
emlékezés véget ért, a temetőbe kiláto-
gatók részt vehettek még a Szent Mihály 
Plébánia által meghirdetett, 15 órakor 
kezdődő szertartáson, melyet Jánosi Sza-
bolcs plébános úr celebrált a kápolna előtti 
szabadtéri oltárnál.
Ezen alkalmat szeretném megragadni, 
hogy ismételten megköszönjem, mind-
azok munkáját, akik nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a megemlékezés. Köszönöm!

Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója
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MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
EGYESÜLETE

Az apátfalvi Mozgáskorlátozott csoport 2016. november 8- án 14 órakor volt tisztújító és beszámoló taggyűlése Apátfal-
ván a Pintér vendéglőben. Igen gyorsan eltelt az öt év és az alapszabályok szerint, ha eltelik az öt év, akkor tisztújító vá-
lasztást kell tartani. Én nagyon szépen meg köszönöm a bizalmat és a sok szép feledhetetlen napokat, órákat és perceket. 
Csoportunk 2004-ben alakult meg a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület tagjaként. Tagjainkat minden hó-
nap második keddjén várom a Faluház klubtermébe, amelyet Apátfalva Község Önkormányzata ingyenesen bocsát ren-
delkezésünkre, melyet nagy tisztelettel megköszönünk! Gyűléseinken a minket érintő dolgokat beszéljük meg. Gyógy-
fürdőbe, ortopédiai szűrésekre és kirándulni járunk.

Minden tagnak kívánok jó egészséget és hosszú boldog életet!

Üdvözlettel: Jakabovics Mátyásné csoport titkár

TÁJÉKOZTATÁS

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 

hogy a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsátását Társaságunk 

bérszámlázás keretében, az NHKV Zrt. nevében fogja elvégezni.

Az idei évben is a korábbi gyakoriság szerint, vagyis negyedéves számlákat állítunk ki, melyeket, 
hogy ne egyszerre jelentsenek megterhelést, az alábbiak szerint ütemezünk:

– a második negyedévre vonatkozó számlákat novemberben postázzuk
– a harmadik negyedévit decemberben

– az utolsó három hónapra vonatkozót pedig januárban fogják megkapni.

A számlák fizetési határideje minden esetben 15 nap lesz.
2017. január 1-től kezdődően, a jogszabályi előírások értelmében mindenhol negyedéves számlákat kell kiállítani, 

az időszakot követően, 15 napos fizetési határidővel, 
tehát az első negyedévi számlára április hónapban számíthat a tisztelt lakosság.

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel nyugodtan forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz!
ttkft@telepulestisztasag.hu – www.telepulestisztasag.hu

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.)
ügyfélfogadási ideje: hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00

csütörtök: 7:00–19:00
péntek: 8:00–13:00

Telefon: (62) 777-111; Fax: (62) 777-112
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Kerítésléc, óldeszka

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

gyászjelentések

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik szeretett édesapám

id. Borbás Pál

makói lakos temetésén 
megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek. 
Külön mondok köszönetet az 

apátfalvi egészségház dolgozóinak, 
nagylaki rokonaimnak és a 

Pátfalváért Egyesület tagjainak, 
szomszédasszonyomnak.

Lánya és gyászoló családja

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik drága szerettünk

Deszpot Istvánt

Utolsó útjára elkísérték, jelenlétük-
kel és virágaikkal mély fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

„Elcsitul a szív, mely értünk 
dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Mennyi terved volt neked
Szívedben nem volt más, csak 
szeretet.
Szorgalom és munka volt az egész 
életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
Csak letörölni a könnyeket.”

ORCHIDEA 
SZÉPSÉGSZALON

Kereszt u. 30.
Bejelentkezés: 

telefonon illetve személyesen

Károly Melinda

kézápolás és műkörömépítés
szolárium

0670/315-8907

Kardos Bence

masszőr
0620/294-4870

Veréb Dávid

Avon tanácsadó 
hétfőtől–szombatig: 13–18-ig 

0620/3965385

Sok szeretettel várjuk 
meglévő és új vendégeinket!

Termelői 
tojás kapható:

Apátfalva, 
Kossuth utca 103.

vagy 109. szám 
alatt.

„HELYI TERMÉK”
Munkanapokon 6 – 14 óráig

KARALÁBÉ
kapható a Halász háznál (Hunyadi u. 21.)

A zöldséget Apátfalva Község Önkormányzata termesztette.

Apátfalva és Magyarcsanád környé-
kén hosszú távra termőföldet bérel-
nék. Irányár 100 e – 150 eFt/ha.
Öntözhető terület egyedi megálla-
podás. Előre fizetéssel is.
Telefon: 30/676-2000

Idei fűszerpaprika eladó! 
Csemege 2800 Ft/kg, Csípős 3200 Ft/kg. 
Tel.: 20/9376-942

Tehénjáráson 3 lánc terület eladó. 
Érdeklődni: 06-20/386-5461

apróhirdetések
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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJA

Az 1956-os forradalomról emlé-

keztek meg Apátfalván, ahol an-

nak idején nem történt véron-

tás. Ezt egy apátfalvi tanítónak, 

Keresztúri Andrásnak köszönhetik. 

A megemlékezés után Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető mi-

niszter, a térség országgyűlési 

képviselője a helyi önkormányzat-

tal együtt helyezett el koszorút.

Az 1956-os forradalom mártírjaira emlé-
keztek október 23-án délelőtt Apátfalván. 
Szekeres Ferenc polgármester beszédében 
elmondta, a legtöbb családnak van vala-
milyen élménye, emléke az 1956-os ese-
ményekről. Kiemelte, hatalmas hősiesség 
és bátorság kellett ahhoz, hogy egy nemzet 
felkeljen egy diktatúra ellen.
„Minden ünnep, amellyel együtt emléke-
zünk hőseinkre, erősíti az összetartozás 
érzését. Az összefogás és a hősies példa-
mutatás ugyanígy erősíti bennünk az 

együvé tartozás érzését. Éljünk úgy, hogy 
azt érezzük: nem volt hiábavaló elődeink 
véráldozata, megőrizzük az általuk har-
colt szabadságot, vigyázunk rá, hogy az 
utánunk következő generáció is büszke le-
hessen ránk” – hangzott el a polgármester 
beszédében.
Ezt követően Antal Sarolta települési kép-
viselő emlékezett meg, majd a Dózsa 
György Általános Iskola diákjai egy rövid 
műsorral idézték fel a 60 évvel ezelőtt tör-
tént eseményeket. A SZEFO épületénél, 
ahol Keresztúri András emléktáblája is áll, 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármes-
ter ünnepi beszédében kitért az Apátfalvát 
érintő történésekre. Fekete Irénke tol-
mácsolásában szép verset hallgathattak 
meg. Ezt követően emléktáblát avatott a 
SZEFO épületén Lázár János miniszter, 

országgyűlési képviselő és Szekeres Ferenc 
polgármester. A megemlékezést követően 
a 60. évforduló alkalmából átadott emlék-
táblánál koszorút helyezett el Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 
térség országgyűlési képviselője és az apát-
falvi önkormányzat.

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

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
60. évforduló alkalmából tartott meg-
emlékezés méltó megünneplésében se-
gítséget nyújtottak. Külön köszönetün-
ket fejezzük ki az általános iskolásoknak, 
és felkészítő nevelőiknek a színvonalas 
műsorért!

Apátfalva Község Önkormányzata


