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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
MAGYARORSZÁG JÖVŐJE A TÉT, 

SZAVAZZUNK NEMMEL!
Október 2-án az Európai Unió-

ban először a magyarok mond-

hatják el véleményüket Brüsz-

szel bevándorláspolitikájáról. A 

népszavazás tétje hatalmas, ha 

szabad kezet adunk Brüsszel-

nek ahhoz, hogy kötelező bete-

lepítési kvóták alapján eldöntsék, 

kikkel kell együtt élnünk, meg-

változhat Magyarország társa-

dalmi összetétele, amely komoly 

kulturális, gazdasági és bizton-

sági veszélyt jelent. Az októbe-

ri referendum a hazánkról, ró-

lunk, magyarokról és a jövőnkről 

szól – mondta el lapunknak Lázár 

János, Miniszterelnökséget veze-

tő miniszter, a térség országgyű-

lési képviselője.

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül is elő-
írhassa nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező betelepíté-
sét?” – erre a kérdésre adhatnak választ 
a magyar polgárok október 2-án. A refe-
rendumról Lázár János Miniszterelnök-
séget vezető minisztert, a térség ország-
gyűlési képviselőjét kérdeztük.

Miért van szükség a népszavazásra?

Elsősorban azért, mert mindenkit érintő 
kérdésről van szó. Brüsszel már döntött: 

bevándorlókkal akarja betelepíteni Eu-
rópát és Magyarországot. Mi azonban 
azt mondjuk, hogy a hazánkról nem 
dönthetnek nélkülünk. Nem dönthetik 
el brüsszeli bürokraták, hogy Hódme-
zővásárhely és Makó térségében kikkel 
kell együtt élnünk a jövőben. Ilyen dön-
tést csak a magyar emberek hozhatnak 
meg. Október 2-án az Európai Unióban 
először a magyarok mondhatják el vé-
leményüket Brüsszel bevándorláspoliti-
kájáról. A tét pedig nem kevesebb, mint 
Magyarország jövője.

Az ellenzék azonban éppen azt 
mondja, hogy a népszavazásnak 
nincs tétje.

Nagyon súlyos hibát követ el, aki saját ha-
talmi törekvéseit vagy pártpolitikai céljait 
az ország és a nemzet ügye fölé helyezi. 
A népszavazás nem pártpolitikai kérdés, 
hanem nemzeti ügy.

(Folytatás a 3. oldalon.)

NÉPSZAVAZÁS 2016. OKTÓBER 2.

Az illegális bevándorlás Apátfalvát kie-
melten érinti, tekintettel arra, hogy ha-
tár menti település, ahol a Maros folyó 
tölti be a természetes határvonal szere-
pét. Látnunk kell tehát, hogy a migráció 

Apátfalvára is fokozott veszélyt jelent, 
ezért a képviselő testületünk 2016. ja-
nuárjában egyhangú szavazással arra 
kérte a kormányt, hogy mindent tegyen 
meg a kötelező betelepítés ellen.
A kényszerbetelepítés elleni népszava-
zás nemzeti, azaz közös ügyünk. Nem 
pártpolitikáról, nem egyes pártok 
sorsáról, hanem Magyarország jövő-
jéről szól. Ha fontos Önöknek Ma-
gyarország, gyermekeink, kultúránk, 
vallásunk jövője, kérem segítsék tele-
pülésünket azzal, hogy minél többen 
elmennek szavazni október 2-án és 
együtt mondunk NEM-et a kötelező 
betelepítésre.

Szekeres Ferenc polgármester
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2016. augusztus 30-án ülésezett a 

képviselő-testület

 � Beszámoló hangzott el Apátfalva Köz-
ség önkormányzatának 2016. I. félévi 
gazdálkodásáról.

 � Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvo-
da-Bölcsőde beszámolt a 2015/2016. 
nevelési évben végzett munkájáról. A 
beszámolóban szerepelt a nevelési évet 
befolyásoló statisztikai adatok, partne-
ri kapcsolatok, karbantartási és felújítási 
feladatok elvégzése, a nevelőmunka ér-
tékelése az óvodában, a szakmai és szak-
szolgálati tevékenységek az óvodában, 
az IPR munkacsoport, az óvoda-iskolai 
munkaközösség munkája, gyermekvé-
delmi munka, a leggyakrabban előfordu-
ló problémák, szakmai és szakszolgálati 
tevékenységek az óvodában, személyi és 
tárgyi feltételek.

 � Szintén beszámoló hangzott el a Dó-
zsa György Általános Iskola 2015/2016-os 
tanévben végzett munkájáról. Elhangzott, 
hogy az iskola a tárgyi feltételek vonat-
kozásában saját bevételekből, pályázatok-
ból, alapítványi pénzből gazdálkodik. Az 
alapítvány bevétele kisebb adományokból 
származik. Az iskola részt vett a TÁMOP 
3.3.14 testvériskolai projektben, melynek 
kötelező rendezvényeit rendben lebonyo-
lította. Az iskolai étkeztetés 2016.01.01-
től az Önkormányzat hatáskörébe került, 
ennek következményeként az ott dolgo-
zó konyhai kisegítő önkormányzati állo-
mányba került.

 � Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi 
Értéktár Bizottság munkájáról, mely el-
fogadásra került. A Települési Értéktárban 
jelenleg 25 érték szerepel a különböző ka-
tegóriákban. Az Értéktár Bizottság 2016. 
május 18-i ülésén felvett értékek: a Ma-
ros hatása Apátfalva településre, Pátfalvai 
parasztolimpia, Népi építészet Apátfalván, 
az apátfalvi nyelvjárás, az önellátó tanyasi 

gazdálkodás és életmód, a Maros-part ál-
latvilága, a Maros-part növényvilága. A bi-
zottság javaslatára 2016-ban megyei érték-
ké nyilvánították az apátfalvi fehérhímzést, 
Bíbic könyvek, Apátfalva helytörténeti 
munkatankönyvei, az apátfalvi festett bú-
tor. Az archaikus népi imák hiánypótlását 
a bizottság elkészítette, megyei értéknek 
javasolták. Az apátfalvi fehérhímzést a 
Megyei Értéktár Bizottság felterjesztette a 
Magyar Értéktárba. Sikerült a falu lakossá-
gát bevonni az értéktári munkába, képek-
kel, gépeléssel, szakdolgozatokkal, aján-
lókkal segítik a munkát.

 � Módosításra került Apátfalva Község 
Önkormányzatának 2016. évi költségve-
téséről szóló rendelet. A módosításra az 
alábbi gazdasági események tették szük-
ségessé: bérkompenzáció, szociális ágazati 
pótlék és szociális kiegészítő pótlék, nyári 
diákmunka miatti előirányzat módosítás, 
iskolatej (óvodások részére) támogatása 
miatti előirányzat módosítás, ravatalozó 
értékesítéséből származó bevétel miat-
ti előirányzat módosítás, 2015. évi (zár-
számadás) beszámoló alapján a 2015. évi 
központi költségvetésből származó támo-
gatások elszámolása, maradvány előirány-
zatok módosítása.

 � Módosításra és elfogadásra került a 
közterület használatáról szóló rendelet.

 � Beszámoló hangzott el az Apátfalvi 
Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde Integrá-
ciós Programjának kétéves működéséről. 
Az IPR menedzsment célja: az integrációs 
program végrehajtásának segítése, az in-
tézményben az IPR munka koordinálása, 
a nevelőtestület ez irányú tevékenységé-
nek segítése, a munkacsoportok műkö-
désének támogatása. Az integrációt segítő 
tevékenységek megvalósítására, mint min-
den évben, három munkacsoportot alakí-
tott ki az óvoda, minden óvodapedagógus 
részt vállalt a hozzá közelálló csoportban.

 � Apátfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárult az ön-
kormányzati tulajdonú fogorvosi ren-
delő magánrendelésre történő használa-
tához a Heidident Kft. részére az alábbi 
időpontokban: hétfő és szerda 18.00-tól 
19.00-ig, kedd és csütörtök 13.00-tól 
14.00-ig.

 � A képviselő-testület a lejárt határide-
jű képviselő-testületi határozatok vég-
rehajtásáról és az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló jelentését 
követően az interpellációkra került sor, 
majd zárt ülés keretében megtárgyal-
ta a szociális igazgatással kapcsolatos 
előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. augusztus

SZÜLETÉS:
08.02.: Antal Emma
Édesanyja: Borbély Judit
Édesapja:   Antal Gábor
Apátfalva, Maros u. 84/A.

08.06.: Janovics Zalán
Édesanyja: Koszta Noémi
Édesapja:  Janovics Dávid
Apátfalva, Széchenyi I. u. 131.

08.09.: Dunai Erzsébet Katalin
Édesanyja: Sántha Ildikó
Édesapja: Dunai Dániel
Apátfalva, Széchenyi I. u. 77.

HALÁLESET:
Antal Ferenc
Apátfalva, Maros u. 57. Élt: 42évet

Veréb Mihályné (Kardos Erzsébet)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 64. Élt: 81 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Balogh-Vigh István és Nagy Brigitta
Apátfalva, Maros u. 140. 
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MAGYARORSZÁG JÖVŐJE A TÉT
(Folytatás az 1. oldalról.)

Brüsszel már egy egész kvótacsomagot el-
fogadott, amelynek része a felső létszám-
korlát nélküli kötelező elosztási mecha-
nizmus, és az, hogy kemény büntetéssel 
sújtanák azokat a tagországokat, amelyek 
elutasítják a kötelező kvótát. A betelepíté-
seket követően pedig megkönnyítenék a 
családegyesítés folyamatát, tovább növelve 
a betelepítettek számát. Jól látható, hogy 
az Európai Unió nem megállítani, hanem 
megszervezni akarja a bevándorlást, ez-
zel minden ellenzéki politikus is tisztában 
van. Ahogyan azzal is, hogy ezt a szándékát 
Brüsszel így vagy úgy, jogi trükkökkel, bí-
róság által, vagy egyéb módon, de keresztül 
akarja vinni. Azok, akik a népszavazás el-
len kampányolnak, akik azt mondják, hogy 
maradjunk otthon, vagy adjunk le érvény-
telen voksot, lényegében biankó csekket 
adnának az uniónak a bevándorlás meg-
szervezéséhez: döntsenek a hazánkról be-
látásuk szerint. Ez elfogadhatatlan! Olyan 
kulturális, gazdasági és biztonsági kocká-
zatot eredményezne, amit nem engedhe-
tünk meg! Brüsszelt csak egy módon állít-
hatjuk meg: ha a magyar emberek világos, 
jól érthető és erős üzenetet küldenek. Az 
Európai Unió a népszavazást, a demokra-
tikus hagyományok egyik legfontosabb és 

legtisztább megnyilvánulását nem veheti 
semmibe. Aki azt mondja, hogy a népsza-
vazásnak nincs tétje, az egyszerűen hazudik.

Azt is mondják, hogy a bevándorlók-
nak inkább segíteni kellene, mint-
sem akadályokat állítani eléjük.

Az uniónak és Magyarországnak védelmet 
kell biztosítania azok számára, akiknek a 
háború, a politikai, vallási, vagy etnikai 
üldöztetés miatt el kell menekülniük a ha-
zájukból. Nem szabad azonban összeke-
vernünk a menekülteket a bevándorlókkal, 
akik a jobb élet érdekében, vagy a nyu-
gat-európai szociális ellátás reményében 
akarnak Európába jönni. A bevándorlók a 
jelenlegi helyzet legnagyobb áldozatai. Ál-
dozatai az embercsempészeknek, akik élet-
veszélyes tengeri vagy szárazföldi utakon, 
embertelen körülmények között szállítják 
őket, és áldozatai a terrorszervezeteknek, 
akik a soraik közé épülve próbálják folya-
matosan fenyegetésben tartani a nyugati 
világot. De ami a legfontosabb: áldozatai 
Brüsszel bevándorláspolitikájának, hiszen 
még most sem mondja meg nekik senki 
egyértelműen, hogy ne induljanak útnak, 
ekkora terhelést várhatóan nem bír el Eu-
rópa, sokukat kitoloncolnak majd, és a las-
san évek óta tartó uniós politikai-döntési 
válságban a jövőjük bizonytalan.

Milyen lehetőségei vannak a kor-
mánynak a további intézkedésekre?

A magyar kormányra az elmúlt években 
állandó nyomást gyakoroltak az euró-
pai politikai életben, vagy éppen a nyil-
vánosság előtt, a sajtón keresztül, mert 
nyíltan szembefordult Brüsszel beván-
dorláspolitikájával. Határozottan kije-
lentettük, hogy a hazánkról nem dönt-
hetnek nélkülünk és nyíltan kimondtuk, 
hogy meg kell védenünk a határainkat, 
mert az ellenőrizetlen bevándorlás nö-
veli a terrorizmus kockázatát. Mindezt 
ma már a biztonságpolitikai szakértők 
mellett számos európai ország és politi-
kus is elismeri. Brüsszel a határok védel-
me helyett azonban még most is a kvótát 
erőlteti. A magyar kormány legfonto-
sabb feladata, hogy megvédje Magyar-
országot, az előttünk álló küzdelemben 
azonban minden magyar ember segítsé-
gére, támogatására szükségünk van. Ar-
ra kérek mindenkit, hogy október 2-án 
mondjon nemet Brüsszel bevándor-
láspolitikájára. Mondjunk nemet arra, 
hogy Brüsszelben vagy bárhol máshol 
dönthessenek a hazánkról, a gyermeke-
ink jövőjéről. Ne kockáztassunk, védjük 
meg Magyarországot!

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesí-
ti a lakosságot, hogy a 2016. második 
félévi magánszemélyek kommunális 
adója, a gépjármű súlyadó és az ipar-
űzési adóelőleg kamatmentes befizetési 
határideje

2016. szeptember 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi 
pótlék kerül felszámításra.

A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a felszámítás időpont-
jában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 

az ARADI VÉRTANÚK tiszteletére tartandó megemlékezésre
2016. október 6-án csütörtökön 17 órára a Szoborkertbe.
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TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL

Tisztelt Lakosság! 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. 
pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre évek óta a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján kerül sor. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehaj-
tási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában. 

Április 1. napjával létrejött az úgynevezett állami Koordináló szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), mely új állami szereplőként jelenik meg a hulladékgazdálkodási feladatellátás területén. 
Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016 április 1-jétől alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos 
tervét, határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, 
ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését.
Feladata többek között a közszolgáltatási díjnak az igénybevevőktől történő beszedése (számlázási, díjbeszedési és 
behajtási feladatok), majd bizonyos költségkalkulációk és meghatározott szempontok (felmerülő közvetlen és köz-
vetett költségek) alapján szolgáltatási díj megfizetése a közszolgáltató részére. 

A közszolgáltatást településünkön jelenleg is és a jövőben is – közszolgáltatási szerződés alapján – a Csongrád Megyei 
Település tisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) fogja ellátni. Mind a Közszolgáltató, mind Önkor-
mányzatunk köteles az NHKV Zrt.-vel együttműködni a feladatellátás kapcsán (rendszeres adatszolgáltatási feladatok). 

A lakosságot érintő díjszabást a kormányzati tervek alapján egyelőre nem módosítják, azonban a lakosság által meg-
fizetett díjak kiszámlázását, beszedését és behajtását 2016. április 1. napjától az NHKV Zrt. jogosult végezni, mely 
tevékenységet legfrissebb információink szerint még nem kezdte meg, erre azonban ráhatása sem Önkormányza-
tunknak, sem a Közszolgáltatónak nincs, ezért kérjük szíves türelmüket. 

Fontos kiemelni, hogy a lakosság bejelentési kötelezettsége (adatváltozás, igénybevétel módosulása, lakatlan ingat-
lan bejelentése, gyűjtőedény, stb.) továbbra is a Közszolgáltató felé áll fenn: 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.

telefon: (0662) 777-111 Fax: (0662) 777-112
email: ttkft@telepulestisztasag.hu
honlap: www.telepulestisztasag.hu

ÚJ IDŐPONTBAN A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!
Októbertől minden hónap második hétfői napján kerül elszállításra a szelektíven összegyűjtött szemét.

 Az időpontok: 2016. október 10.
  2016. november 14.
  2016. december 12.
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MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK 
APÁTFALVÁN

Ügyfélszolgálati busz jön szeptember 20-án Apátfalvára, 
melyben a helyszíni ügyintézésre lehetőségét. 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett mobil ügyfélszolgálat megyei körútja 
során olyan nagyobb lélekszámú településeket érint, ahol egyébként ügysegédek által történik a személyi okmányokkal kap-
csolatos ügyintézés. A jelenleg működő Kormányablaktól viszonylag távol eső településeken általában 2–3 órát tölt majd a 
busz. A várható igényektől függően ez egy–egy helyszínen 10–15 fő ügyintézését teszi lehetővé.  
Az ügyfeleknek elsősorban személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügy-
intézésre van lehetőség a mozgó Kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges NEK adatlap is igényelhető és ügyfél-
kaput is lehet nyitni. A műholdvevő antennával felszerelt kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére 
bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
Öt munkanap alatt a megye hét járásának 14 településén találkozhatnak a road show során a mozgó kormányablakkal. A ma-
kói járásban az alábbi két településen fogadjuk majd az ügyfeleket:

Szeptember 20. kedd –Makó járás

Apátfalva 13:00–16:00 
Polgármesteri Hivatal előtt (Apátfalva, Templom utca 69.)

  
További információk az ügyfélszolgálattal kapcsolatban:
 • idő- és térbeli korlátokat áthidaló mobilizálható ügyfélszolgálat,
 • okmányirodai/kormányablakos ügyintézés az ország bármely pontján, az alábbi ügyekben: 

SZEMÉLYES OKMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Személyazonosító igazolvány ügyintézés;

Útlevél ügyintézés;
Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés;

Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció;
Ügyfélkapu regisztráció;

Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, megrongálódott személyi okmányok cseréje
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KAKASOKAT ADOMÁNYOZOTT 
AZ APÁTFALVI ÖNKORMÁNYZAT

Remekül működik az értékterem-

tő közmunka Apátfalván. Ez mi 

sem bizonyítja jobban, hogy sa-

ját termesztésű burgonyát és sa-

ját nevelésű kakast tudtak adomá-

nyozni több mint 200 lakosnak.

Több mint 200 apátfalvi gyermekvédelmi 
támogatásban részesülőt és közfoglalkoz-
tatottat ajándékozott meg a helyi önkor-
mányzat. Családonként egy nagy kakast, 
illetve 5 kiló burgonyát kaptak. Szekeres 
Ferenc polgármester elmondta, a zöldség 

és a szárnyas is helyi termelésű, tenyész-
tésű, a Start Munkaprogram keretén belül.

„Azért gondoltunk erre az adományozás-
ra, ugyanis ez egy bérkiegészítés a csalá-
dok részére, hiszen megdolgoztak értük 

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette, 
idén már 70 mázsa burgonya termett, il-
letve két fázisban 800 és 600 darab ba-
romfi érkezett a településre. – A 600 darab 
jószágból lehetőségünk lesz osztást szer-
vezni, szociális alapon. Emellett még év 
végén szeretnénk feldolgozott sertéshúst 

is adományozni, hús, hurka, kolbász és 
pörkölt formájában.”
Mindenki nagyon örült az adománynak, 
sokaknak nagy segítséget jelentett. Berta 
István elmondta, idáig bármilyen kérés-
sel fordult az apátfalvi önkormányzathoz, 
azonnal segítettek neki. A férfi közfoglal-
koztatottként dolgozik.

„A keresetünkhöz képest nagy ajándék ez 
a kakas és a krumpli. A jószágból pörkölt 
készül és hozzá tört vagy sült burgonya” – 
árulta el István. Elmondta, otthon a felesé-
ge a kukta, ő csak a fogyasztó.

„Nagyon jónak tartom ezt a kezdemé-
nyezést, ugyanis sokaknak kevés a pén-
ze” – vette át a szót Darócz Julianna. Ki-
fejezetten örült, hogy egy nagy kakast ka-
pott, mivel elmondása szerint, neki ideje 
és türelme sincs a neveléshez. – „Én in-
kább zöldséges vagyok, így azt megsütöm. 
Azonban a kakast elajándékozom. Van 
egy kedves ismerősöm, barátnőm, akik-
nél nagy tragédia történt a családjában. Ő 
mindig a rendelkezésemre állt.”

(www.makohirado.hu, Gajáta Fanni cikke)

NÉHÁNY ADAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉRTÉKTEREMTŐ 
KÖZFOGLALKOZTATÁSÁRÓL

Több, mint százezer térkő készült, vala-
mint kettőezer ötszáz szegélykő. Ezekből 
a térkövekből tudtak közfoglalkoztatott 
munkatársaink közel kettőezerhatszáz 
méter térkövet lerakni járdaként.
Asztalosműhelyünk és vasas műhelyünk 
dolgozói az intézmények kisebb-na-
gyobb karbantartásait és javításait is 
elvégzik.
Az asztalosműhelyben készültek a 43-as 
főút melletti virágládák, a köztéri padok 
és kukák. Készültek kecskelábú aszta-
lok padokkal, kerti székek a Szigetház-
ba, óvodákba és óvoda konyhára polcok, 
szúnyoghálók. Az ezekhez szükséges 
fémmunkákat vasas műhelyünk dolgo-
zói végezték.

Az önkormányzati sertés-csirke és juh-
telephez elkészültek a szükséges asztalos 
és vasmunkák. Az általános iskola tan-
évkezdéséhez is segítséget nyújtottunk 
asztalosmunkákkal, valamint a konyha 
festés-mázolásával.
Az óvodákban és a Faluházban elkészül-
tek a szükséges festések.
Közterületeink szépen gondozottak, az 
idén sok virágpalántát ültettünk.
Mezőgazdasági programunk növény-
termesztő részében retek, eper, borsó, 
zöldbab, zeller, uborka, burgonya, ká-
pia paprika, paradicsom, erős paprika, 
és tv paprika termesztettek. Legjelentő-
sebb mennyiségeket a paradicsom (több 
mint 3800 kg), a tv paprika (több mint 

800 kg), valamint a burgonya (több mint 
7000 kg) termett.
Az idei évben már biobrikett készítésé-
vel is foglalkozunk, az ehhez szükséges 
brikettáló gép beszerzésre került.
A termelő munka mellett a település 
karbantartás napi feladatai is megol-
dottak. Varrodánkban szép szőnyege-
ket és konfekciódarabokat készítenek 
megrendelésre is.
A fenti felsorolásból jól látható, hogy a 
közfoglalkoztatási programokkal folya-
matosan és jelentős mennyiségben lehet 
értéket teremteni, mely a település éle-
tét könnyebbé teszi, és a közfoglalkozta-
tott munkatársak munkáját hasznossá, 
értelmessé.
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TANÉVKEZDÉS AZ ISKOLÁBAN
Ráhangolódás az előttünk álló tanévre…

AJÁNDÉK AZ APÁTFALVI 
ÓVODÁSOKNAK

2016. augusztus 31-én ajándékokat ado-
mányozott az Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda- Bölcsőde részére a Shell Magyar-
ország makói töltőállomás kirendelt-
ség-vezetője, Restás István Úr. A játék-
eszközöket – homokozóformák, lapátok, 
locsolók, autók – mindhárom tagintézmé-
nyünkben szétosztottuk, azokat a gyerme-
kek az óvodapedagógusok irányításával 
birtokukba vették.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejez-
ni Restás István Úrnak a támogató, önzet-
len felajánlásért az óvodás gyermekek és 
az intézményben dolgozó valamennyi kol-
léga nevében.

Pappné Zsótér Eleonóra Erzsébet 
intézményvezető, 

Luczó Anikó 
intézményvezető-helyettes

2016. augusztus 26-án iskolánk nevelőtestülete csapatépítő 
tréning keretében kenu túrát szervezett a Maroson. Kollé-
gáim nagy lelkesedéssel vágtak neki az erőpróbának. Csodá-
latos élménnyel lettünk gazdagabbak ezen a napon. Köszön-
jük, hogy az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a 
kenukat.
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
Langó kereszt és kápolna 
a királyhegyesi és apátfalvi út 
kereszteződésénél
Előbb csak a kereszt volt meg. 
A kápolna előtt álló Langó keresztet Lan-
gó Mihály és felesége Balog Anna állíttat-
ta 1866-ban, Isten dicsőségére. A kereszt 
a környék népes tanyavilágának (kb. 400 
tanya) kedvelt ájtatossági helye volt: pén-
teki és vasárnapi ájtatosságra itt gyűltek 
össze a környékbeliek, akik az utak miatt 
vagy más okból templomi misére nem ju-
tottak el. 
A tanyai lakosságnak lelki szüksége lett egy 
kápolna létesítése, amit a jómódú Langó 
Mátyás önzetlenül magára vállalt. Langó 
Mátyás alapítólevelében így rendelkezett: 

„Én alulírt Langó Mátyás, szintén alulírt 
Langó András fia, rkath. hívő, apátfalvi 
tanyai 113. sz. lakos, Szigeti Rozália fér-
je, 3 gyermek: András, Mátyás, és János 
atyja. Isten dicsőségére és a Boldogságos 
Szűz Mária tiszteletére […] az apátfalvi 
határban, a makó-palotai és apátfalva-kis-
királyhegyesi út találkozásánál, a délkeleti 
szegletben a Langó családom által ala-
pítványozott vaskereszt hátamögött saját 
költségemen egy kápolnát építtetek arra 
a célra, hogy a vidék rkat. vallású tanyai 
lakosságának ájtatoskodási helyül, az uta-
soknak viharokban némi menhelyül, az 
arra járó búcsúsoknak pedig üdvös beté-
rőhelyül szolgáljon.”
A terveket Németh István építő-vállalkozó 
készítette, a kivitelezést szintén ő végezte. 
A legenda szerint a kőkerítéssel körbevett, 
meszelt falú, színes üvegablakos neogó-
tikus kápolnát 1900-ban Langó Mátyás 
(1861-1908) és felesége, Szigeti Rozália 
(1864-1932) apátfalvi tanyai 113. sz. alat-
ti lakosok fogadalomból építtették. A tíz-
éves (negyedik elemibe járó) András fiuk 
lába váratlanul lebénult, a közeli tanyai 
iskolából testvére hátán húzta haza. S 
nem gyógyult meg többé. 1899-ben egy 
hatalmas vihar idején a gyerek eltűnt a 
tanyájukból.(elmászott a tanyából) A ka-
tonák és a csendőrök is átfésülték a kör-
nyéket, de hiába. Csak hosszas keresés 

után talált rá egy segítségül hívott katona 
a Langó kereszt tövében. Langó Mátyás 
imái meghallgatásáért hálából építtette a 
kápolnát azon a helyen, ahol a fiúra ráta-
láltak. 1900-ban a kisfiú térdízületi gyul-
ladása kiújulásába az építés évében bele-
halt, 11évesen.
Szűcs János plébános szerint Langó Má-
tyás jóravaló, buzgó katolikus, aki fél éj-
szakákat is elimádkozik tanyája sarkán 
lévő kereszt előtt. 
A kápolnát Szűcs János apátfalvi plébános 
1900. augusztus 16-án, Havi Boldogasz-
szony tiszteletére és búcsúnapjára szentel-
te fel. Az építés évében készült a 16 tégla-
oszlopos kerítés is a jószágok ellen, mely-
nek valamennyi pillérére vaskereszteket 
helyeztek. A helyiek sajátjuknak érezték 
és igen kedvelték a kápolnát, amely fehér-
re meszelt falával, színes üvegablakaival és 
szép arányaival valóságos ékszerként il-
leszkedik a tájba. 
A nép ezrével vett részt a beszentelésen, 
és aligha fogok csalódni abbéli előrelá-
tásomban, hogy a kápolna látogatottsá-
ga csakhamar felül fogja múlni a szegedi 
Lengyel-kápolna látogatottságát. – írja a 
plébános. Neogótikus stílusban épült. 
Arányos, kellemes hatású épület. Csúcsíves 
ablakaival, ívsoros főpárkányával, az apos-
toli kettős keresztekkel, vakítóan fehér fal-
felületével fölhívja magára a figyelmet. 
Berendezése: téglából és cementből ké-
szült oltárlap, állítható oltár, oltárterítők, 
oltárpárnák, feszület, gyertyatartók, fából 
faragott Mária szobor, virágtartók, szen-
teltvíz tartó. 
Szűcs János szerint:
A kápolna kicsiny, de a közítélet szerint 
nagyon szép, a nép nem győzi bámulni 
színes ablakait, szép Mária szobrot, de kü-
lönösen a téglatetőzetet. Az orosz katonák 
az ereklyétől 1944-ben megfosztották, de 
1993-ig miséztek benne. 
1995-ben betörtek a kápolnába. 
1993-tól egy ideig nem miséztek benne, 
napjainkban ismét odazarándokolnak az 
apátfalvi hívek búzaszentelőkor, a kápol-
na búcsúnapján (augusztus 5. Havi Bol-
dogasszony napja) és terményáldáskor. 

Búcsúján az apátfalviak ételt: bélest, po-
gácsát, kalácsot visznek magukkal, s kör-
bekínálják egymást a kápolna udvarán, 
melyet kívül-belül virágokkal díszítenek.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel 
mellett
A kápolna nemcsak építészeti különleges-
ség, hanem a 19. század végi paraszti val-
lásosság és közösségi szerepvállalás szép 
emléke. A kecses arányaival, vakító fehér 
falaival figyelmet keltő kis épület a mel-
lette elhaladó utak kereszteződésében a 
régi korok életét idézi. Határbeli kápolna-
ként, közösségi imahelyként nincsen párja 
megyénkben.

Bárkányi Ildikó Szeged  
Móra Ferenc Múzeum

„Minden, ami Csongrád megye!”
Ezzel a jelszóval rendezte meg 2016. au-
gusztus 20-án Szent István-napi rendez-
vényét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark. 
Közel hatvan standnál mutattuk be a 
Csongrád megyei települések képviselői 
a megye népművészeti örökségét, kultu-
rális, gasztronómiai értékeit, és kézműves 
hagyományit.
Az Apátfalva Települési Értéktár Bizottság 
a helyi népművészet kincseiből készített 
kiállítást. 
A látogatók nagy érdeklődéssel nézték az 
apátfalvi fehérhímzést, a nagy selyöm-
kendőt, a testhönállót, a virágmintás tá-
lasfogast. Csak néhányan tudták kitalál-
ni, hogy mi is az a hangszer, ami előttük 
látható, és a tanyasi házaknál akár egy 
kisebb bálat is tudtak rendezni a zenéje 
mellett. A fő mezőgazdasági terményünk 
a búza és a kukorica mellé kiállítottuk a 
marosi homokot is, hisz sok apátfalvi élt 
hajdanán a marosi homok kitermelésé-
ből. Többen érdeklődve lapozgatták a 
Bíbic könyveket és az Apátfalváról meg-
jelent kiadványokat. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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A Marosvidék folyóirat most meg-
jelent számában olvashatunk a megyei 
értéktárba felvett különleges és nagyon 
munkás Apátfalvi fehérhímzésről. Vargá-
né Antal Ilona írásában bemutatja hogyan 
imádkoztak régen közösen a nagyszü-
lők az unokákkal. Ezeken az alkalmakon 

közösen mondták a család régi imáit 
(Ánafa letelepedett…, én lefekszem én 
ágyamba..), így tanulták meg a fiatalok is, 
hogy azután majd ők is továbbadhassák. 
A Marosvidék folyóirat a XVII. évfolyamá-
ba lépett. A közel 20 év alatt Apátfalván is 
többször volt író-olvasótalálkozó, kiállítás, 

sok cikk jelent meg falunkról, és a folyó-
irat képviseltette magát Simon Mihályné 
által szervezett virágkiállításokon, és falu-
napokon is. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona

AUGUSZTUS 20-A 
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPE

(Részlet az ünnepi beszédből)

Szent István királyunk az állandóságot, a 
magyar nemzet és közösségünk örök ösz-
szetartozását, fennmaradását hirdeti.
Néha, amikor az ember rátekint Szent Ist-
ván tiszteletet és erélyt parancsoló szobrai-
nak valamelyikére, már–már azt hihetné, 
talán nem is földi ember volt. De tetteiből, 
és művéből mégis látszik az a hazáját és 
népét nagyon szerető ember, aki szilárd 
hitével, eltökélt szándékával és kitartó 
munkájával egy nemzetből valódi államot 
szervezett.
Nem volt egyedül, hiszen ezt a munkát 
ősei kezdték meg. Apja, Géza munkája ki-
jelölte már számára az örökséget és a fel-
adatot, de ehhez a hatalmas munkához ne-
ki kellett felnőnie és valódi királlyá válnia.
Vajkból István lett, a nomád népből pedig 
ország. Nem magáért tette, hanem értünk 
magyarokért.
Szent István nagysága azonban nem csak 
az emberi tetteiben rejlik, hanem abban, 
hogy Magyarországot a test – szellem–lé-
lek oszthatatlan hármasában alkotta meg, 
és nem feledkezett meg arról, hogy tökéle-
tes művet csak az Isten szolgálatában lehet 
alkotni. Nem a kétségbeesés, hanem vég-
telen szeretete indította arra, hogy halála 
előtt Szűz Mária, a Boldogasszony oltal-
mába ajánlotta országát és vele a Magyar 
Szent Koronát, mely a halandó nagyokkal 
ellentétben azóta is itt van velünk, s üzen 
a legnehezebb időkben is: nem vagytok 
egyedül, ne féljetek,
Nekünk, kései utódoknak az a rendelte-
tésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, 
amit Szent Istváni-útnak nevezhetünk. 
Tanuljunk más népektől, ugyanakkor 

őrizzük meg mindazt, ami a miénk és 
adjuk tovább nemzedékről nemzedékre! 
Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk va-
lamit a közösségért, hogy megújítjuk azt, 
ami esetlegesen elromlott a történelem 
viharaiban, felvállalunk új dolgokat, és 
azért keményen küzdünk. Igyekezzünk 
szebbé tenni mások életét, építsünk egy 
kiszámítható, szebb és biztonságosabb jö-
vőt, hogy újabb 1000 év múlva is itt álljon 
Magyarország!
Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhe-
tünk az anyaföld adta javaknak. Magyarul 
fognak beszélni a Kárpát-medencében, 
magyar népdalokat énekelnek, magyar 
néptáncot táncolnak.
Példaként kell állnia előttünk, ha hiszünk 
valamiben, ha úgy gondoljuk, hogy em-
berek életét tehetjük jobbá, hiszen tud-
juk, hogy igenis a jövő minket igazol. Ki 
kell állnunk az ország és Európa elé, és 

vállalnunk kell, mind a felelősséget, mind 
az esetleges ellenségeket, mert amíg eny-
nyien leszünk ezen az úton, Magyarorszá-
got soha nem fogják legyőzni!
István kora és napjaink kora is egy új világ. 
Valami újnak a kezdete, egy kemény mun-
kával megteremtett új világnak, ahogy az 
új kenyér is mindig a jól végzett munka 
eredménye, ami táplálékul szolgál nekünk, 
ugyanígy István király tettei, a magyar 
népnek táplálékul, iránymutatóul szolgál-
tak a történelem során és ma is. Megállja a 
helyét mindaz, amit ő ránk hagyott, irány-
ként meghagyott nekünk.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kí-
vánok Önöknek, mindnyájunknak–hitet, 
erőt, egészséget, s mindenek felett a mun-
kához az élethez nyugalmat és békességet!

Kiszely Jánosné 
települési képviselő
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A CSANÁDAPÁCAI KAKASFESZTIVÁL 
FŐZŐVERSENYE

2016. augusztus 13-án indult kis csapa-
tunk Csanádapácára a X. Kakasfesztiválra. 
Jó kedv és vidámság volt a jellemző már 
útközben is. Érkezés után kaptunk 3 db 
hatalmas méretű kakast, amit a fiúk dara-
boltak össze. Mi, lányok nagy szorgalom-
mal a hagymát tisztítottuk és aprítottuk. 
Kb. 9 órára minden a helyére került.
Lelkes hölgyek és urak serénykedtek a 
bográcsok körül késekkel, kanalakkal, 
fűszerekkel, kötényben, vagy olyan ru-
házatban, melyet szívesen „áldoztak fel” 
a 36 bogrács alól szivárgó tetemes meny-
nyiségű füstös, fűszeres és utánozhatatlan 
aromának. Ahogy az idő múlt, a hangulat 

is egyre vidámab-
bá vált. Ott tudtuk 
meg, hogy nem-
csak a kakaspör-
költet, hanem a 
legjobb pogácsát is 
díjazzák. Nekünk 
pogácsánk nem 
volt, de bátrak vol-
tunk és Liptákné 
Margitka finom di-
ós bélesét beneveztük a versenybe! Mint 
később kiderült, nem hiába!
Az időjárás nagyon kegyes volt a rendez-
vényre látogatók népes táborához.
Alig vártuk, hogy elkészüljön a finom ka-
kaspaprikás, amit hozzáértő mesterszaká-
csok bíráltak.
Dél tájában megettük, amit főztünk, leszá-
mítva azt az adagot, amivel a nagyérdemű 
zsűri elé járultunk
Aztán következett az eredményhirdetés. 
Óriási örömünkre harmadik helyezést ért 
el a 36 résztvevő közül a MI PÖRKÖL-
TÜNK, amit köszönünk fő „séfünknek” 
Kiszely Janinak és fő segítségének Lipták 
Misinek! És még nincs vége… A legjobb 
pogácsa kategóriában Margitka diós bé-
lese is harmadik helyezést ért el. Kupát és 
oklevelet vettünk át a zsűritől nagy taps 
kíséretében.
Egy jókedvű sikeres napot töltöttünk 
Csanádapácán. Az ifjúsági Klub tagjai is 

kivették a részüket a munkából. Közösen 
értük el ezt a sikert, amit még sokáig fo-
gunk őrizni az emlékeinkben!

Kiszely Jánosné
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XVI. MAROS MENTI KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ

Nagy örömünkre ismét megrendezhettük 
a Maros Menti Nemzetiségi Kulturális Ta-
lálkozót immáron 16. alkalommal.
A kulturális találkozó az „együttélés” je-
gyében zajlott kitűnő előadók meghívá-
sával, akik bemutatták a nemzetiségek 
zene és tánckultúráját, amely a mai napig 

megőrző, színező és összekötő szerepet 
játszik a befogadó népek kulturális életé-
be. Láthatta a nagyszámú érdeklődő, hogy 
fellépőink nemcsak a régebbi feledésbe 
merült hagyományok hű őrzői, hanem az 
újkori nemzeti kultúrák kialakításához, 
színezéséhez is hozzájárultak.
Fellépőink voltak: A szegedi suhancok 
néptáncegyüttes, Budapestről a Karaván 
Família cigányfolklór együttes akiknek 
műsorukban cigány népdalok szerepeltek 
a balkántól – Andalúziáig, saját stílusukra 
formálva. Tintér Gabriella népdalénekes, 
népzenész, a népművészet ifjú mestere, aki 
csodálatos hangjával magyar és cigány nép-
dalokat énekelt. Őt követte a magyar nép-
tánc kitűnő és egyedülálló előadója Berecz 
István. A kétszeres aranysarkantyús tánco-
sunk elkápráztatta táncával a nézőközönsé-
get. Természetesen nem maradhatott el az 
apátfalvi cigány közösség tánc és zene kul-
túrájának a bemutatása sem az apátfalvai 

cigány folklór együttes szereplésével. A kul-
turális találkozónkat a jó hangulatú szóra-
kozás zárta kitűnő sztárvendégeink Bódi 
Guszti és Margó, Sihell Ferry és Henna 
meghívásával. Az utcabálon a talpalávalót 
a Károlyi Trió szolgáltatta.

Károlyi Sándor 
CNÖ elnök

IDŐSEK VILÁGNAPJA
A LEGNAGYOBB MŰVÉSZET

A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rádrakott igádban.
Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás

a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogvatart minket.
Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!
S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsinyre.
S ha ezt a munkát is elvégzed
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:

„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“

(Túrmezei Erzsébet)

Az Idősek Világnapja (október 1.) alkal-
mából Apátfalva Község Önkormányza-
ta nevében e kedves verssel szeretném kö-
szönteni idősebb és idősödő lakosainkat!
Nagyon jó egészséget, és boldog, nyugdí-
jas hétköznapokat kívánunk!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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TÉRTÁNC TÁBOR HOLLÓKŐN
A Dózsa György Általános Iskola az idén 
júniusban, immár második alkalommal 
vett részt Budapesten, a Hősök terén a 
TérTánc koncerten. Fischer Iván a világ-
hírű Fesztivál Zenekar karnagya, azt sze-
retné, ha a TérTánc nem érne véget a kon-
certtel, hanem legyen utána valami más is, 
ami a gyerekeket összefogja.
Így kapcsolódott be a projekbe a (DIA) 
akiknek az volt a feladata, hogy fog-
ják össze a TérTáncos és nem TérTáncos 
gyerekeket.
Így adódott, hogy az idén első alkalommal 
megrendezték a TérTánc tábort. A tábor 
Hollókőn volt egy gyönyörű környezetben, 
ahol minden iskolából 5 gyermek vehetett 
részt azok közül, akik részt vettek a Tér-
Tánc koncerten. Négy felejthetetlen napot 
töltöttünk ott, ahol olyan pozitív élménye-
ket szereztünk, amiket életünk végéig nem 
fogunk elfelejteni.
Míg a gyerekek külön csoportokban dol-
goztak a tábor folyamán, mi felnőttek 
azon dolgoztunk, hogy folytassuk ezt a 
dolgot a TérTáncon kívül is, mindenki a 
saját iskolájában.
A tábor a kölcsönös bizalomra és elfoga-
dásra épült. Közösen hoztuk létre a tábor 
szabályait, közösen döntöttünk minden-
ről, egy nagy közösségként éltük meg a 
tábor napjait.
A tábor elsődleges célja az volt, hogy hát-
rányos és nem hátrányos helyzetű gyere-
kek, el tudják fogadni egymást, nyíljanak 
meg egymás és a felnőttek előtt úgy hogy 
kölcsönösen tudjuk egymást segíteni. Ta-
nuljanak meg kommunikálni, nyíltan tud-
janak beszélni problémáikról.. Egymáson 
csak úgy tudunk segíteni, ha megtanulunk 
kölcsönös bizalommal egymás felé for-
dulni. A tábor folyamán a sok közösség-
formáló játék mellett, szituációs játékokat 
játszottak a gyerekek, különböző vitaté-
mákat dolgoztak fel, életreszóló barátsá-
gokat alakítottak ki. A tábort a gyerekek 
eredményesnek ítélték meg, sokkal maga-
biztosabbá és nyitottabbá váltak, hatéko-
nyabban tudtak egymással kommunikálni, 
érvelési technikájuk, érzelmi intelligenci-
ájuk fejlődött.

A D I A trénerei és mi résztvevő pedagó-
gusok azon dolgoztunk, hogyan tudjuk 
megismertetni itthon a saját iskolánkba 
azokat a módszereket amivel tanulóink 

mindennapjait segíteni tudjuk ahhoz 
hogy értékes felnőttekké váljanak.

Csenteri Andrea, 
a Tér Tánc apátfalvi vezetője

TÉRTÁNC–KONCERT 
ÉLMÉNYTÁBOR 2016.

Emlékszem még arra a 7 fős csapatra, 
amely Apátfalváról indult nagy remé-
nyekkel, köztük azzal, hogy minden-
kinek lesznek új barátai és nagyszerű 
élményekkel gazdagodik a banda min-
den tagja.
A mi kis csoportunk ért Hollókőre a 
leghamarabb. A lányok is kaptak egy 
házat, és mi fiúk is. Az általunk „birto-
kolt” házba még jött két ember, akikkel 
nagyon jól összebarátkoztunk. Mikor 
már minden csoport odaért, meg-
ismerkedtünk a táborvezetőkkel és 

szabályokat tisztáztunk és teremtet-
tünk közösen. Aztán színcsoportokra 
osztódtunk, én kék lettem. Kaptunk 
kulacsokat, mert melegben fontos a 
folyadékpótlás. Ezek után beindultak 
a programok a napok során. Kialakult 
mindenkiben egy vagy két kedvenc. A 
legsikeresebb programok ezek voltak: 
Tábortűz, ahol mindenki énekelt. Drá-
ma, ahol Zoli és Barbi ügyéről volt szó. 
Társasozás, ahol ismeretlen játékokat 
próbáltunk ki. Bizalompróba, ahol bi-
zalomjátékokat játszottunk.
A tábor végén pedig csináltunk egy 
nagy „tenyérfát” ami az összetartást 
jelképezte.
A tábor minden gyereknek tetszett, sok 
élménnyel tértünk haza és sok új bará-
tot szereztünk. Tehát megvalósult re-
ményekkel értünk haza Apátfalvára.

Mátó Domonkos 7. osztály
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LÁTOGATÁS A KORDA FILMSTÚDIÓBAN

Augusztus 24-én az Apátfalvi Ifjúsági Klub 
néhány tagjával ellátogathattunk Etyekre, 
a Korda Filmstúdióba. A Nemzeti Műve-
lődési Intézet által életre hívott Közösségi 
mozi és médiaműhely országos program 
keretén belül.
Először a névadó Korda Sándor életéről 

és munkásságáról tudhattunk meg pár ér-
dekes információt, például, hogy három 
alkalommal utazta körbe a világot saját 
hajóján. Ezen túl a filmezés történetéről 
láthattunk képeket és korabeli eszközö-
ket is megtekinthetünk, melyek segítségé-
vel folyt a filmvetítés. Jelmezeket, díszlet 

maketteket és optikai illúziókat is megcso-
dálhattunk, melyeket a filmforgatásokon 
használnak. A következő helyszínen a vízi 
jelenetek felvételére szolgáló kismedencét 
és az ehhez tartozó effekteket figyelhet-
tük meg. Ezután a green schreen haszná-
lata került bemutatásra. Esett szó arról is, 
hogy hogyan vehetjük észre, ha zöld háttér 
előtt vették fel a jelenetet. Tovább halad-
va a maszkok készítéséről láthattunk egy 
rövid videót, majd a rajzfilmek készíté-
sének módjába és lépéseinek trükkjeibe 
nyertünk betekintést. Rövid szünet után 
a szabadban folytattuk utunkat, ezúttal a 
díszletek közé. Elkalandoztunk az ókori 
Rómába, a Colosseum környékére, majd 
Brooklyn utcáin barangoltunk. Az előb-
biben a Borgia című amerikai sorozatot 
forgatták, utóbbi a Hellboy 2 díszlete volt. 
Sok szép emlékkel tértünk haza. Ezú-
ton szeretnénk megköszönni Apátfalva 
Község Önkormányzatának és a Nemze-
ti Művelődési Intézetnek a felejthetetlen 
pillanatokat.

Antal Kamilla

A MAJORETTE CSOPORT BOGÁCSI FELLÉPÉSE
Idén először eljutottunk az Apátfalvi Tini 
Majorette csoporttal Bogácsra, ahol sike-
rekben gazdag és élményekkel teli szóra-
kozásban volt részünk. A Bogácsi Termál-
fürdő biztosított nekünk teret a szerep-
lésre, a fürdő egész területén. Napjaink 
javarészt fellépésekkel, próbákkal, és für-
dőzéssel teltek. Az előadásaink pedig ha-
talmas sikereknek örvendtek, rengetegen 
gyűltek körénk, fényképeztek, videóztak, 
és gratuláltak. Reggelenként csodás reg-
gelivel vártak minket. A délelőttök folya-
mán előadtunk nagysikerű táncainkat a 
zenekar kíséretében. A másfél órás mű-
sorunkat hatalmas tapssal díjazták. Kép 
készítések és a gratulációk fogadása után 
minden nap finom és választékos ebéd kö-
vetett. A délutánok folyamán próbáltunk 
egy keveset, de javarész a hatalmas fürdő-
ben szórakoztunk, vagy aki szeretett volna, 
az kipihenhette a délelőtti fellépésekkel 
járó fáradságos, de élvezetes munkát. A 

szállásunktól nem messze voltak a boros-
pincék, ahol nagyon sokat táncoltunk és 
igazán jól éreztük magunkat a zenekaro-
sokkal együtt. A délutáni szieszta és az 
esti szórakozás között még lehetőségünk 
nyílt a helyi vidámpark meglátogatásá-
ra is. Külön köszönet jár Csetneki László 
séf úrnak, a szeretetteljes vendéglátásért. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Szekeres 
Ferenc polgármester úrnak, hogy támoga-
tott minket és ennek a támogatásnak hála, 
újabb sikereket és élményeket szereztünk. 
Mátó Mátyásnak és Mátó Mátyásnénak 
pedig a felkészítést.

Apátfalvi Tini Majorette Csoport
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NÉPI ÉLETMÓD TÁBOR A SZIGETHÁZBAN
2016. augusztus 08-ától 12-ig, egy hetes 
népi életmód tábort tartottunk a Sziget-
házban 24 gyermek részvételével.
A hét folyamán beszélgettünk Apátfalva 
címeréről, neves épületeiről, ünnepeiről 
és a faragott deszkaoromzatokról.
Ezenkívül kézműves foglalkozásokat is 
tartottunk: övet szőttünk, csutkababát-, 
szárazvirágdíszt-, és ablakdíszt készítet-
tünk. Az Önkormányzat jóvoltából, Pintér 
Attila segítségével kipróbáltuk a Szigetház-
ban levő agyagozókorongokat. Fazekas-
né Gila Gyöngyi vezetésével házi tésztát 
készítettünk.
Lovaskocsikkal ellátogattunk a Beke Lo-
vas Szállásra, ahol a tanyasi önellátó gaz-
dálkodásról és az állatokról beszélgettünk.
Utolsó nap ellátogattunk a Langó Hagyo-
mányőrző házba, ahol a gyerekekkel népi 
játékokat játszottunk.

A gyerekek jégkrémet és Veréb Anett jó-
voltából őszibarackot is kaptak.
Köszönjük szépen a segítséget: Apátfalva 
Község Önkormányzatának, Pintér Atti-
lának, Fazekasné Gila Gyöngyinek, Beke 
Mihálynénak, Langó Imrének és felesé-
gének Rózsikának, Lipták Mihálynak és 

feleségének Margitkának, Darócz Károly-
nak és Paku Józsefnek, a Szigetház dol-
gozóinak: Hajdani Zsófiának és Antalné 
Editnek, és a két diákmunkásnak Makra 
Nikinek és Kerekes Józsefnek.

Beke Margit táborvezető és a gyerekek.

 „3,5 év,      töretlen siker,        jó hangulat,       
csapatszellem,       Helén, s a tehén,          

A tintásüveg,        A windsori víg nők,       
Falunapok,          Csanádpalotai Színjátszó 

Találkozó,       Kiszombor-       
Kukoricaútvesztő,     megemlékező műsorok 

(Pódium Színpad - Apátfalva) 

 

MEGHÍVÓ 
 

Ha már régóta gondolkodik, hogy csatlakozzon hozzánk, mert 

kedvet érez kipróbálni magát, egy jó hangulatú csapatban 

vagy csak szeretne bepillantást nyerni a munkánkba, 

AKKOR EZ A MEGHÍVÁS ÖNNEK SZÓL! 

 

Szeretettel várjuk leendő tagjainkat 2016. szeptember 23-án 
17.30-tól a Faluház udvarán megrendezésre kerülő szalonnasütéssel 
egybekötött meghallgatásra. 

 

Amit garantálunk: jó hangulat, jó társaság, csapatmunka 

Amit kérünk: Kedvenc vers vagy prózarészlet felolvasása 
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NYÁRI IDŐSZAK A SZIGETHÁZBAN
Július 1-én a gyógypedagógusok évzárót 
tartottak a Szigetházban, egy kolléganő-
jük nyugdíjba vonulását is megünnepelték, 
az esemény egy baráti társaság keretében 
zajlott.

Július 4-től 8-ig Az Apátfalvi Ifjúsági tá-
bort fogadta a Szigetház, Langó Csaba, 
Antal Eszter és Imre Krisztofer vezetésével. 
Színes programok mint pl. tánc, mozi.
Az egyik nap csúcspontja a pizzázás volt,a 
második meglepetés amikor bűvész elő-
adó érkezett. A Tábort pénteken szalonna-
sütéssel zárták.

Július 9-én A szegedi Judo Iskola érkezett 
kenutúrára, majd bográcsozásra került sor. 
Nagy élményekkel távoztak.

Július 16-án Mátó Mátyás szervezésével az 
Apátfalvi fúvószenekar és mazsorett cso-
port tisztelte meg a Szigetházat. Zenéltek, 
táncoltak, kellemesen töltötték el az időt.

Július 18-án Mezőhegyesről érkezett Ka-
tonai és Ifjúsági tábor. Kenuzást vettek 
igénybe, majd a makói kalandparkban 
zárták a napot.

Július 25-től 29-ig a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Károlyi Sándor és csapa-
tának adott helyet a Szigetház. A tábor 
vezetését ifj. Károlyi Sándor, Nagy Nán-
dor, Juhász Mária végezte. A gyerekek 
megismerkedhettek a cigánytánccal, 
cigányzenével és a cigány nyelvvel. Fo-
ci csapatokat állítottak össze vegyesen 
fiúkból, lányokból. Mérkőzést az iskola 
udvarán játszottak. Mindemellet több-
fajta vetélkedő, kvíz játék szerepelt. Az 
agyagozó korongok is kipróbálásra ke-
rültek, amit a gyerekek nagy örömmel 
és szívesen fogadtak. A foglalkozást Pin-
tér Attila nagy türelemmel és odaadással 
mutatta be. A tábor zárását egyik nap a 
mórahalmi, a második nap a makói für-
dővel zártak.

Július 30-án 25 fős csoport Kenutúrán 
vett részt. A túra után baráti beszélgetés és 
közös főzés volt.

Augusztus 2-től 5-ig Arad megyéből érke-
zett 17 fős csoport.
Duma Árpád és Varga Anikó szervezésé-
vel. A határon túli magyar gyerekek meg-
ismerkedhettek a helyi szokásokkal.
Lovas kocsikázáson és tanya látogatá-
son vettek részt, a Langó házat is meg-
tekintették. Csenteri Andrea néptánc 

bemutatót tartott, amin a gyerekek is 
részt vehettek.

Augusztus 6-án 40-ik házassági évfordu-
lót ünnepeltek, és ennek adott helyet a 
Szigetház. Az esemény lakodalmi hangu-
latban telt el.

Augusztus 8-tól 12-ig Népi életmód tábor 
volt, amit Beke Margit tartott.
A gyerekek elsajátíthatták a tésztagyúrást, 
és különböző kézműves foglalkozással töl-
tötték az időt. Lovas kocsikázáson vettek 
részt, Apátfalva belterületén, illetve a ma-
ros folyó mentén. Megismerkedhettek az 
agyagozással Pintér Attila segítségével.

Augusztus 13-án 30 fős osztálytalálkozó 
volt. Ez a szép szombati nap összehozta 
a rég nem látott barátokat, ismerősöket. 
Bográcsossal ünnepelték a találkozót.

Augusztus 18-án Az Ifjúsági tábor egy itt 
alvásos, sütögetős, beszélgetős filmnézős 
estével zárta le a nyári szünetet.

Augusztus 26-án Az apátfalvi pedagógu-
sok kenutúrán vettek részt.
A visszaérkező tanárokat finom bográcsos 
várta.

Augusztus 27-én az apátfalvi önkormány-
zat közfoglalkoztatott dolgozói kenuzni in-
dultak, amin a polgármester úr is részt vett.

Augusztus 28-án 60 fős keresztelőt tartot-
tak a szigetházban.
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14:00:  Regisztráció 
15:00:  Megnyitó 
15:20:  Programok: 
 Divatbemutató I. 
 Gasztroverseny - Játékos vetélkedő 
 Raffai Vivien énekel 
 Tombolahúzás 
 Legszebb konyhakert díjazása 
 Divatbemutató II. 
 

18:00:  Hídvégi Band 
19:00:  Retro Disco 
 

A díjtalan részvétel lehetőséget nyújt a programok 
megtekintésére és a finomságok megkóstolására! 

csigatészta készítés tészta fűzés kalácsfonás  
csillámtetkó arcfestés csörege kőttes kenyér 

lángos lángos vízenkőtt töpörtős pogácsa  
disznópörkölt babgulyás kalács paradicsomos  
káposzta kakaspörkölt 

 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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ÁLLÁSAJÁNLAT

A Szegedi SZEFO Zrt. (6724, Szeged Tavasz u. 2.) 
Apátfalvi Fióktelepére (6931 Apátfalva, Templom u. 67.)

új divat kötöttáru szalag indításához

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
varrodai szalagmunkásokat keres

az alábbi feltételekkel:

Bérezés:
Bruttó 742 Ft/óra (bruttó 129.000 Ft/hó)

elszámolás módja próbaidő alatt: időbér
elszámolás módja próbaidő után: teljesítménybér

Feltételek:
próbaműveletsoron való megfelelés
minimum 2 éves szakmai gyakorlat

Létszám: 25 fő

Ajánlatunk:
Kimagasló színvonalú munkakultúra
Hosszú távú munkahely biztonság
Nemzetközi vezető divattrend gyakorlati megvalósítása, 
tudásbázis folyamatos fejlesztése

Jelentkezés helye, módja, ideje:
Helye: személyesen 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

Ideje: hétfőtől – péntekig 7 és 12 óra között

Érdeklődés: telefonon a (0662) 554-054-es (mellék: 130);
illetve a (0630) 698-9771-es számon

www.szefo.hu
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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

Munkát keres? 
Ingyenes szállással? 
Válasszon minket!

Csoportos tájékoztatót 
és tesztírást tartunk 
Apátfalván, jöjjön el, 

ismerje meg ajánlatainkat!

Tesztírás helyszíne: 
Apátfalva Faluház

Időpont: 
2016. szeptember 23. 16 óra

TÁJÉKOZTATÓ 
ŐSZI LOMTALANÍTÁSRÓL
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 

értesíti Apátfalva lakosságát, hogy

2016. szeptember 24-én, szombaton 
lomtalanítást végez a község területén.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra 
szánt lomot az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék az ingatla-
nok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállításá-
ra szolgál (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, 
eszköz, ablaküveg stb.). A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési tör-
melékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hul-
ladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohul-
lámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.

Lomtalanítással kapcsolatos 
információ a (0662) 425-231-es telefonszámon kérhető, 
illetve Budai Zoltán (0630) 563-1511-es telefonszámon.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

LAKOSSÁGI 
HIBA BEJELENTŐ 

VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata 
számára fontos a lakosság minél 
hatékonyabb szolgálata. Ezért kér-
jük, hogy a közterületeinket érintő 
javítással, hibaelhárítással kapcso-
latos észrevételeiket jelezzék a Pol-
gármesteri Hivatal (62) 520-040-es 
telefonszámán.

Közreműködésüket 
előre is köszönjük!
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Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
RESTÁS JÁNOSNÉ

Szépkorú lakost köszönthetett az 

apátfalvi önkormányzat szeptem-

ber 3-án. Restás Jánosné szeptem-

ber 2-án született, Apátfalván 90 

évvel ezelőtt. Jelenleg lányával él 

együtt, aki mindenben segíti.

Világ életében a földműveléssel foglalkoz-
tak Restás Jánosné Simon Rozália és csa-
ládja. A tősgyökeres apátfalviak kukoricát 
és búzát vetettek a földjeikbe, illetve serté-
seket, juhokat és teheneket neveltek. Ro-
zika néni egy szem lánya elárulta, szüleik 

egy falusi bálon ismerkedtek meg, majd 
édesapja elszöktette az édesanyját a bálról.
Ez 1948 nyarán történt, majd alig két hó-
nappal később megtartották az esküvőt 
is. Persze, a szüleik tudtak erről – mesélte 
Antal Istvánné Margit, Rozika néni lánya. 
A szépkorú asszonynak egy unokája és két 
dédunokája született.
Rozika néni és férje 1971 óta laknak Apát-
falván, előtte egy tanyán éltek. Párja 12 
évvel ezelőtt hunyt el, azóta mindenben a 
lánya segít neki.

„Minden reggel újságolvasással kezdődik 
édesanyám napja. A szeme nagyon jó, de 
sajnos a hallása kevésbé, így inkább olvas-
ni szeret. Jó időben sétálgatni is eljár. Az 
egyik rokonunk az utcában lakik, oda is át 
szokott menni” – mondta Margit.
Rozi néni nem válogatós, mindent jóízűen 
megeszik. Főleg a húsból készült ételeket 
szereti. Az ünnepi menüben tyúkhúsleves, 
töltött káposzta és töltött húsok voltak a 
terítéken.
Az idős asszonyt nemcsak családja, de az 
apátfalvi polgármester és alpolgármester 
is felköszöntötte. Szekeres Ferenctől és 
Bálintné Siprikó Zsuzsannától a nagy cso-
kor virág mellett ajándékkosarat, illetve 
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő le-
velét kapta.

(www.makohirado.hu-n 
megjelent cikk alapján)

HÍMZŐ ÉS HORGOLÓ SZAKKÖR INDUL
október 5-től (szerdától) minden héten 

a Faluházban, 17 órai kezdettel.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 


