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TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK IFJAI
LÁTOGATTAK HOZZÁNK
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. „Testvér-települési programok és
együttműködések” című pályázatának
köszönhetően vendégül láthattuk egy
hosszú hétvégére Erdélyből, Apácáról
testvértelepülésünk ifjait. A fiatalokat elkísérte Bölöni László polgármester úr is.
Február 3-án, pénteken késő este érkezett
a csapat a Szigetházba, ahol finom vacsorával és kényelmes szállással vártuk a
vendégeket. Másnap, szombaton délelőtt
a Langó Hagyományőrző Házat tekinthették meg, amiért köszönet a Langó családnak és segítőiknek.
Az ebéd a Szigetházban volt. Az Idősek
Otthonában a helyi fiatalokkal ismerkedtek a vendégek. Megtekintették az
ifjúság által készített filmet, majd közös,
ismerkedős játékokra invitálta a csapatot
Imre Krisztofer a Faluház munkatársa.
Sok nevetéssel, vicces játékokkal hamar megtanulták egymás nevét a fiatalok. Az ismerkedést óriás palacsintázás

szakította meg, melyből jó adagot készített Fekete Irénke és édesanyja Fekete
Ilonka – köszönet érte!
További játékok és beszélgetések után

APÁTFALVI
MAGAZINMŰSOR
A RÁDIÓ7-BEN

A magazinműsor 2017. február 1 és 2018.
január 31. között, összesen 12 (tizenkettő)
alkalommal (február 6. naptól havonta, a
hónap első hétfői napján 13 óra 15 perctől
13 óra 45 percig) kerül sugárzásra Apátfalva szignáljával. A magazinműsor elhangzásának időpontja: február 6.; március
6.; április 3.; május 1.; június 5.; július 3.; augusztus 7.; szeptember 4.; október 2.;
november 6.; december 4. és 2018. január 1.

közös vacsorával fejeződött be az Idősek
Otthonába tervezett program, melynek
folytatása a közös fürdőzés volt a Hagymatikumban. A fürdőzés mellett a szaunázást is kipróbálhatta minden vállalkozó
kedvű apácai és apátfalvi. A hosszú nap
éjfél után ért véget.
Vasárnap reggeli után Makóra a Múzeumba indult a csapat, ahol nagyon tartalmas
tárlatvezetésen vehettek részt. Az állandó
tárlatok közül megkülönböztetett figyelmet kapott az apátfalvi szoba és ház. A
múzeum látogatás nagyon lekötötte vendégeinket, utána már csak rövid belvárosi sétára maradt idő ebédig. Köszönjük
a makói múzeumnak a támogatását és a
tárlatvezetést!
(Folytatás a 3. oldalon.)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület a következő soros ülését 2017. január 31-én
tartotta
 Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését
534.600 e Ft bevétellel és 534.600 e Ft kiadással fogadta el.
 Elfogadta a nemzeti, állami és községi
ünnepek, megemlékezések 2017. évi programjának tervezetét.
 A képviselő-testület az Apátfalvi Értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadta. A település
értéktárban jelenleg 32 érték szerepel, úgy
mint az „Ártéri kiskertek a Maros-parton”,
„Bartók Béla 1906-os apátfalvi népdalgyűjtése”, „A gyökértermesztés”, „Kardos
István vőfély tevékenysége”, „Morelli Edit
apátfalvi tűzzománc képei”, „népi halászat
a Maroson”, „Apátfalvi ragadványnevek”
stb. Szeptemberben megyei értékké nyilvánították az Archaikus népi imákat is.
Így négy megyei értékünk van. Az apátfalvi fehérhímzés, Bíbic könyvek (Apátfalva
helytörténeti munkatankönyvei), az apátfalvi festett bútor és az imák. Elkészült a
Csongrád Megyei Értéktár Bizottság 2017es asztali naptára, az apátfalvi 4 megyei érték fényképpel szerepel benne.
 A képviselő-testület az Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött és a 6/2016.(01.26.)Kt. h-val
elfogadott, az Apátfalva Község Román
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött és a
7/2016.(01.26.)Kt. h-val elfogadott együttműködési megállapodásokat vizsgálta
felül. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CXXXIX. törvény 80. §. (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak
székhelyén – biztosítja az önkormányzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
A képviselő-testület az együttműködési
megállapodásokat felülvizsgálta, azt változtatások nélkül tartja hatályban.
 A képviselő-testület döntött a

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016
azonosító
számú pályázat benyújtásáról „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez”. Apátfalva Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal számítógépeinek korszerűsítését szeretne megvalósítani, hogy
az megfeleljen az ASP rendszer előírt
követelményeinek.
 A képviselő-testület örömmel vette, hogy Mátó Mátyás lehetőséget lát arra,
hogy a volt Borbély András Band újrainduljon. Ezt Mátó Mátyás által az elmúlt
években tanított fiatal tehetségek és a
szintén általa vezetett fúvós zenekar tenné lehetővé. A képviselő-testület ezt a kezdeményezést anyagilag is támogatja díjazás, valamint hangszerek megvásárlásával,

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. január

SZÜLETÉS:
12.22.: Varga Dominik
Édesanyja: Pintér Marianna
Édesapja: Varga Csaba
Apátfalva, Dózsa György utca 18.
(Helyesbítés a 2017 januári számból.)
12.19.: Deák Iván
Édesanyja: Varga Annamária
Édesapja: Deák Sándor
Apátfalva, Aradi u. 6.
01.09.: Kovács Hunor Áron
Édesanyja: Veréb Anett
Édesapja: Kovács Sándor
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 92.
01.15.: Atyimás Zsüsztin
Édesanyja: Atyimás Adrienn
Édesapja: Restás Roland
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 77/A.
01.28.: Galambosi Csongor
Édesanyja: Sándor Nóra Eszter
Édesapja: Galambosi László
Apátfalva, Nagyköz u. 26.
01.29.: Kiss József
Édesanyja: Pintér Adrienn
Édesapja: Kiss József András
Apátfalva, Tavasz u. 1.

melyek az önkormányzat tulajdonát képezik és a zenekar számára átadásra kerülnek
használatra.
 A képviselő-testület elfogadta a polgármester illetményét és költségtérítését
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §.
alapján.
 A képviselő-testület elfogadta az alpolgármester illetményét és költségtérítését
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a
alapján.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntése
javaslatokat.

HALÁLESET:
Szentesi Andrásné (Varga Ilona)
Apátfalva, Széchenyi István utca 168.
Élt: 76 évet
Bálint Mihályné (Szilvási Erzsébet)
Apátfalva, Nagyköz u. 11.
Élt: 70 évet
Takács József
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 125.
Élt: 67 évet
Vass Bálintné (Veréb Katalin)
Apátfalva, Pacsirta u. 19/B.
Élt: 93 évet
Vancsó András
Apátfalva, Kereszt u. 1.
Élt: 82 évet
Pataki Tiborné (Bakos Jolán)
Apátfalva, Hajnal u. 2. A. épület
Élt: 82 évet
Takács Mihály
Apátfalva, Széchenyi István utca 89.
Élt: 71 évet
Kerekes József
Apátfalva, Széchenyi István utca 135.
Élt: 81 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Jójárt Gabriella és Keresztúri Roland
Makó, Széchenyi tér 19.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebéd után hamarosan kezdődött a Busójárás, melyet végigkísértek, táncoltak vendégeink, amit a végén finom fánkok fogyasztásával fejeztünk be.
A vasárnap filmnézéssel zárult a Faluházban. Hétfőn Szegedre utaztunk reggeli
után. Szegeden elsősorban szabad programoké volt a főszerep. A délután fénypontja egy közös mozizás volt a Plázában.
Egy fergeteges vígjátékot néztünk meg,
rengeteget nevettünk rajta. A közös mozi
után hazautaztunk. A vendégek kedden
reggeli után utaztak haza. Előbb ellátogattak az Önkormányzat Mívesház Manufaktúrájához, ahol kedvükre vásárolhattak a

ÉRTESÍTÉS
HELYI ADÓK
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal
értesíti a lakosságot, hogy a 2017.
első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:

2017. március 16.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd
része.

varroda termékeiből. Elbúcsúztunk a vendégektől, a pályázati tervek szerint a tavaszi szünetben viszonozzuk a látogatást az
apátfalvi ifjúsággal. Mi a hagyományos
apácai kakaslövésen veszünk részt. A közös pályázat lehetővé teszi, hogy bepillantást nyerjünk egymás kulturális életébe,
részt vehessünk közös programokon, erősödjön testvértelepülési kapcsolatunk.
Köszönjük minden önkéntes segítőnek,
valamint a Faluház és a Szigetház munkatársainak a vendéglátással kapcsolatos minden színvonalas munkát!
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

JAVULÓ FOGLALKOZTATÁSI
ADATOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Csongrád megyében 2015 nyarán és őszén 172 ezren dolgoztak, mostanra – az
október végi adatok szerint – pedig mintegy 182 ezer főre emelkedett ez a szám.
A foglakoztatási ráta ezzel 55,4 százalékról 58,7-ra ugrott; 0,2 százalékponttal az
országos átlag fölé.
A Hódmezővásárhelyi Járásban is jól látszik a munkanélküliek számának csökkenése: 2011-ben durván 8, 2016-ban 3,7 százalékos volt
a munkanélküliség. Tehát kevesebb, mint felére csökkent.
Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül október végén 747 munkanélkülit tartottak nyilván a munkaügyi központnál, öt éve még 1845-öt. Ez figyelemre méltó javulást mutat.
Makót és térségét érintően is biztatóak a mutatók. Míg 2011 októberében 15,1%
volt a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív korú népességhez viszonyítva,
2016. októberében már 7% volt ugyanez a mutató, 5 év alatt felére csökkent.
Makói adatok tekintetében a 2010. októberi 8,49%-hoz képest 2016 októberében
már csak 4,09% volt a munkanélküliek aránya.
(Forrás: Négyes)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola tanulói utóbbi időszakban több tanulmányi versenyen vettek részt a térségi
iskolák szervezésében. A hagyományos
pitvarosi térségi matematika versenyen
most csak az 5-6. osztályosok vettek részt,
mert a 7-8. osztályos diákok a Budapesten
voltak kirándulni. Az 5. évfolyamon az
újonc Fazekas Andrea és Tóth Dávid vett
részt, Fazekas Andrea 8. helyezést ért el a
népes mezőnyben. Felkészítő tanáruk Mátó Lajos volt.
A 6. osztályosok között indult Dobos Gábor, aki szép eredménnyel zárta a versenyt,
2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Mátó
Lajos.
Az alsó tagozatos gyerekek a Dér István
Általános Iskola által először szervezett
szövegértési térségi versenyen vettek részt
szép eredménnyel:
2. osztály: Kiss Bence I. hely, Veréb Vanda IV. hely (Felkészítő nevelő: Simon
Hajnalka)
3. osztály: Darula János és Keresztúri Barnabás megosztott III. hely Felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné)
4. osztály: Ábel Dávid II. hely, Borbély
Szabolcs nem ért el helyezést. (Felkészítő
nevelő: Dobó Gyöngyi)

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett makói szépíró versenyen a 3. osztályosok közül Antal Balázs I. helyezést ért
el, felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné. A 2.
osztályosok között indult Sóki Réka, aki
III. helyezést ért el. Felkészítő nevelője Simon Hajnalka volt.
A gyerekeknek gratulálok, a felkészítő nevelőknek köszönöm a szép munkát.
Hagyományos programunk a 4. osztályosoknak szervezett Szemezgető foglalkozás, ami megismerteti őket új felsős tantárgyakkal és tanárokkal. Érdekes

feladatokkal találkozhattak az idegen
nyelv, fizika, matematika terén, kipróbálhatták magukat a nyelvi játékokban. A
program februárban a történelem bemutatkozásával folytatódik majd.
Balázs Katalin Judit
mb. igazgató

TISZTELT
VÁLLALKOZÓK,
MAGÁN
SZEMÉLYEK!
Kérjük, segítsék iskolánkat
2016. évi SZJA 1%-ának
felajánlásával.
A felajánlott összeget iskolai
rendezvények lebonyolítására,
sport- és tanulmányi versenyek szervezésére és díjazására
fordítjuk.
„Alapítvány Apátfalva
Iskolásaiért”
Adószám: 18479067-1-06
Köszönjük eddig támogatásukat!
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Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola
alsós munkaközössége
2017. február 17-én (pénteken)
délután fél háromkor tartja

FARSANGI KARNEVÁLJÁT,
melyre mindenkit
szeretettel meghívunk
és várunk.

A Pedagógusok és a Gyerekek

GYERMEKRUHA BÖRZE
2017. január 19-én az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata a szegedi telephelyű
Mátrix Közhasznú Alapítvány jóvoltából ismét egynapos ruhabörzét tartott, 15 többgyermekes család részére, az időjárásra
való tekintettel a Szolgálat helyiségében.
A szülők nagy számban jelentek meg és válogattak a rengeteg ruha között gyermekeik részére. A ruhák között található volt cipő,
téli, nyári ruha egyaránt. Örömmel tölt el, hogy ismét segíthettünk több családnak.
Puskásné Ember Ninette
intézményvezető h.
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ZENEI BEMUTATÓ
Január 13-án, pénteken került sor a már
hagyománynak tekinthető zenei bemutatóra, ahol a Mátó Mátyás tanár úr által
zenére oktatott gyerekek mutatták be fejlődésüket a szülőknek, nagyszülőknek és
a hozzátartozóknak. Szokásához híven a
polgármester úr ismét eljött és végig hallgatta a félévente megtartott bemutatót.
Sajnos nem minden gyermek tudott részt
venni a fellépésen, mert lebetegedtek, de
így is szép számmal voltak jelen. Hallhattunk zongorán, furulyán, klarinéton,
tubán és szaxofonon játszó tanulókat. A
gyerekek ügyesek voltak és felkészültek,
jó hangulatban telt el az az egy óra, amely
során mindenki meggyőződhetett arról,
hogy a gyerekek fejlődése rendületlen és a
további szorgalmas gyakorlásuk lehetővé

teszi, hogy a későbbiek folyamán az újra- Zsombor – sikeresen bemutatkozott és
alakult Borbély András Band Fúvószene- helyt is állt a koncert során.
kar tagjai közé kerülhessenek. Erre láthatLangó Csaba
tunk példát az Újévi Koncert alatt, ahol
a Faluház közművelődési dolgozója
két tanítvány, – Varga Szilárd és Boros

ÚJÉVI KONCERT – 2017
Január 28-án, szombaton a Faluház nagytermében került megrendezésre az Újévi
koncert, annak apropóján, hogy a nagy
múltra visszatekintő Borbély András Band
zenekar újraalakul. Az a zenekar, amely az
alapítója nevét viseli, és évtizedeken át volt
meghatározó része Apátfalva kulturális
életének.
Mátó Mátyás karnagy úr a zenekar vezetője, – aki maga is ebben a zenekarban
kezdte 1964-es megalakulásakor, és Bandi
bácsi után ő vette át a zenekar irányítását –
régebbi tagokat is meghívott, hogy játszanak a koncerten. A zenekar mellett a Mátó
Mátyásné vezette Tini Mazsorett csoport,

valamint Bajusz Attila énekes emelte a koncert színvonalát fellépéseikkel. A zenekar
által előadott 17 dal jól példázta a repertoárjuk nagyságát és mélységét. A koncertre
ellátogatóknak a zenekar játszott indulót,
csárdást, bluest, szerb pásztor balladát, de
a populárisabb zenei irányzatok kedvelői
is hallhattak szívüknek kedves dallamokat.
A több mint másfél órás koncert során
az olaszországi buszbaleset áldozatairól
is megemlékezett a fúvószenekar egy dal
erejéig. Zárásaként a világhírű Bécsi Filharmonikusokhoz hasonlóan a Borbély
András Band Fúvószenekar is a Radetzky
– indulóval zárta a koncertet. Mielőtt

azonban a zenekar az utolsóként eljátszotta volna az indulót, Szekeres Ferenc
polgármester úr átadta az Önkormányzat
ajándékát a Mátó házaspárnak és kifejtette
abbéli örömét, hogy a településünkön újra
alakul a Borbély András Band.
A koncertet követően a zenekari tagokat
vacsora várta, melynek elfogyasztása után
hangos zeneszóval kísért táncolással, beszélgetéssel folytatódott az esti program.
A jól sikerült rendezvény eredményeként
– és azzal, hogy újra lett fúvószenekara településünknek – a régebbi tagok örömmel
vállalták, hogy eljárnak a próbákra és a
fellépésekre.
Itt ragadom meg a lehetőséget és köszönném meg a Mátó házaspár nevében
mindazt a támogatást, segítséget, amely
nélkül nem valósulhatott volna meg ez
a koncert. Köszönjük Apátfalva Község
Önkormányzatának, Varga „Punye” Imre és nejének, Boros Gábor és nejének,
Kisalbert Tibornak, Simon Mihálynénak, Langó Attilának, Báló Istvánné Julikának és a Faluház összes dolgozójának.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója

2017. február
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III. HAGYOMÁNYŐRZŐ
CSOPORTOK TALÁLKOZÓJA

A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is megrendezésre került a
Hagyományőrző Csoportok Találkozója január 21-én, szombaton a
Faluház nagytermében.
A Himnusz 194. és Kardos István vőfély

születésének 120. évfordulójára emlékeztünk. A fellépő csoportok Pista bácsi emléke előtt tisztelegve tánccal emlékeztek
meg arról az emberről, aki kiérdemelte a
Népművészet Mestere címet, aki nélkül
elképzelhetetlen lett volna egy korabeli

apátfalvi lakodalom, aki ének- és tánctudásával emelkedett ki közülünk. A fellépő
csoportok között láthattuk a Kardos István
Néptánccsoportunkat, a Földeáki Szárazér
Néptánccsoportot, a Csanádpalotai Hagyományőrző Néptánccsoportot, akik a
szintén csanádpalotai Kékibolya tánccsoport tagjaival adtak elő közös produkciót.
Végezetül a Hagyományőrző Csoportunk
lépett fel, és a tőlük megszokott magas
színvonalon előadott műsorukkal zárult
a III. Hagyományőrző Csoportok Találkozója. A műsor végeztével Apátfalva
Község Önkormányzata megvendégelte a
fellépő csoportokat egy finom vacsorával,
melyet az óvoda konyha készített el számukra. Itt ragadnám meg a lehetőséget,
hogy ismételten megköszönjem az összes
résztvevőnek a segítségét, munkáját, akik
között megtaláljuk az óvoda konyha és a
faluház dolgozóit éppúgy, mint Simon Mihályné Icukát vagy a Hagyományőrző zenekar tagjait.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója
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BUSÓJÁRÁS – KISZEBÁB ÉGETÉS
FÜSTBE MENT A ROSSZ

Cetlikre írták fel azokat az apátfalviak, amiket nem szeretnének, ha bekövetkezne, s a faluház előtt álló kiszebábra tűzték
fel február 5-én, vasárnap délután. Ugyanis a népszokás szerint a téllel együtt a rossz dolgok
is elégnek. A hagyományőrzők
vezényletével a község apraja–
nagyja körbetáncolta a lángok
martalékává váló bábot.

Füstbe burkolózott február 5-én, vasárnap
Apátfalva központja. Ugyanis a faluház
előtt elégették a telet jelképező kiszebábot.
A régi népszokások szerint kis papírlapokra bárki felírhatta azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretne, ha bekövetkeznének.
A cetliket pedig gombostűvel felerősítették
a bábra. Így nem csupán a hideg évszak,
hanem a rossz gondolatok, a nem kívánt
események is a lángok martalékává váltak.
Csenteri
Andrea,
az
Apátfalvi

cuppanós puszikat a hölgyeknek. A lányok, asszonyok többsége örömmel fogadta ezt a kezdeményezést.
Miután a kiszéből szinte semmi sem maradt, a mulatozók nem álltak meg pihenni.
Zeneszóval és menettánccal átvonultak a
nem messze lévő Szigetházba. Ott többek
között az elmaradhatatlan farsangi fánkHagyományőrző Csoport és a Kardos kal kínálták őket. Persze az itóka sem hiIstván Néptánccsoport vezetője összeál- ányozhatott, hiszen a tánctól megszomjazlításának köszönhetően a jelenlévők azt tak a pátfalviak.
is megtudhatták, egykoron hogyan is zaj(www.promenad.hu cikke alapján)
lottak ezek a télűző vidám mulatságok. A
gyerekek népviseletbe öltözve, a férfiak
pedig subába bújva táncolták körbe a lán- Köszönetnyilvánítás
gokat. Idővel egyre több érdeklődő, így Apátfalva Község Önkormányzata köSzekeres Ferenc polgármester is csatlako- szönetét fejezi ki a nagyszabású rendezzott hozzájuk.
vény megvalósulásáért. Köszönet a HaAz egyik régi hagyomány, hogy bekor- gyományőrző Csoportnak, és zenészeimozták az eseményen résztvevők arcát. nek, a Kardos István Néptánc CsoportEzt azért tették, hogy szerencse érje őket. nak a programért, valamint a Napsugár
A hagyományőrző csoport férfi tagjai egy Baráti Klub tagjainak, akik több mint
igen jó módszert találtak ki, a saját or- 1200 fánkot sütöttek erre az alkalomra!
cájukat kenték össze, s így adtak jó nagy
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN:
LANGÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ
A Langó Hagyományőrző Ház több
mint 100 éve épült, dédapám, Langó Mátyás építette. A polgári jelleget követő nagygazda házat jellegzetes pátfalvi kékre meszelték
régen, és most, a felújításkor is.
A ház Apátfalva központjában, a
Kossuth utcában áll.
Az utcafront három részre tagolódik:
első a lakórész, ahol két ablak található, mellette két vakablak a magtár részt
takarja, majd a nagykapu után az ismét
kétablakos kisszoba helyezkedik el. Az
udvarra a száraz bejárati kapun keresztül jutunk, amely nagykapu és kiskapu
részre van osztva, kívül rászögezett díszítéssel. A kapu felett színes üvegablak,
a kapu kívül-belül mázolva. Az udvarban
szőlőlugas, köcsögfa, alsó konyha, kotárka, tároló színek. A szárazkapu lakóház
felőli részén a magtár található, aminek
a padlásrészét is terménytárolásra használták. A magtár alatt pince van. A kapu
másik oldalán a kisszoba helyezkedik el.
A lakórész felőli kiskapun a ház folyosójára (gangjára), onnan a tisztakonyhába
jutunk. Innen balra az utcai szoba polgári jellegű berendezéssel (1935-40-es évek
beli bútorok), jobbra a hátsó szoba, amiben a paraszti tisztaszoba elevenedik meg.
A díszes párnákkal vetett ágy, a suglót

FELHÍVÁS
Az értéktár bizottság kéri a lakosság
segítségét a
régi apátfalvi képeslapok
összegyűjtésében.
A képeslapok leadhatók
a Faluházban,
vagy Vargáné Nagyfalusi Ilonánál.
Szkennelés után azonnal
visszaadjuk.
Segítségüket köszönjük!

(sublót), a szentképek, a búbos kemence,
a sarokpad, a gondolkodószék, a bölcső, a
festett fogas, a petróleumlámpa, a házi áldás, a Mária-szobor visszavezet dédapám,
Langó Mátyás világába. A folytatásban
az alsókonyha csatlakozik a lakórészhez,
itt találhatók a kenyérsütés eszközei és
a kemence is. Az alsókonyhából nyílik a
kamra, melyet ráccsal választottak el a
padlásfeljárótól. A féltetős hátsó rész a
gazdasági szerszámokat, kocsikat tárolja. Az udvaron régi vetőgépek idézik a
múltat. A ház minden része kiállításként
szolgál. A többgenerációs házat az apátfalviaknak és a falunkba látogatóknak is
szívesen bemutatjuk.

Indoklás az értéktárba történő
felvétel mellett
Fontosnak tartjuk, hogy az összegyűjtött
emlékanyag, amit a falu lakossága segítségével sikerült összeszedni, megmaradjon
a következő nemzedékeknek is, hiszen a
sok szép tárgyon kívül ebben a házban az
emberi összefogás ereje is benne van, és ez
bizony nagy érték az Apátfalván élőknek
és az idelátogató vendégeknek is. Fontos,
hogy a múltunk emlékanyaga itt helyben
is megtekinthető legyen.
Langó Imre és családja

10

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2017. február

A NAPSUGÁR BARÁTI KLUB ÉVNYITÓJA

A 2017. január 27-én megtartott
évnyitó farsangi találkozón közel
80 fő vett részt a Faluházban.
Nagy várakozás előzte meg ezt a délutánt,
mert minden tag készült valamilyen meglepetéssel. Többen édes süteményt sütöttek
és volt, aki sajtos, sós sütivel kedveskedett.
Roskadozott az asztal a sok finomságtól.
A megnyitó után klubvezetőnk Kovács Józsefné Juci ismertette az idei betervezett
programokat.
Sokak álma válik valóra a nyáron, mert

Erdélybe, Tusnádfürdőre utazik a társaság,
ahol négy napot töltünk el.
Szerepel még a programok között budapesti, gyulai szegedi kirándulás is. Kerékpártúra és szalonnasütés is be van tervezve.
Mindezek mellett részt veszünk a Szent
Anna Napokon, a Gasztronómiai Fesztiválon és minden az Önkormányzat és Faluház által szervezett rendezvényen.
A beszámoló után műsorral kedveskedett
nekünk Raffai Vivien és édesapja Raffai
János. Többek között népszerű Cserháti

Zsuzsa és Máté Péter dalokat hallhattunk
tőlük.
Nagyon kellemes hangulatban telt el ez
a délután. Megkóstoltuk a sok finomságot. Baráti beszélgetésektől volt hangos
a terem. Kellemes emlékek fűznek bennünket össze és örülünk, hogy a mostani
faluvezetőség lehetőséget ad arra, hogy
mi összejöjjünk, találkozzunk és örüljünk
egymásnak.
Kiszely Jánosné
települési képviselő
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AZ U11 DÖNTŐBE JUTOTT,
A FELNŐTT CSAPAT
MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST
Véget értek az utánpótlás csapatok futsal
tornáinak a csoportmérkőzései.
A 11 éven aluliak remek mérkőzésekkel,
veretlenül (9 győzelem, 0 döntetlen, 0 vereség) nyerték meg a csoportjukat, mögöttük hagyva a Szőreg, Újszeged, Deszk és
a Szeac „Tabán” csapatait. Ők bejutottak
a megyei döntőbe, melyet február 25-én,
Mórahalmon rendeznek.
A 13 évesek szoros mérkőzéseket játszottak, a 3. helyet sikerült megszerezniük. A
csoportban a Hódmezővásárhely 2-es csapata, a Maros-menti UFC 2-es csapata és a
Székkutas volt.
A 15 évesek holtversenyben a 2. helyet
szerezték meg, azonban a rosszabb gólkülönbség miatt lettek csak harmadikok.
Csapatunk a Makóval, a Deszkkel és az
Újszeged csapataival mérkőzött meg.

Az U17-es korosztály pontazonossággal
osztozott az Universitas Szeged csapatával
a 3. helyen, előttük a Hódmezővásárhely
NB2-es és a Rendőr TE NB2-es csapatai
végeztek.
A legidősebb korosztály, a 19 évesek szintén egyenlő pontszámmal zárták a csoportot a Székkutas csapatával. A csoportot a
Hódmezővásárhely NB2-es csapata nyerte,
2. helyen a Szentesi Kinizsi végzett.
Összességében elmondható, hogy remek
felkészülés volt ez a 2 – 2,5 hónap az utánpótlás csapatok számára, és egyáltalán
nem vallottunk szégyent az összecsapásokon. Némely mérkőzésen a remek játék
és hozzáállás miatt még meglepetéseket is
okoztak a fiúk! Gratulálunk nekik!
A felnőtt csapatunk is megkezdte felkészülését, heti 2 edzéssel, a makói Givaudan

Téli Kupán, valamint a Csongrád megyei
Téli Bajnokságon való részvétellel.
A Téli Bajnokságon első mérkőzésünket a
Szentmihály FC csapata ellen kezdtük, remek játékkal 5-2-es arányú győzelmet szereztünk a makói műfüves pályán.
Csapatunk további mérkőzései:

2017. február 19. 10:00:
Kiszombor – APÁTFALVA SC (Makón)
További eredményes felkészülést, és
mérkőzéseket kívánunk csapatainknak!

CITERÁS SZÜLINAP
Fennállásának első évfordulóját ünnepelte
január 20-án a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar gyermekcsoportja. Az
egy éves születésnapot rendhagyó szakköri próbával ünnepelte meg a kis csapat. A
bemutató órára a szülők és a falu vezetése
is meghívást kapott.
A gyakorlás és a tananyag elsajátítása után
a gyerekek legnagyobb meglepetésére
szakkörvezetőjük, Vári Gabriella egy hatalmas csokitortával lepte meg őket, és az
Önkormányzattól minden kis citerás csokit kapott ajándékba.
Az ifjú citerások szépen fejlődnek és már
megmutatkoztak a falu előtt is, bekapcsolódva a kulturális életünkbe.
Kívánunk számukra további lelkes és
szorgalmas tanulást, kitartást, valamint
sok szép szereplést!
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

Apátfalva SC Vezetőség
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ÉGI LOVASOK
Hétfő volt, december 26-a, Karácsony
másnapja, amikor Kerekes Józsi bácsi vis�szaadta lelkét a Teremtőnek. Csendben,
belenyugvással tette ezt is, mint minden
dolgát ezen a Földön. Élt 81 évet.
Nimród napján eresztették sírjába porhüvelyét. Isten-király ősapánk neve napján
kísértük el utolsó földi útjára. A test dolga,
hogy a földbe szálljon. A léleké, hogy felemelkedjék. Ahogyan a koporsó a fagyos
földben ásító gödörbe araszolt, éreztem,
egy egész világ távozik vele. Édesapám
világa, a háború-viselt nemzedék világa,
gyermekkorom kankalinos, szarkalábas,
kecskeszőlős, hóemberes világa.
Amikor három-négyéves koromban eszmélni kezdtem, az ő valóságukba csöppentem bele. A termelőszövetkezet lóistállójába, munkahelyére kísérve édesapámat,
szívtam magamba a széna, a lovak és a
bőrápoló olaj illatát.
Fogatosok voltak. Lónak és tehernek ismerői. Jó kedélyű, jó szándékú, acélos óriás-emberek. Isten ege alatt piros-barnára
cserzett bőrük, a munkától kérgesre dermedt tenyerük, a pusztában vígan szálló
kiáltásuk maga volt az Élet.
Semmitől nem féltek, soha nem hátráltak.
A gyermekfejjel átélt háború, a nélkülözések, a nincstelenség időszaka megedzette
őket. Szegények voltak, olyikuk, mint a
templom egere. De ez éppen nem számított. Ők még nem pénzre mérték a másik
embert. Inuk szakadtáig robotoltak a betevő falatért, az otthon melegéért, egy új ruháért. Izzadtak, fáradtak, de küzdelmeiket
nem találták személyre szóló büntetésnek.
Az Írásból tudták, minden férfi sorsa, hogy
verejtékével keresse kenyerét.
Sok egyebet is átvettek az Írásból. Soha nem tanulmányozták a gyorsan változó törvényeket, mégsem vétettek ellenük. Mert nem vétettek egymás ellen.
Olyan erkölcsi alapállást képviseltek,
amihez nem szükségeltetett a közlönyök
tanulmányozása.
Csak magukra és egymásra számíthattak.
A kaláka, a kölcsönös segítségnyújtás nem
néprajzi fogalom, hanem mindennapi

életforma volt nekik. A háborús romokon
lassacskán új otthonokat építettek fel, melyekben új reményeket nevelgettek – a mi
nemzedékünket. Szeretném hinni, hogy
nem leszünk csalódás nekik.
Ténferegtem az istállóban. Félve csodáltam a hatalmas jószágokat – a lovak szügyéig, ha felértem akkor. Megmosolyogták aggodalmaim. Azután megtanítottak
rá, hogy szemből közelítsek a lóhoz. Úgy
nem ijed meg tőlem. Nem lép rám, nem
rúg meg. Hamarosan azt is megtanultam, az emberekhez is így kell közeledni. Szemből, nyílt sisakkal, egyenesen. Ha
nem orozva járok, talán elfogadják, hogy
barát is lehetek.
Sötétkék munkásruha volt akkoriban a divat. A falu „Nagyboltjában” árulták, a tornacipők, gumicsizmák és trikók melletti
polcokról. A munkásruha indigó-illata és
a padló kezelésére használt gázolaj szaga
lengte be mindig a helyiséget. Az indigó azonban hamar átadta magát a mosóvíznek, kékítővé oldódott benne, s a ruha,
maga, kifakult. A vállon cipelt zsákok alatt
el is kopott. Foltozni kellett a tavalyiból.
Ez azonban cseppet sem zavarta viselőit.
Úgy tartották, nem a folt szégyen a ruhán,
hanem a szenny.
A szennyet soha nem tűrték. Sem lovon,
sem szerszámon, sem ruhán, sem a lelkekben. Szavaiknak súlya volt. Közéjük
tartozni dicsőségnek számított. Olyan érdemnek, amiért rettenetesen meg kellett
dolgozni. Az eke, a borona, a zsák – rábeszélésre nem megy tovább. Nem erre
a nehéz sorsra vágytak, de zokszó nélkül
cselekedték, amit rájuk mért az Élet. Édesapám sokszor elmondta nekem:
- Tanulj, fiam, légy tudós ember! Ne a zsák,
hanem a mosás rongyolja el a te inged!
Persze, volt ünneplő ruhájuk is. Merthogy,
voltak ünnepeik. Úgy is mondhatnám, nekik még voltak igazi ünnepeik. Ha másból
nem tudtam volna, öltözékükről azonnal
felismertem, hogy jeles nap van. Délcegen,
szálfa-egyenesen mentek a templomba,
vagy a munkahelyi összejövetelre, méltósággal, az elvégzett, becsületes munka

árán teremtett, jogos önérzettel ülték körbe a terített asztalt. Lehetett bármilyen elnyomás felettük, ők a maguk urai voltak.
Pontosan tudták, hogy semmiféle párttitkár vagy szakvezető nem veszi ki kezükből
a gyeplőt vagy az eke szarvát – a fullasztó
munkát nem végzik el helyettük.
Övék volt a fáradás, csak övék lehetett a
pihenés is.
Valahányszor találkoztam Józsi bácsival –
különösen édesapám halála óta – mindig
arra kért, soha ne feledjem, honnét jövök. Célba csak úgy érek, ha mindhárom
pozíciót ismerem: a honnét-ot, az éppen
holt és a hová is-t. Nem túl nehéz eleget
tenni kérésének. Sajnos, az idő előre haladtával, egyre inkább a honnét színesedik egyedül valóságossá, a többit gomolygó füst és köd burkolja kifürkészhetetlen
pászmák mögé.
Úgy nyolc-tíz évvel ezelőtt, egy feltörekvő politikai párt embere járt a faluban. Az
egyik vendéglátó egységben tartott előadást a „hogyan tovább”-ról. Álláspontja szerint a magyar értelmiség elárulta a
Nemzetet és a Hazát, ezért minden tanult
embert fel kell akasztani. Csendes Pista
barátom, ennek az egykori fogatos-brigádnak a legfiatalabb tagja (akkor még
élt), felállt, s megkérdezte az előadót, vajon tudja-e, hogy én, e sorok írója, hol szereztem olvasottságom első, meghatározó
hányadát. A szónok, természetesen, nem
tudta. István ekkor elmondta neki, hogy
mellettük, a fogatosok mellett, a bakon ülve, olvasgattam álló nyáron át. Mert az volt
az én napközim.
Ezért, egyébként, hálás vagyok Istennek
a mai napig is. A bakon ülve másképp
telik az idő. Az a 6-8 kilométer, amit egy
irányban kocsikáztunk, elég hosszadalmas utazás. Jutott idő olvasásra. Általában
beszámoltam nekik arról, mit olvastam el
– cserébe ők megosztották velem élet-tapasztalataikat. Úgy hiszem, én csináltam
jobb vásárt…
Nem sokkal az iménti eset után István – az
anyagi lehetőségeihez képest – nagy ös�szegű fogadást kötött arra, hogy elhajtom

2017. február
én még a szekeret, ha úgy adódik. Egy derűs, szeptember végi szombaton megállt a
lovaskocsi a házunk előtt, s a vele érkező
jóbarátok ismertették a feladatot: el kellene hajtanom a falu másik végébe, a főúton,
a kamionok között, a Bázisig, s ott parkolóba kellene állítanom a fogatot.
Pista legnagyobb örömére, ez megtörtént.
Az ember ne felejtse el, honnét jön…
Józsi bácsi egészsége, kora előrehaladtával, megrokkant. Nyugdíj előtti egy-két
évét portaszolgálattal töltötte a szövetkezetben. Egy tavaszi reggel megkeresett,
mint munkahelyi vezetőjét, s közölte velem, hogy el kell távoznia beosztásából.
Azt hittem, jobb állásajánlatot kapott. De
pironkodva kifejtette, nem erről van szó,
hanem méltatlanná vált tiszte betöltésére.
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Előző délután ugyanis, névnapja alkalmából, megivott két kupica pálinkát a barátaival. Így aztán, hajnal négy és hat között
elbóbiskolt. Ez pedig skandallum, megbocsáthatatlan, neki távoznia kell!
Alig tudtam megvigasztalni a jó öreget.
Negyed évszázados barátságunk minden érzelmi munícióját be kellett vetnem,
hogy elhiggye, megbocsátható, ami vele
történt…
Benne, bennük még dolgozott a
lelkiismeret.
Álmomban olykor hallom még a róna felett
szálló gyí… hóóó… netene… kiáltásokat.
Látom a lovakat, a kocsikat, az embereket.
Akik közül most ment el az utolsó fogatos.
Amikor ébredek, érzem még azt az emberi tartást, amit Tőlük kaptam. Azt hiszem,

addig jó nekem, míg ezt érzem. Addig leszek én önmagam.
Már az égi utakon hajtja fogatát édesapám és az egykori kocsis-brigád utolsó
hírmondója. A Jóisten adjon nekik táltos
paripákat és kátyútlan csillag-ösvényeket
odafenn! Örök világosság fényeskedjék
nekik!
Nekünk pedig adjon hitet, bizodalmat, s
igaz jóbarátokat – hogy hiányukat mérsékelni tudjuk idelenn!
A lovak horkanásában, a kerekek nyikorgásában, a paták dobbanásában ők üzennek nekünk: mindig újra lehet kezdeni!
Árván, nincstelenül, s ha úgy kell, foltos
ruhában is – de igaz emberséggel.
Kucsora István

„Gazdaköri Téli Esték”
további előadásai:
Egyszerű segítség, minden élethelyzetre!
Szeretné hamarabb megvalósítani terveit?
Mi ebben segíthetünk.
Kedvezményes lakossági kölcsönök
Biztosítások
Megtakarítások
Ha hitelre van szüksége a hétköznapokhoz, egy nagyobb
családi beruházáshoz, nyaraláshoz, vagy a közelgő ünnepek, esküvő lebonyolításához akkor Mi szeretnénk segítséget nyújtani Önnek is különböző hitel konstrukciónkkal.
Ha személyi, vagyon, gépjármű, utasbiztosításon gondolkodik akkor ne felejtsen el Tőlünk is ajánlatot kérni.
Ha megtakarításának elhelyezésében bizonytalan kérjen
Tőlünk is ajánlatot. (Fundamenta, Állampapír, befektetési
termékek, lekötött betétek)
Sok szeretettel várjuk Önt Takarékszövetkezetünk fiókjaiban, ahol kollégáink segítségével igényeihez legmegfelelőbb terméket tudja kiválasztani.
További részletek, feltételek:
Pillér Takarékszövetkezet
6931 Apátfalva,Hunyadi utca 18
Telefon: 62/520-006
email:kozpont@pillertksz.hu, www.pillertksz.hu

Február 14. (kedd) 17 óra
Az előadás témája: Spanyol tanulmányi út fotósorozatának
vetítése, szakmai tapasztalatok megosztása,
kertészetben és üvegházban
Előadó: Balogh Ernő és Pálinkó Zsolt
Február 21. (kedd) 17 óra
Témája: Vadkárok megelőzése, kölcsönös együttműködés a
vadászokkal. Vadriasztó technológiák bemutatása
Előadó: Maros Vadásztársaság Magyarcsanád
Február 28. (kedd) 17.00
Témája: Szőlő és gyümölcsfák ápolása, metszéstől a
növényvédelemig
Előadó: Deme János
Március 7. (kedd) 17 óra
Csongrád Megyei Agrárkamara: őstermelőkre vonatkozó
jogszabályok, kötelezettségek és lehetőségek ismertetése
Március 13. (hétfő) 18 óra
Gazdaköri záró közgyűlés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Apátfalvi Gazdakör
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BESZÉDES ESTÉK
Szeretettel meghívunk minden
kedves érdeklődőt
soron következő előadásainkra!
Március 3. 17.00: Apátfalvi Könyvtár
Dr. Bene Gábor alkotmányjogász:
Hogyan tovább Magyar nemzet- megmaradás,
felvirágzása XXI. században
Március 10. 17.00: Apátfalvi Könyvtár
„Azt mondják, mesélek, pedig olyat sohasem csináltam”
Simmer Sanyi bácsi csongrádi fafaragó beszélgetős estje
lélekről, emberről, boldogulásról – közben egy-két lófejes kanalat megfarigcsálMárcius 17. 17.00: Apátfalvi Könyvtár
Józsa Gábor vésnök mester, előadása:
Magyarság Árpád kora előtt. Hit, erény, mítosz. Milyennek láttak bennünket a korszak történetírói.
Mennyit meríthetünk hagyatékunkból?
Bökény Népe

KÖSZÖNET
Ezúton mondunk köszönetet a januári templomi hangverseny támogatóinak, akik a fellépők megvendégelésében és utaztatásában segítettek.
Gyenge Józsefnek és családjának, aki a húst biztosította
a vacsorához.
Méreg Imrének, aki az utaztatást lebonyolította.
A község Önkormányzatának, aki az ebédlőt
biztosította.
Sóki Mihály – főzés, Kerekes Róbert – kenyér, péksütemény, Tari Józsefné – sütemény, Sóki Mátyásné – sütemény, Lipták Mihályné – sütemény, Veréb Józsefné
– sütemény, Vargáné Nagyfalusi Ilona – üdítők, ásványvíz, Varga Sándorné (Magdi) – üdítők, Veréb Máté –
italok, Veréb Anett – szervezés, Jánosi Szabolcs plébános, aki a helyszínt rendelkezésünkre bocsátotta.
Köszönjük az iskola konyha dolgozóinak önzetlen
segítését.
Ez az örömteli szép este legyen emlék mindenki
számára!
Veréb család

2017. február

„Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot
megtesz, megváltoztatja a világ arcát.”
Mandinka szólás-mondás

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni a 2017. január 14-én
tartott III. Jótékonysági Focis bál támogatását, segítségét mindenkinek:
Contitnental Contitech Fluid, Szekeres Ferenc polgármester, Faluház összes dolgozójának, Gyenge József,
Makói Hagymatikum fürdő, Kerekes Róbertné – Fornetti, Pintér Vendéglő, Czagány József, Simon Mihályné, Veréb Dávid, Sóki Éva, Végh Imre – gyógyszertár,
Nyárfa büfé–Zsuzsi és Robi, Premier Zenekar, Varga
Zoltán (Csoszka), Gombkötőné Bárdos Szilvia Szigetház és nem utolsó sorban az összes szülőnek és gyereknek, akik segítettek a Faluház díszítésében, Apátfalva
SC Labdarúgó Sportegyesületnek, valamint férjemnek
Sóki Róbertnek.
Köszönöm: Sókiné Évi

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

hulladékgyűjtési szolgáltatásunk
2017. február 1-től
minden szerdai napon lesz.
A hulladékgyűjtő edényeket a gyűjtési napokon legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni.
A szelektív gyűjtés ideje továbbra is minden hónap második hétfője. A díjfizetés módja változatlan marad.
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Telefon: 62/777-111

MEGHÍVÓ

„Vitéz Apátfalva” Minden vészen át 1–2
című film vetítésére
Községünk története a kezdetektől
a nem is olyan régmúltig.
A vetítés helye, ideje:
Faluház, 2017. február 25. 17 óra
Minden érdeklődőt szeretettel vár – díjtalan belépés mellett –
a Kerecseny Produkció!

2017. február
VARRÁST VÁLLALOK!
Domonkos Marianna varrónő
Apátfalva, Rákóczi u. 89.
Telefon: 70/216-6330

Ház eladó!
Apátfalva, Damjanich u. 11.
Érdeklődni: 20/255-6035
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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

Apátfalván, Arany J. u. 1. szám alatti
téglaépítésű ház sürgősen eladó.
Irányár: 5.800.000 Forint.
Érdeklődni a 06-70/3650-655-ös
telefonszámon lehet.

Vakcinázott napos és előnevelt csibe előjegyezhető.
Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti
tápboltban (Restásné Katika).
Telefon: 06-20/203-6783

gyászjelentés
„Értem éltél, engem szerettél,
a halál sem választ el tőlem.
Tovább élsz szívemben,
s bárhová nézek, csak Rád
emlékezem.”
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik drága férjem
TAKÁCS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmamon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége és a család

– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában
BÍRÓ RITA
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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

Apátfalva, Aradi u. 16/A

BÍRÓ ANTAL

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

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

TISZTELT
ADÓFIZETŐ POLGÁROK!

Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu
Köszönjük, hogy gondolt ránk!

AZ APÁTFALVÁÉRT ALAPÍTVÁNY
kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy
társadalmi szervezet részére.
A kedvezményezett adószáma: 18464805-1-06
A kedvezményezett neve: Apátfalváért Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Köszönjük felajánlásaikat!
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2017. február

90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE
TÓTH ISTVÁNNÉ BÓDI ROZÁLIA
A 90 éves Tóth Istvánné Bódi Rozáliát köszöntötte az apátfalvi önkormányzat február 04-én, szombaton. Az idős asszony a
mai napig süt-főz, illetve kertészkedik is.
Rózsi nénit a gyermekei, unokái és dédunokái is felköszöntötték.
A 90 éves Tóth Istvánné Bódi Rozáliát köszöntette születésnapján Szekeres Ferenc
polgármester és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester. Az ünnepelt 1927.
február 4-án született Apátfalván. Rózsi
néni elmesélte, miután édesapja meghalt,
az édesanyja elment szolgálni és emiatt
a nagyszülei nevelték fel. Ezt követően
Makóra került, ahol Nagy Páléknál volt
pesztra.
„Rengeteg társadalmi munkát végeztem, az
iskolában a szülői munkaközösség elnöke
voltam, a Vöröskeresztnél gazdaságvezető.
Egy iskolai gyermeknapra 40 darab képet
hímeztünk a férjemmel, de a templomba
is készítettem két hímzett terítőt. Bölcsődében is dolgoztam” – mesélte Rózsi néni.
Férjével, Tóth Istvánnal már Apátfalván ismerkedtek meg az 1940-es években, majd
1947-ben házasodtak össze. A férfi asztalos volt, azonban Rózsi néninek is segített a varrásban. Két gyermekük született,
1949-ben Manyika és 1952-ben István.
Négy unoka és nyolc dédunoka született

a családban. „Ők a mindeneim! Testvérem nem volt, az édesapám másfél éves
koromban halt meg, így őt nem is ismertem. Több mint 20 éve vagyok özvegy is.
Unalmasan telnek a napjaim. Amíg tudtam kézimunkázni, nem volt probléma. A
kertemben vannak margaréták, Szent Antal liliomok, török szegfűk és nárciszok is,
azokat gondozom és még tyúkokat is nevelek” – mondta az ünnepelt.
Unokái elárulták, nagyijuk nagyon finoman főz és süt is. Rózsi néni hozzátette,
most is sütött süteményt, azonban már
sokkal fárasztóbb számára. Amikor pedig fia meglátogatja, mindig főz ebédet
is. A nagy család főleg ünnepekkor gyűlik
össze, de sokszor csak úgy meglátogatják

hétköznap és hétvégente is. „Eláruljam a
hosszú élet titkát? Minden reggel egy nyelet pálinkát iszok és semmi mást” – mondta Rózsi néni.
A 90 éves ünnepeltet Szekeres Ferenc polgármester és Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester is felköszöntötte a község
nevében. Rózsi néni Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, Apátfalva Község Önkormányzatának köszöntő emléklapját, egy nagy csokor virágot és ajándékcsomagot kapott születésnapjára.
(www.makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
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