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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Az ünnepek elteltével egy újabb esemé-
nyekkel teli év elé nézhetünk, melynek 
eredményeihez és sikereihez a folyamatos 
munka vezet.
Úgy vélem sikeres évet tudhatunk ma-
gunk mögött, hiszen a szorgalmas mun-
kának már sok jól látható eredménye is 
van. A közmunka programokban végzett 
értékteremtés által termelt termékek, a 
szép közterületek, a település működte-
tése, és fenntartása, az erősödő közösségi 
kapcsolatok mind az élhetőbb település 
épülésének mérföldkövei.
Számos dologban fejlesztettünk, sokat 
elkezdtünk, melyek ma is folyamatban 
vannak. A legfontosabb folyamatban lévő 
munkánk a Sportcsarnok építése, mely a 
szükséges eljárások után most már gyor-
san halad, hétről-hétre újabb résszel fej-
lődve. Még ez év második felében birtok-
ba vehetjük, minden sportszerető ember 
örömére.
Természetesen más fejlesztések is halad-
nak, terveink szerint több fontos pályáza-
ti lehetőséget is sikerül az idén megvaló-
sítanunk, vagy elkezdenünk. Energetikai 

fejlesztések, a polgármesteri hivatal meg-
szépülése, vagy a központi piac a helyi 
termékek értékesítésére szolgáló üzlethe-
lyiséggel mind a falu fejlődésének hasz-
nos lépcsőfokai.
Nem csak az épületek és tárgyi beszer-
zések kapcsán folytatjuk munkánkat. 
Igyekszünk lakosaink mindenféle prob-
lémájára segítséget találni az élet minden 
területén. Intézményeink munkája során 
magas szakmai színvonal megvalósításá-
ra törekszünk annak érdekében, hogy la-
kosaink apraja-nagyja a lehető legtöbbet 
és legjobbat kaphassa meg, itt Apátfalván.
Támogatjuk a közösségeket, melyek igen 
sokrétűek és munkájuk jól láthatóan egy-
re szebb és gazdagabb.
Örülünk az ASC szép fejlődésének, és 
eredményeinek. Nagyon sokan fociznak 
a faluban, már egész kicsi gyermekek és 
lányok is csatlakoztak a sportolók közé.
Úgy vélem ma már jól látható a fejlődés 
minden területen, az eddig végzett mun-
ka sikere nem maradt el. Természetesen 
tovább építünk, fejlesztünk. A hiányos-
ságok, a hibák kijavításán folyamatosan 

dolgozni kell, és nem hagyhatjuk ki a vá-
ratlanul feltűnő lehetőségeket sem.
Ebben a munkában számítunk minden-
ki véleményére, segítő javaslatára, segítő 
munkájára, hiszen csak együtt lehetünk 
sikeresek az Apátfalvát építő munka 
eredményességében.

E gondolatok jegyében Apátfalva Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete, 
valamint jómagam nevében kívánom, 
hogy legyen erőnk, jó egészségünk, 
nagyon boldog és sikeres 2017-es 
esztendőnk!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Újévi Koncert
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

a 2017. évi Újévi koncertre.

A rendezvényt 2017. január 28-án, szombaton 16 órai kezdettel 

tartjuk a Faluház nagytermében.

Vezényel: Mátó Mátyás tanár úr.

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, a koncert meghallgatása ingyenes!
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2016. december 12-én ülésezett a 

képviselő-testület

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 2017. évi munkaterve 
elfogadásra került. 

 � Gyermekétkeztetés – Általános iskolai 
tanulók részére ebéd biztosítása Magyar-
csanádi Község Önkormányzatával kötött 
szerződés megszüntetése, új szerződés kö-
tése – elfogadásra került. 

 � A háziorvosi rendelők és fogorvosi 
rendelő rezsiköltségeinek 2016. évi elszá-
molása megtörtént, valamint a 2017. évi 
rezsiköltség megállapítására került sor. 

 � Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvo-
da-Bölcsőde, valamint az Apátfalvi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
munkaterve elfogadásra került.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete támogatja a 2017-2018. 
évre a Startmunka mintaprogram kérel-
mek benyújtását.
Az Önkormányzat a Start Közmunkaprog-
ram keretében nem arra törekszik, hogy a 
község 160 közfoglalkoztatottja valamit 
csináljon napközben, hanem az értékte-
remtés a legfontosabb szempont. Ennek 

a programnak a rövid lényege, hogy to-
vábbi fejlesztéseket kívánnak végrehaj-
tani, melyben komoly szerepet kapnak a 
közmunkások.
Az önkormányzat nemrég indította el a 
saját gazdaságát, a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a közfoglalkoztatottak szépen 
beletanultak az állatgondozásba, így most 
már növelheti az Önkormányzat az állat-
állományt. Ez annyit tesz, hogy jövőre már 
2200 darab baromfit tudnánk tartani, a 
sertések száma 60-ra, a juhoké pedig 22-re 
emelkedne. 
Az értékteremtéshez az is hozzátartozik, 
hogy az állattartáson és a növénytermesz-
tésen túl kisebb-nagyobb előállító üzem-
mel is rendelkezik a község. Így az önkor-
mányzat térkő gyártásával is foglalkozik, 
de van asztalos, lakatos műhelye, varrodá-
ja és még egy brikettáló egysége is. 
Az önkormányzat 2017-ben is folytatja a 
járdafelújításokat. Ennél jelentősen csök-
kenti a költségeket, hogy a saját üzemünk-
ben gyártott új térkövekkel cseréljük ki a 
régieket. Az asztalos üzemből pedig fo-
lyamatosan kerülnek ki az új padok, sze-
metes edények, kerékpártárolók, melyek 
a község közterein kerülnek elhelyezésre. 
Emellett a belvízelvezető csatornahálóza-
tot is a közfoglalkoztatottak tartják karban. 
A fenti munkák elvégzése, illetve a gyártás 
gyorsítása és az előállítandó termékek szá-
mának a növelése érdekében új eszközöket 

is beszereznénk, ezt is tartalmazza a köz-
munkaprogram következő két esztendőre 
szóló tervezete. 

 � A képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2016. december

SZÜLETÉS:
12.22.: Varga Zétény
Édesanyja: Pintér Marianna
Édesapja:   Varga Csaba
Apátfalva, Dózsa György utca 18.

HALÁLESET:
Kútvölgyi János
Apátfalva, Kereszt u. 34. Élt: 52 évet

Rizsik Jánosné (Gránási Ilona)
Apátfalva, Templom u. 18. Élt: 90 
évet

Csikota József
Apátfalva, Széchenyi I. u. 90. Élt: 79 
évet

Faragó István Miklós
Apátfalva, Délibáb u. 19. Élt: 70 évet

Somogyi Pál Mátyás
Apátfalva, Arany J. u. 31. Élt: 55 évet

Juhász Mátyás
Apátfalva, Kossuth Lajos u. 168. Élt: 
76 évet

Csikota Imre
Apátfalva, Kossuth Lajos u. 128. Élt: 
88 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Szabóki Hajnalka és Demény Ele-
mér András Apátfalva, Rákóczi Fe-
renc utca 70. 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG 
TÁMOGATÁS – TŰZIFA OSZTÁS

Novemberi lapunkban örömmel számol-
hattunk be arról, hogy a Belügyminiszté-
riumtól 4.551.680 Ft vissza nem térítendő 
támogatást kapott szociális célú tüzelő 
támogatásra Apátfalva. A kérelmeket a tá-
mogatást igénylő lakosok december elejéig 
benyújtották, a Szociális és Nemzetiségi 
bizottság a kérelmeket a lehető leghama-
rabb megtárgyalta és elbírálta.
A bizottság 388 kérelmezőből 359 kérel-
mét támogatta oly módon, hogy 8 má-
zsát kaptak az olyan családok, ahol kis-
korú van, vagy nagykorú, de még tanul a 

gyermek. Hat mázsát azok a családok kap-
tak ahol nincs eltartott gyermek, öt mázsa 
tűzifa támogatásban az egyedülálló kérel-
mező lakosok részesültek. Így összesen 
2338 mázsa tűzifa került kiosztásra, me-
lyet karácsonyig meg is kaptak a rászoru-
lók. Az ünnepek elteltével az év első szoci-
ális bizottsági ülésén további 23 fő részére 
125 mázsa tűzifa került kiutalásra.
Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy a tűzifát minél hamarabb megkap-
hassák a rászoruló lakosok!



2017. január 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

EZ TÖRTÉNT 2016-BAN
Az új év kezdetén visszapillantunk 

a 2016-os év eseményeire, és a tel-

jesség igénye nélkül a legfonto-

sabbakat összegezzük:

Január – Összesen 200 millió forint tá-
mogatást kapott Apátfalva a község fel-
adatainak támogatására, a sportcsarnok 
építés megvalósítása érdekében. Apát-
falva Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete határozatban utasította el 
a kötelező betelepítési kvótát. A Magyar 
Kultúra Napját a Hagyományőrző Cso-
portok Találkozójával ünnepeltük meg 
nagyszabású rendezvény keretein belül.

Február – Csaknem két évtized eltelté-
vel elkészült és kiadásra került a Népraj-
zi tanulmányok Apátfalváról című kötet, 
mely bemutatja a település népéletét. La-
kossági fórumon tájékoztatta a lakosságot 
Szekeres Ferenc polgármester az elmúlt év 
eseményeiről és a várható feladatokról. A 

„falugyűlés”-t megtisztelte Lázár János a 
térség országgyűlési képviselője is.

Március – Közfoglalkoztatási minta-
programok keretében Apátfalva Község 
Önkormányzata belvíz elvezetési progra-
mot, belterületi utak karbantartását, me-
zőgazdasági programot, helyi sajátossá-
gokra épülő programot, útőr programot 
és hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tási programot valósított meg, mely ál-
tal a közfoglalkoztatottak számára mun-
kát tudott biztosítani. A mintaprogramok 
a bér és bérköltségek mellett lehetővé te-
szik anyagok és eszközök vásárlását, er-
re 2016-ban több mint 226 millió forint 
állt rendelkezésre. Az értékteremtő köz-
foglalkoztatási programok termékei az 
utcabútorok, a saját térkő, a fóliasátrak-
ban megtermelt zöldségek, az állattartás-
ban nevelt jószágok, illetve a varrodában 
készült termékek, vagy a vasas műhely-
ben készült tárgyak.

Április – Tavasszal megszépültek közte-
rületeink: a közfoglalkoztatásban készült 
utcabútorok – padok, kukák, virágládák 

– elhelyezésre kerültek a legforgalmasabb 
és legfontosabb közterületeinken.

Május – Majális (melyre még a marha-
húst is ingyenesen biztosította az önkor-
mányzat), pünkösdi fúvószenekari talál-
kozó, gyermeknap nagyszabású rendezvé-
nyeire került sor.

Június – Nyári diákmunkában vehettek 
részt fiatalok 16-25 éves korig intézmé-
nyeinkben, a Munkaügyi Központ támo-
gatásával. Csanádapácán került megren-
dezésre a Guzsalyos, a testvértelepülések 
találkozója, melyen Apátfalva is részt vett.

Július – Több mint 10 millió forint támo-
gatás érkezett az önkormányzati fejleszté-
sekre, belterületi utak felújítására. (Ebből 
az összegből fog a Széchenyi utca Nagyköz 
utcától a 43-as főútig tartó része és a Falu-
ház előtti szakasz megújulni.) Huszonegye-
dik alkalommal került megrendezésre a 
Szent Anna Napok (Falunapok). A három-
napos programsorozat nagy sikerrel zá-
rult a XVI. Maros-menti Kulturális találko-
zó, a Lovas nap, valamint az önkormányza-
ti programok tekintetében egyaránt. Újabb 
Bíbic könyv került kiadásra, Szigeti György 
írása, Pátfalvai Rákóczi utcába címmel.

Augusztus – Kakasokat és burgonyát 
adományozott az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi támogatásban részesülőknek, 
valamint a közfoglalkoztatottaknak.
Szeptember
Második alkalommal került megrende-
zésre a Gasztronómiai fesztivál, mely több 
mint száz ember munkájával valósult meg, 
nagy látogatói létszám mellett.

Október – Október 2-án a kötelező be-
telepítési kvóta népszavazása zajlott az or-
szágban. Az apátfalvi választópolgárok 
felismerték a népszavazás történelmi je-
lentőségét, és több, mint 55 százalékuk élt 
demokratikus jogával, kifejezték vélemé-
nyüket a kényszerbetelepítésről. Apátfal-
ván érvényes volt a népszavazás.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

60. évfordulóján emléktáblát avatott Lázár 
János Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter, a térség országgyűlési képviselője és 
Szekeres Ferenc Apátfalva polgármeste-
re. Az Idősek Világnapja alkalmából ün-
nepi műsorral kedveskedtünk korosabb 
lakosainknak.

November – A közbeszerzési eljárás be-
fejeztével megkezdődött a sportcsarnok 
építése. Apátfalva Község Önkormányza-
ta és az Apátfalva SC Labdarúgó Egyesü-
let közös beruházásával 224 db ülőhellyel 
rendelkező lelátóval kialakított, I. osztályú 
futsal mérkőzések rendezésére alkalmas 
2263,48 m2 nettó beépített alapterületű 
sportcsarnok épül, mely 2017 második fe-
lében kerül átadásra. Megszépült Kardos 
István vőfély, a Népművészet Mestere sír-
helye, Apátfalva Község Önkormányzatá-
nak támogatásával. A Bethlen Gábor Alap 
jóvoltából a testvér települési kapcsola-
tok ápolása céljából egy millió kettőszáz 
ötvenezer forintot nyertünk. A románi-
ai Apácával közös programok valósulnak 
meg 2017 év elején.

December – Az év folyamán két ütem-
ben részesült Apátfalva rendkívüli önkor-
mányzati támogatásban. Előbb 9 millió, 
majd a második ütemben csaknem 7 mil-
lió forint támogatást kapott településünk.
Az év vége a segítségnyújtásról, az ado-
mányozásról szólt. Szociális tűzifaosztás, 
tartós élelmiszer adományok osztása, ru-
házati adományok börzéje, valamint az 
önkormányzat által nevelt sertésekből ké-
szült termékek és hús osztása. Adventi ün-
nepségekkel és a Falukarácsony műsorával 
közösen hangolódtunk az ünnepre.

Elsorolni sem lehet, amit közös erővel 
2016-ban végeztünk. Nem feledkezhe-
tünk meg az intézményekben végzett 
egész éves áldozatos munkáról és azok 
eredményeiről. A civil szervezetek, és a 
Faluházban működő öntevékeny művé-
szeti csoportok munkájáról, mellyel a 
kultúrát, a sportot vagy a közbiztonsá-
got segítették.
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KARÁCSONYI SERTÉSHÚS AJÁNDÉK
Korábbi lapszámainkban már beszámol-
tunk arról, hogy Apátfalva Község Ön-
kormányzata a közmunka programokon 
belül mezőgazdasági programokat is vál-
lalt. A növénytermesztés mellett állatok 
tartásával is foglalkoztunk, sertéssel is. 
Ez tette lehetővé, hogy karácsony köze-
ledtével levágassuk a sertéseket, valamint 
feldolgoztassuk.
Ennek eredményeként közel 850 aján-
dékcsomag készülhetett el, melynek egy 
részét az önkormányzatnál vehették át 

a közfoglalkoztatott munkatársak, vala-
mint a hátrányos helyzetű apátfalviak. A 
65 éves és 65 éven felettieknek a polgár-
mester úr, valamint a települési képvise-
lők személyesen adták át a csomagokat 
az ünnepi jókívánsággal. Azt tapasztaltuk 
– igen nagy örömünkre – hogy lakosaink-
nak sikerült örömet okozni, és szebbé 
tenni az ünnepeket.
Szeretnénk megköszönni mindenki 
munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy 
a karácsonyi húsadományozás lehetővé 

váljon. Köszönjük a sertéseket nevelő 
közfoglalkoztatott munkatársaknak, a 
közmunkaprogramokat bonyolító mun-
katársaknak, valamint az osztásban 
segédkezőknek.

Külön nagyon köszönjük Patkós Andre-
ának és testvérének, Patkós Sándornak, 
hogy a sertésvágást és feldolgozást, va-
lamint a csomagok elkészítését lelkiisme-
retesen és rendkívül gyorsan elvégezték a 
helyi üzemükben!

106 CSALÁD ÜNNEPE LETT SZEBB
Tartós élelmiszerekkel, illetve a 

közelgő ünnepekre való tekintet-

tel édességgel teli nagy csoma-

gokat kaptak december 16-án az 

apátfalvi rászoruló családok. Az 

önkormányzatnak és a partnerei-

nek köszönhetően 106 otthonban 

lett gazdagabb a karácsony.

Az apátfalvi önkormányzat a helyi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központtal együttmű-
ködve már nem első alkalommal lepi meg 
a karácsonyi ünnepek előtt a nehéz anyagi 

körülmények között élő családokat. – Most 
is a Budapesti Élelmiszerbank, illetve helyi 
és makói vállalkozók bevonásával tudjuk 
egy kicsit szebbé, gazdagabbá tenni az esz-
tendő végét a rászorulóknak – fogalmazott 
az alapszolgátatási központ intézményve-
zető helyettese, Puskásné Ember Ninette. 
A 106 családnak járó csomagokat a gyere-
kek kora szerint állították össze. – Ez annyit 
tesz, hogy a csecsemőknek tápszer, bébiétel 
is került a szatyrokba, az óvodásoknak és 
általános iskolásoknak pedig csokoládé 

– folytatta Puskásné Ember Ninette. Emel-
lett különféle tartós élelmiszereket is össze-
válogattak, vagyis a száraz tésztától kezdve 
egészen a teán át a margarinig.
Az élelmiszerosztás mellett már úgyneve-
zett ruhabörzét is szerveztek az apátfalvi 
rászorulóknak. A Magyar Vöröskereszt 
makói csoportjának jóvoltából érkezett 
nagyobb szállítmány ruhanemű a község-
be, illetve tartós élelmiszereket is hoztak.

(www.promenad.hu cikke alapján)
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BÍBIC OVIS HÍREK

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
„Szülessen meg az Úr Jézus
Mindenki szívében,
Töltse el az egész földet
Igazi, szent béke!”

A Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág 
csoportjának óvodásai meghívást kaptak 
a Mozgáskorlátozottak egyesületének ka-
rácsonyi ünnepélyére, melyet december 
13-án tartottak a Faluház könyvtárában. 
A gyermekek lelkesen készültek az ün-
nepre, melyet dalok, versek előadásával 
és az angyalok táncával tettek meghitté. 
Az elkészített ajándékokat örömmel adták 
át a néniknek, bácsiknak, akik szeretettel 
fogadták kedvességüket, melyet meglepe-
téssel viszonoztak.
Az idősek karácsonyi ünnepélyére 2016. 
december 20-án került sor az idősek ottho-
nában. Ezen az ünnepélyen szintén a Hét-
színvirág csoport szerepelt, karácsonyi 

hangulatot varázsolva az idősek szívébe. 
A gyermekek boldogan adták át a közösen 
készített ajándékainkat. A Szociális Alap-
szolgáltatási Központ vezetője sütemény-
nyel vendégelte meg a gyermekeket. Igye-
keztünk mindkét alkalommal meghitté, 

örömtelivé tenni az ott lévők számára a 
karácsonyi ünnepet.
Köszönjük, hogy együtt ünne pelhettünk!

A Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág 
csoportja, óvó nénik és dajka néni

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 
AZ APÁTFALVI IDŐSEK KLUBJÁBAN

2016. december 20-án az Apátfal-

vi Szociális Alapszolgáltatási Köz-

pont az Idősek klubjában emléke-

zett meg a szeretet ünnepéről.

A vendégeket Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető helyettes köszöntötte 

egy rövid visszaem-
lékezéssel, majd kö-
szönetet mondott a 
támogatóknak, akik 
egész évben hozzá-
járultak felajánlá-
saikkal a klub életé-
hez, s akik az Idősek 
világnapi rendez-
vényt is támogatták, 

többek között Simon Mihályné Icukának 
és Dancsi Istvánnak. A rendezvényünkön 
jelen volt Apátfalva Község polgármeste-
re, alpolgármester asszonya és az Apátfal-
vi Bíbic Egységes Óvoda és bölcsőde in-
tézményvezető asszony is. Az időseket az 

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda és Böl-
csőde pedagógusai és óvodásai köszön-
tötték egy meghitt karácsonyi műsorral. 
A megemlékezés után a dolgozók és az 
óvodások az általuk készített ajándékok-
kal kívántak. Kellemes karácsonyi ünne-
peket a vendégeknek és a klub tagjainak. 
Simonné Icuka fenyőfával és Dancsi Ist-
ván pedig egy–egy csomaggal kedveske-
dett az időseknek és a klub dolgozóinak. 
Az ünnepi ebéd előtt mulatoztunk, éne-
keltünk. Az ünnepséget családias környe-
zetben elfogyasztott ebéddel zártuk.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető helyettes
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TÉLEN IS ÉL A SZIGETHÁZ

A kenuzási időszakot október 1-én egy 40 
fős csoport zárta jó hangulatú kenu túrá-
val. A kenuzás végeztével bográcsozással 
zárták a napot.

Október 2-án 30 fős születésnapi rendez-
vényt tartottak a Szigetházban.

Október 14-én a makói Bartók zeneisko-
la 3. osztálya látogatott el hozzánk. Két 
napot töltöttek el a szigetházban. 15-én 
a Langó Hagyományőrző házban tartott 
Pátfalvi játékokon vettek részt, illetve 
megtekinthették a Langó házat.

Október 29-én a Szigetház forgatási hely-
színné alakult át. A makói Shiva zenekar 
egy új ötlettel állt elő, miszerint Gaszt-
rometál műsort forgatnak különböző 
vendégzenekarok kíséretében. Ezúttal 
a szegedi Evils Tears volt a vendégük. A 
kezdeményezés lényege, hogy egy főző-
műsor keretein belül kötetlen beszélgetést 
folytassanak a zenekarok, megcsillogtat-
va közben főzőtudományukat. A Shiva 
zenekar egy ízletes birkahús levessel ruk-
kolt elő és egy isteni almás süteménnyel, 
míg az Evils Tears sörben sült csülköt 

készített. Főzés közben beszélgettek az 
Evil Tears munkásságáról, lemezkiadá-
sokról, fellépésekről és elérhetőségekről. 
A forgatás fergeteges hangulatban zajlott. 
A Shiva zenekar reményei szerint még sok 
ehhez hasonló műsor fog készülni, hogy a 
közönség jobban megismerhesse a zene-
karokat miközben egy másik oldaluk is 
ismertté válik.

Október 31-től november 4-ig az őszi szü-
netben a gyermekek számára foglalkozá-
sokat biztosított a Szigetház. A gyerekek 
román és hagyományos néptáncot tanul-
hattak Duma Árpád segítségével, majd 
roma tánc és énekbemutatóval készült 
nekik Károlyi Róbert és lánya Károlyi 
Amanda. A hetet kézműves foglalkozás-
sal zártuk.

November 26-án a nagy csapat és az után-
pótlás Apátfalva SC Labdarúgó SE 50 sze-
méllyel csapatvacsorát tartott a Sziget-
házban, ezzel lezárva a 2016-os évet.

December 2-án az Apátfalvi Ifjúsá-
gi Klub mikulásozott a Szigetházban. 
A gyerekek palacsintát sütöttek, majd 

megajándékozták egymást. Az este ferge-
teges hangulatban telt el.

December 3-án esküvői ebédnek adott 
színteret a Szigetház.

December 17-én a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat Duma Árpád vezetésével 
karácsonyi vacsorát tartott.

December 18-án Romániában élő magya-
rok és apátfalvi barátaik 50 fős összejöve-
telt szerveztek nálunk.

December 23-án karácsonyi kézműves 
foglalkozáson vehettek részt a gyerme-
kek és szüleik egyaránt. A kézműves 
foglalkozást a Bökény Népe Kulturális 
és Harcművészeti Egyesület biztosítot-
ta. Karácsonyi dekorációkat készíthettek 
az érdeklődők. Zsíros kenyérrel és teával 
kedveskedtünk a kézműves foglalkozásra 
látogatóknak.

December 31-én 35 fős baráti társaság 
születésnappal egybekötött szilveszteri 
mulatsággal búcsúztatta a 2016-os évet.
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ADVENT 3. HETE – DECEMBER 10.
Egy újabb hét tűnt tova nyomtala-

nul és érkezett meg Advent 3. he-

tének szombatja. A szokásokhoz 

híven most is a Faluházban kezdő-

dött a programsorozat a kézmű-

ves foglalkozásokkal és az elma-

radhatatlan karácsonyi vásárral.

A mostani alkalommal a Faluház dol-
gozói készültek olyan foglalkozásokkal, 
melyek között szerepelt kisméretű ka-
rácsonyfa, hóember fej és kis csizma el-
készítése is. Ezekkel ki-ki kedve szerint 
díszítheti fel majd az otthon felállításra 
kerülő karácsonyfáját. A vásárosok kö-
zül most is találkozhattunk és vásá-
rolhatunk is Simon Mihályné Icukától, 
Kónya István és nejétől, valamint az Ön-
kormányzat Mívesház Manufaktúrája 
dolgozóitól.
Rendhagyó módon megszakítottuk ezen 
foglalkozásunkat és délután levetítésre ke-
rült az Apátfalvi Ifjúsági Klub (AIK) által 
forgatott kisfilm. A Nemzeti Művelődé-
si Intézet (NMI) jóvoltából a megyéből a 
mi fiataljainkat kérték fel, hogy ebben az 
országos méretű projektben képviseljék 
Csongrád megyét. A program lezárásául 
januárban, a Magyar Művészeti Akadé-
mián tartják meg a vetítést, ahol minden 
megyéből érkezik egy csoport fiatal, akik 
hasonlóan a mieinkhez készítettek egy 
kisfilmet.
Mivel a filmet novemberben sikeresen 
leforgattuk és az utómunkálatoknak a 
végére értünk, úgy gondoltuk, hogy ezen 

alkalmat fogjuk megragadni, hogy le-
vetítsük az érdeklődő apátfalviaknak a 
gyerekek által elkészített kisfilmet. A ve-
títést megelőzően Magné Szaitz Éva az 
NMI kulturális koordinátora (akinek a 
szervezése nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a projekt) és Balla Gábor filmes 
szakemberünk (aki a forgatással, film-
készítéssel kapcsolatos összes tudást és 
gyakorlatot próbálta átadni a gyerekek-
nek, hogy a film elkészülhessen) kértek 
figyelmet, hogy megosszák tapasztala-
taikat és gondolataikat e filmmel kap-
csolatban. A film tetszett a közönség-
nek és több fiatal is érdeklődött az AIK 
tagság iránt. E rövid kitérő után tovább 

folytatódott a kézműves foglakozás és 
vásár. Fél ötkor vette kezdetét a műsor a 
Székelykapunál, melyet a Szent Mihály 
templom kórusa adott. Először Sóki Má-
tyásné előadásában hallgathattuk meg 
Túrmezei Erzsébet Adventi Emlék című 
versét, majd ezt követően egyházi énekek 
következtek a kórus tagjaitól. Zárásként 
Wass Albert Karácsonyi versek című köl-
teményét hallhattuk Sóki Mátyásné tol-
mácsolásában. Az adventi gyertyagyúj-
tást követően, 17 órakor vette kezdetét a 
szentmise.

Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója
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FALUKARÁCSONY – DECEMBER 17.

A negyedik adventi hét szombatja, 

december 17-re esett. Ezen a na-

pon tartotta meg a Faluház szer-

vezésében Apátfalva Község Ön-

kormányzata a Falukarácsonyt. 

A Faluházban működő csopor-

tok adták az ünnepi műsort az 

érdeklőldőknek.

Első fellépők a Mátó házaspár által vezetett 
csoportok voltak. A több mint félórás mű-
sort a Mátó Mátyásné vezette Tini és Mini 
Tini Mazsorett csoport és a Mátó Mátyás 
vezényletével játszó Ifjúsági Fúvószenekar 
biztosította, mindenki nagy örömére. Elő-
ször a zenekartól hallhattunk karácsonyi 
dallamokat játszani, majd az őket köve-
tő Tini Mazsorett csoportot kisérték zené-
vel, akik Monty–Csárdás című művére ad-
tak elő egy koreográfiát. Ezt követően a ze-
nekar szolgáltatta továbbra is a zenét, ezzel 
is segítve megidézni a közelgő karácsony 
szellemiségét. A folytatásban a mazso-
rett csoport egy trópusi ország hangulatát 

hozta el a közönségnek, a Brazil című pro-
dukciójukkal. A következő fellépők az 
utánpótlás zenekari tagok és táncosok vol-
tak, akik Leonard Cohen – Hallelujah dal-
lamára egy szép karácsonyi éneket adtak 
elő. Végezetül egy közös produkciót lát-
hattunk a Tini és a Mini Tini Mazsorett 
jóvoltából, amely Shakin’ Stevens: Merry 
Christmas Everyone dalára készült.
A Falukarácsony műsora rendhagyó mó-
don folytatódott, ugyanis idén a Csenteri 
Andrea vezette Hagyományőrző csoport 
mellett a Kardos István Néptánccsoport 
– melynek szintén ő a művészeti vezetője – 
is részt vett a műsorban. Ennek a fúziónak 
köszönhetően soha nem látott méreteket 
öltött a szereplők létszáma és ebből faka-
dóan a szükséges tánctér mérete is. Ahol 
korábban még az Ifjúsági Fúvószenekar 
zenélt, ott hamarosan már a két csoport 
tagjai ropták a koreográfiát, amellett, hogy 
a színpad is kihasználásra került.
A több mint félórás műsor folyamán négy, 

a téli ünnepkörhöz tartozó szép és ősi 
népszokásokat elevenítettek fel. A nézők 
láthattak Lucázást, karácsonyi kántálást, 
Szent Család járást és Betlehemi játékot is.
A műsor ezzel nem ért véget, a két cso-
port a közönséggel karöltve vonult át a 
Székelykapunál felállított adventi koszo-
rúhoz, hogy egy rövid előadás keretében 
– melyet a Hagyományőrző csoport és a 
Kardos István Néptánccsoport adott elő – 
meggyújtásra kerüljön a negyedik adven-
ti hetet szimbolizáló gyertya is. Végezetül 
a szentmisével zárult a nap.
Ezúton szeretném megköszönni mind-
azon résztvevők segítségét, munkáját, 
akik lehetővé tették, hogy a Falukará-
csony méltóképpen valósulhasson meg. 
Külön köszönöm a fellépő csoportoknak 
és vezetőiknek, valamint az apátfal-
vi Rendőrőrsnek és a Polgárőrségnek a 
közreműködést!

Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN: 
MILLENNIUMI TÖLGYFÁK

Az államunk ezer éves fennállá-

sa alkalmából az egész ország-

ban megemlékezések zajlottak. Az 

egyik ilyen esemény volt az emlék-

fa ültetés, amely a tavaszi ünne-

pélyt képezte.

A vezérgondolata az volt, hogy hét fát ül-
tetnek a hét vezér után, vagy ezer fát a 
Millennium emlékére. Leginkább az isko-
lák buzgólkodtak a faültetésben, nem volt 
ez másként nálunk Apátfalván sem.
A kincstári erdőgondnok millenniumi 
faültetés céljára huszonöt életerős tölgy-
facsemetét ajándékozott a községnek. 
Ezeket Zabojszki Mihály községi taní-
tó, a községi faiskola gondnoka – iskolás 
gyerekek részvételével – a millennium 
emlékére a következő helyekre ültette el: 
hat darabot az állami anyakönyvi hivatal 
épülete előtt, két darabot a községi iskola 
népiskola I. és II. fiúosztály épülete előtt, 
két darabot a III. és a IV. leányosztály 
iskolaépületénél, öt darabot a Kossuth 

utcában a II. és III. leányosztály iskola-
épülete előtt, három darabot a Raktár ut-
cai I. és II. vegyes osztály iskolaépülete 
előtt.
A településünkön mára két nagy tölgy-
fa áll az elültetett huszonötből. Ezeket a 
Kossuth utca és a Hajnal utca sarkánál 
találjuk.
A fák adatai: Mivel egyszerre lettek ütetve, 
egyformán nőttek, adataik megegyeznek.
Kocsányos tölgy
Kora: 119 év (pontos) ültetve 1896-ban
Magassága: 23 méter
Törzskerület: 3,69 méter
2011-ben a helyi önkormányzat és két tá-
mogató emléktáblát avatott a millenniu-
mi ültetés emlékére. A tábla a két fa mel-
lett a földön áll. A tábla szövege: Ezt a két 
tölgyfát Magyarország ezeréves fennállá-
sának évében 1896-ban ültette Apátfalva 
lakossága. A hálás utókor nevében e táb-
lát az ültetés 115. évfordulóján emlékül 
állította: Molnár László újságíró, Szigeti 

Márton kőszobrász, Apátfalva Község 
Önkormányzata 2011.

Langó Csaba

Értéktári ülést tartottunk 2016. 

december 12-én. Az új települési 

értékek:

„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”
2016 első félévében elkészült Szigeti 
György: Pátfalvai Rákóczi utcában című 
könyve.
A második félévben Urbancsok Zsolt: 
Mint fatörzsből gyönge ága című Bíbic 
könyvet adtuk ki második kiadásban.

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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AKTÍV PIHENŐ A TÉLI SZÜNETBEN, 
III. FOCIS JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁL

Az Apátfalva SC labdarúgó szak-

osztály csapatai a hosszú téli szü-

netben sem maradnak edzések és 

mérkőzések nélkül.

Egyesületünk benevezett a Csongrád me-
gyei Futsal bajnokság csoportjaiba, a kö-
vetkező korosztályokban indultunk: U11, 
U13, U15, U17, U19 és U17 Leány.
Hazai mérkőzéseinket az épülő sport-
csarnokunk miatt egyelőre Makón tudjuk 
megrendezni, jövőre minden bizonnyal 
már az új létesítményünkben tudjuk fo-
gadni a vendégcsapatokat.

A legkisebbek egy csoportba kerültek a 
Deszk, a Szeac, a Szőreg és az Újszeged 
csapataival. Azonban csak 1 mérkőzésre 
került sor:
Apátfalva SC – Szőreg 11-3.

U13-as csapatunknak is egy torna volt 
eddig megrendezve:
Apátfalva SC – Hódmezővásárhely 3-2
Apátfalva SC – Székkutas 14-0
Apátfalva SC – Makó 2-7

U15-ös csapatunk szintén egy fordulón 
van túl:
Apátfalva SC – Makó 1-14
Apátfalva SC – Deszk 7-4
Apátfalva SC – Újszeged 9-1

U17-es csapatunknak még nem volt for-
dulója, ők január 15-én lépnek pályára 
először Hódmezővásárhelyen.

U19-es csapatunk már két fordulón van 
túl: Apátfalva SC – Hódmezővásárhely 
4-4 és 2-7
Apátfalva SC – Szentes 2-2 és 3-6
Apátfalva SC – Székkutas 12-0 és 6-8

A leány csapatunk már három fordu-
lón van túl, ebből egyszer szabadna-
pos volt:
Apátfalva SC – Makó 1-12 és 0-14
Apátfalva SC – Székkutas 1-4 és 2-3

Apátfalva SC – Hódmezővásárhely 0-5
Apátfalva SC – Szentes 4-8

Januárban és februárban folytatódnak 
a küzdelmek, illetve párhuzamosan el-
kezdődnek a felkészülések a nagypályás 
bajnokságokra és a Bozsik programra. 
Edzéseink továbbra is az iskola műfüves 
pályáján és a tornateremben vannak.

Január 14-én, szombaton megrendezés-
re kerül a III. Focis Jótékonysági Batyus 
Bál, 18 órától. Jegyeket 1500 forintért, 
elővételben lehet venni Sókiné Évinél és 
Bárdos Szilvinél.

Sikerekben gazdag, Boldog Újévet kívá-
nunk mindenkinek!

Apátfalva SC Vezetőség
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CIGÁNY NEMZETISÉGI NAPOT 
RENDEZTEK APÁTFALVÁN

Az apátfalvi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat Nemzetiségi napot 

rendezett a településen. Decem-

ber 18-án a délutáni programok-

ban a fiatal tehetségeké volt a fő-

szerep. Ezt közmeghallgatás, majd 

egy közös vacsora követte.

„Magyarország nem fekete vagy fehér! 
Attól szép a nemzet, hogy sokszínű” – 
olvashatták azok, akik ellátogattak az 
apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezvényére. A Nemzetiségi 
nap középpontjában a kultúra, a tánc és 
a zene állt.
Évszázadok óta élünk e hazában és ke-
veset tudnak rólunk, a kultúránkról, a 
nyelvünkről és a hiedelem világunkról. 

Ezért igyekezünk minden alkalmat meg-
ragadni programjaink révén, hogy kultu-
rális értékeinket megismertessük – fogal-
mazott Károlyi Sándor, az apátfalvi CNÖ 
elnöke. – Ha eddig sikerült átmentenünk 
évszázadokon át és megőrizni kultúrán-
kat, akkor kötelességünk ápolni is.
Szekeres Ferenc polgármester is köszön-
tötte a megjelenteket. Kiemelte, napról 
napra azon dolgoznak, hogy Apátfalva 
mindenki számára békés, élhető tele-
pülés legyen, amelyben partner a nem-
zetiségi önkormányzat is. Nem csak a 
szociális nehézségek kezelésében tevé-
kenykednek együtt, hanem a kultúra és a 

hagyományok őrzé-
sében is.
A helyi gyerekek 
verset is szavaltak, 
illetve hangszeres 
tudásukat is bemu-
tatták. Varga Pet-
ra és öccse, Varga 
Szilárd is zenélnek. 
Petra klarinéto-
zik, Szilárd pedig 
szaxofonozik.

– Apa is régen ilye-
nen játszott és meg-

tetszett, ezért kezdtem el klarinétozni. 
Már 3-4 éve tanulok rajta Mátó Mátyásnál 

– árulta el a 13 éves lány, aki a Falukará-
csonyon a mazsorett csoporttal is fellépett. 
– Nagyon szeretem, de sokat is tanulunk a 
zenekarban. Szeretnék ezzel továbbtanul-
ni is.
Nekem azért tetszik az én hangszerem, 
mert nem olyan magas a hangja, mint a 
többieké – vette át a szót Szilárd. – Min-
dent szeretek előadni, a klasszikustól egé-
szen a mai zenékig.
A programokat közmeghallgatás követte, 
ahol a legtöbb kérdésben a romos házak 
sorsával kapcsolatban tették fel a legtöbb 
kérdést.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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A LANGÓ HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ 2016-OS ÉVE

Az év elején Jánosi Szabolcs plé-

bános úr a környező községek 

papjait és kántorait látta vendégül 

és elhozta őket a Kék házat meg-

tekinteni. Ez alkalomból megtör-

tént a Hagyományőrző Ház 2016 

évi felszentelése.

A Néprajzi tanulmányok című kötet be-
mutatója után a könyv létrehozói elláto-
gattak a Hagyományőrző házba.
Február 13-án hagyományos disznóvágást 
rendeztünk, bemutatva, hogy régen ho-
gyan történt.
Este disznótort rendeztünk, amire kántá-
lók leptek meg bennünket. Az egész nap 
a Hagyományőrző Csoport összefogásával 
jött létre. A Kossuth rádió riportere, Be-
lényi Barbara kollégáival megtekintette a 
gyűjteményt és riportot készítettek.
Többek között egy algyői kis csoport is 
meglátogatta a házat és elismerő szavakat 

is írt a vendégkönyvbe.
A makói katolikus iskolából egyik nap 
a felső tagozatos, másnap az alsó tago-
zatos tanulók jöttek el megismerni a 
gyűjteményt.
A makói Bartók iskola diákjai is eljöttek 
megnézni a házat, távozásuk előtt szép 
énekekkel köszöntek el.
A makói Kálvin iskola 8-os tanulói is el-
látogattak hozzánk, valamint a makói 
Almási iskola tanulói is megtekintették a 
gyűjteményt.
A makói görög-katolikus iskola növen-
dékei is jó hangulatban nézték végig a 
kiállítást.
Az apátfalvi óvodás és iskolás gyerekek kö-
zül nagyon sokan ellátogattak hozzánk ne-
velőikkel együtt.
A gyermekcsoportoknak érkezésükkor 
Vargáné Antal Ilona nagyon szép saját 
verseket adott elő, köszönet neki érte. Két 

alkalommal parasztolimpiát is szervez-
tünk a gyerekeknek.
Felnőtt és ifjúsági látogatók is nagyon so-
kan voltak, apátfalviak, makóiak, szege-
diek, budapestiek, sőt a romániai Agyag-
falváról és Németországból is érkeztek 
hozzánk.
Csanádpalotával közösen szerveztünk ha-
gyományőrző lakodalmast július 30-án, 
előtte a hagyományok szerinti ágyvitelre 
július 17-én került sor.
A lakodalom és az ágyvitel megszervezésé-
ben sokan segítettek, és az előkészületek-
ben, amit tisztelettel köszönünk, valamint 
köszönjük a sok süteményt, amit ezekre az 
alkalmakra készítettek.
Ellátogattak hozzánk a cigány és a román 
nemzetiségi önkormányzatok csoportjai 
is.
Az év folyamán gyűjteményünk gyarapo-
dott sok kedves adakozó jóvoltából, amit 
hálásan köszönünk.
Az I. és a II. Világháborúról készült film-
hez a Kék házban tartott beszélgetés alkal-
mával az apátfalvi emberek visszaemléke-
zéseit vették fel.
A falunapi kiállításhoz a Kék ház is biztosí-
tott tárgyi emlékeket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki valamilyen módon se-
gítette a Kék házat, külön köszönjük Lip-
ták Mihálynak és Liptákné Margitkának, 
állandó segítőinknek!
Kívánunk mindenkinek boldog, sikeres új 
esztendőt, valamint sok erőt és jó egész-
séget a 2017-es évre!

Langó Imre települési képviselő 
és családja
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MEGFILMESÍTETTÉK 
AZ ELVESZÍTETT MÚLTAT

A tőlünk telhető módon és esz-

közökkel megpróbáljuk vissza-

adni az embereknek az elveszí-

tett múltat – foglalta össze az 

alapötlete lényegét Kucsora Ist-

ván. Ugyanis a rendező és lelkes 

csapata filmet készített Apátfal-

va történetéről, melyet decem-

ber 23-án mutattak be először a 

nagyközönségnek.

Röpke másfél órára mozivá alakult át de-
cember 23-án péntek este az apátfalvi 
Faluház nagyterme. Ugyanis most elő-
ször láthatta a közönség a Vitéz Apát-
falva sorozat első részét, mely a Minden 
vészen át címet viseli. – Az alapötletet 
az adta, hogy a XXI. század múzeumá-
ba be kellene tenni vizuális rögzítéssel a 
velünk élő hagyományokat, mert talán 
többet mond az embereknek, mint egy 
felakasztott régi ruha vagy sarokba ál-
lított egykori szerszám – nyilatkozta a 
rendező. Kucsora István kiemelte: a ma-
gyarok többsége nem érti, nem érzi, mi 
folyik körülötte, úgy tapasztalja, hogy a 
többség elveszítette a múltját. – Azt tart-
ják, hogy annak van jövője, akinek jelene 
van, s a jelent pedig az uralja, aki a múl-
tat uralja, s mi ezt az elhagyott múltat 

szeretnénk visszaadni ezzel az alkotással 
– sorolta Kucsora István.
A decemberben levetített filmben nem 
csupán archív felvételeket mutattak be, 
hanem apátfalvi, elsősorban idős lakosok 
is megszólaltak, akik visszaemlékeztek a 
II. világháborús élményeikre, valamint 
az első világégés kapcsán pedig szüleik, 
nagyszüleik egykori elbeszéléseit eleve-
nítették fel. A faluházban az első sorban 

foglaltak ők helyett. Köztük volt Langó 
Imre, aki arról is mesélt, hogyan kapott 
golyót az édesapja a fronton. – A lövedék 
hátulról ment be a testébe és a szívétől 
pár milliméterre állt meg, abban az idő-
ben nem merték kioperálni, ezzel kellett 
együtt élnie, s a sírba is magával vitte ezt 
a szörnyű emléket – árulta el Imre bácsi.
A Minden vészen átban Csonka János ze-
néje hallható. – István nagy jó barátom, 
megkeresett azzal, hogy filmet csinál, el-
mondta, mit szeretne, én pedig megpró-
báltam ezt neki zeneileg megvalósítani 
– vette át a szót Csonka János. A szintén 
apátfalvi fiatalember szintetizátoron és 
szaxofonon játszik a filmben. – Egyma-
gam hangszereltem, egyedül találtam ki 
az egész koncepciót, amit István elfoga-
dott – folytatta a Csonka János. Elsősor-
ban népzenéket használt fel, amiket egy 
kicsit átalakított.
Kucsora Istvánnak még számos ötlete 
van arra, hogyan is kellene Apátfalvát 
minél több módon megfilmesíteni. 

(www.promenad.hu cikke alapján)
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APÁTFALVI LÓTULAJDONOSOK GYŰLÉSE
2016. december 9-én az apátfalvi Fa-
luházban gyűltek össze a község lótu-
lajdonosai. Meghívást kaptak az idős 
és tapasztalt lovasok is.
Szekeres Ferenc polgármester tájékoz-
tatójában elmondta, hogy a régi fut-
ballpálya kedvezőtlen adottságai miatt 
az önkormányzat tervezi egy új lovas 
pálya kialakítását, ahol lenne vezeté-
kes víz, áram és árnyék. A falunapi ló-
versenykor a nagy meleg, a tűző nap 
megnehezíti a lovak, lovasok és a néző-
közönség helyzetét is. Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna szükségesnek találja, hogy 
a lovasok szerveződjenek egy csapattá, 
fogjanak össze. Ennek első lépéseként 
létrejött a megbeszélés. Vargáné Nagy-
falusi Ilona beszámolt a 2016-os év 
versenyeredményeiről, felsorolta, hogy 
mely felvonulásokon, fesztiválokon 

vettek részt az apátfalvi lovasok. Kö-
szönik, hogy a képviselő-testület és a 
falu vezetése mindenben támogatta 
a Lovas nap és lovas megmozdulások 
szervezését.
A lovasok vezetőnek Darócz Károlyt 
választották meg, az adminisztra-
tív munkát Vargáné Nagyfalusi Ilona 

végzi. Tervek hangzottak el a leendő 
lovaspálya kialakításával kapcsolatban.
A lovasok várják a községből a 

jelentkezőket, akik szeretnének 

hozzájuk csatlakozni, hogy öt-

leteikkel, tapasztalatukkal se-

gítsék a helyi lovas életet.

Vargáné Nagyfalusi Ilona

GAZDAKÖRI ESTÉK
Az Apátfalvi Gazdakör az elmúlt évekhez hasonlóan idén is gazdaköri szakmai esteket tart a Faluházban, 

melynek első időpontja

január 24. (kedd) 17 óra: A első előadás témája az elmúlt év gyökér-zöldség termesztés 
szakmai tapasztalatainak összegzése Apátfalva, Szabadszállás Róna szövetkezet és a Bejo cég szemszögéből.

Előadó: Czagány József

január 31.: Pioneer kukorica termesztés szakmai összegzése térségünkben.
DuPont növényvédő szerek hatásmechanizmusának ismertetése.

február 7.: Csongrád Megyei Nemzeti Agrárkamara szakmai estje.

Meghívó 
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő 
III. Hagyományőrző Csoportok Találkozójára.

A rendezvényt 
2017. január 21-én, szombaton 

15 órai kezdettel tartjuk 
a Faluház nagytermében.

A rendezvényre mindenkit 
szeretettel várunk, 

a Találkozó megtekintése 
ingyenes!

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

a már hagyományos
Busójárásra 2017. február 5-én, vasárnap 

14 órai kezdettel.

A táncházzal egybekötött Busójárás helyszínei: 
Faluház és Faluház előtti parkoló, valamint a Szigetház.

A programra mindenkit 
szeretettel várunk, 

a részvétel ingyenes!
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GYERTEK A FONÓBA!
HELYSZÍN A SZIGETHÁZ

A „Bökény népe” szeretettel látja a 
szőni, fonni vágyókat!

Több alkalom és idő lesz gyakorolni 
a különböző technikákat:

január 21. szombat fél 2 től 5-ig 
téma: szövés, papírfonás

január 28. szombat fél 2 től 5-ig 
téma: szövés, csuhébaba készítés

február 11. szombat fél 2 től 5-ig 
téma: szövés

Vendég: Vigh Antal kaskötő

Bővebb felvilágosítás: 
Czigeldrom-Koromné P. Ilona

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!

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!

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
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Apátfalva Község Önkormányzatának 
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Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
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Bálintné Siprikó Zsuzsanna
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6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

Telefon: (62) 520-040
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Készült: 1300 példányban
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KI TUD TÖBBET 1956-RÓL?

Az apátfalvi általános iskolások-

nak szervezett vetélkedőt a helyi 

cigány nemzetiségi önkormányzat 

a könyvtárban, december elsején. 

A gyerekek megmutatták, hogy 

sokat tudnak az 1956-os esemé-

nyekről. A 60 évvel ezelőtti forra-

dalomban részt vett romák is szó-

ba kerültek.

Az apátfalvi Dózsa György Általános Is-
kola és a helyi cigány nemzetiségi önkor-
mányzat közötti együttműködési meg-
állapodásnak köszönhetően szerveztek 
a diákoknak egy szellemi vetélkedőt. A 
könyvtárban négy csapat mérkőzött meg 
egymással és kiderült, vajon ki tudja közü-
lük a legtöbbet az 1956-os forradalomról.

Mutassuk meg, milyen fontos az, hogy 
ne felejtsük el azokat, akik az életük árán 
is példát mutattak a hősiességből és az 

emberségből, mikor Magyarország volt a 
tét – fogalmazott köszöntőjében Károlyi 
Sándor. A cigány nemzetiségi önkormány-
zat elnöke kiemelte: a szovjet megszállás 
ellen folytatott harc a XX. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb mo-
mentuma volt.
A versenyen roma és nem roma gyerekek 
közösen vettek részt. A kérdések között 
olyanok is szerepeltek, melyek a hatvan 
esztendővel ezelőtti történések roma hő-
seire tértek ki. A diákok kiváló válaszokat 
adtak, így a jutalom sem maradt el. Az el-
ismerő oklevél mellé könyv, csokoládé és 
CD is járt.

(www.promenad.hu cikke alapján)

ÚJÉVI KÓRUSHANGVERSENY
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a 

2017. január 14-én, szombaton 16 órakor
az apátfalvi Római Katolikus templomban tartandó ünnepi 

Újévi kórushangversenyre

Ünnepi köszöntőt mond: 
Varga Attila esperes

Fellépnek: 
a makói Dr. Mihálka György Vegyeskar, vezényel: Gilinger Ildikó karnagy

apátfalvi növendékek

a makói Bartók Zeneiskola növendékei

a Makói Magán Zeneiskola növendékei

Mindenkit szeretettel várunk!


