
II.A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Apátfalvi Gazdakör tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 x agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki 

megoldások 

 □ kulturális örökség  □ sport 

 □ természeti környezet  □ turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

A település lakói régtől fogva a jó termőföld adta lehetőségeket kihasználva, mezőgazdasági 

termelésből, növénytermesztésből és állattenyésztésből élnek. Az újburgonya, a 

petrezselyemgyökér, káposzta termelése, a nagyobb területeken búza, kukorica, zab, árpa 

termesztése a birkatartás, disznótartás, szarvasmarha tenyésztés volt a jellemző pénzkereseti 

mód az 1990-es évek végéig. Napjainkban a vetésszerkezet átalakult, nagyobb területeken a 

búza kukorica termelése a jellemző. A falu lakossága nagyrészt a parasztság és a kisiparos 

társadalmi réteghez tartozott. Itt földesúr nem lévén, kisebb birtokok alakultak ki, viszonylag 

nagy számban.  

A nagy társadalomtudósok is megállapították a parasztság mostoha sorsának a 

szervezetlenség az okozója. Bár ez a falu sem mentes a széthúzástól, javaslatomban a 24 éve 

töretlenül működő gazdakör szerteágazó tevékenységét szeretném felterjeszteni a helyi érték 

kategóriába.  

Az 1990-es években a földek magántulajdonba visszakerülése révén újból lettek gazdák. 

Őket segítette, tanította, összefogta a gazdakör. 

 

A József Attila Művelődési Ház Klubtermében alakult meg az Apátfalvi Gazdakör, 1994. 

február 15-én. Szentesi József polgármester vezette az ülést, a jelenléti ívet 32-en írták alá.  

Részletek a gazdaköri jegyzőkönyvből: 

„Szentesi József polgármester 1992 óta kezdte meghonosítani a gazdaköri mozgalmat, hogy a 

gazdák újra megbarátkozzanak vele, hiszen a II. világháború előtt virágzó gazdaköri élet volt 

Apátfalván. Már két évvel ezelőtt megrendezésre került a „Gazdaköri esték” 10 előadásból 

álló sorozata, ahol ismert szakemberek közérdekű előadásokat tartottak. A sorozat sikeres volt 

1992-ben, ezért 1993-ban szintén megrendezésre került. Már akkor felvetődött a gondolat, 

hogy meg kellene alapítani Apátfalván is a gazdakört, s már szervezett formában működni 

tovább. ...A kárpótlási árveréseken szerzett földterületeken újra beinduló mezőgazdasági 

termelés …sürgeti a gazdák szervezettségének szükségességét.  



…Mert ma már nem lehet ott folytatni a parasztéletet, ahol apáink 1960-ban…..kénytelen –

kelletlen, de abbahagyták….Ennek egyre többen érzik itt is a szükségességét. ...Két 

esztendővel ezelőtt senki nem jelentkezett még a gazdakörbe tagnak, tavaly már volt jó 

néhány bátor jelentkező, s ma eljött az idő, hogy újra lesz gazdakör Apátfalván.  

Mi az amiben a gazdakör segíteni tud Önöknek? 

Most kárpótlással sokan jutottak jelentős 5-50 kh földhöz. A gazdakör célja, hogy segítse az 

eligazodást a törvények, kormányrendeletek között. stb. „ 

A közgyűlés a gazdakör elnökének ifj. Tóth Imrét, alelnöknek Antal Józsefet választotta meg. 

Elnökségi tagoknak: Antal Vince, Langó Mátyás és Szentesi József.  

Szentesi József polgármester az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében maximális 

segítséget ígért.  

A Csongrád Megyei Bírósághoz 1994. április 20-án adták be az egyesület bejegyzési 

kérelmét.  

Az egyesület tevékenységi köre: A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz 

szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a 

termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép-és eszközellátás valamint a közös 

géphasználat előmozdítása és a természetes környezet megóvása.  

A gazdakör tevékenysége 1994-től napjainkig folyamatosan:  

• Részt veszünk az önkormányzati rendezvényeken (falunap, lovasverseny, lovas 

felvonulás, koszorúzások, május 1 főzés). 

• Gazdaköri esték megrendezése, téli, tavaszi estéken. A záró rendezvényen vacsorás estet 

szervezünk.  

• Kirándulások szervezése Budapestre, Dunántúlra, mezőgazdasági kiállításokra.  

• Gazdaköri bál szervezése a farsangi ill. a késő őszi időszakban.  

• Lovas nap anyagi támogatása.  

• Jó kapcsolat ápolása a környékbeli települések hasonló szervezeteivel. (Makói Gazdakör) 

Minden önkormányzattal jó a gazdakör kapcsolata, a polgármester mindig részt vesz a záró 

gazdaköri közgyűlésen.  

Az 1990-es években a Falunapon a gazdakör mezőgazdasági terménybemutatóval is 

hozzájárult a falunap programkínálatához. (1997) 

Varga Péter polgármester, 2010.: Nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat és a gazdák között, 

mely megnyilvánul abban, hogy a gazdák részt vesznek a falunap szervezésében, 

koszorúzásokban, külterületi utak karbantartásában, temető takarításban, virágos Apátfalva 

mozgalomban.  

A 2015. március 3-án tartott közgyűlésen Tóth Imre elnök 21 évi munka után lemondott.  

Új elnökség került megválasztásra: Langó Zsolt elnök, Langó Imre alelnök, Mihalekné Tóth 

Ilona és Varga Ferenc az elnökség tagjai. 

Szekeres Ferenc polgármester 2015.: A környék legjobban működő gazdaköre az apátfalvi…. 

A téli időszakban zajló gazdaköri esték szakmai tájékoztatói, előadásai minden, a gazdák 

számára érdekes témakört érintenek… A gazdakör fontos tagja Apátfalva civil 

közösségének… szervezi a lovas napot, terménykiállítást szervez, búzaszentelőre, 

terményszentelőre terményeket biztosít, kirándulásokat szervez mezőgazdasági kiállításokra, 

részt vesz a községi ünnepi megemlékezéseken és gazdabálat rendez. 



2016-ban Katalin bálat szervezett a gazdakör, részt vett a „Magyarok kenyere” gyűjtési 

akcióban 40q búza felajánlással. Június 10-én Antal Ákos gyomirtási kísérletet szervezett a 

tagoknak. A gazdaköri esték szervezése folyamatosan van, egy ilyen alkalommal a veszélyes 

áruk szállítására feljogosító igazolványok kiállítása, megújítása is megtörtént.  

Új program volt a Gazdaköri nótaest szervezése 4 alkalommal, melyen az apátfalvi népdalok 

felelevenítése volt a célunk. Évente két alkalommal kirándulást szervezünk a tagságnak, és a 

családtagoknak, csapatépítési céllal, és mindig egy két jól működő gazdaságot is 

meglátogatunk.  

2017. márciusban a legnagyobb gazdaköri összefogás a külterületi utak rendbetétele volt.  

A gazdák traktoraikkal társadalmi munkában hordták ki a törmeléket, a földutakra, az utakon 

levő nagyobb mélyedésekbe. 2017. szeptemberben kiállítóként először vettünk részt a 

Hagymafesztiválon Makón. Nagy összefogással valósítottuk meg, és nagy sikerünk volt.  

1994 óta folyamatosan működik ez a civil szervezet. Évente 10-15 tájékoztató előadást 

szervezünk, hogy a gazdáknak továbbképződési lehetőséget biztosítsunk itt helyben.  

Az éppen aktuálisan felmerülő problémákra keressük a választ az előadásokon. 

Külön épületünk nincs, a faluházban tartjuk összejöveteleinket, az önkormányzat és a faluház 

segít az adminisztrációs feladatok ellátásában.  

2015-ben derült fény arra, hogy a gazdakör dokumentációja hiányos. Az önkormányzat, és 

Antal Jánosné segítségével az adatok aktualizálták, a szükséges bejelentések, pontosításokat 

pótolták. Így az Apátfalvi Gazdakör a környékben az első gazdakör, melynek könyvelése, 

adminisztrációja rendben van, és minden hivatalos szervnél bejegyzésre került.  

A gazdakör jó kapcsolatot ápol a környékbeli gazdakörökkel, látogatjuk egymás 

rendezvényeit, kiállításait, előadásait, bálokat.  

A gazdakör tagsága 50 fő körül mozog. Az számít tagnak, aki a tagsági díjat a közgyűlésen 

befizette. Évről –évre a tagság létszáma nő. A tagok között vannak fiatal gazdák is, őket is 

igyekszünk bevonni a programokba.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Az Apátfalvi Gazdakör 1994-óta beteljesíti vállalt feladatát, összefogja a gazdákat, közös 

programokat szervez, gondoskodik továbbképzésükről és tájékoztatásukról.  

Legnagyobb vívmány a kezdetektől megvalósuló gazdaköri esték című téli előadássorozat, 

ahol a gazdák informálódhatnak az új jogszabályokról, lehetőségekről, aktuális kérdéseikkel 

fordulhatnak az előadókhoz.  

A közgyűlések, az azt követő vacsora, a tagságnak szervezett kirándulások, növelik a 

közösséghez tartozás érzését. 

A szakmai kiállítások megtekintése élmény is, és a kor fejlesztéseivel való megismerkedést 

is szolgálja.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

A gazdakör tevékenységéről hónapról –hónapra beszámolt a helyi újság a Pátfalvi Szó,  

Apátfalvi Hírmondó. 

Apátfalvi Gazdakör facebook oldal 



Pátfalvi Szókimondó 2002. január 5. oldal 

Javaslatom megírásakor a gazdaköri jegyzőkönyvek és írásos dokumentumokból 

dolgoztam.  

Délvilág Gazdaköri esték Apátfalván B. A. 

Délvilág 1997. júl. 27. Zászlót szenteltek Apátfalván Farkas Csaba 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III.MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja 

 

 

Földhordás a külterületi földutakra, 2017. 03.29-én. 

   



Lovas felvonulás 2009.                                 Tóth Imre gazdaköri elnök adja át a lóverseny 

díjait. 2010. 

                       

2011. Falunap- lóverseny, a Mihalek testvérek              A 27. Makói Hagymafesztiválon a 

gazdakör is képviseltette magát. 2017. 09. 08-10. 

              

2.A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

Ajánló levél az Apátfalvi Gazdakör települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Az Apátfalvi Gazdakör komoly és felelőségteljes munkát végez, az érdekképviselet, az 

információszerzés, és a gazdák összefogása terén.  

Sok-sok éve működő gazdakör fontosnak tartja a gazdák tájékoztatását, olyan szakmai 

rendezvények szervezését, amely elősegíti a nehéz fizikai munka mellett az elméleti képzést 

is.  

Kiemelt szerepet tölt be a fiatalok bevonása a mezőgazdaságba, illetve a hagyományok 

megőrzése, és a tapasztalatok átadása.  



A gazdakör jövőjét tekintve kiemelt jelentőségű az Agrárgazdasági Kamarában való aktív 

működése, térségi gazdaköri tagokkal való kapcsolattartás, azok rendezvényein történő 

részvétel, pl Makói Hagymafesztivál. Csanád és Térsége Gazdakör elnökeként, javaslom az 

Apátfalvi Értéktárba való felvételét.  

 

2017. 11. 12.       Tisztelettel, Kádár József 

 

 

Varga Ferenc Apátfalva,  

Gazdaköri elnökségi tag 

 

Ajánlólevél az Apátfalvi Gazdakör Apátfalvai Értéktárba vételéhez. 

 

Tisztelt Cím! 

 

Az Apátfalvi Gazdakör igen régi civil szervezet. A földdel foglalkozó emberek, a kisebb és 

nagyobb apátfalvi gazdák alkotják a tagságot. Közös az érdeklődésünk, közösek a gondjaink- 

bajaink is, ezért jó, hogy van egy ilyen szervezet, aki összetart minket.  

A téli estéken szervezzük a Gazdaköri estéket. Én is szoktam néhány előadót ajánlani, akik jó 

szakemberek, jól értik szakmájukat, szívesen ismertetik a falubeli érdeklődőknek, a 

gazdáknak az ő szakterületüket. Sokat lehet tanulni egy ilyen esti előadáson, meg ugye télen 

nincs annyi munka se, jobban ráér mindenki elmenni, beszélgetni egy kicsit. Az öregebbek is 

legalább kimozdulnak egy kicsit, új dolgokat hallanak. 

Langó Zsolti szervezi a kirándulásokat egy-egy gazdaságba, ott szét lehet nézni, ők hogy 

termelnek. Az idén volt utána a gazdánál pincelátogatás is, és városnézés. 

Jó gazdaköri tagnak lenni, a tagság évről –évre nő. Az én nagyobbik fiam is belépett, szeret 

jönni velem. 

Javaslom a Gazdakört a helyi értéktárba. 

Apátfalva, 2017. október 10.  

Varga Ferenc, Apátfalvi Gazdakör elnökségi tag 

 

 

Ajánlólevél az APÁTFALVI GAZDAKÖR települési értéktárba való felvételéhez.  

 

Az Apátfalvi Gazdakör jó hírű egyesület, a faluban nagy tiszteletnek örvendünk.  

1994-ben alapítottuk, Szentesi József, akkori polgármester kezdeményezésére. Engem 

választottak meg elnöknek, 21 éven át csináltam. Mindig szerveztünk előadásokat, tartottuk 

a lovas napot, a felvonulást a falu utcáin falunapkor. A nagy dologidőt kivéve, mindig volt 

szervezve valami program  

Az önkormányzat segítségével, és anyagi támogatásával, valamint a tagdíjakból befolyt kis 

összegből gazdálkodtunk. Nem a haszon, vagyon volt a lényeg, hanem hogy összetartsunk, 

legyünk egységesek. Apátfalván volt, és van is igény a gazdakörre, annyi éven át, nem 

szakadt meg a működése. Én már átadtam a fiatalabbaknak, ők is jól csinálják, új ötletekkel.  

Javaslom a helyi értéktárba, én is sokat dolgoztam benne.  

Apátfalva,2017. 11. 03.  



 

Tóth Imre, volt Gazdaköri elnök 

 

Vargáné Nagyfalusi Ilona képei. 

Az utolsó három kép a Hagymafesztiválról a Facebook nyilvános oldaláról lett letöltve, 2017. 

szeptemberben. 

 


