APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja
IV. évfolyam, 4. szám

2017. április

MAJÁLIS 2017
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2017. május 1-i rendezvényre!
Program:
8.00 Főzőverseny kezdete
10.00 Májusfa állítása civil szervezetekkel és önkéntesekkel
10.30 Ünnepi műsor melyben közreműködik a Borbély András Band
12.00 Főzőverseny eredményhirdetése
12.15 Jó ebédhez szól a nóta, majd retródiszkó DJ Attilával!
Helyszín: a Rendőrség előtti tér, rossz idő esetén Faluház
A majálisra főzőcsapatok jelentkezését várjuk. A csapatok 40 dkg húst kapnak a főzéshez csapattagonként,
melyet a főzés reggelén, a bogrács felállítása után kapnak meg. Jelentkezési szándékukat leadhatják a
Faluházban, 2017. április 24. hétfőig. A csapatok jelentkezését csak pontos névsorral és a nevekhez tartozó
elérhetőségekkel tudjuk elfogadni, valamint csapatnévvel!
Tájékoztatjuk a kedves jelentkezőket, hogy rossz idő esetén a Faluház nagytermében tartjuk meg az ünnepi
műsort és a közös ebédet. A nagyterem befogadóképességét figyelembe véve jelezzük, hogy eső esetén csak
250 főig tudunk helyszínt biztosítani, jelentkezési sorrendben!
Apátfalva Község Önkormányzata

A MÁRCIUSI IFJAKRA EMLÉKEZETT
APÁTFALVA
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról emlékeztek meg
március 15-én.
Ez alkalomból a Dózsa György Általános Iskola tanulói és a Bíbic Óvoda Maros utcai tagintézményének
óvodásai is rövid műsorral készültek. Ünnepi beszédet mondott Kiszely
Jánosné települési képviselő, a Szociális és
Nemzetiségi Bizottság elnöke.
Ezt követően a Dózsa György Általános
Iskola felső osztályos tanulóinak műsorát
tekinthették meg az érdeklődők. A tanulók a március 15-ei eseményeket elevenítették fel a színpadon. A koszorúzás előtt

a Bíbic Óvoda Maros utcai óvodájának
gyerekei szavalták el a Nemzeti dalt. Az
ünnepségen közreműködött a Borbély
András Band.
(makohirado.hu,
Gajáta Fanni cikke alapján)
A délután folyamán Lázár János, a térség
országgyűlési képviselője Szekeres Ferenc
polgármesterrel koszorúzta meg Petőfi
Sándor szobrát.
Apátfalva Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki minden felnőttnek és
gyermeknek, akik munkájukkal méltó
módon állítottak emléket a március 15-i
eseményeknek.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2017. március 28-án tartotta soros
ülését a képviselő-testület
 Beszámoló hangzott el az Apátfalvi
Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
munkájáról, melyet a képviselő-testület
elfogadott.
 A képviselő-testület megtárgyalta
az Apátfalvi Szent Anna Napok – 2017.
programtervezetét. A programtervezet
megküldésre került a községben működő egyesületeknek, civil szervezeteknek,
nemzetiségi önkormányzatoknak.
 Megtárgyalásra és elfogadásra került
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Az anyakönyvi események hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívüli, munkaidőn kívül
történő lebonyolításáért díjat továbbra
sem kell fizetni.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta Apátfalva Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét.
 Tájékoztató hangzott el az önkormányzat energia megtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről.
 A képviselő-testület elfogadta az óvodapedagógusok beiskolázási tervét a
2017/2018 időszakra.
 Tájékoztató hangzott az óvoda nyári

zárva tartásának rendjéről. A tájékoztató
szerint a Maros utcai óvoda 2017.06.062017.06.30-ig lesz zárva, nyitás 2017.07.03.
A Dózsa György utca óvoda 2017.07.032017.07.28-ig
lesz
zárva,
nyitás
2017.07.31.
A Rákóczi utcai óvoda 2017.07.312017.08.25-ig lesz zárva, nyitás 2017.08.28.
Meghatározásra került az óvodai beíratás
időpontja.
Beíratásra kerülnek a 2015. február 28. és
2015. augusztus 31. között született gyerekek. A 2015. augusztus 31. után született
gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig született gyermekek 2017. szeptember 1-től óvodakötelesek.
A 2015. február 28-ig született gyerekek
szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, már 2,5 éves kortól, ha a kisgyermek
szobatiszta.
A 2015. szeptember 01. – 2016. február
28-ig született gyerekek felvétele folyamatos, amikor a 2,5 éves korukat betöltötték
és szobatiszták lettek, mehetnek óvodába.
A Rákóczi utcai Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsődei csoportjába a 2016. március 01. – 2016. augusztus 31-ig született, a 2017. augusztus 31-ig 2. életévüket betöltött gyermekeket van lehetőség
beíratni.
 A képviselő-testület a beíratás időpontját 2017. április 24. (hétfő) 8.00-16.00
óra között és 2017. április 25. (kedd)

ÖSSZEFOGÁS NÉLKÜL
NEM SIKERÜLT VOLNA

Az elmúlt hetekben két alkalommal került megköszönni mindenkinek a segítsémegszervezésre összefogás a külterületi gét! Továbbra is óvjuk és igyekezzünk
utak karbantartásáért. A helyi földtulajdo- vigyázni útjainkra!
nosok, vállalkozók, Apátfalva és MagyarLangó Zsolt, Apátfalvi gazdakör
csanád önkormányzata, valamint az Apátfalvi Búzakalász kft. együttműködésével
próbáltuk járhatóbbá tenni dűlőutjainkat.
Sokan tartották fontosnak e feladatot, és
munkájukkal segítettek az utak minőségének javításában. Ezúton is szeretném

8.00-16.00 óra között határozta meg.
 A képviselő-testület az Apátfalvi Öregfiúk csapata részére a Szegeden
megrendezésre kerülő Török György kispályás labdarúgó bajnokság nevezési díjának megfizetéséhez 36.000 Ft támogatást biztosít.
 A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntéseket,
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. március

SZÜLETÉS:
03.29.: Popány István
Édesanya: Vaszkó Ágnes
Édesapa: Popány Károly
Apátfalva, Széchenyi István utca 42.

HALÁLESET:
Dobó Jánosné (Csikota Erzsébet)
Apátfalva, Damjanich J. u. 11.
Élt: 81 évet
Antal Mihályné (Bottyán Márta)
Apátfalva, Ady E. u. 7/A. Élt: 53 évet
Berczán Mihály
Apátfalva, Rákóczi F. u. 28/A. Élt: 64
évet
Kolompár
Istvánné
(Nadabán
Katalin)
Apátfalva, Toldi u. 24. Élt: 56 évet
Benke István
Apátfalva, Kossuth L. u. 83.
Élt: 62 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Rutai Anikó és Varga Róbert
Apátfalva, Kossuth L. u. 80.
Jani Ildikó és Varga Zsolt
Apátfalva, Maros u. 84.
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KISZELY JÁNOSNÉ MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI GONDOLATAI

TISZTELT APÁTFALVIAK,
TISZTELT EMLÉKEZŐK!

Március 15. évről-évre az ünneplés és az
emlékezés napja. Azért jöttünk össze ma
is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából
nemcsak kívül, de legbelül, a lelkünk is
ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a
nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő,
hogy végiggondoljuk, mit tettünk együtt
és külön-külön azért, hogy a ránk bízott
örökséget, magyarságunkat megőrizzük,
új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk,
hogy aztán továbbadhassuk az utánunk
jövőknek.
A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte,
olyan erős nemzeti érzés, olyan hatalmas
szabadság utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel
szemben. A 48-as forradalmárok tudták
mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek. A legdrágábbal, az Életükkel. Ennek
ellenére sem hátráltak meg a Haza és a
Magyarság előremozdítása érdekében.
A kezdetben elért alkotmányos sikerek jogosan táplálták a reményt, hogy Magyarország független lehet nagyobb véráldozat
nélkül, de ez hamar illúzióvá vált. Harc és
csataterek alakultak ki szülőföldünkön, és
a Magyarság felvette a harcot az elnyomó
csapatokkal és küzdött függetlenségéért,
küzdött szabadságáért, egységesen.

Nagyon súlyos veszteségek és véráldozatok
érték Hazánkat. A Forradalom leverését, a
Szabadságharc elvesztését követő megtorlás hosszú évtizedekig gyógyíthatatlannak
tűnő sebet ejtett a magyarságon.
Szerte Magyarországon és a világban a
kisgyermektől kezdve az idős aggastyánig
március 15-én kokárdát tűz a Magyar a
mellére, még ha külhonban a szomszédja
nem is érti, miért teszi ezt. Ő tudja, tiszteletből! Azoknak az ismert hősök iránti
tiszteletéből, akik a Forradalomban részt
vettek, akik a Szabadságharcban harcoltak.
Olyan hősök Ők, akik nem nyerték meg a
harcot, leverték Őket, de mégis győztek,
mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a Nemzet tiszteletét és beírták nevüket a magyar történelembe. Ezek a hősök olyan tettet hajtottak végre, melyre büszke lehet és legyen is,
mindenki, ezért emlékezünk meg százhatvankilencedik éve róluk és tetteikről.
A forradalmi eszmék szerzői a Márciusi Ifjak voltak, húsz-harminc éves fiatalok.
Azon az esős délelőttön megszületett valami, egy olyan erő mely megrengette az
akkori Pest utcáit. A szabadságot nem egy
arctalan tömeg vívta ki. A hősők, kiknek
neveit örökre emlékezetünkbe véstük. (A
lánglelkű Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vajda János, Vasvári Pál, Táncsics Mihály és
még sorolhatnám a neveket). Ők azok,
akik a közös célért tenni tudtak és legfőképpen tenni akartak. Személyük teremtette és egyben alkotta meg a szabadságot.
Mindehhez nélkülözhetetlen volt a fent
említett erő. Az erő melyet úgy hívnak:
ÖSSZEFOGÁS!
Hittek abban, hogy a magyaroknak joga
van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz.
Ezek ma is aktuális elvárások. Az Ő változásra kiéhezett szemléletük és sokuk véráldozata kellett ahhoz, hogy kimozduljon
az ország szekere a gödréből. Erőszakkal

leverték a Forradalmat, de nem tudták a
Forradalom előtti állapotot visszaállítani
elnyomóink, kis idő múlva a rendszerben
változások következtek be.
KEDVES APÁTFALVIAK!
Természetesen ahhoz, hogy a forradalmi
eszmék ilyen nagy horderejűek és ilyen
eredményesek legyenek, kell az összefogás
és az egység. Sajnálatosan tapasztalható
ma a széthúzás és ellenségeskedés magyar
és magyar között. Ne egymásnak legyünk
ellenségei az országunkban és falunkban,
hiszen egyikben sem vagyunk mi olyan
sokan. Csak úgy lehet eredményeket elérni és tetteket véghezvinni, ha a jobbító
szándék mögé állva összefogunk és annak
véghezvitelére egységesek vagyunk.
Apátfalva a mi kis országunk, földünk,
életterünk. Mindennap küzdünk, hogy
szebbé, élhetőbbé tegyük településünket.
Ahhoz, hogy a múltban és a napjainkban
kitűzött célokat meg tudjuk valósítani,
bíznunk kell egymásban. Ez az egyetlen
helyes út, melyen járva meg tudjuk valósítani a közösen elképzelt terveinket.
Egy közösség csak akkor emelkedik ki a
többi közül, ha a célhoz vezető úton segítünk egymáson. Bátorító, támogató kezet nyújtunk elesett, elkeseredett társaink
számára. Büszkén, örömmel fogadjuk
egymás sikereit. Fontos, hogy megértsük:
együtt kell élnünk, gondolkodnunk és tennünk egy szebb jövőért!
Tanulnunk kell őseinktől, mind elszántságot és mind elhivatottságot, tanulnunk
kell a múlt buktatóiból.
Meggyőződésem, hogy Magyarországnak és az itt élőknek a sok nehézség ellenére is, stabil a jövője.
Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni és
érdemes ide családot alapítani.
Jó a történelmi hőseinkre visszaemlékezni és jó magyarnak lenni!
Kiszely Jánosné
települési képviselő
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Felvételi eljárásrend
a tankerületi központok fenntartásában működő
általános iskolák 2017/2018. évi első évfolyamaira történő
beiratkozásra vonatkozóan
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2017. április 20–21.
Helye: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola, Apátfalva, Hunyadi u. 22. emeleti irodája.
Az iskolai körzethatárok megtekinthetők az iskola honlapján: https://dgyamk.hu oldalon.
Az intézmény beiskolázási körzete Apátfalva Község közigazgatási körzete.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 Óvodai szakvélemény
 Járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 N
 yilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete –
 A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók
 Hit- és erkölcstan/etika választással kapcsolatos nyilatkozat
A diákigazolványok igényléséhez a makói Okmányirodába kell a gyermekkel először bemenni, és az ott kiállított NEK-lapot
kell az iskolában leadni. A diákigazolványok kiállítása díjtalan.
Balázs Katalin Judit

TISZTELT VÁLLALKOZÓK, MAGÁNSZEMÉLYEK!
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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VERSENYEREDMÉNYEINK
Bendegúz tudásbajnokság
4. osztály Ábel Dávid nyelvész versenyen
elért eredménye alapján a megyei fordulóba jutott. 5. osztály: Fazekas Andrea nyelvész versenyen jutott be a megyei fordulóba. 6. osztály Szabó Roland Kristóf történelemből jutott be a megyei fordulóba.
Történelemből iskolánk tanulóinak Zephir
csoportja (Balogh Nikolett, Kerekes Nóra, Fazekas Andrea, Szabó Roland Kristóf, Jung Fanni, Mátó Domonkos, Varga
Réka, Sipos Kamilla, Vörös Péter) a Szépművészeti Múzeum által meghirdetett
a(N)agymenő versenyre nevezett be,
csapatunk teljesítette az 5. fordulót is,

Mezei futóverseny: IV. korcsoport Fiú
csapat III. helyezést ért el, V. korcsoport
melyre pályamunkát kellett készíteni. A Fiú egyéni versenyében Bájer Dániel I. hevetélkedő témája Homérosz Odüsszeia lyet ért el.
című eposza volt.
Nyuszi – Kupa Iskolai
asztalitenisz
Iskolai Sportesemények
verseny zajlik 36 résztvevővel, ma kialakul
2017. március
a 9 fős nagy döntő mezőnye, döntő április
Iskolánk tanulói több Diákolimpiai ese- 10-én.
ményen vettek részt, amelyen a következő
eredményeket érték el a Makó–Kistérségi A Rigó énekeljen! Országos környezetDiákolimpián:
védelmi vetélkedőn iskolánk 4. osztályos
Labdarúgás: III.-IV. korcsoport Lányok csapata (Ábel Dávid, Antal László, Tari
csoport harmadikok lettek, III. korcsoport Endre, Borbély Szabolcs) bejutott a NyírFiúk csoport harmadikok lettek, II. kor- egyháza–Sóstón 2017. május 15-16-án
csoport Fiúk csoport elsők, következik az rendezett országos döntőbe. Felkészítő neelődöntő, IV. korcsoport Fiúk csoport el- velő: Dobó Gyöngyi.
sők, következik az elődöntő

A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR
VENDÉGEI VOLTUNK
„Aki a zenét szereti, soha nem lehet
igazán boldogtalan.”
Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar 2015-ben indította útjára TérTáncKoncert elnevezésű kezdeményezését,
amely nemcsak a muzsikáról és a táncról,
hanem az egymás iránt érzett elfogadásról, toleranciáról és tiszteletről, az értékek és élmények közös átéléséről is szól.
A program legfontosabb szereplői azok
a gyerekek, akik a Fesztiválzenekar játékára évről évre együtt táncolnak a Hősök
terén, ahol egy napra ők is valódi hősökké válhatnak. Közösen dolgoznak egy célért hónapokon át, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ennek eredményét pedig
kreatív közösségként élvezhetik. Iskolánk tanulói a kezdetektől részt vesznek

a programban. 2017. március 31-én a
Fesztiválzenekar meghívásának tettünk
eleget Budapesten a próbatermükben
tartott koncerten és hangszerbemutatón.
A program kincsvadászattal kezdődött,
a gyerekeknek egy képes térkép segítségével kellett az érkezési helyről eljutniuk
a koncert helyszínére. Útközben megismerkedtek Óbuda középkori és római

kori emlékeivel, Krúdy Gyula szobrával
és a Kisasszonyok szoborcsoporttal is. A
megérkezés után kezdetét vette a koncert,
majd minden hangszert kézbe vehettek
és kipróbálhattak a gyerekek. Éltek is a
lehetőséggel, különösen nagy sikere volt
a hárfának, az ütős hangszereknek, de sokan kipróbálták a tubát és a trombitát is.
A műsor végén közös kép készült a bemutatón részt vevő gyerekekkel és a zenekar
tagjaival. Nagy élmény volt a kirándulás
diáknak és tanárnak egyaránt.
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BÍBIC OVIS HÍREK

BŰVÉSZ JÁRT AZ ÓVODÁKBAN!

Minden évben már hagyománnyá vált
Szűcs László bűvész úr ellátogatása intézményünkbe. Így történt ez idén tavasszal
is. 2017. március 21-én, kedden jött el tagintézményeinkbe a művész úr. Mindhárom
óvodánkban fellépett varázslatos bűvészmutatványaival, mellyel minden kisgyermek arcára ámulatot, csodát varázsolt. Interaktívan vonta be gyermekeinket egy-egy
valótlannak tűnő csoda mutatványba. A
Rákóczi és Dózsa György utcai óvodákban,
helyben oldották meg kollégáim a vendéglátást, szereplést, addig mi Maros utcai óvodások a szomszédságunkban lévő, Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központtal
közösen élvezhettük a bűvész úr látványos
előadását. A délelőtt tartalmas volt, élményekkel gazdagította a gyermekeket, sikere
a gyermeki arcokon tükröződött.
Luczó Anikó – intézményvezető- helyettes

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!
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RUHABÖRZE AZ
APÁTFALVI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONTBAN
2017. márciusában az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata a
szegedi telephelyű Mátrix Közhasznú Alapítvány jóvoltából két alkalommal tartott egy-egy napos ruhabörzét a Szolgálat kerthelyiségében.
Az adományok között található volt gyermek és felnőtt ruha, cipő egyaránt. A börze iránt ismét nagy volt
az érdeklődés.
A közeljövőben is folyamatosan érkeznek hozzánk
felajánlások, a napokban Budapestről kapunk újabb
adományokat, melynek a kiosztása a meghirdetett
időpontban lesz aktuális.
Puskásné Ember Ninette
intézményegység vezető
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MEGHÍVÓ
A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti
Egyesület szeretettel várja az érdeklődőket a

2017. április 23-án vasárnap
10 órától tartandó
X. Apátfalvi íjásztalálkozóra
az apátfalvi lőtérre!
A helyszínen lehetőség nyílik a félelmetes magyar
harci íjak versenyének megnézésére, állatsimogatásra, gyerek foglalkozásokon való részvételre és lovas
kocsizásra.
Délután a Kunszentmiklósi Iloncsuk szabadcsapat
Kun vitézeinek harci bemutatóját lehet megtekinteni.
Olyan csata lesz, amit még Pátfalva népe nem látott!
„Magyarnak múltban, Magyar jövendő!”
			Áldás
Bökény Népe Egyesület
Harcművészeti Egyesület

A SZENT MIHÁLY
PLÉBÁNIA NAGYHETI
HIRDETÉSEI
Április 13.	Nagycsütörtök – 18 óra: az utolsó vacsora
emlékmiséje
Április 14.	Nagypéntek – 18 óra: „csonkamise”
Jézus Krisztus Urunk kereszthalála
Április 15.	Nagyszombat – 18 óra: tűzszentelés,
feltámadási körmenet
Április 16. Húsvétvasárnap – 9.30: Ünnepi szentmise
Április 17. Húsvéthétfő – 8 óra: szentmise
A Szent Háromnapon Gyulay Endre, nyugalmazott püspökünk
mutatja be az apátfalvi szentmiséket!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN:
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR
Szent János a folyók, hidak, hajósok védőszentje. A gyónási titok
mártírjaként tisztelik.
1383-ban halt mártírhalált, 1729-ben avatták szentté. Patrónusuknak választották
a vízen járók, vízimolnárok, hajósok, halászok. Szobrai az egész ország területén
elterjedtek, különösen vizek partján, utak,
hidak mellett, faluk szélén. A maros folyó
közelsége, a folyón dolgozó halászok, vízimolnárok nagy létszáma Apátfalván is egy
védő szobor felállítását tette szükségessé. A szobor felállításáról így ír a Historia
Domus:
„1824 május 16. A helyi plébános Gróff József megáldotta Nepomuki Szent János az
egyház mártírjának szobrát. Adományozók Mészáros Apollónia és Kerekes István.
Mikor 1820-ban kiöntött a Maros, Apátfalván egy egész utcát elpusztított, csupán
nyolc ház maradt épen. A község lakói védekezésül 10 láb magas töltést építettek, a
folyó közelében álló házakat pedig elbontották. Nepomuki Szent Jánosnak – akinek
tisztelete igen erős a vidéken,–1824-ben
állíttatott szobrot egy helyi módos asszony,
Kerekes Apollo, mint azt a szobor talapzatának felirata hirdeti: Állíttatta istenben
elnyugodott Kerekes Apollo 1824.
A szobrot védő, kupolás kőbaldachint
1930-ban építtették, addig egyszerű nádfödél védte a szentet az időjárástól. A kőbaldachin négy téglapilléren áll, a templom
felé eső bejáratát lécekből rótt rostély zárja,
míg három oldalán tégla mellvéd övezi. A
tető „szabályos csonkagúla” alakú, cseréppel fedett, csúcsán zsalugáteros ablakdíszekkel ellátott, cserépfedeles tornyocska
áll. A tető szegélydeszkáit csipkézett, fűrészelt díszítés szegi. A szobor a baldachin
közepén, alacsony talapzaton áll.
Az építmény nyújt fedelet a kisméretű, díszes lélekharangnak, amelyet halálesetkor
kondítanak meg: másként a férfi, másként
a nő halott tiszteletére. Nő halottnak harangozik egy sort, szünetet tart, újból egy
sor harangozás. Úgy mondják, két verset
húz, mintha egy vers két versszaka lenne

közte szünettel. Ha férfi a halott három
verset húz, közte két szünettel. Gyereknek
még nem kellett harangoznia.
Az apátfalviak a lélekharang hangjára ma
is megállnak az utcán, még a kerékpárról
is leszállnak, s nem mennek tovább, míg
meg nem tudják, kiért szól. 2002-től Farkas Mátyásné Kelemen Julianna (67 éves)
a harangozó, aki a 83 éves korában elhunyt
Bakai Katalin után vállalta el ezt a feladatot.
„Kati néni amikor meghalt úgy volt, hogy
megszűnjön, de csak ne, mert a falu megszokta. A plébános kért, hogy vállaljam el.
1976-óta voltam a temetőnél harangozó,
aztán még ez is az enyim lett.” Farkas Mátyásné Kati nénitől tanulta el a lélekváltság húzásának módját. Ha meghal valaki,
a rokonság egy tagja elmegy a harangozóhoz. Julika néni
meg szokta kérdezni ki a halott, hány
éves és hol lakott.
Reggel 8 után, este
6-ig bármikor lehet
kérni a harangozást, egy halottnak
egy
alkalommal,
mert ha többször is
húzná, úgy értenék
a népek, új halott
van. A haranghoz
a harangláb rostélyos ajtajánál tud
bemenni. Ha látják
a járókelők tudják
hogy halott van, és
egyre többen gyűlnek össze, várva,
hogy megtudják a
halott nevét. „Én
csak mék be, húzom a harangot.
Még el nem húzom
nem szólok egy
szót se, csak nézek
fölfelé a harangra,
közben a Rózsafűzért imádkozom.

Kigyüvök, most mán mondom, ki a halott.”
A pátfalviak mindig szívükön viselték a
szobor sorsát, látható ez abból is, hogy
az építményt virágoskerttel keretezték, a
négy sarokpillérhez négy fát ültettek, melyek mára hatalmasokká nőttek. Van egy
kis csoport, akik minden évben a javításokat, meszelést, a virágok ültetését elvégzik.
A szobor épületének 4 sarkára 4 fa van ültetve. Mára hatalmasra nőttek. Hozzátartoznak az épülethez. A szobor mögött is
tart tovább a kert, pihenőpad lett elhelyezve.
A Nepomuki Szent János-szobor az Úrnapi körmenet egyik stációja is.
1963 óta műemléki védettséget élvez, felújítása 2014-ben pályázati támogatással
valósult meg.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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GONDOLATOK EGY ÜZLETRŐL
– A MAKÓHÍRADÓ OKNYOMOZÁSA
máshová? Az ajándékboltban pedig a helyi
termelők portékáját is fogjuk árulni, úgy,
hogy nekik ez nem kerül majd semmibe.
Ráadásul abban a határozatban, amit éppen Varga Péter polgármestersége idején
fogadtak el, feketén-fehéren benne van,
hogy a közterület használat közérdekből
bármikor megszüntethető. Hát, ha valami
közérdek, akkor a piac felújítása pontosan például az is, hogy igaz-e, hogy a bódé
az” – mondja Szekeres Ferenc.
mellett lévő sarki házat már úgy vette meg
A polgármester által említett határozatban tavaly februárban, hogy pontosan tudta,
– amely akkor ké- a település pályázatot fog benyújtani az
szült, amikor Var- ajándékbolt kialakítására. A közösségi olga Péter 2013-ban dalra kitett posztjában ugyanis azt is kifomegvette a bódét – gásolja, hogy az egy lakóház utcai ablakai
emellett az is benne elé kerül majd, teljesen kitakarva azt. Na
van, hogy a közte- már most, azokat az ablakokat most éppen
rület-használati en- a bódé takarja el. Az nem baj? Illetve, ha
gedély visszavoná- tudta, hogy oda ajándékbolt fog kerülni,
Az ajándékbolt zavarná Varga Péter kilátását, a bódé nem.
sig érvényes, illetve ha nyertes lesz a pályázat, és ez nem teta tulajdonos saját szik neki, akkor miért vette meg?
az, hogy az önkormányzat 80 millió forint költségén köteles visszaállítani az eredeti Nos, információink szerint azért, mert így
közpénzt költ arra, hogy őt kidobja a Kos- állapotot (vagyis lebontani a bódét). Az ön- a leendő beruházás szomszédjaként belesuth Lajos utcán lévő zöldséges bódéjából. kormányzattal szemben pedig az engedély tekinthetett a tervekbe, mi több azok ellen
Bár az üzenet nem nekünk szólt, ha ez így megvonása után semmilyen követeléssel jogorvoslatot is nyújthat be, amit egyéblenne, akkor szerintünk nem lenne rend- nem léphet fel.
ként meg is tett, ezzel is hátráltatva a fejben, így utánajártunk.
Varga Péter tehát a saját maga által elfoga- lesztést. Arra is kíváncsiak lettünk volna,
Nincs így. Először is, a 80 millió forint, dott határozattal megy most szembe, arról hogy kit takar Varga Péter közösségi oldalamit Varga emleget, az valójában 56 millió, nem is beszélve, hogy úgy tudjuk, ha ép- ra kitett posztjában a „jól behatárolható
plusz 25 millió forint. Előbbit belvízelveze- pen akarná, meg tudná oldani a zöldséges érdekkör”, akit az önkormányzat „helyzettő rendszer kialakítására és javítására kap- bolt üzemeltetését. Apátfalvának ugyanis be akar hozni”?
ja az önkormányzat, aminek az égvilágon egy még forgalsemmi köze a bódéhoz. Utóbbiból pedig a masabb helyén, a
vállalhatatlan állapotban lévő piactér újul polgármesteri hivameg, e mellé kerül egy ajándékbolt, amely tal mellett van egy
többek között turisztikai célokat szolgál másik üzlethelyiség
majd és a START munkaprogramban ter- is, ami a Varga csamelt dolgokat is lehet majd itt kapni.
lád tulajdonában
A bódéban lévő zöldséges üzlet körülbelül van, és éppen üres.
öt éve Varga Péteré, aki pedig már majd- Itt tehát senki nem
nem másfél éve tudja, hogy mit tervez a tudná megakadá- Itt éppen elférne egy zöldségbolt, még lehet, hogy több pénzt is hozna.
helyére az önkormányzat, ugyanis Szeke- lyozni, hogy megres Ferenc polgármester még 2016 január- nyissa a zöldséges boltját. Próbáltuk elérni Nekünk ugyanis a részleteket látva úgy
jában értesítette róla, hónapokkal a pályá- Varga Pétert is, ám a jelenleg külföldön tűnik, hogy a piactér felújításának érdezat beadása előtt.
dolgozó megyei MSZP-s képviselő tele- keltjei az apátfalvi lakosok, őket meg csak
„A piactér fejlesztése már nagyon idősze- fonon csak annyit mondott nekünk, hogy nem baj, ha helyzetbe hozzák…
rű, vagy 50 éve nem volt hozzá nyúlva. Az portálunknak nem kíván nyilatkozni.
emberek itt szokták meg, miért tennénk Pedig több kérdésünk lett volna hozzá,
(makohirado.hu, Nagy Szabolcs cikke)
A település korábbi MSZP-s polgármestere szerint ok nélkül bontják el a zöldséges bódéját. Egy érdekkör helyzetbe hozásával vádolja az önkormányzatot, de úgy
tűnik itt csak a saját érdeke az, ami
szerepet játszik.
Facebookon kérdezte ismerőseit Varga Péter jelenlegi MSZP-s megyei önkormányzati képviselő, Apátfalva korábbi polgármestere, hogy szerintük rendben van-e
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A RÁDIÓ7 APÁTFALVI MAGAZIN
MŰSORÁNAK MÁRCIUSI TARTALMÁBÓL
A Rádió 7 Apátfalvi magazinjában
ismét megtudhattuk, milyen aktualitások szerepelnek a település életében. Az elmúlt időszakban
emléktáblát avattak, hagyományőrző disznóvágást tartottak és az
egyik testvértelepülésről is érkeztek látogatok az apátfalviakhoz.
Az előbb említett rendezvényekről és két közelgő eseményről is
beszámoltak a márciusi műsorban.

programról, a farsangi mulatságról és
két eseményt is ajánlott a hallgatóságnak. Megünneplik a Nemzetközi Nőnapot,
amire március 12-én 16 órára várják a hölgyeket a faluházba. Idén először ünneplik
meg ezt a településen, ezért ebből az alkalomból sztárvendéget is hívtak. Szilágyi
Éva művésznő férfipartnerével lép majd
fel ezen a délutánon. A másik esemény
a március 15-ei ünnepség, ahol már hagyományosan a helyi általános iskola fel-

helyen állt a disznóvágás, ugyanis ez nem
csupán arról szólt, hogy élelemmel töltsék
fel a kamrát, hanem ez egy igazi családi,
illetve közösségi rendezvénnyé nőtte ki
magát az évtizedek során. Ahány tájegység, annyi szokás, s ez alól a disznótor sem
kivétel. Akik március 4-én, szombaton felkeresték az apátfalvi Kék Házat, azok megtudhatták, hogyan is csinálták ezt egykoron a községben. Piggyboyt vágták le. Az
önkormányzat telepén nevelkedett röfi
azért kapta ezt a nevet, mert a hátán egy
olyan folt volt, melyet a szuperhősök is
megirigyelhettek volna. Langó Imre és felesége munkájának köszönhetően nyitotta
meg kapuját az apátfalvi hagyományokat
bemutató ház. Helyieknek, illetve a vendégeknek szeretnék azt bemutatni, hogyan is
éltek, miket csináltak eleink a faluban, ennek kapcsán számos szokást, így a hagyományos disznóvágást is felelevenítik. Erről
Langó Imre beszélt a műsorban.
(a promenad.hu cikke alapján)

Az Apátfalvi magazinban Szekeres Ferenc
polgármester a február 24-én felavatott
emléktábláról beszélt. A Kommunista
Diktatúra Áldozatainak emléknapja alkalmából táblát avattak Apátfalván, így tisztelegve nem csupán a helyi, hanem az egész
világ áldozatai előtt.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna Apátfalva alpolgármestere a testvértelepülési kapcsolatokról mesélt. A vajdasági Kisorosz, az
erdélyi Apáca és a Békés megyei Csanádapáca a három testvértelepülése Apátfalvának. Egy pályázatnak köszönhetően a
Brassó megyei Apácából érkeztek fiatalok
és felnőttek Apátfalvára, hogy a helyiekkel találkozzanak, megismerjék hagyományaikat és a települést. Apátfalva és Apáca
között több mint 20 éves kapcsolat van. A
közeljövőben viszonozzák a látogatást.
Langó Csaba a faluház közművelődési vezetője néhány gondolat erejéig beszélt a
Borbély András Bandről, valamint a község neves vőfélyének tiszteletére rendezett

ső tagozatosai készülnek műsorral, illetve ezúttal az ovisok is, akik a koszorúzás
helyszínén, a Petőfi szobornál lépnek fel.
A megemlékezés március 15-én 9 órakor
kezdődik a Faluház nagytermében.
A magyarok életében mindig is előkelő

Emlékeztetjük a Tisztelt Olvasókat, hogy a legközelebbi Apátfalvi
Magazin műsor a Rádió7-en május
1-én és június 5-én 13 óra 15 perctől 13 óra 45 percig lesz!
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KIRÁNDULÁSON VOLT AZ
APÁTFALVI GAZDAKÖR
Április első vasárnapján jól sikerült kiránduláson gyűjtött tapasztalatokat az Apátfalvi Gazdakör.
Egy Pakshoz közeli kistelepülésre,
Györkönyre tett látogatást.
Nagy igény mutatkozott a tagok felől az
útra, amit jól bizonyít az is, hogy két busz
is kellett a jelentkezett létszámhoz. Kora reggel indult a csapat, a Györkönyhöz
vezető utat egy kisvasutas kirándulás szakította meg a Gemenci erdőben. A csípős
hideget feledtette velünk a gyönyörű erdei
táj és a Duna látványa.
A gemenci kitérő után folytattuk az utunkat Györköny felé. A falu határában a vendéglátó borosgazda, Sarok Róbert várt
minket. Megmutatta szőlőföldjét, megosztotta gazdálkodása tapasztalatait a metszéstől a borkészítésig.
A program következő állomása a nagyon
finom és bőséges ebéd volt vendéglátónk
rendezvényházában. Az épület minden
részletében magában hordozta a gazda
szeretetét, és elhivatottságát az általa megálmodott minőségi vendéglátás iránt.
Ebéd után a csoport egyik része felfedező sétára indult Györköny utcáin, megcsodálhattuk a sok-sok régi pincét, a tájat.
Igazi kis mesevilágba csöppentünk. Ezalatt
a csoport másik része a gazda pincéjében

a „Sarok pincészet”-ben járt, ahol sorra
kóstolhatták a borokat, ismerkedhettek
a pince történetével, és a Sarok pincészet
történetével. A pincében a zamatos borok
mellé finom sajtos és medvehagymás pogácsával is kínálták a vendégeket. A kóstoló végeztével helyszínt cserélt a két csapat.
A késő délutánig tartó programok után
sem igyekeztünk hazafelé. Visszatérve a
rendezvényházba még elidőztünk a kellemes környezetben. A jó hangulatot Szent
Laci és Laci Feri garantálta: előkerültek a
hangszerek is. A házigazda is megismerkedhetett a pátfalvai nótákkal.

Estefelé fájó szívvel hagytuk ott a szép tájat, a kedves házigazdákat, és hazaindultunk. Tizenegy órakor, fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.
Köszönjük a nagyszerű utat Langó
Zsoltnak, az Apátfalvi Gazdakör elnökének! Köszönjük, hogy megismertetett
minket e csodás kis településsel, és a Sarok pincészettel!
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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LÁTÓÚTON APÁTFALVÁN
A vajdasági Őrszállásról és Nemesmiliticsről érkeztek hozzánk vendégek március közepén.
A látogatás célja új kapcsolatok kiépítése,
valamint kulturális és gazdasági tapasztalatok, és jó gyakorlatok megismerése volt.
A találkozó a Szigetházban vette kezdetét,
ahol az ismerkedés és beszélgetés, kérdések és problémák felvetése folyt. A beszélgetést jó példák megtekintésével folytattuk. Langó Imre és Langóné Rózsika
megmutatta a Langó Hagyományőrző Házat, Simon Mihály a műhelyét és Simonné
Icuka a virágboltját, valamint Antal József
a családja tanyáját. A házigazdák meséltek
az általuk folytatott
tevékenység nehézségeiről és szépségeiről, a vendégek
bepillanthattak a
magyarországi, az
apátfalvi példákba.
Mindegyik helyen
megismerhették az
apátfalvi vendégszeretetet is. Nem

maradhattak el az édes és sós sütemények
és a házi pálinka sem.
A látottak tapasztalataival gazdagodva
tértek haza a vendégek. Reméljük ismét
sikerült Apátfalva jó hírnevét keltenünk,
valamint segíthettünk e két vajdasági településen élő emberek problémáinak
enyhítésében.
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

NŐNAP 2017
Első alkalommal került megrendezésre községi szinten a nőnapi
rendezvény a Faluház nagytermében, mellyel Apátfalva Község Önkormányzata kívánt kedveskedni a
falu hölgytagjainak.
Polgármester úr nőnapi köszöntőjét követően a Dózsa György Általános Iskola 4.

osztályos tanulói adták elő a Nap és Hold valamint mindazoknak, akik meghívásuncímű műsorukat, amely már az iskolai kat elfogadták és jelenlétükkel megtisztelfarsangon is nagy tetszést váltott ki a kö- ték a nőnapi rendezvényünket.
zönség körében. A program folytatásaként
Langó Csaba
Szilágyi Éva énekművész és partnere Iski
a Faluház közművelődési dolgozója
Roland énekes szórakoztatta a hallgatóságot. Egy felejthetetlen órát tölthetek el
a zene világában. A két kiváló előadó tolmácsolásában felcsendült több musical,
filmzene és operett ének is. A rendezvény
zárásaként Apátfalva Község Önkormányzata egy – egy primulával (kankalinnal)
kedveskedett a megjelent hölgyvendégeknek. Magam és Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében szeretném megköszönni a 4. osztályos tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak:
Gyuricsekné Szilvási Máriának és Dobó
Gyöngyinek a nagyszerű szereplésüket,

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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HÚSVÉTI KREATÍV DÉLUTÁN
A MAROSVIDÉK BARÁTI TÁRSASÁGGAL

Első alkalommal került megrendezésre
a Húsvéti Kreatív délután, melynek apropóját a Hagymaházban tartott Húsvéti Kreatív délelőtt adta, melyre március 25-én került sor. Szekeres Ferenc
polgármester úr,–aki maga is részt vett
a rendezvényen – látva a nagyszámú érdeklődőt, megkereste a szervezőket és
április 1-re megbeszélték, hogy nálunk
a Faluházban is megtartják a vásárt és
kézműves foglalkozásokat magába foglaló rendezvényt.
A délutánra Rigó Angéla, Beke Margit, Szilágyi Sándorné, Pécsi Mihályné, Klembánszki Ferencné, Vakja Petra,
Lukács Levente, Szabó Istvánné, Lévai
Tünde, Simon Mihályné, Varga Réka, Fejes Petra, Vargáné Nagyfalusi Ilona és a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói
kirendeltsége készült kreatív feladatokkal,
kiállítandó és megvásárolható ajándéktárgyakkal, virágokkal.

Lehetőség volt fonal pom-pomból csibe és
nyuszi készítésére, tojásfestésre, írókás tojásdíszítésre, kifestőzni, vágni, ragasztani
kedvünkre, valamint húsvéti asztali díszt
is lehetett készíteni. A Marosvidék Baráti
Társaság által szervezett és lebonyolított
Húsvéti Kreatív délután jó hangulatban
sok érdeklődővel zárult szombat délután.
Reméljük, hogy ez a rendezvény egy gyümölcsöző kapcsolat első állomása csupán,
és hogy az elkövetkező években lesz még
számtalan lehetőség arra, hogy Makó és
Apátfalva lakosai közös programokat valósítsanak meg.
Langó Csaba
a Faluház közművelődési dolgozója

GYŐZELEM FÁBIÁNHÁZÁN

2017. március 18-án rendezték meg a Fedeles Országos Bajnoki Döntőt Fábiánházán.
A Nyíregyháza melletti lovardában mérték össze tudásukat az ország leggyorsabb,
legjobb, legmerészebb maraton hajtói.
Egyesfogat kategóriában kétszeres apátfalvi siker született.
Az országos bajnok Varga László lett,
Fácán nevű lovával, második helyezést
testvére Varga Tamás ért el Rigó nevű
lovával. Mindketten a Makói Silver Lovas
Sportegyesület versenyzői. A Varga testvérek a harmadik testvérpár a magyar fogat- Baka Tibor, a fiúk edzője és segédhajtója
hajtás történetében, akik egyszerre álltak is sokat segített a tapasztalataival.
a dobogón. A kiváló eredmény eléréséhez Gratulálunk a nagyszerű eredményhez!

Apátfalva Község Önkormányzata
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Kedves gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket a
2017. április 15-én, szombaton
10 órától 11:30-ig tartandó
Húsvéti kézműves foglalkozásunkra
a könyvtárba!

SZÍNHÁZ A FALUHÁZBAN
április 22. 16:30

2017. április

2017. április

apróhirdetések
Vakcinázott napos és előnevelt csibe előjegyezhető. Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti tápboltban
(Restásné Katika).
Telefon: 06-20/203-6783
Apátfalvi termálkertészetbe alkalmi
és állandó munkára bejelentett dolgozót keresünk.
Érdeklődni: 20/343-1653
Apátfalván Templom u. 106. szám
alatti ház eladó!
Érdeklődni: Apátfalva, Maros u. 61.
és Templom u. 100. alatt lehet.

KÖNYVKIÁRUSÍTÁS
Tájékoztatjuk a Kedves Lakosokat,
hogy a könyvtárunkban 2017-ben
leselejtezett könyvekből kiárusítást
tartunk. Értékesítésre kerülnek a
szépirodalmi könyvek 100 Ft/db
áron.
A könyveket válogatni és megvásárolni április 10-étől a könyvtárban
lehet nyitvatartási időben, a készlet
erejéig!
Apátfalva Község Önkormányzata

A Mozgáskorlátozottak
Apátfalvi Szervezete
2017. május 8-án, hétfőn
kirándulást szervez
Budapestre.
A pénzverdébe, múzeumokba és az
Országházba szeretnénk látogatást
tenni! A jelenkezéseket személyesen
vagy 0620 419-3880-as telefonon
kérem!
Jakabovics Mátyásné

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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
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Nyitva:
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész
• Gipszkarton – Hőszigetelők
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Trapézlemez
• 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

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

Tájékoztató a rókák veszettség
elleni immunizálásáról
2017. április 4–22-ig.
APÁTFALVA KÖZSÉG
BELTERÜLETNEK NEM MINŐSÜLŐ
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE
Kérjük hogy: Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez. Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz! Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a csalétektől!
Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre!

Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén
minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal, vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet,
ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A
határozat az Apátfalvi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelmében olvasható.
A háziorvosok és a helyi hatósági állatorvos minden ezzel kapcsolatos kérdésre
pontos választ tudnak adni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen felajánlást tett
édesanyánk Varga Pálné
lakóházának leégésekor.
Köszönjük a sok segítséget,
jószándékot,
együttérzést!
Varga testvérek

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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ORSZÁGOS FILMFESZTIVÁLOKON
MUTATKOZIK BE
AZ APÁTFALVI FIATALOK ALKOTÁSA

Golden Globe-díj, Oscar díj, Berlinale, esetleg Cannes-i Filmfesztivál? Lehet, hogy egyiktől sem áll
olyan távol az Apátfalvi Ifjúsági
Klub (AIK), akiknek nevét, ha a világ most még nem is, de hamarosan az egész ország megismerheti.
A „Közösségi mozi és médiaműhely – országos program a cselekvő közösségekért”
projektet a Nemzeti Művelődési Intézet
indította 2016-ban a Magyar Művészeti
Akadémia támogatásával.
Az ország 19 megyéjében, megyénként
mindössze egy–egy településen indulhatott a projekt, amelynek fő célja a fiatalok
bevonása, a filmművészet megismertetése
és – kreativitásuk kibontakoztatásának
eredményeképp – egy rövidfilm létrehozása volt. Alfától az omegáig, avagy a
forgatókönyvtől a szereplésig minden az ő
feladatuk volt. A hónapokon át zajló munkában a Nemzeti Művelődési Intézet egy
filmes mentorral egészítette ki a csapatot,
aki esetünkben Balla Gábor, a Creative
Elephant Studio Kft. munkatársa volt.
Szerettük volna, ha a fiatalok testközelből tapasztalják meg egy valódi filmstúdió forgatagát, ezért a klub hat tagját

fognak bemutatkozni. Ám itt nem áll meg
a történet, mondhatni a film forog tovább,
ugyanis 2017-ben öt filmfesztiválra lett
benevezve az alkotás. Ezek: 24. Országos
Diákfilmszemle, Mediawave, Kecskemét
Fringe Művészeti Fesztivál, Zsigmond Vilmos Filmfesztivál, Hét Domb Fesztivál.
Kecskeméten, a Fringe Fesztiválon már
levetítették a filmet, március 17-én. Az
AIK-sok Apátfalva Község Önkormányzatának és a Nemzeti Művelődési Intézet új felállásban működő szervezetének,
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Kft.-nek az együttműködésével juthatnak
el a helyszínre, helyszínekre.
Mi, a program elindítói bízunk abban,
hogy közös alkotásunk az ország öt különböző pontján is elnyeri a zsűri tetszéaugusztusban elvittük Etyekre, a Korda sét és vetítésre kerül valamennyi helyszíFilmstúdióba, ahol magukba szívhatták a nen. Ha így lesz, mi azon leszünk, hogy a
filmforgatás kulisszatitkait.
helyi fiatalokkal és filmes mentorunkkal
Ezek után fel is gyorsultak az események: karöltve hírét vigyük Apátfalvának és ana forgatókönyv Joó Rebeka fejéből pat- nak az életérzésnek, amit a fiatalok a filtant ki és nem kisebb nevek szerepelnek a men keresztül is közvetítenek a néző felé.
filmben, mint Antal Eszter, Antal Kamilla,
Magné Szaitz Éva
Bárnai Rebeka, Fazekas Andrea, Gyenge
módszertani referens
Regina, Imre Christopher, Joó Benedek,
Joó Rebeka, Joó Sebestyén, Kerekes BoMédiapartnerünk: www.makohirado.hu
tond, Langó Csaba, Molnár Regina, Molnár Szabina, Olasz Nóra, Popány Zsuzsanna, Sóki Kinga, Varga Bálint, Varga Réka.
A hab a tortán, hogy a filmhez saját dal
is íródott, Mind a zene, mind a szöveg
Apátfalva Község Önkormányzatának
Horváth Szabolcs Dániel (Nevemez) és
ingyenes információs lapja
Szelei Tibor (Tipcha) nevéhez fűződnek,
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
akik a Nemzeti Művelődési Intézet egyik
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
szakmai partnerének, a Szegedi RendezFelelős szerkesztő:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
vény-és Médiaközpont D2 Ifjúsági IrodáSzerkesztőség, hirdetésfelvétel:
jának köszönhetően kerültek a képbe.
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
A „Western Nekünk” című film november
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
végére elkészült, első nyilvános, települési
Telefon: (62) 520-040
bemutatója pedig Apátfalván, a FaluházLapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
ban volt, december 10-én.
Megjelenik:
havonta egy alkalommal
Budapesten várhatóan tavasszal rendeNyomda: Norma Nyomda
zik meg azt az országos ifjúsági filmISSN 2060-8039
szemlét, amelyen a 19 megye filmjei

