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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

A pénteki nap programjai a Faluház előtti rendezvénysátorban lesznek megtartva! 

3+2 zenekar 

Kiadós eső estén a Faluház előtti sátorban tartjuk meg a kirakodóvásárt, 
az ebédet, a bikalovagló rodeót és 17 órától a tombola húzást. 

A programokon való részvétel ingyenes! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.  

A programokon való részvétel ingyenes. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.



2017. július2 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2017. június 

27-én tartotta soros ülését

 � Tájékoztató hangzott el a Szegedi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség Makói Hi-
vatásos Tűzoltó Parancsnoksága által a 
2016. évi tevékenységéről Apátfalva köz-
ségre vonatkozóan. A beszámolóban 4 fő 
pont köré csoportosították az elvégzett 
munkájukat: tűzoltás, műszaki mentés, 
polgári védelem, iparbiztonság, hatósági, 
szakhatósági tevékenység.

 � Szakmai tájékoztató hangzott el a So-
mogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
által nyújtott 2016. évi szolgáltatásáról. A 
felnövekvő generációk olvasáskészségének 
fejlesztése érdekében kiemelkedően fon-
tosnak tartjuk és támogatjuk az olvasásfej-
lesztéshez köthető gyermekfoglalkozáso-
kat. A település lakóinak 4,7%-a használó-
ja a könyvtárnak. A regisztrált könyvtár-
használók 24%-a 14 év alatti gyermek.

 � Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
hasznú Közalapítvány kuratóriumi elnö-
kének és tagjának lemondását fogadta el 
a testület és új tagok kerültek elfogadásra.

 � Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ intézményegység vezetője támo-
gatási kérelemmel fordult Apátfalva Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testületéhez. 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat által 
2017.08.14–2017.08.18. közötti időszak-
ban nyári gyerektábort szervez, melynek 
költségeihez kért támogatást. A képvise-
lő-testület 50.000 Ft támogatást nyújt a 
nyári gyerektáborra.

 � A képviselő-testület zárt ülés kere-
tében tárgyalta meg a szociális igazga-
tással összefüggő, valamint egyéb sze-
mélyes adatvédelmet igénylő döntése 
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. június

SZÜLETÉS:
06.02.: Horváth Rafael
Édesanyja: Gulyás Edina
Édesapja: Horváth András
Apátfalva, Szabadság u. 1.
06.02.: Szabó Bella Alexandra
Édesanyja: Sóki Alexandra
Édesapja: Szabó Sándor
Apátfalva, Kisköz u. 14.
06.04.: Raffai Miranda
Édesanyja: Nagy Klaudia
Édesapja: Raffai János
Apátfalva, Csokonai M. u. 1.
06.08.: † Restás-Nagy István
Édesanyja: Nagy Orsolya
Édesapja: Restás István

Apátfalva, Kossuth L. u. 39.
06.08.: Restás-Nagy Flóra
Édesanyja: Nagy Orsolya
Édesapja: Restás István
Apátfalva, Kossuth L. u. 39.
06.24.: Kecskeméti Réka
Édesanyja: Medve Tímea
Édesapja: Kecskeméti Tamás
Apátfalva, Széchenyi I. u. 35.
06.26.: Varga Hunor Levente
Édesanyja: Jani Ildikó
Édesapja: Varga Zsolt
Apátfalva, Maros u. 84.
06.28.: Janovics Botond
Édesanyja: Janovics Andrea
Apátfalva, Kossuth L. u. 184.

HALÁLESET:
Furák Mihályné (Balog Mária)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 52. Élt: 77 évet
Mihalek Ferencné (Balog Vig Julianna)
Apátfalva, Nagyköz u. 9. Élt: 87 évet
Lakatos János
Apátfalva, Kölcsey u. 37. Élt: 42 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Mátó Zsolt és Bán Alexandra
Apátfalva, Nagyköz u. 27.
Nagy Róbert és Kovács Nikoletta
Apátfalva, Kisköz u. 22.
Beleznai Péter és Kerekes Vivien
Apátfalva, Csokonai M. u. 39

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÖNKORMÁNYZATI JUTALMAZÁSA
Apátfalva Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nagyon fontosnak tartja a ta-
nulást és a minél magasabb szintű tudást, is-
mereteket, intelligenciát. Már az elmúlt évben 
felmerült az a gondolat, hogy az általános is-
kolás tanulóinkat valamilyen formában jutal-
mazni és ösztönözni kellene annak érdekében, 
hogy minél több apátfalvi kisiskolás töreked-
jen jobb tanulmányi eredményre. Ezért a Kép-
viselő-testület határozatokat hozott a legjobb 
végzős diákok és a többi osztály legjobb tanu-
lóinak jutalmazásáról.

Ennek értelmében hat ballagó diák 
10-10 ezer forint összegű jutalmazást kapott.
Simon Patrik, Sinoros Szabó Sándor, Vér Csa-
ba Marcell, Varga Szabolcs, Jakobovics Dávid, 
és Mezei Boglárka, akik nagyon szép ered-
ménnyel zárták az általános iskolát.
A képviselő-testület másik határozatában a 
hét fiatalabb osztály jó tanulói jutalmazásá-
ról rendelkezett, mely szerint osztályonként 
az első három legjobb eredményt elérő tanu-
ló 5-5 ezer forint összegű könyvutalványban 
részesül. Így huszonegy tanuló vált jogosulttá 

könyvutalványra, de az egyik osztályban két 
gyermeknek volt egyforma tanulmányi átlaga, 
ezért összesen huszonkettő apátfalvi iskolás 
kapta meg az önkormányzati elismerést.
Gratulálunk a szép eredményt elérő gye-
rekeknek, kívánunk sok sikert a további 
tanévekre is, és reméljük jövőre még több 
diák tud ilyen szép tanulmányi átlagokkal 
büszkélkedni!

Szekeres Ferenc polgármester,
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester



2017. július 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK
Apátfalva Község Önkormányza-

tának intézményei a következő pá-

lyázatokat nyújtották be 2016 áp-

rilisától 2017 áprilisáig, amelyek 

pozitív elbírálásban részesültek.

 � Belterületi utak felújítására bruttó 
12 millió forintot kaptunk, ami a Széche-
nyi-Nagyköz utca kereszteződéstől a 43-as 
számú főút ill. a Faluház előtti utcasza-
kasz útburkolatának felújítására fordít-
ható. (A munkálatok ebben a hónapban 
kezdődnek.)

 � Rendkívüli önkormányzati támogatást 
kétszer kapott Apátfalva, feladatai ellátá-
sához előbb 9, majd 7 millió forintot.

 � Szociális tüzelőre 4,5 millió Ft-ot kap-
tunk. A 2463 mázsa tűzifából 382 kérel-
mezőt tudtunk támogatni.

 � Testvértelepülési programok és együtt-
működések támogatására 1.250.000 Ft-ot 
kaptunk, ebből februárban vendégül lát-
tuk az erdélyi Apáca település harminc fia-
talját, augusztusban pedig az apátfalvi fia-
talok látogatnak el testvértelepülésünkre.

 � ASP központhoz való csatlakozás-
hoz (informatikai eszközök beszerzésére) 
7 millió forintot kapott a település.

 � A Kistérségi Start mintaprogramok-
ra több mint 220 millió forintot kaptunk 
(belvíz elvezetés, belterületi utak karban-
tartása, mezőgazdasági program, varro-
da, betonelem gyártás, utcabútor gyártás). 
Közel 160 közfoglalkoztatott munkatársat 
foglalkoztatunk. A támogatásból kb. 50 
millió forint fordítható beruházásra, dolo-
gi kiadásokra. Idén 2200 baromfit, 60  ser-
tést nevelünk, és juh állományunk is nőtt. 
Idén hat bárányunk született, így juh állo-
mányunk 27 darabra nőtt. Fóliasátraink-
ban paradicsomot, paprikát, karalábét, 
salátát, borsót, míg szabadföldi gazdálko-
dásban burgonyát, káposztát, ill. 9 hektár 
területen gabonát (kukoricát, búzát, árpát) 

termesztünk. Ezen felül több mint 200 
gyümölcsfát is gondozunk.

 � TOP pályázaton belterületi csapa-
dék- és belvízelvezetésre 56 millió forintot 
nyertünk.

 � Csapadék- és belvízelvezető csatorna-
hálózat fejlesztése ill. meglévő csatornahá-
lózat rekonstrukciója az alábbi helyszíneken 
történik: a Kereszt utcán új csatornaszakasz 
építése 152 fm hosszan, a Nagyköz utca 
Kossuth és Templom utca közötti részén új 
csatornaszakasz építése a Templom utcai be-
fogadóba 290 fm hosszan. A Kossuth utca 
Kölcsey és Hunyadi utcák közötti szakaszán  
a meglévő csatornaszakasz rekonstrukciója 
fog megvalósulni csatornabéleléssel 790 fm 
hosszan.

 � TOP pályázaton önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítésére 176 
millió forintot kaptunk. Ebből a Polgár-
mesteri Hivatalra 65 millió forint fordít-
ható. (Homlokzat és födém hőszigetelés, 
nyílászárók korszerűsítése, akadálymen-
tesítés, fűtés korszerűsítés, pellet kazán és 
hőszivattyú beépítés, napelemes rendszer 
kiépítése.) Sportpálya öltözőre: 32 millió 
Ft. (Homlokzat és födém hőszigetelés, nyí-
lászárók korszerűsítése, akadálymentesí-
tés, fűtés korszerűsítés, tetőhéjalás cseréje 
(azbesztmentesítés), napelemes rendszer 
kiépítésére). A Dózsa utcai óvodára: 21 
millió Ft. (Homlokzat és födém hőszigete-
lés, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítés, 
napelemes rendszer kiépítésére). A Rákó-
czi utcai óvodára: 20 millió Ft. (Homlok-
zat és födém hőszigetelés, akadálymente-
sítés, fűtés korszerűsítés, napelemes rend-
szer kiépítése). A Maros utcai óvodára: 
20 millió Ft. (Homlokzat és födém hőszi-
getelés, akadálymentesítés, fűtés korszerű-
sítés, napelemes rendszer kiépítése).

 � Tanoda program támogatására a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
26 millió forintot kapott.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
és az Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület 
közös beruházása: Sportcsarnok építése: 
938 millió forintos beruházás (ebből az 
összegből 55 millió forint értékben meg-
újul a sportpálya is).

 � I. osztályú futsal mérkőzések rendezé-
sére alkalmas, 224 ülőhellyel rendelkező, 
2263 m2 beépített alapterületű sportcsar-
nok épül. A legnagyobb beruházásunk 
egyben a legfontosabb, hiszen a sport a 
fiatalok nevelésének legalkalmasabb esz-
köze, mert kitartásra, egészséges életmód-
ra, aktív életre és becsületes versengésre 
tanítja őket és közösséget is teremt, hiszen 
megpróbáljuk Apátfalván tartani fiatal-
jainkat. Ez egy új esély a sportra, a sport 
szeretetére új szakkörök és új sportágak 
megjelenésére, egy új életformára, egy 
testileg-lelkileg egészségesebb felnövekvő 
generációra. Azt gondolom egy ilyen szín-
vonalú sportcsarnok megépítése az elkö-
vetkező évtizedek sportéletét és kulturális 
életét fogja fellendíteni Apátfalván, hiszen 
egész évben rendelkezésre áll, és otthont 
tud adni a sporton kívül óvodai, iskolai 
ballagásoknak, farsangi rendezvényeknek, 
és nagyszabású kulturális események hely-
színe is lehet.

A felsorolásból is jól látszik, hogy Apátfal-
va pályázatai az elmúlt egy évben kiemel-
kedő támogatásokban részesültek. A közel 
1,5 milliárd forint támogatás elnyerésében 
nyújtott segítséget szeretném megköszön-
ni Lázár János miniszter úrnak, ország-
gyűlési képviselőnknek.

Az előttünk álló évben a közös munka 
révén nagyszerű, történelmi jelentőségű 
eredmények fognak születni, melyet Apát-
falva közössége élvezhet és ami büszkesé-
get hozhat lakóinknak.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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VERSENYEREDMÉNYEINK A TANÉVBEN
A Dózsa György Általános Iskola tanulói most 
is, mint minden évben, nagyon sok versenyen 
vettek részt. Mind helyi, térségi, megyei, és or-
szágos versenyen szép eredményeket értek el. 
Tanulóink dicséretet érdemelnek szorgalmukért, 
kitartásukért és a szülök a támogató segítségért. 
Bízunk benne, hogy a következő tanévben is ha-
sonló eredményekről számolhatunk be.
I. Iskolai Mesemondó:

Részt vett:
1. osztály: Baka Viktória, Machnicz Rebeka, Má-
tó Amarilla, Bárnai Mercédesz, Szalamia Tünde, 
Szabados Angelika. 2. osztály: Szabó Jázmin, Só-
ki Réka, Veréb Vanda, Mezei Vanessza.
1-2. osztály helyezettek:
1. Szabó Jázmin (Simon Hajnalka), 2. Baka 
Viktória (Csávás Antalné), Szabados Angelika 
(Csávás Antalné), 3. Bárnai Mercédesz (Csá-
vás Antalné). Különdíj: Mátó Amarilla (Csávás 
Antalné)
Részt vett:
3. osztály: Ottlokán Eugénia, Szalamia Keve. 4. 
osztály: Gombkötő Roland, Tari Endre, Vass Re-
gina, Ábel Dávid.
3-4. osztály helyezettek:
1. Kurusa Fanni (Mátó Mátyásné)
2. Gombkötő Roland ( Dobó Gyöngyi)
3. Ábel Dávid (Dobó Gyöngyi)
Különdíj: Tari Endre (Dobó Gyöngyi)
II. Szövegértés Csanádpalotán:

2. osztály: 1. Kiss Bence (Simon Hajnalka) 4. Ve-
réb Vanda (Simon Hajnalka). 3. osztály: 3. Da-
rula János (Mátó Mátyásné), Keresztúri Barna-
bás (Mátó Mátyásné)
4. osztály: 2. Ábel Dávid (Dobó Gyöngyi)
Oklevelet kapott: Borbély Szabolcs (Dobó 
Gyöngyi)
III. Szépíró verseny Makón

2. osztály: 2. Sóki Réka (Simon Hajnalka). 3. osz-
tály: 1. Antal Balázs (Mátó Mátyásné)
Raffai Melissza (Mátó Mátyásné)
IV. Bendegúz – Nyelvész verseny

3. osztály: Darula János (Mátó Mátyásné), Kiss 
Balázs (Mátó Mátyásné), Varga Szilárd (Má-
tó Mátyásné), Keresztúri Barnabás (Mátó Má-
tyásné), Tari Kristóf (Mátó Mátyásné), Kurusa 
Fanni (Mátó Mátyásné). 2. osztály: Sóki Réka 

(Simon Hajnalka), Kiss Bence (Simon Hajnal-
ka), Veréb Vanda (Simon Hajnalka).
V. Bendegúz megyei döntő:

4. osztály: 4. Ábel Dávid (Dobó Gyöngyi)
VI. Térségi helyesírási verseny:

2. osztály: Kóródi Laura, 6. Kerekes Anna (Si-
mon Hajnalka). 4. osztály: 9. Ábel Dávid, 13. Ta-
ri Endre (Dobó Gyöngyi)
VII. Mozaik országos tanulmányi 

verseny

4. osztály: Általános műveltség: 3. Ábel Dávid 
(Dobó Gyöngyi). Matematika: 51. Ábel Dávid 
(Dobó Gyöngyi).
VIII. Városi és térségi matematika ver-

seny Makó:

2. osztály: 8. Tari Gergely (Zomboriné Őze Edit)
15. Szabó Jázmin (Zomboriné Őze Edit)
18. Kis Bence (Zomboriné Őze Edit)
IX. Térségi matematika verseny 

Kiszombor:

2. osztály: 6. Veréb Vanda (Zomboriné Őze Edit), 
8. Tari Gergely (Zomboriné Őze Edit). 3. osztály: 
5. Darula János (Ludányi Tamás), 8. Tari Kris-
tóf (Ludányi Tamás). 4. osztály: 2. Ábel Dávid 
(Gyuricsekné Szilvási Mária)
X. Szépen olvasok Makó

2. osztály: Kis Bence ,Veréb Vanda ,(Simon Haj-
nalka). 3. osztály: Különdíj: Varga Szilárd (Mátó 
Mátyásné), Darula János (Mátó Mátyásné)
XI. „Rigó énekeljen!” Kárpát-medencei 

Környezetvédelmi Csapatverseny

II. helyezés. A csapat tagjai: Ábel Dávid (Dobó 
Gyöngyi), Antal László (Dobó Gyöngyi), Bor-
bély Szabolcs (Dobó Gyöngyi), Tari Endre (Do-
bó Gyöngyi).
XII. Maros Menti Fesztivál Deszk vers és 

prózamondás

1. osztály: Szalamia Tünde (Csávás Antalné). 2. 
osztály: Szabó Jázmin (Simon Hajnalka)
XIII. Maros Menti Fesztivál Deszk Szó-

ló hangszer

3. osztály: Varga Szilárd (Mátó Mátyás)
Marvellous angol nyelvi verseny a 

JAG-ban:

Sinoros Szabó Sándor, Mátó Domonkos
Balogh Vigh Martin, Felkészítő tanár: Nagyné 
Jávor Krisztina

Bendegúz tanulmányi verseny iskolai 

forduló: Ottlokán Radován (természetisme-
ret) bronz, Jung Fanni (angol nyelv), Dobos Gá-
bor (matematika) bronz.
megyei forduló: Szabó Roland (történelem), 
Fazekas Andrea (anyanyelv) arany.
Madarak és fák napja Magyarcsanádon: 

12 fős csapat
Matematika térségi verseny Pitvaro-

son: Dobos Gábor 2. helyezés

Fazekas Andrea 12. helyezés, Tóth Dávid 18. he-
lyezés, felkészítő tanár: Mátó Lajos.
Szépművészeti Múzeum által szerve-

zett (N)agymenők” versenyen részt vett isko-
lán „Zephir” csapata, melynek tagjai Balogh 
Nikolett, Kerekes Nóra, Fazekas Andrea, Sza-
bó Roland, Jung Fanni, Mátó Domonkos, Varga 
Réka, Sipos Kamilla, Vörös Péter. Felkészítő ne-
velő: Balázs Katalin Judit.
Horgászverseny Csanádpalotán

2. helyezés: Mezei Boglárka, Ottlokán Radován, 
Borbély Levente.
Sport eredmények:

Maraton-váltó futás Földeákon 22 ta-
nuló részvételével. I. helyezést értek el. Legjob-
ban teljesített: Bájer Dániel, Matajsz János, Sza-
bados Dávid és Suhajda Lilla. Felkészítőjük Be-
reczki László.
Diákolimpia őszi-tavaszi forduló: 

II. korcsoport foci: II. hely
IV. korcs. foci III. hely
Keri-kupa Makó

IV. korcsoport foci: IV. hely
Diákolimpia mezei futóverseny

IV. korcsoport csapat: III. hely
V. korcs. egyéni: Bájer Dániel I. helyezett
Futás a múltba – Földeák

IV. korcsoport: Szabados Dávid I. hely
V. korcsoport: Bájer Dániel I. hely
Matajsz János IV. hely
Dér-kupa Csanádpalota

III. korcsoport foci: V. hely
Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a 
versenyzők egész éves áldozatos munkáját, 
fáradozását.

Balázs Katalin Judit

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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JUTALOMKÖNYVEK A KIVÁLÓ MUNKA 
ELISMERÉSEKÉNT

Az egész éves kitartó munka, jó magatartás jutalmaként az alábbi tanulók kaptak a tanévzáró ünnepségen jutalomkönyvet, 
illetve Apátfalva község Önkormányzata könyvutalványát:
1. osztály: Jung Kristóf, Varga Vanda, Baka Viktória, Machnitz Rebeka, Szalamia Tünde
2. osztály:  Kerekes Anna, Kóródi Laura, Sóki Réka, Veréb Vanda, Popány Dávid, Tóth Patrícia, Köteles Anett, 

Bárnai Dominik, Konkoly Sándor Krisztián, Mezei Vanessza
3. osztály: Varga Szilárd, Darula János, Kereszturi Barnabás, Tari Kristóf
4. osztály: Ábel Dávid, Tari Endre, Varga Levente
5. osztály: Fazekas Andrea, Balogh Nikolett, Gyenge Dominika
6. osztály: Kónya Zoltán, Szabó Roland, Jung Fanni, Simon Brigitta
7.osztály: Vörös Péter, Sipos Kamilla, Varga Réka, Mátó Domonkos
8. osztály: Simon Patrik, Sinoros Szabó Sándor, Vér Csaba Marcell, Varga Szabolcs

RENDVÉDELMI NAP AZ ISKOLÁBAN
Iskolánkban már hagyomány-

ként említhetjük azt a napot, ami-

kor betekintést nyerhetünk olyan 

szervezetek, egyesületek minden-

napjaiba, akiknek munkája, tevé-

kenysége kapcsolódik bizonyos 

mértékben a rend, a biztonság 

megőrzéséhez, fenntartásához.

Idén az utolsó tanítási napon került sor 
a „Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád!” 
program keretében erre az eseményre. A 
megnyitó után a Makói Budo Klub Taek-
wondo szakosztály tagjai kápráztatták el 
a közönséget, majd Joó Gabriella tanár-
nő vezetésével, a sportíjászat történetének, 
jellemzőinek ismertetése mellett, az iskola 
íjászainak tudományát is megcsodálhattuk.
Iskolánk néhány tanulója tagja a Szege-
di III. Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző 
Egyesületnek. Szabó Máté (7. osztályos 
tanuló) vezénylésével ügyesen mutatták 
be egyenruhájukat, és azokat az alaki gya-
korlatokat, ami egy honvéd mindennapi 

életében szerepel, de láthattunk olyan gya-
korlatsort is, amit a 48-as szabadságharco-
saink harc közben alkalmaztak.
A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány te-
vékenységének bemutatója szintén nagy 
sikert aratott diákjaink körében, hiszen 
egy terápiás kutyát simogathattak, és vele 
együtt oldhattak meg feladatokat. A Bö-
kény Népe Harcművészet és Kulturális 
Egyesület tagjai látványosan szemléltették 
az íj, a fokos és a szablya erejét, hatékony-
ságát. Érdeklődéssel szemléltük, ahogy a 
rendőrség emberei különböző szituációk-
ból, hogyan állítják elő az „arra érdemes” 
egyéneket. Még a pisztoly is eldördült, ter-
mészetesesen vaktölténnyel volt töltve. A 
nap zárásaként tanulóink kipróbálhatták 

a tűzoltóautó felszereléseit. Nagy élvezet-
tel locsolták a feltételezett tüzet és egymást 
is. Közelről megtekinthették a fegyvere-
ket, felpróbálhatták a különböző ruháza-
tokat, is. Jó volt látni, hogy azok, akikre a 
biztonságunk van bízva emberségesek, de 
értik a dolgukat, s ha kell, megvédik ott-
honainkat, értékeinket, életünket. Jó pél-
dát láttunk arra is: sok gyakorlással milyen 
energiákat lehet összpontosítani, felszaba-
dítani. Köszönjük minden közreműködő 
részvételét.
Támogatóink: Apátfalva Község Önkor-
mányzat, Apátfalva Község Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat, Czigeldrom Ko-
rom Zoltán

Köszönjük segítségüket!
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TÉR TÁNC A HŐSÖK TERÉN
2017. június 9-10-én iskolánk már 

harmadszor vett részt a Budapes-

ti Fesztiválzenekar által megálmo-

dott Tér Tánc koncerten.

A fellépést megelőzően hónapok óta készül-
tek Csenteri Andrea vezetésével a fellépés-
re. Június 9-én reggel izgatottan indultunk 
Budapestre, mert Csillebércen volt az első 
olyan próba, ahol az 500 különböző telepü-
lésről érkező gyerek együtt táncolt. Mivel 
rohanó világunkban egyre kevesebb időnk 
jut egymásra, nagyon fontos milyen érték-
rendet közvetítünk gyermekeink felé. Ép-
pen ezért tartjuk remek lehetőségnek Fis-
her Iván kezdeményezését, ahol a komoly 
zenével való ismerkedés mellett, rengeteget 
tanulhattak gyermekeink a toleranciáról, a 
másság, egymás elfogadásáról.
Ebben az évben arra is figyeltek a szerve-
zők, hogy a lázasan zajló munka és a próbák 
sorozata mellett a gyerekek már év közben 
ismeretségeket köthessenek egymással és 
a zenekar tagjaival, ezért különböző ren-
dezvényeket biztosítottak nekik az év fo-
lyamán. Remek alkalom volt erre a nálunk 
megrendezett regionális próba, valamint 
Budapestre is ellátogathattak a gyerekek a 
zenekar próbatermébe, ahol ki is próbál-
hatták a szebbnél szebb hangszereket.
Ennek köszönhetően már sok ismerős arc 
fogadott bennünket június 9-én Csillebér-
cen, ahol az első közös próba után tábortűz 
mellett pihenhettük ki az utazás fáradal-
mait. Másnap délelőtt a Fővárosi Állatker-
tet járhattuk körbe, majd a főpróba és egy 
kis pihenés után, este 6-kor került sor az 
esemény fénypontjára. Nagyon izgultunk, 
hiszen több ezer néző előtt, az első sorban 
táncoltak a gyerekek, de a zenekar tagjainak 
közvetlensége, kedvessége szinte minden 
aggodalmat eloszlatott. Bátran mondha-
tom, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 
gyermekeink. Kellemesen elfáradva, mind 
a felnőttek, mind a gyerekek életre szóló 
élményekkel, büszkén indultunk haza. Az 
eseménysorozat itt még nem ért véget, a 
Demokratikus Ifjuságért Alapítvány (DIA) 
közreműködésével nyári táborban is részt 
vehetnek majd a gyerekek Hollókőn.
Szeretnénk megköszönni Vári Bertalan 

koreográfusnak, hogy biztosította nekünk 
ezt a lehetőséget, Csenteri Andreának, aki 
lelkiismeretesen betanította a táncokat. Kö-
szönet illeti Apátfalva Község Önkormány-
zatát, a szülőket, a pedagógusokat, a falu-
ház dolgozóit
és mindenkit, akik segítségükkel hozzá-
járultak ahhoz, hogy mindez létrejöhessen.
Nem utolsó sorban köszönet illeti a gye-
rekeket, akik ismét derekasan helyt álltak, 
felkészültségükkel, fegyelmezettségükkel 
kiemelkedtek a többiek közül. Büszkék va-
gyunk Rátok!

Csomor Nóra

„Kedves táncoló gyerekek,
Nagyon nagy örömöt szereztetek nekem a 
Tértánc Koncerten. Csodálatos volt a han-
gulat, kiváló volt a közös tánc. A közönség 
tagjaitól sok gratuláló levelet kaptam, iga-
zán Titeket, a téren táncoló gyerekeket illet 
a gratuláció és a köszönet a hosszú, alapos 
felkészülésért és a ragyogó fellépésért.
Remélem, megszerettétek Leonard Bernstein 
zenéjét. Mint ahogy a koncerten is elmond-
tam, úgy érzem, nagyon boldog lett volna, 
ha ezen a napon közöttünk lehet. Nagyon 
jó ember volt, sokat tett a békéért, a tole-
ranciáért, minden ember egyforma tisztele-
téért. Ezt az örökséget kell nekünk is tovább 
vinnünk.
Kérlek Titeket, érezzétek úgy, hogy külön-kü-
lön mindenkinek személyesen köszönöm 
most meg a közös produkciót. Nagyon szép 
nyarat kívánok Nektek, és még sok hasonló, 
boldogító élményt.
Szívélyes üdvözlettel,

Fischer Iván”

A Budapesti Fesztiválzenekar 

Apátfalván…

A Tér Tánc program folytatásaként a Fesz-
tiválzenekar június 15-én koncerttel aján-
dékozta meg iskolánk tanulóit, a leendő 
elsősöket és a falu érdeklődő lakosságát. 
Az utolsó tanítási napon délután iskolánk 
diákjainak csodás élményben volt része, 
hiszen a világ legjobb zenészei játszották 
a zeneirodalom szebbnél szebb darabjait 
mesébe öltöztetve. A jelmezbe bújt mű-
vészek az Eltévedt Sárkány című mesét 
adták elő. Elsősorban a gyerekeknek sze-
rettek volna maradandó élményt adni, de 
mindenkit elvarázsoltak, aki jelen lehetett 
a Faluház zsúfolásig megtelt termében. A 
koncert után a művészeket szendviccsel és 
apátfalvi túrós bélessel vendégeltük meg, 
amit Mátó Józsefné készített, és pillanatok 
alatt el is fogyott. A fellépő zenészeknek 
az Apátfalvi Önkormányzat segítségével 
ajándékot is tudtunk adni, megköszönve 
kedvességüket. A későbbiekben még egy 
templomi koncert is várható a zenekar 
művészeinek fellépésével.

NYÁRI ÜGYELETI REND 
AZ ISKOLÁBAN

2017 júliusától a Hódmezővásárhelyi 
Tankerületi Központ intézményeiben a 
nyári ügyeleti rend a következőképpen 
alakul: 
július 5. 9–13-ig, július 19. 9–13-ig, 
augusztus 2. 9–13-ig, augusztus 16. 
9–13 óráig.

Hivatalos ügyeket csak a fenti 
időpontokban tudunk intézni.
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BÍBIC OVIS HÍREK

ÓVODAI BALLAGÁS, 2017.
Május 27-én szombaton az Apátfalvi 
Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsőde mind-
három tagintézményében, ünnepélyes 
keretek között lezajlottak az óvodai 
ballagások. A 2016/2017-es nevelési 
évben 25 kisgyermek ballagott el intéz-
ményünkből, Ők szeptembertől iskolá-
sok lesznek.

Rendezvényünkön szerepeltek a kicsik és 
nagyok is, közös ballagó részen búcsúztak 
el egymástól a gyermektársak. A látványos 
lufi eregetés most sem maradhatott el, ami 
már jelképévé vált ballagásunknak . Gyer-
mekeink nagyon ügyesek voltak, színvo-
nalas műsorokkal kápráztatták el szüleiket, 
nagyszüleiket, vendégeinket.

Köszönöm kollégáim kreatív, fáradhatat-
lan, lelkiismeretes munkáját!
A ballagó gyermekeknek sikerekben 
gazdag iskolás éveket kívánunk!

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

Maros utcai óvoda

Antal Máté, Konkoly Vanda, Kovács Tamara Adriána, Langó Richárd, Rovó 
Ivett, Papdi Lehel László

Rákóczi utcai óvoda:

Bakai Dóra Dominika, Balogh 
Szabolcs, Burcsa Máté, Kóródi 
Kevin Kenese, Kovács Jázmin, 
Naszradi Nóra, Sóki Attila 
Ádám, Szabó Dániel, Szalárdi 
Martin, Varga Patrik Zoltán

Dózsa György utcai óvoda:

Bakai Benett Balázs, Gombkötő Szabolcs, Jenei Dóra 
Ramóna, Kerekes Tímea Csenge, Kovács Ádám, Tari 
Boglárka, Tóth Adrián, Varga Fanni, Varga Zétény
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GYERMEKNAPI ADOMÁNY 
AZ ÓVODÁBAN

Géczi Ottó a Hit Gyülekezete Szeretetszol-
gálat szegedi régiós szervezetének kép-
viselője kereste meg óvodánkat gyermek-
napi ajándékozás lehetőségével. A HISZ 
2017. június 2-án látogatott el a Maros 
utcai óvodába, hol, a „Jótevő” program 
keretében ajándékokkal lepte meg intéz-
ményeinket, a gyermekeket. E program 
– ami gyermeknapi akció volt – nem csak 

a rászoruló gyermekek támogatásáról, ha-
nem inkább az örömszerzésről szólt. Ki-
osztásra kerültek kül- és beltéri játékok, 
könyvek, lufik és sok – sok édesség. A tag-
intézményvezető kollégáim óvodánként 
szétosztották a kapott ajándékokat, aznap 
délután minden kisgyermek egy-egy lufi-
val és egy tábla csokival térhetett haza. A 
gyermekek nagyon örültek a játékoknak, 

finomságoknak, ők dallal és versel köszön-
tötték vendégeinket.
Intézményünk nevében hálásan köszö-
nöm a Hit Gyülekezete Szeretetszolgá-
lat szervezetének felajánlását, támogató 
együttműködését

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

VÉGET ÉRT A 2016/2017-ES SZEZON 
AZ ASC-NÉL

Befejeződött a 2016/2017-es fut-

ball idény minden korosztálynak. 

Úgy hisszük, hogy eredményes 

szezont tudhatunk magunk mö-

gött, mindenütt előrelépés és fej-

lődés tapasztalható.

Az U7-es (képünkön) és az U9-es korosz-
tály Bozsik Tornákon vett részt Makón és 
Hódmezővásárhelyen. Ebben a két kor-
osztályban elsősorban a játék megszeret-
tetése, a sportághoz kötődés, önbizalom 
kiépítése, a technikai alapok oktatása játé-
kokon keresztül, alapvető mozgáskultúra 
kialakítása a legfőbb feladat. Mind a két 
korosztály jó úton halad, hiszen ebben ko-
moly szakemberek is megerősítettek ben-
ne minket és az egymás közötti játékban is 
szép sikereket értek el.
Sőt, egy-két játékosra már most felfigyel-
tek és követik pályafutásuk fejlődését.

Az U11 és az U13-as korosztályunk szin-
tén Bozsik Tornákon vett részt Makón. 

Ebben a két korosztályban már nemcsak a 
technikai tudás a fontos, hanem a taktika 

(Folytatás a 9. oldalon.)
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is megjelenik. Az U11-es korosztályban 
nagyobb volt a merítési lehetőség, hiszen 
itt több játékosunk volt és mindenkinek 
lehetőséget is biztosítottunk. Amikor a 
legerősebb csapattal álltunk ki, akkor ve-
retlenül lettünk csoport győztesek, de 
amikor mások is lehetőséget kaptak, akkor 
is szép eredményeket értünk el. Az U13-as 
csapat az elején egy kicsit döcögősen rá-
zódott bele, de végül az utolsó két tornát 
megnyerte, sőt volt olyan torna is, mikor 
gólt sem kaptak! Nekik kicsit nehéz volt, 
ugyanis kettős terhelést kaptak, mert szin-
te mindenki szerepelt az U14-es csapatban 
is. Ami még fontos, Luncz Levente szemé-
lyében az U13 megyei válogatottba is tud-
tunk játékost adni.
A legeredményesebb csapatunk az idén 
is az U14-esek voltak. A 2016/2017-es 
szezonban a C csoportba kerültünk be-
sorolásra, ami a legnehezebb csoport az 
U14-es bajnokságban, hiszen ide soroltak 
be három NB II-es csapatot is (MUFC, 
DAFC Szeged, HFC), akik már nagy pá-
lyán játszanak az NB II-ben, nem csök-
kentett méretű pályán, mint mi! A fiúk 
nagyszerűen helyt álltak a bajnokságban, a 
3. helyet szerezték meg a MUFC, a DAFC 
Szeged mögött, és a HFC előtt. A legjobb 
mérkőzést a csapat Hódmezővásárhelyen 
játszotta, ahol 8:4-re tudtunk nyerni úgy, 
hogy a csapatkapitányunk, Mátó Domon-
kos sérült volt, nem tudott pályára lépni.
Ami még kiemelkedő ebben a korosztály-
ban, hogy két játékost is adtunk az U14-es 
megyei válogatottnak: Rabi Patrik és Mátó 

Domonkos személyében. A gólkirály is 
Apátfalváról került ki Rabi Patrik (képün-
kön) személyében, aki 47 gólt rúgott, a 
második pedig Vörös Péter lett 41 góllal.
Az U17-es lányok a téli futsal mérkőzése-
ken vettek részt, voltak nagyon jó mérkő-
zéseik is, sikerült egy-két meccset is meg-
nyerniük, és ez biztató a jövőre nézve.
Az U19-es csapatunk a tavalyi évhez ké-
pest nagyot lépett előre, hiszen míg tavaly 
12. lett a 13 csapatból, az idén 13 csapat-
ból a 7. helyet sikerült megcsípni- Sokat 
fejlődött a csapat, mind taktikailag, mind 

fizikálisan is jó úton haladnak, mi sem 
mutatja ezt jobban, mint hogy már öten is 
pályára léptek a felnőtt csapatban. Az ifis-
ták házi gólkirálya Keresztúri Dávid lett 
14 góllal.
A felnőtt csapatunk is nagyot lépett előre, 
a 2015/2016-os szezonban a 12. helyezést, 
a 2016/2017-es szezonban az 5. helyet si-
került megszerezni a fiúknak! Fiatal átala-
kult csapatunktól ez szép eredmény, mert 
nem volt a bajnokságban olyan csapat, aki-
től pontot vagy pontokat ne tudtak volna 
szerezni. Holtversenyben a 3. legkevesebb 
gólt kaptuk a bajnokságban, ami biztató a 
jövőre nézve. A csapat házi gólkirálya Ba-
ranyi András lett 17 góllal. A 2016/2017-
es bajnoki évben a felnőtt csapatban nem 
volt kiállítás.
Összességében az apátfalvi futball jó úton 
halad, hiszen a következő szezonban már 
indítani szeretnénk egy U16-os csapatot, 
valamint felnőtt futsal csapat is kialakuló-
ban van.
Nemsokára kész lesz a futsal sportcsarno-
kunk is, valamint elkezdik építeni a fut-
ballpályánkat is, ráadásul egy új öltöző is 
készül a csapatoknak.

(Folytatás az 8. oldalról.)

(Folytatás a 10. oldalon.)
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CSALÁDI NAP
Családi napot tartott egyesületünk július 
2-án, vasárnap az apátfalvi sportpályán.
Délelőtt 9 órától gyülekeztünk a sport-
pályán, az idő remek volt egész nap. Az 
ifjú focisták, és a szülők is csapatokat 
alkottak, majd egy 6 csapatos minitor-
nát szerveztünk. Izgalmas mérkőzések, 
szép gólok, látványos megmozdulások, 
a szülők részéről hatalmas lelkesedést 
láthattunk. Az élen az ifistákból álló 
„Andorra” csapata végzett, míg a máso-
dik helyet az U11-esek alkotta „Arany-
csapat” szerezte meg. Harmadik helyen 
az U14-esek csapata, negyedik helyen 
a „BadBoys”, ötödik helyen az „Apukák” 
csapata, hatodik helyen pedig az ovisok-
ból és az elsősökből álló csapata végzett. 
Mátó Lajos tanár úr paprikás krumplit 
főzött két bográcsban a jelenlévőknek, 
akik jót falatoztak a programok alatt. Az 
ebéd elfogyasztása után 11-es rúgó ver-
seny következett, 40 fő indult a kiesés 
rendszerben. A kapus a felnőtt csapat 

hálóőre, Köteles Attila volt. A versenyt 
az U9-es korosztály oszlopos tagja, Ba-
kai Benett (képünkön) nyerte meg, aki 
egy futsal labdával gazdagodott!
Összességében egy remek napon va-
gyunk túl, amely még inkább összeková-
csolta az Apátfalvi Sport Club labdarú-
góit, vezetőit és a szülőket! Hajrá Apát-
falvi SC!

II. FOCITÁBOR
A 6–14 éves gyerekek (fiúk és lá-

nyok) számára focitábort szervez 

az Apátfalva SC Labdarúgó Egye-

sület az iskolában július 17-21-ig.

Reggel 9 órától kezdődnek a foglalkozások 
játékos, szórakoztató, labdás koordinációs 
feladatok után 12:00-kor ebéd 12:30-tól 
csendes pihenő (mese és filmnézés), majd 
délután ismét labdás foglalkozások lesz-
nek 16:00-ig. Pénteken ebéd után megle-
petés program vár a gyerekekre!
Jelentkezni lehet: Koczkás Zoltánnál 
a 30/299-8087 számon, vagy Karsai Gá-
bornál a 70/630-9102-es telefonszámon. 

Facebook közösségi oldalunkon is várjuk 
a jelentkezéseket üzenetben (www.face-
book.com/apatfalvasc).

SINKA KUPA
Idén is megrendezésre kerül a Sinka Kupa! 
A Falunapokkal egybeeső héten ismét csa-
patokat várunk a Dózsa György Általános 
Iskola műfüves pályájára.
A torna időpontja: 2017. július 17-23, dél-
utáni órákban.
Csapatok: maximum 12 fős csapatok je-
lentkezését várjuk.
Nevezés: 2017. július 14-én, pénteken 
18:00-kor technikai értekezletet tartunk a 
Dózsa György Általános Iskolában, itt kell 
leadni a nevezéseket és beadni a nevezési 
díjat is, valamint itt lesz a sorsolás is.
Nevezési díj: 5000 Ft/csapat.
Nyílt kategória, tehát semmilyen megkö-
tés nincs, bárki részt vehet a tornán.
Előre jelentkezni lehet Koczkás Zoltán-
nál (tel: 0630/299-8087) vagy a facebook 
közösségi oldalon (www.facebook.com/
apatfalvasc) üzenetben!

(Folytatás az 9. oldalról.)
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XVII. GUZSALYOS TALÁLKOZÓ
„…történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk!”

(Ismerős Arcok: Nélküled)

Július első hétvégéjén tartottuk 

meg a Guzsalyos találkozót Apát-

falván. A négy testvértelepülés 

művészeti csoportjai és küldöttsé-

gei minden évben, a nyári időszak-

ban találkoznak egymással, fel-

váltva betöltve a házigazda szere-

pét. 2017-ben rajtunk Apátfalván 

volt a sor, hogy vendégül lássuk 

az erdélyi Apácát, a vajdasági Kis-

oroszt, valamint a Békés megyei 

Csanádapácát.

Pénteken késő délután érkezett meg az 
erdélyi csoport a Faluház elé, és már ér-
kezésükkor színes fogadtatásban volt ré-
szük. A Borbély András Band, Mátó Má-
tyás tanár úr vezényletével lendületes és 
vidám fúvószenével indította a találkozó 
kulturális programsorozatát. Az érkező 
csoport tagjait nagy szeretettel fogadták 

vendéglátó házigazdáik, a Faluház és a 
Szigetház dolgozói valamint az önkéntes 
segítőink. Rövid felfrissülés után közös 
vacsorán vett részt minden jelenlévő. Az 
óvoda konyha dolgozói finom töltött ká-
posztával készültek erre a napra. Az ét-
kezésekről mindig ők gondoskodta min-
denki legnagyobb megelégedésére, mind 
mennyiségben, mind minőségben kiváló 
ellátást biztosítottak a Guzsalyos résztve-
vői számára!
A vacsorát a Pódium Színpad előadása 
zárta, melyet Monoki Mariann, a színkör 
művészeti vezetője tanított be. Fergeteges 
bohózatokkal nevettették meg a nézőket, 
több rövid darabbal. Ezek között olyan 
klasszikusok is voltak, melyek jól isme-
rünk a televízióból. Pl.: Gyógyszertár, vagy 
a Szenes ember Az első este ilyen könnyed, 
szórakoztató formában telt el.

Másnap, fél kilenckor indult a csapat Ó-
pusztaszerre, hogy megtekintse a Nem-
zeti Történeti Emlékparkot, valamint a 
Feszty-körképet. Ópusztaszerre tervezte 
másik két testvértelepülésünk, Kisorosz 
és Csanádapáca is a csatlakozást hozzánk 
és a Guzsalyos programjaihoz. Az apácai 
csapat és a résztvevő apátfalviak a dél-
előtti órákban megtekintették a park lát-
nivalóit. Sajnos Kisorosz és Csanádapáca 
küldöttségei kicsit később tudtak csak ér-
kezni, mert a kisorosziak a határnál nem 
tudtak úgy haladni, Csanádapácának meg 
lerobbant a busza Szegeden. Ebédelni már 
közösen tudtunk menni a Szeri csárdába. 
Ebéd után két csoportban megtekintettük 
a Feszty körképet. Az ópusztaszeri prog-
ram osztatlan sikert aratott. Százhatvanan 
látogattak el Nemzeti Történeti Emlék-
parkba és tekintették meg a legfontosabb 
látnivalókat, és a körképet. Mindannyi-
unknak, de elsősorban a határon túli ven-
dégeinknek volt ez csodálatos élmény.
Amikor hazaértünk mindenkinek nagyon 
kellett sietni, hogy felfrissüljön és elkészül-
jön a közös gálaműsor kezdetére. Mivel 
Ópusztaszerről egy picivel később értünk 
haza, ezért a gála műsor kezdő időpont-
ját is késleltettük egy kicsit, hogy minden 
csoportnak legyen ideje felkészülni.
A gálaműsort Fekete Irénke narrálta – ve-
zette végig.

(Folytatás a 12. oldalon.)
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Az ünnepélyes köszöntőt követően Sze-
keres Ferenc polgármester úr mondta el 
köszöntőjét, ünnepi gondolatait, majd 
megkezdődött a testvér-települések kultu-
rális műsora. Minden település szép mű-
sorral készült. Volt néptánc, népdal, citera 
és táncjáték. A mieink a Kerekes Márton 
Népdalkör és Citerazenekar Tóth Tamás 
vezényletével, valamint a Hagyományőrző 
Csoport a Kardos István Néptánc Cso-
porttal Csenteri Andrea vezetésével méltó 
módon képviselték Apátfalvát.
A kulturális műsor végével a gála hivatalos 
és egyben legmeghatóbb része folytató-
dott. A színpadra szólított polgármesterek 
átadták egymásnak településeik ajándé-
kait. Mi, vendéglátók abban a szerencsés 
helyzetben voltunk, hogy minden vendég 
résztvevő számára kis emléket tudtunk 
adni. Mindenki kapott egy-egy Apátfalvi 
Guzsalyos feliratú tollat, valamint egy-egy, 

az önkormányzat varrodájában készült 
szép Apátfalva feliratú kulcstartót emlékül 
ajándékba.

Már ezek a szeretetteljes pillanatok is meg-
hatóak voltak, de az emlékszalag felkötése 
a guzsalyra, valamint guzsaly átadásának 
percei, amikor Kisorosz képviseletében Ka-
bók Imre polgármester úr átvette egy évre a 
guzsaly őrzésének feladatát tovább fokozta 
az elérzékenyülés pillanatait.
Nehéz megfogalmazni az utána következő 
percek érzéseit. A településeket képviselő 
négy polgármester egymást átkarolva állt és 

hallgattuk az Ismerős Arcok Nélküled.című 
dalát, mely ma már a Guzsalyos himnuszá-
nak mondható. A színültig megtelt nagyte-
rem, apraja – nagyja könnyeivel küszködve 
hallgatta vagy énekelte a dalt. Ekkor és ott 
kristálytisztán volt jelen az érzés, hogy ÖSZ-
SZETARTOZUNK. A színpadon álló négy 
polgármester ezekre a percekre elvesztette 

egyéni szuverenitását, és többé vált, mint 
egy-egy ember. Jelképei voltak mindannak, 
amit a nemzeti összetartozás eszméjében 
éreznünk kell egymás iránt.
Bárcsak több honfitársunk lehetne ilyen ese-
mények részese, hogy a trianoni veszteség 
máig szívbe maró fájdalmát jobban megért-
hesse, és a határon túli magyarság hűségét 
jobban megbecsülje!

A gálaműsor ezekkel a szép percekkel 
befejeződött, az est vacsorával és bállal 
folytatódott, késő éjszakáig. A bált a Ha-
gyományőrző csoport zenekara adta és 

a nagy meleg sem volt akadálya annak, 
hogy a nagyterem megteljen mulatozó 
vendégekkel.
Másnap délelőtt a vendégek misére mehet-
tek, vagy apátfalvi körsétára indulhattak, 
hogy megnézzék falunk legfőbb neveze-
tességeit, beleértve a Langó Hagyomány-
őrző Házat is. A Faluházban elköltött ebéd 
után a települések nagy munkába kezdtek. 
Mindenki nekifogott a vacsora elkészíté-
séhez. Lecsós disznóhús, marhapörkölt és 
grillételek készültek a délután folyamán. A 
főzést a Borbély András Band koncertje és 
a Tini majorette csoport fellépése szakí-
totta meg. Mátó Mátyás tanár úr és Mátó 
Mátyásné Magdika igazi pezsgő hangulatú, 
nagyon látványos műsorral kedveskedtek 
a vendégeknek.
A műsor végére már el is készültek az éte-
lek, lehetett vacsorázni. Mindenki meg-
kóstolhatott mindent, és bizony a sok fi-
nomság közül nehéz volt választani!
Sajnos a kisoroszi csoport vasárnap este 
hazautazott. A maradó vendégek elkö-
szöntek és a búcsúzás nagyon nehéz volt 
maradónak és távozónak egyaránt. A Szé-
kely Himnusz eléneklése méltó koronája 
volt a fájó búcsúnak.
A kisorosziak távozása után hamarosan 
hazafelé indult hazai testvértelepülésünk, 
Csanádapáca is. Mi, vendéglátók és az 
apácai vendégek még sokáig beszélgettünk 
a Faluház udvarán felállított rendezvény-
sátorban – melyet Makótól kaptunk köl-
csön, és nagyon jó szolgálatot tett az egész 
rendezvénysorozat alatt.
Másnap közös reggeli alkalmával még 
egyszer jót beszélgethettek a vendéglátók 

(Folytatás a 13. oldalon.)

(Folytatás az 11. oldalról.)
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és az apácai vendégek. Fájó szívvel bú-
csúzva, úti csomaggal ellátva indult haza 
hétfő délelőtt az apácai küldöttség, miután 
elénekeltük közösen a Székely Himnuszt.
Összességében nagyon szeretetteljes és 
jó hangulatban telt el a 2017. évi Guzsa-
lyos, melynek házigazdája Apátfalva volt. 
A vendégek szép élmények emlékeivel 
tértek haza, hálásan köszönték a szívélyes 
vendéglátásunkat.
A nagyvonalú és figyelmes vendéglátásért 
nagyon sok ember dolgozott és segített. 
Talán nem is tudnék mindenkit felsorol-
ni, aki szállásadással, pálinka felajánlással, 
felszolgálással, ebédfőzéssel, a kulturális 
műsorban való szerepléssel, vagy egyéb 
módon segítette a Guzsalyost, de szeret-
ném mindenkinek szívből megköszönni a 
segítségét és a fáradtságát.

Büszkén tekinthetünk vissza, vendégeink 
jól érezték magukat, szép emlékként él 
majd mindannyiunkban a XVII. találkozó.
Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben köszönöm még egyszer mindenki-
nek a sok segítséget, egyben szeretném 

köszönetemet kifejezni a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Nonprofit Zrt.-nek is azért a 
pályázati támogatásért, amely anyagilag 
segítette a találkozó megvalósulását.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna
alpolgármester

(Folytatás az 12. oldalról.)
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KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
A Napsugár Baráti Klub 2017. jú-

nius 22-én reggel 5 órakor el-

indult a régen várt úti cél felé 

Tusnádfürdőre.

Az első pihenőnk Máriaradnán volt. Meg-
néztük a kegytemplomot és azt a papírból 
készült oltárképet, ami a nagy tűzvészben 
Isteni csoda következtében nem égett el.
Ezt a képet a legenda szerint egy hívő bos-
nyák kereskedő 1668-ban angyali sugal-
latra ajándékozta a radnai ferenceseknek, 
mely Máriát ábrázolja a kisded Jézussal. 
1695-ben a török felgyújtotta a templomot, 
de a kép sértetlen maradt.
A következő megállónk Déva váránál volt.
A népszerű népballada szerint Kőműves 
Kelemen, az elégetett felesége hamvaival 
erősítette meg a falat kötő meszet, hogy a 
várat a 12 kőműves mester felépíthesse.
A hegyormon magasodó romok felé egy 
modern felvonóval jutottunk el. Monda-
ni sem kell, hogy a romoktól fantasztikus 
kilátás nyílik a városra, a Maros völgyére.
Kora esti órában megérkeztünk a Viktória 
Panzióba, ahol vendéglátóink frissen sült 
pogácsával, áfonya likőrrel és pálinkával 
kínáltak bennünket a bőséges, finom va-
csora előtt.
Második nap, reggeli után a Mohos tő-
zeglápot néztük meg A Csomád-hegység 
egyik krátermaradványában fekszik 1050 
méter magasságban. Rendkívüli növény-
ritkaságokat csodálhatunk itt meg. Csak 
helyi kísérővel járhattuk be a kiépített cö-
löpökkel megerősített „fajárdát”.
Innen a Szent Anna tóhoz vezetett az utunk. 
A tavat minden oldalról erdővel benőtt ma-
gas hegycsúcsok veszik körbe. Jelenlegi leg-
nagyobb mélysége 7 méter. Mindannyian 
megmosakodtunk a tó vizében, mert úgy 
tartja a mondás, hogy aki ezt megteszi, egy 
évig biztos nem lesz beteg.
Délután a 2013-ban felújított tusnádfürdői 
termálvizes élményfürdőben pihentünk, 
majd ismét következett a vacsora és esti 
séta, ahol medvéket és medvebocsokat is 
láttunk.
Harmadik napon Csíksomlyóra látogat-
tunk a reggeli órákban, ahol a kegytemp-
lomot néztük meg. A Szűz Máriát a kis 

Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom 
legértékesebb része. A hársfából faragott 
alkotás 1515 és 1520 körül készülhetett re-
neszánsz stílusban. 2,27 m magasságával a 
világon ismert kegyszobrok legnagyobbi-
ka. A korabeli beszámolók szerint a szobor 
néha földöntúli fényben tündököl, máskor 
nagy veszély idején szomorúnak látszik. A 
szobornál számos imameghallgatás történt, 
melynek emlékét a két oldalon kifüggesz-
tett fogadalmi tárgyak, táblácskák őrzik.
Tovább haladva Farkaslakán álltunk meg 
és megkoszorúztuk Tamási Áron sírját.
A következő állomás Parajd volt, ahol a 
sóbányát látogattuk meg. Az érdekes lát-
nivalók és e természeti csoda szépségei le-
nyűgöztek bennünket.
Visszafelé haladva Szovátán álltunk meg 

a Medve-tó közelében. Azért Medve-tó a 
neve, mert kiterített medvebőrre hasonlít 
a tó formája. Itt pihentünk egy kicsit és 
gyönyörködtünk a táj szépségében.
Terveinknek megfelelően a következő állo-
más Korond volt, ahol mindenki kedvére 
vásárolhatott helyi kézműves termékeket.
Csodálatos élményekkel gazdagodva 
tértünk vissza szállásunkra, ahol ismét 
bőséges vacsorával vártak bennünket 
vendéglátóink.
Negyedik napon elérkezett a hazautazás 
ideje. Készülődtünk, de mindenki csend-
ben, kényszeredetten csomagolta holmiját. 
Nehéz volt otthagyni azt a helyet, a kör-
nyéket. Csendben búcsúztunk el. Igaznak 
bizonyult egy székely mondás: „Vendég-
ként érkezik, barátként búcsúzik”. Velünk 
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APÁTFALVI HŐSÖK NAPJA
2017. június 23-án Apátfalva Köz-

ség Önkormányzata harmadik al-

kalommal emlékezett meg a köz-

zel egy évszázada történt esemé-

nyekre. A román megszállás ide-

jén az apátfalvi lakosság ellenállt, 

melynek következménye román 

vérengzés és megtorlás volt. 1919. 

június 23-án 40 apátfalvi civil la-

kost öltek meg, köztük egy nőt. 

Szabad rablás, nőhasználat, be-

börtönzések követték a megtorlá-

sok sorát.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével 
vette kezdetét, majd Antal Sarolta telepü-
lési képviselő asszony, a Kulturális, Vallási, 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság Elnö-
ke osztotta meg gondolatait a jelenlévők-
kel. Az ünnepi műsor keretében az apát-
falvi Pódium Színpad emlékezett meg az 

1919-es vitézi helytállásról. A jelző nem 
véletlen, hiszen az események után a köz-
séget Vitéz Apátfalvaként emlegette a köz-
vélemény. A prózai műsorban a történtek 
felelevenítése mellett, a 40 hősi halált halt 
nevei is elhangzottak:
Antal Antal, Baka G. József, Boda Péter, 
Csapó Fülöp, Csapó János, Farkas István, 
Farkas József, Fazekas József, Furák Péter, 
Gaudi István, Gyenge Mátyás, Herczeg 
István, Horváth János, Imre József, Juhász 
István, Juracsek István, Kados Antal, Ke-
rekes B. József, Kerekes Bernát, Kerekes 
József, Mátó P. Mátyás, Oláh Imre, Raffai 
József, Simon János, Sípos István, Sóki G. 
András, Sóki G. János, Sóki G. Pál, Sóki 
István, Sóki Pál, Szabó Nyíri Péterné Si-
mon Mária, Szentesi János, Szentesi József, 
Szilvási János, Tari András, Tari Pál, Varga 

István, Varga József, Varga Mátyás, Varga 
Mátyás.
A Pódium Színpad műsorát követően 
Apátfalva Község Önkormányzata, helyi 
intézmények és civil szervezetek rótták le 
kegyeletüket egy-egy koszsorú elhelyezé-
sével az emlékműnél. Zárásként pedig az 
összegyűltek közösen énekelték el a Szóza-
tot. Az égiek a rendezvény idejére kegye-
sek voltak velünk és jó időben zajlott le a 
megemlékezés.
Apátfalva Község Önkormányzata ne-
vében szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki megemlékezésün-
kön megjelent, valamint az előadóknak, 
hogy segítettek méltó emléket állítani az 
Apátfalvi Hősöknek.

Langó Csaba
a Faluház közművelődési munkatársa

is ez történt. Volt még program a hazave-
zető út közben is. Vajdahunyadon álltunk 
meg és alig vártuk,hogy megpillantsuk a 
várat.
Vajdahunyad vára Erdély legimpozánsabb 
és leglátványosabb, teljesen épen maradt 
középkori vára, a régió leghíresebb tu-
risztikai látványossága. A lenyűgöző góti-
kus várkastély, egyik legnagyobb magyar 
regényírónk, Mikszáth Kálmán szavaival 
élve a „várak királya”. Vajdahunyad hat év-
század történelmének emlékét őrzi és hir-
deti, nemcsak a Hunyadiakét, hanem er-
délyi fejedelmek és hányatott sorsú csalá-
dokét is. Ez a vár szolgált mintául a sokak 

számára ismert, az 1896-os millenniumi 
ünnepségek részeként a Városligetben 
épült Vajdahunyad vár megmintázására.
Vajdahunyad vára, túlzás nélkül állítható, 
Erdély, sőt az egész történelmi Magyaror-
szág egyik leglátványosabb, legmonumen-
tálisabb várkastélya.
Utolsó állomásunk a hazaérkezés előtt az 
1993-ban alapított Böjte Csaba által veze-
tett kolostor és gyermekotthon meglátoga-
tása volt. Sok érdekességet hallhattunk az 
épület történetéről és a gyermekek életé-
ről. A klubtagok pénzadományának és az 
Önkormányzat ajándékának átadása után 
végleg búcsút vettünk Erdélytől.

Köszönjük az Önkormányzat támogatását! 
Köszönjük Méreg Imrének a biztonságos 
vezetést!
Hálásak vagyunk Kovács Józsefné Juci-
nak, hogy profi módon megszervezte ezt 
az utazást és olyan emlékekkel térhettünk 
haza, amit soha nem fogunk elfelejteni!
A kirándulás sok maradandó élménye 
után most már tudjuk, hogy mit jelentett 
és mit jelent ma is Erdély, ahol a magas 
hegy sziklaoromzatára is piros-fehér-zöld 
szín van festve, hogy messziről lássa az ar-
ra járó utazó: OTTHON van.

Kiszely Jánosné
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A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
tájékoztatása a zöldhulladék gyűjtéséről.

A zöldhulladék a kertben vagy kerté-
szeti tevékenység során képződő nö-
vényi eredetű települési hulladék (fa-
levél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, őszi 
lombhulladék). A zöldhulladék a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás végzé-
sének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 
31.) Kormányrendelet előírásai szerint 
2015. január 1-től helyben komposztá-
landó, ill. a hulladékudvarokban ingye-
nesen leadható.
Társaságunk – tapasztalva a zöldhulla-
dékkal kapcsolatban évről évre jelent-
kező egyre növekvő számú lakossági 
panaszokat – bevezeti az Önök lakó-
övezetében a házhoz menő zöldhulla-
dék gyűjtését. Célunk, hogy megoldjuk 
a biológiailag lebomló kerti „többlet” 
zöldhulladék problémakörét. Társa-
ságunk, havi rendszerességgel tehát 
térítésmentesen külön gyűjtőjáratban 
elszállítja a kizárólag háztartásnál kép-
ződött (nem mezőgazdasági termelés-
ből származó) zöldhulladékot a kom-
munális díjfizetési kötelezettségének 
eleget tett ingatlantulajdonosoktól, 

használóktól.
Gyűjtés módja:

Saját háztartásban használatos átlát-
szó, max. 120 l-es (max. 2 db/alkalom) 
zsák(ok)ba gyűjtött zöldhulladék he-
lyezhető el a gyűjtési napon reggel 6 
óráig, közvetlen a saját ingatlanuk előtt 

– (a rendszeresen kihelyezett saját kom-
munális hulladéktároló edény helyére)–
úgy, hogy az a gyalogos és járműfor-
galmat ne akadályozza. A közterületet 
nem szennyező módon a nagyobb mé-
retű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 
1 méter hosszúságúra darabolva, köte-
gelve (max. 15 kg-ig) szintén elhelyez-
hetők a zsákok mellett.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsák-
(ok)ba kizárólag zöldhulladék kerül-
jön! Amennyiben munkatársaink a 
zöldhulladékos zsák(ok)ban háztartási, 
vagy egyéb nem odaillő anyagot talál-
nak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhul-
ladék elszállítását minden hónap első 
hétfőjén végezzük. Kérjük, a zöld hul-
ladékkal megtelt zsákokat a gyűjtési 

napon reggel 6 óráig helyezzék ki az 
ingatlanuk elé.
Az első szállítási időpont kivé-

telesen 2017. július. 11. (kedd), 

majd 2017. augusztus 7. hétfő

Amennyiben szolgáltatásunkkal kap-
csolatban kérdése, észrevétele van, for-
duljon bizalommal társaságunkhoz az 
alábbi elérhetőségeken.
Telefon: 62/777-111
Fax: 62/777-112

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, kedd, szerda: 8:00–15:00, csütör-
tök: 7:00–19:00, péntek: 8:00–13:00

Hulladékszállítás-
sal kapcsolatos be-
jelentések, észrevé-
telek: 62/7425-231
ttkft@telepules-
tisztasag.hu * www.
telepulestisztasag.
hu

RUHABÖRZE AZ APÁTFALVI SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN

2017. június 13-án az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálata tartott ruhabörzét a 
Szolgálat kerthelyiségében.
Az adományok között található volt gyer-
mek és felnőtt ruha, cipő egyaránt. A bör-
ze iránt ismét nagy volt az érdeklődés.
A közeljövőben is folyamatosan érkeznek 
hozzánk felajánlások, újabb és újabb ado-
mányok, melyenek a kiosztása a meghir-
detett időpontban lesz aktuális.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység vezető
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ÚR NAPI DÍSZÍTÉSEK  (Langó Róbert fotói)

APÁTFALVI MAGAZINMŰSOR 
A RÁDIÓ7-EN

Az apátfalvi magazin minden hó-

nap első hétfőjén 13 óra 15 perc-

kor veszi kezdetét és a település 

életéről, múltjáról, jövőjéről és 

aktualitásokról szól. Júniusban 

Bálintné Siprikó Zsuzsanna a nyá-

ri programokat ismertette, Mátó 

Mátyásné tanárnő az apátfalvi ma-

zsorett csoportról és Mátó Mátyás 

a Borbély András Band vezetője az 

együttesről mesélt.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna a nyári prog-
ramokat ismertette, és elárulta, hogy idén 
is nagy forgatag lesz Apátfalván. Májusban 

két nagy érdeklődésre számot tartó ese-
mény is volt, az egyik a majális, amit már 
harmadik éve rendeztek meg. A másik 
nagy program a gyermeknap volt, amely 
az idei évben egész napos rendezvénnyé 
nőtte ki magát. A széles körű összefogás, 
mely a gyerekek érdekében megvalósult, 
most meghozta az eredményét. Június 10-
én szombaton fúvószenekari koncertre 
várták a lakosokat. Fellépett az újraalakult 
Borbély András Band, valamint az Alföl-
di Olajbányász fúvószenekar. Június végén 
testvér települési találkozót tartanak, ezt 
17. alkalommal rendezik meg.
Mátó Mátyásné tanárnő, az apátfalvi ma-
zsorett csoportról mesélt, és kiderült, hogy 
apátfalván huszonegy éve működik a ma-
zsorett csoport. Mindig más emberek van-
nak a csapatban, hiszen falu lévén nyolca-
dik után elmennek a tanulók, és új tagok 
jönnek a helyükbe. Fizikailag is meg-
terhelő ez a sport, de a vezető belelopja 

a néptáncos tudását is az előadásokba. A 
nagycsoportban jelenleg nyolcan, a kicsik 
pedig tizenöten vannak. Az önkormányzat 
rengeteget segít a csapatnak a fellépések-
ben, legutóbb ruhát is kaptak.
Mátó Mátyás a Borbély András Band veze-
tője az együttesről elmondta, hogy 1980-
ban tértek vissza Apátfalvára a feleségével. 
Óriási kulturális élet volt akkoriban Apát-
falván, és azóta is hatalmas hagyománya 
van a fúvószenének. Már negyven éve ve-
zeti az együttest, ezen idő alatt rengeteg 
díjat nyertek. Rengeteg helyre eljutottak 
egy szegedi mazsorett csoporttal össze-
kapcsolódva, többek között Nizzában is 
felléptek. Szekeres Ferenc polgármester 
hívására újraalakult az együttes, és a régi 
tagok újra nekiláttak, hogy örömet okoz-
zanak Apátfalva lakosainak a zenéjükkel.

(www.promenad.hu, 
Soós Kata cikke alapján)
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2017. július 23. vasárnap

XXII. LOVAS NAP
PROGRAM:
8.00  Lovaskocsis felvonulás a Faluház elől a megszo-

kott útvonalon
9.00  Megnyitó, nevezések a régi focipályán, régi lo-

vaspályán, pályabejárás
10.00 SZLV póni nagyló verseny (hintós) I. forduló
11.00 Hátas ügyességi verseny
12.00 Ebédszünet, tombola húzás I., pályabejárás
13.00 SZLV póni nagyló verseny (hintós) II. forduló
14.00 Póni gumiskocsis verseny
15.00 Nagylovas gumiskocsis verseny
16.30 Eredményhirdetés
17.00 tombola húzás II.

Kiegészítő programok: óriáspalacsintázás, vásár
Meghívunk mindenkit, az első bika rodeóra 
11.30–13.00-ig. 
Ki a legjobb bikalovagló hölgy? Ki lesz a falu legjobb bi-
kaülője, ülőbikája? Nevezés a helyszínen.
Eredményhirdetés 13 órakor.

Eső után, amint lehetséges, azonnal elkezdjük a lóver-
senyt. Kiadós eső estén a Faluház előtti sátorban tartjuk 
meg a kirakodóvásárt, az ebédet, a bikalovagló rodeót és 
17 órától a tombola húzást.

Információ: Darócz Károly +36 70 414 6024

VARGA SINKA JÓZSEF 
KISPÁLYÁS 

LABDARÚGÓ TORNA 
2017.

A torna lebonyolítása:
Nevezés és sorsolás: július 14. (péntek) 18.00 az iskolában. 

(Névsor leadása szükséges.)

A torna időtartama 2017. július 17–23.

Első játéknap július 17. (hétfő) 18.00
Nevezési díj: 5.000 Ft/csapat

Nevezhető játékosok száma 12 fő.
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

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

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szerettünk

Tisza László

búcsúztatását jelenlétükkel 
megtisztelték. 

Köszönjük részvétnyilvánításaikat, 
virágaikat.

Gyászoló család

gyászjelentés

NYÁRI VÁSÁR
10–20% ÁRENGEDMÉNY 
MINDEN ÁRURA, AMI AZ 
ÜZLETBEN TALÁLHATÓ

Cserepes virág és tanszer 
vásár 2017. július17-től, 
10–30% árengedmény!

Szeretettel várok 
minden kedves vásárlót!

Simon Mihályné 
Apátfalva, Nagyköz 16.

Jim Sanders 
misszionárius

Evangeliumot hirdet 
és imádkozik a 

betegekért

APÁTFALVA, FALUHÁZ
2017. július 15. 

14 óra

A részvétel ingyenes!

„HELYI TERMÉK”
Munkanapokon 6 – 12 óráig

TV-PAPRIKA
kapható kedvező áron 

a Dózsa György utcai óvodánál 
és a piactéren.

Július második felétől paradicsommal, 
kápia paprikával és burgonyával 

bővül kínálatunk.
A zöldséget Apátfalva Község 
Önkormányzata termesztette.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség 
van az Apátfalva Község Önkormányzata által 

a startmunka mintaprogramban nevelt 
sárga csirkék vásárlására.

Előjegyzésre 2017. július 31-ig van lehetőség 
az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal titkárságán 
vagy telefonon a 06-62-520-040-es számon.
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Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna

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

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

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu
2017. június 17-én eljött az ideje, 

hogy iskolánk 19 tanulója búcsút 

intsen az iskolának. Mindenkiben 

különleges érzelmeket váltott ki 

ez az esemény, mégiscsak nyolc év 

tanulás után kell itt hagyniuk sze-

retett intézményüket, és új kihí-

vás után nézni egy magasabb szin-

ten, az általuk választott követke-

ző iskolában.

A következő tanulók búcsúztak iskolánk-
tól: Bájer Dániel, Balogh V. Natália, Bor-
bély Levente, Bucsu Attila, Farkas Bog-
lárka, Gaudi Cintia, Igaz Ákos, Jakobo-
vics Dávid, Kimpán János, Kóródi Tibor, 
Koszta Gergő, Matajsz János, Mezei Bog-
lárka, Simon Patrik, Sinoros Szabó Sándor, 

Szabados Adrián, Tsereteli Katalin, Varga 
Szabolcs, Vér Csaba Marcell.

Minden tanuló az Apátfalvi Önkormány-
zat Emléklapját vehette át a község veze-
tőitől. A legjobbak a „Sánta Valéria” ala-
pítvány díját vehették át, közülük a négy 
legjobb emlékplakettet is kapott, a díjakat 
az Önkormányzat is kiegészítette.
A díjazottak névsora: Simon Patrik, Si-
norors Szabó Sándor, Varga Szabolcs, Vér 
Csaba Marcell, Jakobovics Dávid, Mezei 
Boglárka.

Találkozunk 2022-ben!
Bereczki László 

osztályfőnök

BALLAGÁS 2017.


