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Anyák napja
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevé-
ben nagyon sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Anyák napja 

alkalmából! Min-
den édesanyának 
kívánunk nagyon 
jó egészséget, sok 
boldogságot és 
örömet szerető 
családjuk körében!

Szekeres Ferenc 
polgármester

FÚVÓSZENEKARI 
KONCERT

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghív-
ja Önt és Kedves Családját a

2017. június 10-én, szombaton 10 órától tartandó 
fúvószenekari koncertre.

A koncert helyszíne: a Faluház előtti parkoló, rossz idő 
esetén a Faluház nagyterme.

Fellépnek: az Alföldi Olajbányász Fúvószenekara  
Szolnokról és az apátfalvi Borbély András Band
Vezényel: Mátó Mátyás és Sóki Ferenc

Jó idő esetén zenés felvonulást tartunk a település utcáin 
9 órától a Tini és a Mini Tini majorette csoport 
részvételével.
A majorette csoport vezetője: Mátó Mátyásné.

Helyszínek: Kereszt utca (Topogó)–Faluház, valamint 
az ABC–Hunyadi u.–Faluház

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt és családját

a Trianoni békediktátum évfordulója 
alkalmából rendezendő községi megemlékezésre.

A megemlékezés helyszíne: Szoborkert

A megemlékezés időpontja: 
2017. június 2. péntek, 17 óra

Közreműködik a Bökény Népe Harcművészeti 
és Kulturális Egyesület

(Az ünnepi műsor részleteiről plakátokon 
tájékoztatjuk a lakosokat a későbbiekben.)

A megemlékezés filmvetítéssel folytatódik 
18 órától a Faluházban.

„Apátfalva története a XX. század közepéig” 
című filmre mindenkit szeretettel vár a

Kerecseny Produkció

Jó anyámnak
Jó anyámnak két kezére

Csókjaimat hintem én,

Ezzel a két dolgos kézzel,

Áld az Isten amíg él,

Jó anyámnak két kezét,

Áldd meg Isten jó szívét,

Két kezét, jó szívét,

Áldd meg Isten, amíg él,

Amíg él.

Ez a két kéz estenként

Hogyha gond, bú, baj elér,

Elsimítja homlokodról

A búbánat fellegét.

Jó anyámnak két kezét,

Áldd meg Isten jó szívét.

Két kezét, jó szívét,

Áldd meg Isten, amíg él,

Amíg él.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
2017. április hónapban a képvise-

lő-testület egy rendkívüli és egy 

soros ülést tartott

 � 2017. április 10-én a képviselő-testü-
let döntött a 2017. évi startmunka min-
taprogram keretében kilencszemélyes 
autóbusz beszerzéséről. A startmunka 
mintaprogramokban dolgozók, illetve a 
nagyobb mennyiségű eladásra kerülő ter-
mékek szállítására. 

 � A 2017. évi startmunka mintaprogram 
keretében döntött egytengelyes daráló be-
szerzéséről, a 2016-ban beszerzett brikett-
álógép kapacitás bővítése érdekében. 

 � Szintén a 2017. évi startunka minta-
program keretében Apátfalva Község Ön-
kormányzata a térkő gyártáson túl, a ta-
valyi évben válaszfal zsalukő és árok elem 
sablonnal bővítette a betonelem gyártás le-
hetőségeit. A 2017. évi startmunka minta-
program Helyi Sajátosságok Alprogramon 
belül betonoszlop gyártó gép és hozzátar-
tozó betonoszlop sablon kerül beszerzésre. 

 � Szintén a 2017. évi startmunka minta-
program keretében a közterületeink kar-
bantartását és településüzemeltetési fel-
adatok ellátását Apátfalva Község Önkor-
mányzata tovább folytatja. A feladatok el-
látásához szükséges a megfelelő eszközök 
beszerzése. A beszerzés tárgyát kistraktor 
és hozzátartozó pótkocsi képezi. 

A képviselő-testület 2017. április 

25-én tartott soros ülését.

 � Beszámoló hangzott el az önkor-
mányzat 2016. évi gyermekvédelmi mun-
kájának átfogó értékeléséről. A település 
demográfiai mutatói, különös tekintettel 
a 0-18 éves korosztály adataira: a köz-
ség lakossága 2016. december 31-én 
3.089 fő, ebből 0-18 éves korosztály 557 
fő. Az önkormányzat által nyújtott tá-
mogatások: 209 gyermek részesült 109 

családból rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. A rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesü-
lő gyermekek a törvényi előírásoknak 
megfelelően augusztusban és novem-
berben 5.800 Ft értékű Erzsébet utal-
ványt kaptak. A BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz min-
den évben csatlakozik az önkormányzat. 
Minden pályázó egységesen 5.000 Ft tá-
mogatásban részesült. Az Arany János 
Tehetségkutató Program keretein belül 
két gyermek részesül támogatásban. 

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a 2016. évről szóló belső ellenőr-
zési jelentést. A belső ellenőrzési jelentés-
ben foglalt megállapításra intézkedési ter-
vet készített az önkormányzat. Az abban 
foglaltakat felülvizsgálta, az intézkedések 
végrehajtásáról készült jelentést megküld-
te a Belső Ellenőrzési Csoport részére. 

 � Beszámoló hangzott el az adóható-
ság munkájáról, a 2016. évi adóbevételek 
alakulásáról, melyet a képviselő-testület 
elfogadott.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelke-
zik. A Társaság fő tulajdonosa a Szege-
di Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 
mely a törzstőkéjét meg kívánta emelni, 
melyhez a képviselő-testület nem járult 
hozzá. 

 � Az Apátfalvi Nagycsaládosok csoport-
ja kéréssel fordult a képviselő-testület-
hez, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
támogatást nyújtson, melynek összege 
50.000 Ft. A képviselő-testület ezen kérést 
nem támogatta. 

 � 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. április

SZÜLETÉS:
04.10.: Kalman Natasa Mercédesz
Édesanya: Danó Nikoletta
Édesapa: Kalman József
Apátfalva, Csokonai Mihály u. 42.

04.14.: Csapó Katalin
Édesanya: Kóródi Éva
Édesapa: Csapó Ferenc
Apátfalva, Templom u. 56.

04.20.: Sinoros-Szabó Rikárdó Zoltán
Édesanya: Janovics Piroska
Édesapa: Cili Zoltán
Apátfalva, Árpád u. 2.

04.21.: Vízhányó Marcell
Édesanya: Süli Melinda
Édesapa: Vízhányó Mihály
Apátfalva, Rákóczi F. u. 45. 

HALÁLESET:
Kurusa József
Apátfalva, Béke u. 8. Élt: 79 évet

Szigeti Ferenc Vincéné (Biró Piroska 
Etelka
Apátfalva, Kossuth L. u. 2. Élt: 89 évet

Sóki József
Apátfalva, Széchenyi I. u. 147/a. Élt: 
86 évet

Sóki István
Apátfalva, Toldi u. 4. Élt: 90 évet

Nagy Ferenc
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 27. Élt: 
83 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Kiss Szabolcs és Popány Zsuzsanna 
Ilona
Apátfalva, Széchenyi István u. 177.

Jani Tamás Apátfalva, Délibáb u. 2. 
és Barát Krisztina Apátfalva, Kereszt 
u. 59.
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START KÖZMUNKAPROGRAM 
APÁTFALVÁN

Apátfalva Község Önkormányza-

ta a Start Közmunkaprogramokkal 

nem arra törekszik, hogy Apátfal-

va 160 közfoglalkoztatottja vala-

mivel elfoglalja magát napközben, 

hanem az értékteremtés a legfon-

tosabb szempont.

Március és április elsejével az összes start-
munka mintaprogramunk beindult. Az 
önkormányzatunk az elmúlt évben indí-
totta el saját gazdaságát és a tapasztalatok 
azt mutatták, hogy a közfoglalkoztatottak 
szépen beletanultak az állatgondozásba, 
így idén növelhetjük az állatállományun-
kat. Ez annyit tesz ki, hogy 2200 darab 
baromfit és 60 darab sertést tudunk már 
nevelni. Nagy örömünkre 5 kisbárányunk 
született így a juh állományunk idén már 
25 darabra nő. A csirkékből idén is rászo-
rultság alapján, szociális támogatásként 
fogunk osztani. A sertéshúst fel tudjuk 
használni az önkormányzat által üzemel-
tetett konyhán, az önkormányzati rendez-
vényeken, illetve úgy mint az elmúlt év-
ben karácsony előtt 850 ajándékcsomagot 
tudtunk szétosztani a közfoglalkoztatott 
munkatársak, a hátrányos helyzetű apát-
falviak illetve a 65 éves és 65 éven feletti 
nyugdíjas lakosaink között, ami tartalma-
zott (1 kg, hurkát, 1 kg kolbász, 1 kg darált 
húst és oldalast). Idén is szeretnénk lako-
sainknak örömet okozni, és szebbé tenni 
majd az ünnepeket.
Önkormányzatunk hidegfóliás zöldség-
termesztéssel is foglalkozik, két helyszínen 
1000 m2 területű fólia sátorral rendelkezünk, 
amelyekben paradicsomot, paprikát, salátát 
ill. karalábét termelünk. A hidegfólia mel-
lett szabadföldön burgonyát is termelünk. A 
megtermelt zöldségeket értékesíteni fogjuk 
ill. szociális támogatásként kiosztásra kerül-
nek a rászoruló családok számára.
Az önkormányzati tulajdonú szántóföld-
területeken 9 ha búzát, árpát és kuko-
ricát termelünk, amit majd betakarítás 
után az állattartási programban fogunk 
felhasználni. Az értékteremtéshez az is 
hozzátartozik, hogy az állattartáson és 

a növénytermesztésen túl kisebb–na-
gyobb előállító üzemmel is rendelkezik az 
önkormányzat.
Betonelem gyártással is foglalkozunk, 
ahol a térkő és szegélykő elemeken túl, 
csapadékvíz elvezető elemek ill. válaszfal 
zsalukő előállítása is történik. Idén új gép 
kerül beszerzésre, amivel betonoszlopokat 
is tudunk majd gyártani.
2017-ben is folytatjuk a járdafelújításokat, 
ennél jelentősen csökkenti a költségeket, 
hogy a saját üzemünkben gyártott térkö-
veket használjuk és a közfoglalkoztatottak 
végzik a felújítási munkákat, így megfelelő 
eszközökkel jó minőségű járdát tudunk 
a lakosság számára előállítani. Emellett a 
belvízelvezető csatornahálózatot is a köz-
foglalkoztatottak tartják karban és a bel-
vízcsatorna burkolását is saját üzemünk-
ben gyártott csapadékvíz elvezető elemek-
kel végezzük.
Néhány éve kezdte meg a munkáját az 
önkormányzat által üzemeltetett varro-
dánk. Az üzemben szőnyegeket is szőnek, 
a rongy illetve bolyhos szőnyegeink a leg-
népszerűbbek. A varrás, szövés mellett 
már gyönyörű hímzési mintákkal is ké-
szülnek különféle ruhadarabok. A fiatalok 
körében nagy sikere van a matricavasa-
lással készülő ruhadaraboknak Készültek 
már nagyobb mennyiségben ruhadarabok 
futóversenyekre, ill. rendezvényekre fellé-
pő ruhák is.
Az értékesítés helyben, Makón, Hódmező-
vásárhelyen és a környező települések pia-
cain, rendezvényein valósul meg.
Önkormányzatunk asztalos és lakatos 
üzemmel is rendelkezik, ahol folyama-
tosan készülnek az új padok, szemetes 
edények, virágládák és kerékpár tárolók, 
melyek Apátfalva közterein kerülnek el-
helyezésre. A méltán híres apátfalvi nép-
művészeti motívumokat is felhasználjuk 
a tárgyak díszítésére pl. a padokat hím-
zési motívumokkal díszítjük, a szemetes 
edények pedig az apátfalvi kerítésvége-
ket idézik. Önkormányzatunk célkitűzé-
se megvalósulni látszik, hiszen a község 

közterületeit illetve szabadidős parkjainak 
felújítását, szebbé, élhetőbbé tételét meg 
tudjuk valósítani. Önkormányzatunk bri-
kettgyártásba is kezdett. Alapanyagot az 
asztalos üzemünk által termelt hulladék 
faforgács, az irodai darált papír és a bel-
víz programban kitermelt növényhulladék 
adja. Az így előállított tüzelőanyag szoci-
ális alapon kiosztásra kerülhet, melyre je-
lentős igény mutatkozik.
A fenti munkák elvégzése, illetve a gyár-
tás gyorsítása és az előállítandó termékek 
számának a növelése érdekében, minden 
évben új nagy értékű eszközöket lehet be-
szerezni, ami az önkormányzat vagyonát 
növeli. Pl. (traktor pótkocsi, 9 személyes 
kisbusz, betonelem gyártó gép, brikettá-
ló gép, hulladékdaráló, stb) Évente ez kb. 
25 millió forint. Ki lehet számolni, hogy öt 
év alatt kb. 125 millió forinttal növeljük az 
önkormányzat vagyonát és a felsorolásból 
jól látható, hogy a közfoglalkoztatási prog-
ramokkal folyamatosan és jelentős meny-
nyiségben lehet értéket teremteni, mely 
Apátfalva életét könnyebbé és a közfoglal-
koztatott munkatársak munkáját hasznos-
sá, értelmessé teszi.

KÖZTERÜLET 
RENDBETÉTELE

Apátfalva Község Önkormányzata megkéri a 
Tisztelt Lakosokat, hogy minden ingatlan tu-
lajdonos gondoskodjon az ingatlana előtti 
utcarész megfelelő gondozásáról, valamint a 
rendszeres fűnyírásról és gyomirtásról.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
április 26-án döntött arról, hogy az önkormány-
zat dolgozói díjmentesen levágják azon ingatla-
nok előtt lévő füvet, akik: 70 éven felüliek vagy 
tartósan betegek és nincs a községben olyan 
hozzátartozójuk, aki a munkát el tudja végezni.

Az igény bejelenthető személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban munkanapokon, vagy tele-
fonon a 06-62/520-040-es telefonszámon.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ISKOLAI HÍREK…

A március és az április hónap is igen ese-
ménydúsan zajlott a Dózsa György Általá-
nos Iskolában. Március elején részt vettünk 
a XIX. Maros Menti Fesztivál Prózamon-
dó versenyén. A versenyen mesét mondott 
az 1. osztályos Szalamia Tünde Angéla, a 
2. osztályos Szabó Jázmin és a 3. osztályos 
Szalamia János Keve. A gyerekek a rangos 
zsűri és az izgalom ellenére nagyon szépen 
helytálltak. Felkészítő tanárok: Csávás An-
talné, Simon Hajnalka és Mátó Mátyásné. 
Ugyanitt szólóhangszer kategóriában a 3. 
osztályos Varga Szilárd képviselte iskolán-
kat. Felkészítő tanár: Mátó Mátyás. Ápri-
lisban a Szegeden megrendezésre kerülő 
Mozaik országos tanulmányi versenyen a 
4. osztályos Ábel Dávid Általános művelt-
ség területen bejutott a legjobb 30 közé, 
ahol III. helyezést ért el. Anyanyelvből 90. 
helyezést, környezetismeretből pedig 49. 
helyet ért el. Felkészítő tanár: Dobó Gyön-
gyi. A Mozaik Kiadó országos matematika 
versenyén Dávid szintén helyezést szerzett,  
51. lett. Felkészítő nevelője Gyuricsekné 
Szilvási Mária. A Bendegúz Tudásbajnok-
ság megyei döntőjében 4. helyet, környe-
zetismeretből pedig 11. helyet szerzett.

Március végén osztálykeretben megtartot-
tuk a VÍZ VILÁGNAPJÁT. Minden osztály 
tanítói gondoskodtak arról, hogy felhívják 
a gyerekek figyelmét a víz fontosságára és 
sebezhetőségére. Játékos feladatokkal, kí-
sérletekkel és filmekkel tettük színesebbé 
az órákat.
A szünet előtt az óvodások is meglátogat-
tak minket. A három óvoda nagycsopor-
tosai bekukkanthattak az iskola életébe, és 
eltölthettek egy kis időt a tanítókkal. Az 1., 
a 2. és a 4. osztály látta vendégül a gyere-
keket, és a pedagógusokat. Már a húsvétra 
utaló kézműveskedéssel, színezéssel, játé-
kos sportversennyel vártuk a leendő első-
söket. A délelőtt nagyon vidám hangulat-
ban telt el.

Szinte ezzel egy időben zajlott Makón a 
Kálvin téri Református Általános Iskolá-
ban a Makó és térségi helyesíró verseny. 65 
tanuló mérette össze a tudását. Tanulóink 
nagyon szép eredményeket értek el. A 2. 
osztályból Kóródi Laura Bianka 13., Kere-
kes Anna 6. helyezést ért el. A 4. osztály-
ból Tari Endre 13., Ábel Dávid 9. helyen 
végzett ezen a nagy létszámú igen nehéz 
versenyen. Felkészítő tanárok: Simon Haj-
nalka, Dobó Gyöngyi.
Szünet előtt került megrendezésre a Ma-
kói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
szervezésében a Makó és térsége mate-
matika versenye. A nagyszámú indulók 
között iskolásaink remekül szerepeltek. A 
2. osztályos Tari Gergely Bálint 8. helye-
zést ért el. Részt vettek még és remekül 
helytálltak Szabó Jázmin és Kis Bence. 
Felkészítő tanár: Zomboriné Őze Edit.

Április 12-én került megrendezésre a Köl-
tészet napi megemlékezés. Minden osz-
tályból mondtak verset a tanulók. A gye-
rekek és a vendégek meglepetésére néhány 
óvodás és szülő is vállalkozott a kedvenc 
költeményének elmondására: Popány 
Zsuzsanna, Léderer Klaudia, Kiss Enikő. 
Köszönjük nekik, hiszen így méltó módon 
ünnepelhettük meg József Attila születés-
napját. Felkészítő tanárok: Csávás Antalné, 
Simon Hajnalka, Mátó Mátyásné, Dobó 
Gyöngyi.
Április végén került megrendezés-
re Makón, a városi 3 próba atlétikai 
bajnokság, amin az alsó tagozatból 
6 tanuló vett részt. A nagyszámú ver-
senyzőből álló indulók között Bús Lili 
egyéni versenyben 11. helyezést ért el. 
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REGIONÁLIS TÉR TÁNC PRÓBA 
APÁTFALVÁN

2017. április 12-én gyerekzsivajtól volt han-
gos a Faluház nagyterme. Ezen a délután 
a Budapesti Fesztiválzenekar kérésére tar-
tottunk regionális próbát a júniusi Hősök 
terei koncertre. Házigazdaként köszöntöt-
tük a körünkben megjelent iskolák diákjait 
és pedagógusait. Bemelegítésként érdekes 

játékos feladatokkal hangolódtak a gyere-
kek a próbára. Vári Bertalan koreográfus 
vezetésével a West Side Story zenéjére gya-
korolták a táncos betéteket. A próba után 
a Fesztiválzenekar zenészei tartottak kon-
certet a résztvevő gyerekeknek és pedagó-
gusoknak. A program befejezésekor közös 

uzsonnával láttuk vendégül a gyerekeket 
és a zenekar tagjait. Köszönjük az Óvoda 
konyha dolgozóinak a finom falatokat, a 
Faluház dolgozóinak a rendezvény lebo-
nyolításában nyújtott segítségüket.

Csenteri Andrea, Balázs Katalin Judit

A versenyen részt vettek az 1. osztályból 
Szabados Angelika, Szalamia Tünde. A 
2. osztályból, Szabó Jázmin, Veréb Van-
da Márta, Cserepes Barbara. Felkészítő 
tanár: Joó Gabriella.
Megkérdeztük a Költészet napján verset 
mondó szülőket, hogy milyen élményeik 
voltak ezen a csodás ünnepen:
„Amikor Mátó Mátyásné, Magdi néni 
megkérdezte, hogy mondanék-e verset a 
Költészet napja alkalmából, nagyon meg-
örültem, mert iskolás koromban én is na-
gyon szerettem a verseket és az irodalom 
órákat. Az óvodás és az iskolás gyerekektől 
szebbnél-szebb és érdekesebbnél-érdeke-
sebb verseket hallottunk. Én is gyermeki 
izgalommal készültem erre a napra. Egy 
olyan verset szerettem volna választani, 
ami humoros és érdekes a gyerekek számá-
ra, ezért választottam Romhányi József: 
Interjú a farkassal, aki állítólag megette 
Piroskát című versét, amellyel remélem si-
került egy kicsit jobban megszerettetnem 
és felkeltenem az érdeklődésüket a költé-
szet iránt” – Popány Zsuzsanna.
„Nagyon jól éreztem magam a Költészet 

napi ünnepségen. Jó volt látni a sok érdeklő-
dő gyereket és jó volt átadni valamit abból, 
amit én érzek, amikor verset mondok. Én is 
erről a helyről indultam, és a versmondás 
révén számos helyre eljutottam. Köszönöm 

a lehetőséget!” – Kiss Enikő.

Simon Hajnalka 
tanító
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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 
AZ ISKOLÁBAN

Mottó:
„A világ jövője nem attól függ, hogy mennyire értjük, hanem, hogy mennyire tiszteljük az életet.” Albert Schweitzer

A Fenntarthatósági Téma Hetet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) idén először a tanév rend-

jéhez igazítva valósította meg. A 

2017. április 24-28. között meg-

rendezésre kerülő program célja: 

a Föld Napja üzenetének, a fenn-

tarthatóságnak széles körű elter-

jesztése iskolai keretek között.

Magyarországon először 2016. április 
18–22. között rendezték meg. Közpon-
ti gondolata, hogy a diákok figyelmét a 
fenntarthatóságra irányítsa, továbbá, hogy 
a jövő generációinak Földünk védelme és 
megóvása közös feladata legyen. Egy olyan 
szemlélet erősítése, mely segít mindenki-
nek, hogy egy élhető környezetben töltsük 
napjainkat.
De mit is jelent valójában a kifejezés: fenn-
tarthatóság, és miért fontos, hogy foglal-
kozzunk vele? A fenntarthatóság fogalma 
1987-ben indult útjára, amikor az ENSZ a 
fenntartható fejlődést – melyet azóta le-
egyszerűsítve fenntarthatóságnak is ne-
vezünk – a következőképpen definiálta: 
fejlődés, amely „anélkül elégíti ki a szük-
ségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő 
generációk lehetőségét saját igényeik 
kielégítésére”. Azaz fenntartható például 
az a fejlődés, melynek során nem haszná-
lunk fel minden, korlátosan hozzáférhető 
nyersanyagot vagy nem szennyezzük be 
visszafordíthatatlanul vizeinket.
Ezen országos kezdeményezéshez az apát-
falvi iskola is csatlakozott egyszerű inter-
netes regisztráció útján. Az iskola a helyi 
viszonyoknak megfelelően dolgozta ki a 
témahét minden napjára kiterjedő szí-
nes programjait. Néhány ízelítő közülük: 
az 1–6. évfolyamosok Lovászi Péternek 
a Körös-Maros Nemzeti Park munkatár-
sának fényképes előadásán vettek részt. A 
gyerekek hallhattak a falunak egykor életet 
adó Maros folyó sajátosságairól, hordalék-
szállításáról, építő és romboló munkájáról. 

Különleges, csak itt, ezen a területen élő 
állatokat ismertek meg, úgymint a bánáti 
csigát. A bánáti csiga a Kárpát-medence 
délkeleti részén elterülő Bánát bennszü-
lött (endemikus) faja. Magyarországra a 
Kárpátokból érkező folyók árterei mentén 
jut el. A hullámtéri őshonos fajú, nyirkos 
erdőket kedveli. A Körös-Maros Nemzeti 
Parkon belül a Maros-ártéren kívül na-
gyobb állományai élnek még Gyulán, a 
Mályvádi erdőben, a geszti kastélyparkban 
és a Dénesmajori Csigáserdő Természet-
védelmi Területen. A nyelesszemű le-
gyet először 1997-ben fedezték fel (Papp 
és társai). Szűk elterjedésű faj, egyedül 
Magyarországról és Szerbiából ismertek 
állományai. Magyarországon kizárólag 
a Körös-Maros Nemzeti Park területén, a 
Maros partján, valamint Szerbiában a Du-
na partján él. Mindössze 3–4 milliméteres 
testhosszukkal a kisebb termetű rovarok kö-
zé tartoznak. Jellegzetességük a „szemnyél”, 
mely által könnyen elkülöníthetőek más 
légycsaládoktól.
A következő napon az iskola felső tago-
zatos diákjai gyalogtúrát tettek a Maros 
árterében, ahol saját szemükkel tapasztal-
hatták meg az előző napon elmondottakat. 

Homokkitermelés még mind a mai napig 
történik a folyón, melyet a nagy kupac 
kitermelt homokbuckák bizonyítanak. S 
itt sétálva bizony már a Nemzeti Park te-
rületén haladtunk végig. Elhaladtunk az 
egykor „Fekete saroknak nevezett hor-
gászhely mellett is, valamint megnéztük 
az 1970-es 1973-as és 1938-as árvizek te-
tőzési magasságát is a megmaradt közúti 
híd lábánál. Sétánk közben csodálhattuk a 
nyíladozó természetet és különféle mada-
rak énekhangját. Megemlítésre került egy 
sajnálatos eset is, az ún. szürkeiszap szeny-
nyezés a Maros felső romániai szakaszán, 
ami súlyos környezeti károkat okoz a folyó 
élővilágában.
Diákjaink megtekinthették a felújított víz-
mű telepet is. Megtudhatták, hogy ez a te-
lep tulajdonképpen öt település Apátfalva, 
Magyarcsanád, Kövegy, Nagylak és Csa-
nádpalota vízellátását biztosítja. Pontos és 
részletes tájékoztatást kaptak Vajda Lász-
lótól, aki bemutatta számukra a telepet, és 
mesélt a víz „útjáról”, a különféle szűrők és 
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ülepítők szerepéről és a 46 méter magas 
hidroglóbuszba is betekintést nyerhettek, 
valamint láthatták a telep modern számí-
tógépes vezérlését is. A vízmű látogatással 
párhuzamosan egy másik programot is 
szerveztünk a gyerekeknek, mégpedig a 
natúrkozmetika rejtelmeibe tekinthettek 
be Rigó Angéla segítségével, aki már 5–6 
éve foglalkozik szappankészítéssel termé-
szetesen, természetes anyagok felhaszná-
lásával. Megismerhették, miből készül a 
szappan és azt is, hogy miért lenne cél-
szerű elhagyni a drága bolti termékeket és 
természetes alapanyagokból készült ápo-
lószereket használni helyettük. Lehetőség 
volt termékek és illó-illatolajok szagolga-
tására is, valamint a felmerülő kérdések is 
megválaszolásra kerültek.
S végül a hetet egy kis kertészkedéssel zár-
tuk le. Zömmel 5. osztályos tanulók segít-
ségével virágmagot vetettünk és egynyári 
virágokat ültettünk az iskola előkertjébe, 
ahol szorgos és ügyes kezek ásták az ülte-
tőgödröket, szórták a magokat, locsoltak 
és gereblyéztek. S mindeközben elkészül-
tek a hulladékanyagok felhasználásával 

készített tárgyak is az alsó tagozatos 
gyerekek munkájával, melyekből egy be-
mutató kiállításon szemlélhették meg az 
érdeklődők, milyen egyszerű és nagysze-
rű dolgokat lehet úgymond „hulladékból” 
egy kis ötlettel, rafinériával elkészíteni. 
A 7. osztályos diákok rajzórán hulladék 
anyagokból ruhát terveztek, az 5-6. osztá-
lyosok pedig térplasztikákat hoztak létre 
újrahasznosított papírból.
Egy változatos és érdekes események-
kel gazdagított hetet hagytunk magunk 
mögött, amely során sikerült a diákok fi-
gyelmét a környezettudatos gondolko-
dás irányába terelni és reméljük, hogy a 
megszerzett információ morzsákat oko-
san hasznosítani is fogják majd a jövőben. 
Szeretnék köszönetet mondani minden 
segítő pedagógusnak, akik munkájukkal, 
illetve diákoknak (Balog Niki, Kerekes 
Nóra, Bárdos Bianka, Suhajda Lilla, Sán-
dor Renáta, Sándor Csaba, Szilvási János, 
Farkas Boglárka) akik pedig cserepes nö-
vényekkel, virágmagokkal járultak hozzá 
az iskola szépítési akciójához. Valamint 
Rigó Angélának, Vajda Lászlónak és 

Lovászi Péternek, akik önkéntes mun-
kájukkal segítették a témahét sikeres 
megvalósítását.

Varga Klára 
szervező
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BÍBIC OVIS HÍREK

„Hogy a Föld zöld maradjon”

FAÜLTETÉS AZ APÁTFALVI BÍBIC 
EGYSÉGES ÓVODA–BÖLCSŐDE 

RÁKÓCZI UTCAI TAGINTÉZMÉNYÉBEN
A Csongrád Megyei Önkormány-

zat a Környezeti és Energetikai 

Operatív Program támogatása ke-

retében a KEHOP-1. 2. 0.-15-2016-

00003 számú klímastratégiai pro-

jekt megvalósítására nyert pályá-

zatot. A projekt keretein belül, a 

Föld napja alkalmából fát ültettek 

a Rákóczi utcai óvoda udvarán. A 

program célja a figyelemfelkeltés 

a fák fontosságára, a klímavéde-

lem, a gyermekek és rajtuk keresz-

tül a felnőttek környezettudatos 

szemléletének formálása.

Óvodánkban kiemelt feladat a környe-
zetvédelmi nevelés, feladatunk annak 

megláttatása, miért tartjuk fontosnak kör-
nyezetünk megóvását, hogyan tudunk vi-
gyázni rá.
A gyermekek nagy izgalommal várták a 
faültetés napját. Az előkészületekhez tar-
tozott a klímaváltozásra való figyelemfel-
hívás jegyében egy hasznos mese meg-
ismerése a szelektív hulladékgyűjtésről. A 
gyermekek nagyon sok ismeretet szereztek 
a mesén keresztül a környezetvédelemről, 
a fák fontosságáról. A mese megismerése 
után ügyesen válaszoltak az óvó néni által 
feltett kérdésekre, a nagycsoportosok fel-
adatlapot oldottak meg, melyet a szerve-
zőknek juttattunk vissza.
Április 27-én a gyermekek lapátokkal, 

gereblyékkel és locsolókkal felfegyverkez-
ve várták, hogy megérkezzen a várva várt 
fa. A fa elhelyezése után szorgalmasan 
munkához láttak, lapátoltak, gereblyéz-
tek, vizet hoztak, locsoltak, míg a mun-
ka véget nem ért. Óvodánk udvara egy 
csörgőfával lett gazdagabb, felnőttek és 
gyerekek együtt dolgoztak a fa ültetésén. 
Természetről, környezetről szóló versek-
kel, dalokkal, rövid kis műsorral köszön-
tük meg a facsemetét, melyet mindennap 
megfigyelnek, lelkesen gondoznak a kicsik 
és a nagyok egyaránt.

Rákóczi utcai Óvoda, 
Duma Jánosné óvodapedagógus
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CSALÁDI NAP
az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda–Bölcsődében

Szeretettel várjuk minden óvodás gyermek családját 

a 2017. május 19-én, pénteken 8–13 óráig tartandó 

rendezvényünkre!

Programok: 

- Gyermekekkel közösen szendvics és gyümölcssaláta készítés.

- Sport – mozgás

- Barkácsolás

A szülőknek egy–egy gyümölcs és zöldség a belépő!  

Óvodai dolgozók és a gyerekek 

PÉTER ÉS A FARKAS
Április 22-én a Faluházba érkező 

kedves érdeklődők zenés színda-

rabot tekinthettek meg.

Prokofjev: Péter és a Farkas zenés mesejá-
tékát a szegedi Grimaszk Társulat tolmá-
csolásában láthattuk és a szintén szegedi 
Universitas Szimfonikus Zenekar jóvol-
tából még hallhattuk is ezt a nagyszerű 
zeneművet. A kifejezetten gyerekeknek 
szóló mesejátékot gyerekek előadásában 
láthattuk, sőt a darabot megtekintők, részt 
is vehettek a darabban. Sok bátor és kíván-
csi csemete kapcsolódott be a mesejátékba. 
Volt olyan gyermek, aki halacskát, kerítést 
játszott, de akadtak, akik a vadászoknak 
segítettek a Farkassal szemben.
Jó hangulatban telt el ez a röpke fél óra. A 
kisérő szülők is jól érezték magukat. A da-
rabot követően lehetőségük volt kipróbál-
ni a gyerekeknek a különböző hangszere-
ket. A legnépszerűbb hangszer a dob volt, 
legalábbis ennek az egy hangszernek a 
hangját volt a legkönnyebb beazonosítani. 

Az így közel egyórásra duzzadt délutáni 
műsor végére is értünk és mindenki jó-
kedvvel távozott tőlünk.
Magam és Apátfalva Község Önkor-
mányzata nevében szeretnénk meg-
köszönni még egyszer a Grimaszk Tár-
sulatnak, az Universitas Szimfonikus 

Zenekarnak valamint a darab rendezőjé-
nek: Horváth-Kulik Szilviának és a kar-
mester úrnak: Somorjai Péternek, hogy 
eljöttek és egy színvonalas előadással 
gyarapították kulturális életünket.

Langó Csaba 
a Faluház közművelődési dolgozója

A rendezvény helyszíne a Rendőrség melletti park.
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN: 
AZ APÁTFALVI TEMETŐKÁPOLNA

Apátfalva község temetője a forgalmas 
M43-as úton Aradi út mellett, a község 
központjához közel található. Területét 
1823-ban jelölték ki, az elhunyt római ka-
tolikus hívek örök nyugvóhelyéül. Területe 
7 (magyar) hold 865 négyszögöl. Később 
többször bővítették. A katolikus teme-
tő mellett, a síremlékektől kissé távolabb 
helyezkedett el az izraelita temető, ahová 
a községben élt zsidó kereskedő csalá-
dok temetkeztek. A temetőben külön rész 
volt az öngyilkosoknak kijelölve, és külön 
helyre temették a gyerekeket. (Régebben 

a kápolna mögé.) 1836-ban bővítették a 
temető területét. 1859-ben készültek a te-
metőben a fakeresztek a kálvária.
A tornyos temetőkápolnára Horváth Mi-
hály plébános ösztönzésére pénzt gyűjtöt-
tek a hívek 1858-59-ben.
A temetőkápolna építésének szándékáról 
a község tisztségviselőinek 1860 júniusá-
ban keltezett levelében olvashatunk.(His-
toria Domus 19. oldal) „…tudtára adjuk 
mindeneknek, akiket most vagy jövendő-
ben illet, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
keserves kínszenvedésének és halálának 

emlékezetére a temetőnkbe egy kápolnát 
a I. alatt ide mellékelt rajz szerént egészen 
égetett téglából fogunk építeni, ezt min-
den szükségesekkel ellátni és annak jó 
karban való tartására, amint most magun-
kat, úgy örököseinket is ezzel lekötelezzük. 
1860. június 22. napján”
A kápolna felépítését a levél mellékletében 
szereplő rajz szerint Licht Ferenc csaná-
di kőművesmester vállalta 170 forintért. 
A munka részei: falrakás, boltozás, cse-
repezés, vakolás, torony elkészítése és 
fölszerelése.
1862 januárban kapott harangot a kápolna.
1869-ben a kápolnát a hívek adakozásaiból 
újra kellett építeni.
Hajdan a templom előtt 3 feszület állt, raj-
ta Jézus és a két gonosztevő. Mára ezek 
eltűntek. A templom előtt kőből van egy 
kereszt és oltár.
A temetői kápolna oltárképe a feltámadást 
hirdeti. Körülötte egy-egy halott emlékére 
elhelyezett szentképek sorakoznak. Az ol-
táron áll a megkínzott, megalázott Krisz-
tust ábrázoló szobor. A felújított kápolna 
előtt keresztre feszített Jézust ábrázoló 
Korpusz magasodik (1978), kétoldalon te-
hetős apátfalviak: a Czigeldrom és a Szabó 
Lukács családok sírboltjai láthatók.
A temető területe az 1900-as években el-
hagyatott, líciummal benőtt félelmetes 
hely volt. A 2000-es években ki lett taka-
rítva, a fű is nyírva van. A lakosság a síro-
kat gazdagon virágozza. Elterjedtek a mű-
virág csokrok is.
A temetőben 1978-ban szentelték föl a 
Feltámadt Krisztus emlékművet és a sza-
badtéri oltárral egybeépített feszületet. 
Mindkettőt Dominek György tervezte, aki 
nem érte meg a megáldást, ugyanis idő-
közben meghalt. Ugyanekkor állították föl 
a Mária-szobrot.

A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság 
2017. április 10-i ülésén felvette a Csongrád 
Megyei Értéktárba a Bartók Béla 1906-os 
népdalgyűjtése Csongrád megyei mai terü-
letén című apátfalvi felterjesztést.
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APÁTFALVI MAGAZIN MŰSOR 
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 ak-

tualitásokról szól. Áprilisban Var-

gáné Nagyfalusi Ilona a helyi érté-

keket ismertette, Szalamia János 

bemutatta a Bökény Népe Egyesü-

letet, és Langó Imre képviselő pe-

dig a gazdálkodásról tájékoztatott 

a műsorban.

Langó Zsolt elmondta, hogy az Apátfalvi 
Gazdakör 23 éve alakult, és 49 fővel mű-
ködik. A kezdeti tervek arra irányultak, 
hogy próbálják megismertetni a gazdákat 
az akkori törekvésekkel, lehetőségekkel. 
Korábban sok előadást tartott a gazdakör 
a sertéstartásról, hiszen az volt a fő pro-
fil Apátfalván. A növények tekintetében 
ma már inkább szántóföldi növényekkel 
foglalkoznak, mint a kukorica és a búza, 

zöldségnövényeknél pedig a petrezselyem 
és a vöröshagyma a fő irány. A Gazdakör 
jelen van a község életében, képviselteti 
magát a rendezvényeken is.
A Bökény Népe Egyesület tagjai egy vélet-
len folytán találkoztak, bár vallják, hogy 
nincsenek véletlenek. Szalamia János kis-
fiának születése napján, a hagyományos 
„tejfakasztón” léptek először a törzshe-
lyükre, az apátfalvi lőtérre, amely akkor 
még borzalmasan nézett ki, azóta azonban 
már szépen karban van tartva. 2009-ben 
alakult meg a csoport, a céljuk pedig, hogy 
a X. századi magyarság szokásait meg-
ismerjék, és meg is éljék, és a hétközna-
pokban is közvetítsék a kor embere felé. A 
szíta erkölcs szerint próbálnak cselekedni, 
tehát valami mellett küzdenek, nem pedig 
ellene.
Az Apátfalvi Települési Értéktár Bizott-
ság 2013-ban alakult, és azóta is töretlenül 

dolgoznak. 2015 óta folyamatosan érték-
tári üléseket tartanak évente több alka-
lommal, és folyamatosan újabbnál újabb 
helyi értékeket vesznek fel. A tagok ebben 
az évben: Csapó Jánosné, Langó Imréné, 
Langó Csaba, Marjanucz László és Var-
gáné Nagyfalusi Ilona. Most 32 települési 
értékük van, hét kategóriában. Az Agrár 
és Élelmiszergazdaság kategóriába tarto-
zik például a gyökértermelés, vagy a népi 
halászat a Maroson. Az Ipari és Műszaki 
megoldások kategóriájába tartozik a ko-
sárfonás, de a leggazdagabb kategória a 
Kulturális Örökség, ilyen például a népi 
viselet, Kardos István vőfélytevékenysé-
ge, vagy az apátfalvi nyelvjárás. Apátfalva 
honlapján bővebben lehet olvasni az ösz-
szes értékről.

(www.promenad.hu, 
Soós Kata cikke alapján)

TAVASZT KÖSZÖNTÖTTEK APÁTFALVÁN
Tavaszköszöntő délutánt szer-

vezett április 30-án, vasárnap az 

Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Ön-

kormányzat. A rendezvényen a 

tánc, a zene és a mulatság nem 

maradhatott el.

„Hála az Istennek, hogy a tél megpróbál-
tatásain túl vagyunk és egy nagyon szép 
évszakot értünk meg, amely szebbé teszi 
az életünket. Alkalmas a rendezvényünk 
arra, hogy egy picit elbeszélgessünk és 
megbeszéljük az előttünk álló feladatokat 
és tennivalókat” – hangzott el Károlyi Sán-
dor, az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének köszöntőjében.
A délutánra megrendezett tavaszköszön-
tőre, mint mindig, most is sokan látogat-
tak ki. Ahogy az már megszokott, apátfalvi 
zenészek gondoskodtak a zenéről, a tánc-
ról és mulatságról.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

„Persze, a jó ebéd sem maradhatott el: mintegy 160 személyre főztünk sertéspörköltet, 
amelynek minden megjelent nagyon örült” – árulta el Károlyi Sándor.
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
Húsvét alkalmából a Faluház dolgo-

zói ismét gondoltak a gyermekek-

re. Nagyszombaton a könyvtárban 

fogadtuk a látogatókat, és kézmű-

ves foglalkozással készültünk nem-

csak a legkisebbek számára. Nagy 

örömünkre sok anyuka, apuka és 

nagyszülő is szívesen készített ki-

sebb-nagyobb ajándékokat az ün-

nep tiszteletére.  Lehetett csibe és 

nyuszi formájú tojástartót, mozgat-

ható nyuszit készíteni, színezni, és 

természetesen a hagyományokhoz 

híven lehetett tojást is festeni. 

Meglepetéssel is készültünk a gyerme-
kek számára, akik az elmélyült mun-
ka közepette értesülhettek arról, hogy 
a Húsvéti Nyuszi csokitojásokat rejtett 
el a könyvtár polcain. Jó kedvű, buzgó 
keresés indult, hogy hol is lehetnek az 
ajándékok, és szerencsére szép számmal 

akadtak olyanok, akik több csokira is 
ráleltek. Ezúton köszönjük minden ven-
dégünknek, hogy eljöttek hozzánk, re-
méljük, hogy mindannyian jól érezték 

magukat a húsvéti foglalkozásunkon, és 
nagy szeretettel várunk mindenkit leg-
közelebb is!

Szalma Mária, a Faluház munkatársa

FÚVÓSZENEKARI NÉVADÓ

A nagysikerű újévi koncertet követően 
az önkormányzat támogatásával Mátó 
Mátyás tanár úr új fúvószenekart alapí-
tott, mely névadó ünnepséget tartott áp-
rilis 8-án. A zenekar régi és új tagokból 
áll, olyanokból akik szeretik a zenét, a fú-
vószenét és őrzik az apátfalvai fúvószenei 

hagyományokat. E hagyomány Borbély 
Andráshoz, községünk díszpolgárához 
vezethető vissza, aki a valamikori leven-
tezenekart vezette. Autodidakta módon 
tanulta a zenét, a zenekar vezetését, a kar-
mesterséget. Egyedül tanította az egész 
zenekart a fafúvósokat, rézfúvósokat és az 

ütősöket is. A leventezenekar után 1964-
1980-ig tanította az iskolásokat hangsze-
res tudásra, zeneszeretetre és emberségre. 
Sokan tanultak nála olyanok , akik a zene 
által vitték, viszik szerte a világba Apát-
falva hírét. Misem volt természetesebb an-
nál, hogy amikor rövid szünet után újból 
van fúvószenekara Apátfalvának, ismét a 
„Borbély András Band” nevet vegye fel. A 
névadóra egy rendhagyó próba után került 
sor, ahol Szekeres Ferenc polgármester úr 
és Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgár-
mester asszony is megtisztelt bennünket. 
Borbély András ( Bandi bácsi ) emléktáb-
lájánál Mátó Mátyás tanár úr megemléke-
ző beszéde után elhelyeztük a tisztelet és 
emlékezés koszorúját. Az ezt követő va-
csora jó hangulatban telt a mulatság mel-
lett felidézve a régi időket, tervezve a jövőt.
Reméljük, nagyon sok alkalommal szí-
nesíti a Borbély András Band telepü-
lésünk rendezvényeit zenéjével és viszi 
Apátfalva hírét a világba.

Szigeti Márton
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X. ÍJÁSZTALÁLKOZÓ

Magunk sem gondoltuk, hogy 

így szaladnak az évek és már sor-

ban a 10. alkalommal rendeztünk 

íjásztalálkozót.

A sok év és a rutin már látszódott a szerve-
zés során is, kevés megbeszéléssel, de haté-
konyan ment a feladat megoldás. Egyedül 
az időjárást féltük, hogy mi vár ránk azon 
az áprilisi vasárnapon. Már a kitelepülés 
szombatján is jól látszott, hogy április va-
lóban szeszélyes időjárást tartogat, ugyan-
is egy nap leforgása alatt ötször változott a 
szélirány, amihez nem tudtunk érdemben 
alkalmazkodni. Az a milliónyi kellék ami 
egy ilyen versenyhez kell, hetek alatt ke-
rült leszervezésre és egész nap is beletelt, 
mire minden kikerül a területre (persze 
mindig valami(k) kimarad(nak), ami csak 
verseny közben derül ki).
A nagy nap előtti estén szalonnasütéssel 
és beszélgetéssel oldottuk a hangulatot és 
tetőztük a fáradtságot. Előadóink, az Ilon-
csuk Kun szabad csapat a sötét beálta után 
érkezett meg a lőtérre. Katonai sátruk fel-
állításához szerettünk volna segítséget és 
fényt adni, de azt köszönettel elhárították. 
Közel fél óra alatt a teljes sötétség ellenére 
állt a sátruk beköltözésre készen, odabent 
pedig már lobogott a tűz. Az esti szalonná-
zás és iszogatás egészen reggelig kitartott, 
s közben többször kiderült, hogy a Ku-
nokra tényleg jól illik a konok jelző.
Már alig győztük kivárni, hogy eljöjjön a 

reggel, amikor beállított a csapatunk szeb-
bik fele sok segítséggel és megkezdte a 
főzést Szultán vezetésével. A férfiak még 
elvégezték az utolsó simításokat, aztán fel-
vették viseletüket, hogy méltón emlékez-
zenek meg az íjfeszítő Ősökről.
Várakozásainknak megfelelően a verseny-
zők szép számmal érkeztek a hideg szél 
és a borús idő ellenére. Közel 50 nevező 
állt rajthoz, a legfiatalabb 4 éves Álmostól 
egészen a nyugdíjas korosztályig. A 12 célt 
igyekeztünk változatosan elhelyezni és ki-
alakítani, hogy kellő nehézséget jelentsen 
az eltalálása. Délutánra már igen elfáradt a 
többség, és mindenkinek jól esett a finom 
meleg gulyásleves. Ebéd után elkezdett 
szemerkélni az eső, beszorultunk a lőtér 
épületébe. Legjobb alkalom volt egy kis 
sütemény kínálásra, amitől szokás szerint 
mindenki teljesen felvillanyozódott.
Az épületben álltunk, miközben a Kun 
vitézek megtartották bemutatójukat. Vi-
seletük és fegyverzetük, páncélsisakjuk, 
mellett érdekes lovagló korbácsot, köny-
nyű buzogányt derékhoz kötött csizmát, 
sőt a teljes arcot takaró harci maszkot is 
láthattunk.
Következtek a párviadalok és a csata jele-
netek, mindenféle előre kitalált forgató-
könyv nélkül. A nézők tömegéből volt aki 
viccesen vért kívánt. Miközben pengett 
a kard acélja horpadtak a sisakok a csa-
pások alatt, tényleg egy valós csata hevét 

láthattuk. Az utolsó két ütközetben min-
denki- mindenki ellen küzdött, úgy neve-
zett Júdás körben. Ebből lett a nagy kava-
rodás. Persze a végén egy vitéz maradt áll-
va. A bemutató végén nagy tapssal jutal-
maztuk a nagyon elcsigázott harcosokat. 
Az izzadtság mellett volt egy két sérülés, 
duzzanat de úgy láttuk ehhez hozzá voltak 
szokva. Míg a gyerekek kipróbálták a sisa-
kokat fegyvereket, a felnőtteket meghívtuk 
egy nyílzáporban való együtt lövésre. Vé-
gül jött az eredményhirdetés, ahol ígére-
tünkhöz híven „gazdagon” jutalmaztuk a 
legjobbakat.
A nap jól zárult, az eső elkerült bennün-
ket. Akik ellátogattak hozzánk, épségben, 
élményekben gazdagon térhetett haza. A 
program mellett ízelítőt kaptak az apátfal-
vi vendégszeretetből, melyet évről évre oly 
örömmel emlegetnek. Köszönjük mind-
azoknak akik hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez: Apátfalva Önkormányzata, 
Szedlják István, Darócz Károly és család-
ja, Krizsán Zoltán és családja, Varga Csa-
csis Ferenc és családja, Végh Imre, Sóki 
József Szultán, ASC foci csapat, Kis Mária 
Hortenzia honismereti kör, Tariné Tóth 
Hajnalka, Kacsner zöldség kereskedés, 
Bökény népe egyesület és hozzátartozói, 
családtagjai, barátai és minden név szerint 
nem említett jó segítség.
Köszönjük:

Bökény Népe egyesület
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CSILLAGPOR
Igen törékeny szerkezet az emberi társada-
lom. Még amikor a szív és az ész harca irá-
nyítja működését, akkor is konfliktusokkal 
terhelt a menete. Arról már ne is beszél-
jünk, ha ezek hiánya válik meghatározóvá! 
Sérülékeny szerkezet maga az ember is. A 
sorjázatlan napok és a csiszolatlan konf-
liktusok élei hamar kikezdik épségünket, 
s egyszer csak azon vesszük észre magun-
kat, hogy ezer sebből vérzünk. Minden bi-
zonnyal a sebek gyógyulására rendelte el 
Isten az ünnepeket…
Majális volt. Nem firtatom a nap jelentését.
A magam részéről úgy könyveltem el, 
hogy a hosszú tél és a sivár tavaszelő után, 
az első, valóban melengető napsugarak 
ünnepe volt ez.
Viharvert, határszéli kis község a miénk. 
Trianon óta a madarak is csak háromnapi 
hideg élelemmel repülnek el felette. Pusz-
tította tatár, dúlta török, vérfürdőt rende-
zett az oláh, de áll még. Komoran, büszkén 
őrzi a gyepűt, amit a rossz sorsa rendelt 
neki.
Komoran és büszkén járnak benne 
tős-gyökeres lakói, ahogyan azt az „Égi 
lovasok” címet viselő újévi cikkemben 
megpróbáltam bemutatni. Viharvert, 
sors-próbálta emberek. Nehéz bekerülni 
a szeretetükbe. Kikerülni sem olyan köny-
nyű. Persze, itt is vannak neheztelések, ha-
ragvások – de nem szíre-szóra. Mindenre 
méltónak kell lenni. A megbecsülésre, a 
súlytalanságra is.
Az emberi közösségek vezetése során el-
kerülhetetlen a konfliktus. Teljesen termé-
szetes ez, hiszen a vezetést egyáltalán azért 
találták ki, hogy konfliktusokat kezeljen. E 
tekintetben talán nincs is különbség veze-
tő és vezető között. Ám, ami ezek mögött 
húzódik, az lehet mértékadó. A jelenlegi 
faluvezetés súlyt fektet arra, hogy valami-
féle közösséget kovácsoljon az itt élőkből. 
Jól érzik, amit éreznek, hisz a huszon-
negyedik órában járunk. Az egykori do-
yenek a temetőben nyugszanak, az üresen 
álló házakban máshonnét érkezettek él-
nek, másképp gondolkodnak, más mércé-
vel mérnek. Ám tudjuk, hogy közösséggé 
csak a közös értékek talaján állva és élve 

válhatnak az egy házsoron lakók…
Évek óta „főzőversenyt” hirdetnek a ma-
jális napjára. Bárki, bármekkora létszámú 
csapattal részt vehet rajta. A húst az ön-
kormányzat adja – csak jöjjenek már végre 
össze az emberek. Nem félnek a csoporto-
sulástól. (Le a kalappal! Volt, aki vízágyú-
val oszlatott. Ezen a rendezvényen mind-
össze egy lajtos-kocsi vonult fel, a mosoga-
táshoz, s a csapját sem a hatóság kezelte…)
És az emberek jönnek. Nem a szűk fél kiló 
hús okán. Egymás miatt érkeznek. Talál-
koznak, beszélgetnek. Saját fülemmel hal-
lottam, hogy elfeledett barátságok éledtek 
újjá, haragok foszlottak szét. (Mondtam, 
veretes értékítéletű, nehezen forgolódó 
nép él itt.)
Ma éppen 800 ember, az itt élők közel har-
mada, fogadta el a meghívást. A baráti kö-
rünkkel együtt, mi is. (És nem a fél kiló 
hús miatt.)
A sors kereke kiforgatta, amit remélni sem 
mertünk. Volt tanárom, régen látott diák-
társam, egykori kollégám – mindegyik 
kategóriából voltak jelen néhányan. Fel-
vettük a barátkozás, a beszéd fonalát, ott, 
ahol az élet azt valamikor lerakatta velünk. 
Jólesett hallanom, hogy:
„Tudod, számíts rám!”
Remélem, ők is így fogadták, mikor 
mondtam:
„Tudod, hol lakom! Gyere, ha baj van!”
Azután kézbesített puszit kaptam egy 
nyolcvanéves hölgytől. Valójában csillag-
por volt ez, amit az Égi lovasok patája vert 
fel. Mostanra hullott le a földre…Találkoz-
tam ugyanis Józsi Bátyámmal, az egykori 
darálóssal. Különleges, központi alakja 
volt ő gyermekkorom „közéletének”. A fa-
luban mindenki tartott jószágot. Tyúkot, 
kacsát, libát, disznót – ahogy azt kellett. A 
képlet úgy nézett ki, hogy a falusi ember 
először a haszonállatait élelmezte, majd, 
a haszonállataiból magát és a családját. A 
darálós itt jutott központi szerephez. A jó 
gazda otthon összemérte szemes-termé-
nyeit: kukoricát, árpát, búzát – s a „kok-
télt”, biciklije vázán, talicskán, vagy kézi-
kocsin, egy zsákban, eltolta a darálóba.
Hajnalban. Nem azért, mert valami 

szakrális népszokás követelte a korai idő-
pontot – hanem, mert akkor ment dolgoz-
ni. Volt, aki nem is találkozott a darálóssal. 
A zsák szájára kötött egy címkét a nevével 
(sűrű nevű emberek a címükkel is), sorsá-
ra hagyta a küldeményt, s ment robotolni. 
Ki téeszbe, ki gyárba, más meg a hivatalba.
Délután pedig valamelyik családtag (jól 
fejlett gyerek voltam, általában iskola után 
engem ért a megtiszteltetés) hazatolta a 
kész vegyes darát. Józsi Bátyámat legtöbb-
ször már nem találtuk ott.
A zsák, nyakán a tulajdonos nevét viselő 
elszámoló bárcával (sűrűbb nevűek esetén 
a lakcímmel is) a kis üzem bejárata mellett 
állt, a többi zsák sorában.
Fizetni nem kellett. A darálásért járó vá-
mot Józsi Bátyám deka-pontosan kivet-
te. A gazdának járó kész őrleményt, de-
ka-pontosan, a ház elé kirakta. Senki nem 
vitte el a másét. Senki, idegen, nem vitte el 
a gazdákét. Hogyan volt?
Bármily hihetetlen, volt egy ilyen, tiszta, 
őszinte világ is. Nem túl régen. Én még él-
tem benne. Még álmodom vele, ahogy az 
Égi lovasokban is írtam…
Szóval, Józsi Bátyám mércéje mindig pon-
tos volt. Nem csak anyagi, terménybeli 
dolgokban. Ezer ügyfele volt, ezerféle em-
bert ismert. A szavára mindig lehetett ad-
ni. Azt gondolom, ma is.
Kétszer találkoztam vele a majálison.
Először társaságban, sok ember között. 
Ahogy az hagyomány közöttünk, il-
lő tisztelettel és szeretettel köszöntöttük 
egymást. (Édesapám közvetlen baráti és 
munkatársi köréhez tartozott, bár nem 
volt fogatos. Tehát, a Hozzá kötődő ba-
rátságot örököltem. Közjegyző nem vet-
te nyilvántartásba, az illetéket magamnak 
kellett megszolgálnom.)
A társaságban még semmi különöset nem 
mondott Józsi Bátyám. Általános témák-
ban sekélyeskedtünk, majd mentünk a 
dolgunkra.
Fél óra múlva újra összefutottunk.
Négyszemközt.
Akkor kaptam meg, a nővére által küldött 
puszit. Így, közvetítésen keresztül, meg-
köszönte nekem, hogy megemlékeztem az 
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egyszerű helybéli emberekről. Akik életük 
árán felépítették ezt a falut – és a Hazát.
Méltatlan vagyok erre az elismerésre.
Az Ő munkájuk volt, az Ő érdemük ma-
rad. Én, mint az utókor egyszerű króniká-
sa, csak annyit tehetek, hogy számot adok 
emberfeletti küzdelmeikről. A dicsőség vi-
szont az övék, nem a krónikásé.
Építettek utat, járdát, vízművet.
Miért?
Mert többet, jobbat akartak, mint ami ad-
dig volt.
Maguknak?
Korántsem.
Az idők folyása azt mutatja, inkább értünk 
történt mindez – a leszármazottakért, az 
utókorért.
Nem tudom, külhonban lapozgatják-e új-
ságunkat, s benne ezt a cikket?
Ha frissen kivándorolt is van azok között, 
aki olvassa most ezt, jusson eszébe: az 

évszázados elmaradást nem maguk miatt 
számolták fel eleink. Nekik a munka jutott, 
a gyümölcsét az utókor szüretelhetné le.
A magyar folyók szabályozása magyar fal-
vakat, városokat véd. A német, holland, 
brit, ír folyók gátak közé szorítása az ott 
élők biztonságát szolgálná. Aki innét el-
megy oda, talán meg sem számolja, mit 
hagy el, s mit kap érte cserébe.
Őt, őket, védeni fogja az idegen országbeli 
ősök gátja a sodrástól. Az itt maradottakat 
az itt élt elődök védművei óvják. De csak 
a vizektől.
A baj viszont nem onnét támad 
mostanában.
Az elmúlt évtized nemzeti vesztesége 
hasonlítható ugyan a világháborúk de-
ficitjeihez – de mégiscsak abszurd a bé-
kében ehhez igazodni! Majd’ egymillió 
ember (az utánuk költöző családtagokat 
nem számolva) kiírta magát (remélem, 

csak átmenetileg) a magyar társadalom 
létezéséből.
Meddig bírunk így kitartani?
Csak a Jóisten tudja…
Nem várható, hogy égbe szöknek 
jövedelmeink.
Itt még ma sem vastagabb egy szelet ke-
nyér. Nem több a vaj sem rajta.
Minden olyan, mint tegnap volt. Olyan, 
mint tegnap volt?
Vagy, csak szeretnénk, ha olyan lenne?
Én szeretném.
Szeretném, ha olyan országunk lenne (is-
mét), ahol a vendég a kapuban hagyhatja a 
biciklijét. Mert nem tolják el illetéktelenek. 
Szeretném, ha a tejesember a bejáratnál 
hagyhatná az üveget. A pék a kiflit…
Szeretnék úgy élni, mint apáink éltek.
Mi akadályoz meg ebben?
Egyedül kevés vagyok.
Ne menjetek el!
Gyertek haza!
Nem tudom, és Ti sem tudjátok, van-e ott 
jövőtök.
De tudom, hogy itt van múltatok!
Józsi Bátyám, a darálós, és az ő világa nem 
csak az én örökségem!
Nem magyarkodok, csak számolok. Ti ott 
lesztek örökös, beolvadásra ítélt kisebbség. 
Mi meg majd itt. A távollétetek vákuumot 
teremt, s azt a természet gyűlöli. Betölti 
majd valamivel. Valakikkel.
Egymás nélkül elveszünk!
Gyertek Haza!
Itt még nincs gazdagság – de együtt talán 
megteremthetjük.
Itt még nincs Kánaán – de van még Ma-
gyarország – csak együtt tarthatjuk meg 
tovább.
Talán soha nem lesz itt fényűzés – de az 
ősök gátjai között nekünk és értünk foly-
nak a folyók, a mi lábaink alá simulnak a 
járdák, szekereinket vezetik az utak, ke-
zünk mozdulatára szülnek vizet a csapok.
Persze, csak akkor, ha itthon vagyunk. Kü-
lönben másnak dolgozik mindez, s majd 
elmondhatjuk, volt egyszer egy ország…
Majális volt ma. Örültem mindenkinek, 
aki ott volt.
De hiányzott mindenki, aki távol van.

Kucsora István
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MAJÁLIS – 2017
Mint ahogy már tavaly, idén is rendez-
tek főzőversenyt az apátfalvi majálison. 
A nap folyamán bemutatkozott az újra-
alakult Borbély András Band is. 25 bog-
rácsban rotyogtak a finomabbnál fino-
mabb pörköltek az apátfalvi majálison. 
Szekeres Ferenc polgármester elmondta, 
mintegy 700-an ehettek jóízűen a főző-
verseny eredményhirdetése után.
„Baráti és családi csapatok jelentkeztek a 
mai napra. Csapattagokként 40 deka mar-
hahúst biztosított az önkormányzat. Körül-
belül 280 kiló húst osztottunk szét a ver-
senyre” – tette hozzá a polgármester. Az 
apátfalvi majális zenés ébresztővel kezdő-
dött a Borbély András Bandnek köszönhe-
tően. Mátó Mátyás, a fúvószenekar vezetője 
elárulta: szinte az egész települést bejárták. 
Az ébresztő közel két órás volt, s mindenhol 
örömmel fogadták az együttest.
„Próbáltuk visszahozni a régi május 1-jei 
hangulatot. Annak idején, azokon a 

településeken, ahol voltak fúvószenekarok, 
„égbe pufogó rezesbanda” járt körbe. Mi is 
egy platós kocsin jártuk be Apátfalvát. Van-
nak általános útvonalaink, de mivel jöttek 
vissza a régi tagok közül is, így a nagyszü-
lőkhöz is mentünk.” – magyarázta Mátó 
Mátyás. – „Az együttessel mindig történik 
valami érdekesség, így ez ma sem volt más-
hogy: megálltunk a Fekete Bika étteremnél, 
ahol éppen osztrák vadászok reggeliztek. 
Kijöttek, játszottunk egy indulót, majd sváb 
zenét is. Mivel nagyon tetszett nekik a ze-
nénk, fizetni szerettek volna.”
A májusfa állítás 3 évvel ezelőtt tért vissza 
a majális programjában. Elsőként a Kardos 
István Néptánccsoport vitte, majd később 
csatlakoztak az apátfalvi hagyományőrzők 
is. Idén a Borbély András Band és a Tini- és 
Mini Tini Mazsorett Csoport is felvonult.
„Annak idején még kislányként én is vit-
tem a májusfát, mint néptáncos. Mint 
ahogy ma, régen is a Borbély András Band 

kísérte a felvonulást” – árulta el Csenteri 
Andrea, a Apátfalvi Hagyományőrző Cso-
port és a Kardos István Néptánccsoport 
vezetője.
Idén is díjazták a legjobb pörkölteket. 
Különdíjban részesült Apfel Éva csapata. 
Harmadikként zárt a Fidesz Tanya, máso-
dikként az Ami marad harag csapata, s az 
első helyen a Langó Zsolt vezette Cimbo-
rák végeztek.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

Apátfalva Község Önkormányzata kö-
szönetét fejezi a nagyszabású rendez-
vény megvalósításáért minden művé-
szeti csoportnak és vezetőiknek, vala-
mint a szervezőknek! A résztvevőknek 
köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisz-
telték az Önkormányzat rendezvényét, 
mindenkit szeretettel várunk későbbi 
programjainkra is!
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CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
Hódmezővásárhely-Makó

Levelezési cím: 6900 Makó, Kórház utca

APÁTFALVI TELEPÜLÉSI SZŰRÉS
Idén ötödik alkalommal látogatnak el 
Apátfalva településére a Makói Kistérség 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a 
lakosság egészségi állapot felmérésére 
szolgáló, prevenciós szűréseket tartal-
mazó szűrőnap lebonyolítása céljából. 
Az előző években szervezett szűrések al-
kalmával jelentős számban emelkedett 
vérnyomás értéket, testzsír, testtömeg 
index értéket, emelkedett koleszterin 
szintet, csökkent csontsűrűségre utaló 
értéket mért a szakszemélyzet.
Az idei évben május 20-án 8 órától 13 
óráig az Egészségházban, Hunyadi M. 

u. 6. kerül megrendezésre az egészség-
nap. A szűréseken várják az egészségi 
állapotuk iránt érdeklődő lakosokat, 
akik vércukorszint-, koleszterinszint-, 
testsúly- testzsír százalék-, haskörfogat-, 
testmagasság- és testtömeg index- mé-
résen, érszűkületi vizsgálatokon illetve 
szakorvos által végzett anyajegy szűré-
sen is részt vehetnek. A 45 év feletti nők 
részére lehetőséget biztosítanak csont-
sűrűség rizikómérésre, a 45 év feletti 
férfiak részére pedig a prosztata megbe-
tegedések rizikó szűrésére.
Az alapszűréseken túl a kórház mobil 

emlőszűrő állomása is kitelepül, így a 
behívóval vagy beutalóval rendelkező 
érintett hölgyek mammográfiás vizs-
gálaton is helyben részt vehetnek 
2017.05.19-én 12 órától 18 óráig és 
2017.05.20-án 8 órától 16 óráig az ön-
kormányzat előtt lévő szűrőbuszban.

A szűrőnapra és az emlőszűrésre Ba-
káné Nagy Gyöngyi védőnőnél lehet 
jelentkezni a 62/260-051 telefonszá-
mon, vagy személyesen 8-9 óráig vagy 
15-16 óra között a Tanácsadóban.
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ÁLLÁSAJÁNLAT
A Szegedi SZEFO Zrt., felvételt hirdet apátfalvi fióktelepére 

(6931 Apátfalva, Templom u. 67.)
új divat kötöttáru szalag indításához azonnali belépéssel az alábbi munkakörbe és feltételekkel:

Munkakörök szakmai specifikuma: sík–, és körkötött női–férfi felső divatáru gyártása, 
illetve konfekcionálása 

Munkakör: Varrodai szalagmunkás (Kettliző; Húzózárbevarró, zsebező)
Álláshely: 15 fő

Elvárás: professzionális szakmai jártasság 
Bérezés:

Varrodai szalagmunkás – operátor 1
Kategória bér: bruttó 775 Ft/óra szakmai norma szerinti teljesítményérték

100%-os teljesítéséhez rendelten
Teljesítményösztönző: bruttó 25.000 Ft/hó

Varrodai szalagmunkás – operátor 2
Kategória bér: bruttó 926 Ft/óra szakmai norma szerinti teljesítményérték

100%-os teljesítéséhez rendelten
Teljesítményösztönző: bruttó 50.000 Ft/hó

Varrodai szalagmunkás – operátor 3
Kategória bér: bruttó 1.038 Ft/óra szakmai norma szerinti teljesítményérték 

100%-os teljesítéséhez rendelten
Teljesítményösztönző: bruttó 100.000 Ft/hó

Munkarend: 2 műszak
Ajánlatunk: kimagasló színvonalú munkakultúra, hosszú távú munkahelybiztonság.

Nemzetközi vezető divattrend gyakorlati megvalósítása, tudásbázis folyamatos fejlesztése.

Jelentkezés helye, módja, ideje:
Helye: személyesen 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Hétfőtől – Péntekig 7 és 13 óra között.

Írásban: hrkontrolling@szefo.hu

Érdeklődés: telefonon a 06 30/698-97-71-es számon
www.szefo.hu
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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

Apátfalván Kossuth u. 52. szám alatt 
központhoz közeli ház eladó.
Irányár: 5.500.000 Ft.
Érdeklődni ugyanitt.

apróhirdetések

FIGYELEM!
Május első két szombatján 

viaszosvászon, konyharuha, 
fürdőszobaszőnyeg, 

törülköző vásár az apátfalvi 
piacon.

EBOLTÁS
Apátfalva Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az eboltás

2017. május 24.(szerda) reggel 7–9 óráig a Lukács ház előtt,
2017. május 25. (csütörtök) reggel 7–9 óráig a tűzoltó szertár előtt,

2017. május 26. (péntek) reggel 7–9 óráig a Faluház előtt lesz.
Az oltás díja: 3.500 Ft/db

Az eboltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. Az oltásnál nem lesz lehetőség a mikro-
chip beültetésre. Kérem, csak olyan ebeket szíveskedjenek az oltásra hozni, amelyek már microchippel meg vannak jelölve. Mic-
rochippel való megjelölést Dr. Kovács József állatorvostól a 06-20/9763-413-as telefonszámon előzetes egyeztetés alapján kérhető. 
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját hozza magával! Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!

Polgármesteri Hivatal

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
KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik drága szerettünk

Szigeti Ferenc Vincéné 
Biró Piroska Etelka

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Tájékoztatunk minden együttérző rokont és 
ismerőst, hogy a temetési szertartásunk megtar-
tásában történt változások és zavar a Plébános úr 
sajnálatos hirtelen megbetegedése miatt állt fenn. 
Elnézést kérünk mindazoktól, akiknek fájdalmá-
ban, gyászában sérelem ért.

Gyászoló család

ADIDAS NIKE

PUMA KAPPA

OLASZ HASZNÁLT 
SPORTRUHÁZAT!

– 0-14 éves korig
– Bébi ruházat
–  Férfi sportruházat (szabadidő 

alsó, felső, rövidnadrág, póló)
–  Női sportruházat (szabadidő-

alsó, felső, rövidnadrág, póló 
leginszek)

Otthoni székhelyű vállalkozás, ezért te-
lefonos egyeztetés szükséges a vásárlás-
hoz. Telefon: 06 30 846 5605
Szeretettel várom régi és új vevőimet!

Imréné Léderer Zsuzsanna 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 49.
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Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu
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Csillámtetoválás 

17 órától a Faluház nagytermében 
Vigyázz Vadnyugat című mesejáték  

tekinthető meg! 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár  

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szervezők: 
 Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde, 

Dózsa György Általános Iskola, 
Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület, 

Napsugár Baráti Klub! 
 

A programokon való részvétel ingyenes! 

Ügyességi feladatok 
Kézműves foglalkozás, fajátékok 

Jurta bemutató 

Aszfaltrajzverseny 

Sorversenyek 
Arcfestés 


