
2017. márciusIV. évfolyam, 3. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba 

lépett határozatával minden év február 25-ét 

jelölte meg a Kommunista Diktatúrák Áldoza-

tainak Emléknapjává.

1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a Független Kisgazda-
párt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen 
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi 
jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg kilenc évet töl-
tött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése 
után pár évvel, 1959-ben 51 évesen halt meg.
A kommunista diktatúrák áldozatai előtt Apátfalva Község 
Önkormányzata is főhajtással adózik, emlékükre táblát 
emeltetett. Idén első alkalommal rendeztük meg meg-
emlékezésünket a Kommunista Diktatúrák Áldozatairól. 
Szekeres Ferenc polgármester úr, valamint dr. Halmágyi 
Pál, a makói múzeum nyugalmazott igazgatója emlékező 
gondolatait szeretnénk megosztani a Kedves Olvasókkal:
„A megemlékezést azért tartom fontosnak, hogy jelezzük vé-
get ért a történelemhamisítás, az elhallgattatások vagy az 
öncenzúra igazsággyilkos ideje. Százmilliónyi mártír és sok 
száz millió életben maradt áldozat szenvedéseit meggyaláz-
za, aki nem hajlandó a kommunizmus gaztetteit elutasítani. 
Meggyőződésem szerint e bűnökkel és e bűnök elkövetőivel 
szemben nem szabad semmiféle mentséget vagy magyará-
zatot elfogadni. E kérdésekben csak akkor találjuk meg a 
nyugalmat, ha kimondjuk és megnevezzük a múlt égre ki-
áltó gyilkos bűneit és ha az utánunk jövő nemzedékekkel 
is megosztjuk annak történelmi tanúságait. Fiainknak, le-
ányainknak csak azt tudom kívánni: életüket úgy éljék le, 
hogy tényleg csak a tankönyvekből, filmekből ismerjék mi-
lyen is volt ez a XX. századi rémtörténet, amelyet kommu-
nizmusnak neveznek!”

(részlet Szekeres Ferenc polgármester 
megemlékező beszédéből) (Folytatás a 3. oldalon.)

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezendő ünnepségre.

Ideje: 2017. március 15. szerda, 9 óra
A megemlékezés helye: Faluház nagyterme – Petőfi szobor

Himnusz
Ünnepi beszéd: Kiszely Jánosné települési képviselő

Ünnepi műsor:
Dózsa György Általános Iskola felső tagozatának 

megemlékezése
Felkészítő nevelők: Balázs Katalin Judit, Molnár Tiborné és 

Tóth László
Bíbic Óvoda – Maros utcai óvoda nagycsoportosainak 

megemlékezése
Felkészítő nevelők: Szilvási Mihályné és Csikós Anita

Koszorúzás a Petőfi szobornál
Szózat

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
 � A képviselő-testület 2017. február 28-i 

soros testületi ülésén megtárgyalta Apát-
falva község közlekedési, közrend és köz-
biztonsági helyzetéről, a rendőrség, a ha-
tárrendészeti kirendeltség és a polgárőrség 
2016. évi tevékenységét.

 � Apátfalva Község Önkormányzat köz-
vetlen munkakapcsolatban áll az Apátfalvi 
Rendőrőrssel, az Apátfalvi Polgárőrséggel, 
közvetett kapcsolatban a Nagylaki Határ-
rendészeti Kirendeltséggel. 
A Makói Rendőrkapitányság Vezetője sze-
mélyesen vagy képviselője útján évente be-
számol a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő települési önkormány-
zat képviselő-testületének a közbiztonsági 
helyzetről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 

 � A Nagylaki Határrendészeti Kirendelt-
ség tájékoztatójában a hatósági szakterület 
értékeléséről, az idegenrendészetről, a me-
nekültügyről, a szabálysértésekről, a bűn-
cselekményekről, a közigazgatási eljárá-
sokról, a rendészeti tevékenységről, az ille-
gális migráció helyzetéről, az együttműkö-
désről és a célkitűzésekről ad tájékoztatót.

 � Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület köz-
ségünk közbiztonságának, közrendjének 
jobbá tétele érdekében működő civil szer-
vezet. Tagjaik jelenleg is szabadidejük fel-
áldozásával, saját költségükre teljesítenek 
közszolgálatot Apátfalva kül- és belterü-
letén. Az egyesület tagjai az elvárásnak 

megfelelően teljesítik kötelességüket, fel-
vállalt feladataikat.

 � A 2016-os évben a TOP-2.1.3.-15 azo-
nosítószámú „Belterületi csapadék és bel-
vízelvezetés Apátfalván településen” című 
pályázat előkészítése illetve benyújtása 
megtörtént. 
Az év során tovább folytatódott a meglé-
vő csatornahálózat karbantartása, amely 
elsősorban a földmedrű árkok folyamatos 
tisztántartása, surjázása, áteresztisztítása 
jelentette, melyek elvégzését rendelkezés-
re álló munkaerővel biztosítottuk. A II. 
illetve III. ütem finanszírozásában a lehe-
tőségekhez mérten az Újfalu vízelvezető 
rendszerének kiépítése is terveink között 
szerepel. . A 2015-ös év során tervezőkkel 
folytatott bejárás, illetve felmérés során 
az Újfalu rész utcái közül elsősorban az 
Aradi utcára közel merőleges Szellő, Sza-
badság, Árpád, Petőfi Sándor, illetve Liget 
utcákon kerülne kialakításra vízelvezető 
árok, amely az Aradi utcai nyílt és zárt 
befogadón keresztül kerülne kivezetésre 
a településünkről Makó irányába a 43-as 
főút mentén a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér 
csatornájába.

 � Döntés született a fogorvos helyette-
sítés ügyében is. A fogorvosi feladatokat 
Dr. Bata Anita, a helyettesítést Dr. Udvardi 
Klaudia Hédi fogorvos látja el 2016. január 
01-től. A HEIDIDENT KFT jelezte, hogy 
helyettesítési rendjébe szeretnék bevenni 
Dr. Tóth Gábor Gellért fogorvost. Ehhez 

az érintett települések képviselő-testüle-
tének hozzájárulása valamint a feladat el-
látási szerződés módosítására is szükség 
volt. Rendeletmódosításokra is sor került 
az ülésen. Többek között a költségveté-
si, a szociális és a közterület rendelet lett 
módosítva. 

 � A képviselők döntöttek a hulladékgaz-
dálkodási önkormányzati közfeladat át-
adásáról is. 

 � A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést követően meghall-
gatta az interpellációkat, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztést.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. február

SZÜLETÉS:
02.02.: Kerekes Botond
Édesanyja: Tisza Edina
Édesapja: Kerekes Béla
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 90.

02.22.: Börcsök Hanna
Édesanyja: Sándor Anett
Édesapja: Börcsök István
Apátfalva, Templom u. 12.

HALÁLESET:
Dobó Jánosné (Csikota Erzsébet)
Apátfalva, Damjanich János u. 11.
Élt: 81 évet 

Antal Mihályné (Bottyán Márta)
Apátfalva, Ady E. u. 7. A. ép.
Élt: 53 évet

Berczán Mihály
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 28/A. 
Élt: 64 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötésre február hónapban 
nem került sor.

AZ APÁTFALVÁÉRT ALAPÍTVÁNY
kéri a tisztelt adófizetőket, 

ajánlják fel 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak, 
ha még nem tették meg más alapítvány vagy 

társadalmi szervezet részére.

A kedvezményezett adószáma: 18464805-1-06

A kedvezményezett neve: Apátfalváért Alapítvány

Cím: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Köszönjük felajánlásaikat!
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TISZTELT EMLÉKEZŐK!
„40 éven át tartó mély hallgatás, cinkos 
csend. Falak. Rideg közöny. Csontig hatoló 
hideg. Rabláncra fűzött honfitársaink. Jég-
befagyott közös múltunkat, nemzettársaink 
emlékét szeretnénk leheletünk, kezünk 
melegével kiolvasztani. Az elhallgatás tetsz-
halott állapotából életre lehelni, feltámasz-
tani. Szóra bírni a tanúkat, a túlélőket. Kife-
jezésre juttatni, hogy sorsukban osztozunk, 
szenvedéseink iránt nem vagyunk közöm-
bösek. Amíg lehet… Amíg lehet…”
Hiszem, hogy ezért vagyunk itt. Apáin-
kért, nagyapáinkért, családunkért, az ő 
emlékükért.
A Magyar Kormány 2000-ben alkotta meg 
a jogszabályt, amely február 25-ét a Kom-
munizmus Áldozatainak az Emléknapjá-
vá emelte. 1947-48-ban már dühöngött a 
kommunista diktatúra. Miért ítélték 25 év-
re Moszkvában az elrabolt Kovács Bélát, a 
kisgazdapárt főtitkárát? Azért, hogy a kö-
zelgő választásokon ne a kisgazdák, hanem 
a kommunista párt győzzön! Ugyanezt 
szolgálta a kék cédulás választási csalás is.
1948 így lett a fordulat éve. A koalíci-
ós pártokat kiszorították a hatalomból, 
egyeduralkodóvá lettek a kommunisták. 
Elkezdődött az ország szovjetizálása.
A kuláklisták, a TSZ szervezések, a telje-
síthetetlen beadási kötelezettségek, az álla-
mosítások, padlássöprések és még hosszan 
sorolhatnám azokat a megpróbáltatásokat, 
amiket itt Apátfalván is szinte minden csa-
lád átélt. Volt akit egy fekete vágásért, volt 
akit egy pár zsák elrejtett búzáért, bödön 

zsírért vittek a szegedi Csillagba. Figyelték 
ki járt templomba, kinek van nyugati roko-
na. Egyetemi felvételről nem is álmodhatott 
akinek X-s volt a lapja. A tanyát, a kocsit, 
lovat régen elvették, a házba is sokszor ide-
genek költöztek.
Ki volt tehát a kommunizmus áldoza-
ta? Szinte mindenki, aki nem a párt, az 
új uralkodó osztály tagja volt. A Rákosi 
rendszerben Magyarországon 42 ezren ül-
tek börtönben és 500 embert végeztek ki. 
Az ország 30 rabtelepén 100 ezer elítéltet, 
internáltat tartottak fogva. Tiszalök, Do-
rog, Tatabánya, Miskolc, Edelény, Komló 
voltak a legnagyobb és legismertebb kény-
szermunka táborok. Volt egy tábor ami-
ről csak az tudott aki oda került. Recsk, a 
Mátra bércei között. „Ne csak őrizd, gyű-
löld is” ez volt az ávós őrség jelszava. Aki 
túlélte az se mert beszélni, mert azzal bo-
csátották el, hogy Soha, Sehol, Senkinek 
nem beszélhet. Még érthetőbben: „Hall-
gass a sírig, vagy Te kerülsz a sírba”.
A magyar történelemben nem 1945-ben 
kezdődött a kommunista uralom. Negyed 
századdal korábban már ízelítőt kapott a 
magyar társadalom a kommunizmusból. 
1919 tavaszán, amikor Makón a város-
háza előtt a népharag agyonütötte Vásár-
helyi Kálmán kommunista népbiztost, a 
nyomozást végző Lajtos különítmény tag-
jai Apátfalváról is elvittek 6 embert: Bá-
lint Mihályt, Csikota Andrást, Kardos Mi-
hályt, Kerekes Mártont, Varga S. Jánosnét 
és Varga S. Józsefet. Ők végigszenvedték 

az Anocskai-Szamuelly féle halálvonat út-
ját Makótól Budapestig. Látták ahogyan 
a vásárhelyi nagyállomáson a töltésoldal-
ban agyonlövik a terroristák az öt makóit, 
akit a gyilkossággal vádoltak. Mindszent és 
Szegvár között hallották a lövéseket, amikor 
kivégezték a három vásárhelyi polgárt, kik-
nek tetemét egyszerűen kidobták a robogó 
vontból. A kiskunfélegyházi állomáson a 
sínek mellett Návay Lajost, Návay Ivánt és 
Szentes főjegyzőét gyilkolták meg brutális 
módon a vörös terroristák. Akkor csak 133 
napig tartott a rémuralom.
1944-45-től 1956-ig 11 év telt el és ismét 
ropogtak a fegyverek Budapesten. Munká-
sok, a forradalom oldalára állt honvédek, 
egyetemisták, munkásnők, fiatal pesti srá-
cok harcoltak puskákkal, Molotov kokté-
lokkal az óriási túlerőben lévő orosz pán-
célosokkal. 2400-an estek el a harcokban, 
20 ezren sebesültek meg.
A szabadság két hete után jött a kegyetlen 
megtorlás. 35 ezer ember ellen indult el-
járás. 20 ezer embert ítéltek súlyos börtön-
re, 13 ezret internáltak. 229 halálos ítéletet 
hajtottak végre. 200 ezren nem várták be 
a régi-új hatalmat, nekimentek a határnak, 
elindultak a nagyvilágba.
Befejezésül engedjék meg, hogy néhány 
szót szóljak azokról is akik a Szovjetunió 
fogolytáboraiba kerültek. A szibériai lá-
gereknek a története a cári időkig nyúlik 
vissza. Az I. világháború osztrák–magyar 
hadifoglyai is Oroszország e távoli vidé-
kére kerültek. A II. világháború után már 
nem csak a hadifoglyok, hanem a malenkij 
robot (kicsi munka) hazugságával össze-
szedett tíz és tízezrek is idekerültek. A vég-
telen szibériai hómezőkön, -30, -40 fokos 
hidegben robotoltak az elítéltek. Ők ásták 
a Fehér–tengeri csatornát, bányászták a 
szenet, az ólmot és az uránt, irtották az er-
dőt, építették a vasutat, a vízierőműveket, 
vaskohókat. Magyarországról több mint 
600 ezer embert vittek ki a lágerekbe. 
Közülük majdnem 300 ezren soha nem 
tértek haza. Az ő emlékük előtt hajtsuk 
meg fejünket.

Dr. Halmágyi Pál

(Folytatás az 1. oldalról.)
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ALSÓS FARSANG
2017. február 17-én az iskola alsó tagoza-
tos diákjai és nevelői fergeteges farsangi 
délutánt szerveztek. Minden osztály öt-
letes jelmezeket öltött magára és hangu-
latos műsorszámokkal szórakoztatta a 
közönséget.
1. osztály: Csetlő-botló bohócok (Betaní-
totta: Csávás Antalné és Csomor Nóra)
2. osztály: Cowboy-tánc (Betanította: Si-
mon Hajnalka és Zomboriné Őze Edit)
3. osztály: Dinamit (Betanította: Mátó 
Mátyásné és Ludányi Tamás)

4. osztály: Nap és Hold (Betanította: Gyu-
ricsekné Szilvási Mária és Dobó Gyöngyi)
Az osztályok köszönetüket fejezik ki a 
szülőknek, hogy lehetőséget biztosítottak 
a jelmezek elkészítésére. Az első és a har-
madik osztály külön köszöni az Apátfalvi 
Mívesház Manufaktúra dolgozóinak a jel-
mezek megvarrásában nyújtott segítséget.
Továbbá köszönjük a kedves szülőknek, 
hogy szendviccsel, süteménnyel és tombo-
latárgyakkal támogatták rendezvényünket.

Szeretnénk megköszönni külső szponzo-
raink támogatását is!
A délutánt még hangulatosabbá tette a sok 
szép ötletes jelmez is, melynek eredménye 
a következő:
1. hely: Hercegnő, akit elrabolt a sárkány – 
Mátó Amarilla 1. osztály
2. hely: Automata – Bárnai Dominik 2. 
osztály
3. hely: Kacsalábon forgó palota – Ábel 
Dávid 4. osztály
Reméljük, jól szórakoztak kedves vendé-
geink, és köszönjük, hogy velünk töltöt-
ték ezt a délutánt!

Alsós munkaközösség

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

1. osztály

3. osztály

2. osztály

4. osztály

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az iskolai szennyvízrendszer meghibásodása miatt több napon keresztül munkálatok folytak iskolánkban. A hibákat sikerült elhárítani 
a közműszolgáltatók, az Apátfalvi Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ összehangolt együttműködésével. Tisz-
telettel megköszönöm az iskolánk nevében Nagy László Tibor üzemeltetési osztályvezetőnek a Hódmezővásárhelyi Tankerületi központ 
részéről a munkálatok szakmai irányítását, Szekeres Ferenc polgármester úrnak, hogy közmunkásokkal és munkagéppel segítette a feladat 
megoldását. Köszönöm a DOMI Épületgépészetnek a szakmunkák elvégzését. Köszönet illeti Bálint Levente karbantartó, valamint Berta 
István, Balogh Zoltán, Kolompár György, Kolompár Zsolt közmunkásoknak a lelkiismeretes munkáját. 

Balázs Katalin Judit
mb. intézményvezető
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HALHATATLANOK JÁRTAK 
ISKOLÁNKBAN

2017. március 3-án nagy érdeklődéssel 
vártuk az Apátfalvára látogató Halha-
tatlan Sportolók Egyesületének híres 
sportolóit. A zsúfolásig megtelt tor-
nateremben dr. Hegedűs Csaba olim-
piai bajnok, többszörös világ- és Euró-
pa- bajnok birkózó, és Vaskuti István 
olimpiai és világbajnok kenuzó beszélt 
a gyerekeknek a sport fontosságáról. 

Meséltek életükről, gyermekkorukban 
hogyan találkoztak a sporttal. Arra biz-
tatták a gyerekeket, hogy legyenek cél-
jaik, küzdjenek az álmaikért, legyen az 
bármilyen nemes cél. A jó hangulatról 
Vizi András műsorvezető gondoskodott. 
A végén kérdésekre lehetett válaszolni, 
és a helyes válaszokért könyvet lehe-
tett nyerni. A szerencsés nyertes Antal 

Tamás 6. osztályos diák lett, akinek a 
sportolók dedikálták is a nyereményt. 
Az előadás végén a gyerekeknek autog-
ramot osztogattak a versenyzők. Köszö-
netünk jeléül az apátfalvi készítésű sző-
nyegekkel ajándékoztuk meg a vendége-
ket. Köszönettel tartozunk Polgármester 
úrnak és a Mívesház Manufaktúrának az 
esemény támogatásáért.

FARSANGI VIGADALOM AZ ISKOLÁBAN
2017. február 25-én nagysikerű far-
sang-kupa röplabda torna zajlott a tor-
natermünkben Bereczki László testneve-
lő tanár szervezésében. A bajnokságban 
részt vettek a felsős tanulók, valamint a 
tanári kar egy csapata. A jó hangulatú 
meccseken óriási csatát vívtak egymás-
sal a csapatok. Végül szoros versenyben 
Bucsu Attila csapata lett az első, tagjai: 
Koszta Gergő, Mátó Domonkos, Szabó 
Máté, Konkoly Tifani, Rabi Patrik, Mezei 
Boglárka.

A II. helyezett csapat Sinoros Szabó Sán-
dor csapata lett, tagok: Szabados Adrián, 
Szabados Dávid, Bájer Dániel, Matajsz Já-
nos, Kovács Enikő, Suhajda Lilla.
A III. helyen az Igaz Ákos vezette csapat 
végzett, tagjai: Jakobovics Dávid, Borbély 
Levente, Varga Petra, Köteles Fanni, Ott-
lokán Radován.
A tanári kar csapata (Dobó Gyöngyi, 
Simon Hajnalka, Bereczki László, Mátó 
Lajos, Tóth László) négyszer közel állt a 
győzelemhez, hatalmas csatában végül 

az utolsó helyet szerezték meg. A küzde-
lemben kifáradt sportolók a győzelmet 
farsangi fánkkal ünnepelték meg, mely-
hez a hozzávalókat a pedagógusok adták 
össze, finom házi lekvárokkal tették még 
finomabbá a süteményeket. Köszönjük a 
polgármester úrnak a lehetőséget, hogy 
az óvoda konyháján elkészíthették szá-
munkra a fánkokat, a konyhai dolgozók-
nak, Gyenge Attilának és Ludányi István-
nak pedig, hogy elkészítették a gyerekek 
számára a finomságokat.
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OVI–FARSANG 2017
Az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda 

– Bölcsőde farsangi bálja 2017. feb-

ruár 4-én került megrendezésre.

Az ovi-farsang régi hagyományként van 
jelen a község életében, minden évben 
a legnagyobb közösségi rendezvényünk, 
mely az idén 22. éve működő Apátfalva 
Község Óvodásaiért Közhasznú Közala-
pítvány támogatásával valósult meg.
A rendezvényt Luczó Anikó intézményve-
zető-helyettes nyitotta meg, köszöntötte a 
megjelent vendégeket és a délután fősze-
replőit, a gyermekeket.
Luczó Anikó elmondta, hogy a gyerekek 
és a nevelők közössége most is nagy oda-
figyeléssel készült erre az ünnepre, amely 
a vidámság ünnepe, tél-űző és tavaszvá-
ró szerepet tölt be. A nevelőtestület elő-
készítő, lelkiismeretes munkáját most is 
megköszönte.
Elmondta, hogy az ovi-farsang szervezé-
sében nagy szerepet vállalt minden Támo-
gató, az óvoda Szülők Közössége, illetve 
minden szülő, kik hozzájárultak a rendez-
vény színvonalas, sikeres megvalósításá-
hoz; támogatásukkal, munkájukkal, fel-
ajánlásaikkal segítségükre voltak.
A farsang levezetésére Jázmin Laura 

óvodapedagógust kérte fel. A program rö-
vid ismertetése után megköszönte intéz-
ményünk nevében az anyagi illetve tárgyi 
felajánlásokat. A farsangi mulatságon elő-
ször az ovisok műsorát láthatták a vendé-
gek. A gyermekek nagyon ügyesek voltak, 
az óvó nénik színvonalas koreográfiát állí-
tottak össze csoportjaiknak. A műsor után 
Csávás Antalné, Bálintné Nagy Erika, Szi-
geti Józsefné és Sókiné Kubinyi Éva, mint 
zsűritagok adták át a nagycsoportosok 
ajándékait, majd a jelmezesek felvonulása 
következett.
Óvodánkból sokan – 35 kisgyermek – öl-
töztek jelmezbe. Ötletes, kreatív, találó, 
színes jelmezekkel találkozhattunk.
Jelmezesek díjazása:

1. Varga Fanni – Dózsa Claas kombájn
1. Tari Boglárka – Dózsa Salgó tűzhely
2. Bárdos Ferenc – Maros Űrdongó 
(Trans formers)
3. Borsos Tamás – Dózsa Pók
3. Lakatos Denisz – Maros Pókember
4. Rovó Evelin  –  Maros Boszorkánylepke
4. Rovó Ivett  –  Maros Páva
5. Tóth Zsófia  –  Maros Teknős
5. Naszradi Nóra  –  Rákóczi Sólyom
6. Baka Tibor – Dózsa Madárijesztő

7. Csikota Dávid – Maros Múmia
8. Gombkötő Szabolcs – Dózsa Angry 
Birds (Chuck)
9. Papdi Lehel László – Maros Optimusz 
(Transformers)
10. Fekete Bettina Inez – Rákóczi Bohóc
10. Papp Endre – Dózsa Tea filter
11. Kurusa Mirella Lili – Dózsa 
Tavasztündér
11. Bakai Dóra Dominika – Rákóczi Négy-
levelű lóhere
A zsűri értékelése alapján az első tizenegy 
helyezett gyermek (17 fő) értékesebb, a 
fennmaradó 18 óvodás azonos ajándékot 
kapott.
A bálon folyamatosan lehetett tombo-
lát vásárolni, a táncos műsor után lehe-
tőség volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, 
szendvics, farsangi kellékek vásárlására is. 
Az idén is színesítette rendezvényünket a 
csillámtetoválás lehetősége.
A mulatság a tombola nyeremények kisor-
solásával fejeződött be.
A délutáni rendezvény kellemes hangulat-
ban, sikerrel zárult, melyen a gyermekek, 
a szülők, a vendégek jól érezték magukat.

Luczó Anikó
intézményvezető-helyettes

ÓVODAI TAKARÍTÁSI SZÜNETEK
Maros utcai óvoda:

2017. június 6–június 30-ig
nyitás: július 3.

Dózsa utcai óvoda:

2017. július 3–július 28-ig
nyitás: július 31.

Rákóczi utcai óvoda:

2017. július 31-augusztus 25-ig
nyitás: augusztus 28.

BÍBIC OVIS HÍREK

Dózsa utcai óvoda:

2017. július 3–július 28-ig
nyitás: július 31.
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FARSANGI MULATOZÁS 
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjában farsangi mulatságot rendeztünk 2017. 02. 21-én, ahol je-
len volt Apátfalva alpolgármestere, jegyzője, a Bíbic Egységes Óvoda és Bölcsőde intézményvezető–helyettese, a klub tagjai és 

dolgozói.
A rendezvényen a klub intézményvezetője 
köszöntötte a megjelent vendégeket, majd 
az óvoda nagycsoportosai két táncos pro-
dukcióval kedveskedtek a jelenlévőknek.
A műsor után a klub dolgozói az általuk sü-
tött farsangi fánkokkal kínálták meg a gye-
rekeket, a felkészítő pedagógusaikat és a 
vendégeket.
Ezúton szeretném megköszönni Borbély-
né Bíró Katikának a fánk készítésben való 
közreműködését.
A télűzés ismét nagyon jó hangulatban telt el, 
a klub tagjai ismert dalokat énekeltek hang-
szeres kísérettel.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető–helyettes
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN: 
NÉPI ÉPÍTÉSZET

Utcakép

Az eredetileg folyó menti település képe 
a Maros szabályozásával erősen megvál-
tozott. (utolsó átvágás 1871-ben történt) 
Azok a Maros folyásához igazodó utcák, 
melyek az utolsó település legelső ide-
költözöttjeinek házaiból verődtek össze, 
nyom nélkül eltűntek. Ma a térkép tipikus 
mérnöki falu benyomását kelti.

Alapanyagok

Mivel az alföldi nép nélkülözi a két leg-
fontosabb építőanyagot, a fát és a követ, a 
lakosság kénytelen a síkság építőanyagá-
val, a sárral, náddal, vesszővel építkezni. 
Ezt az építési módot hosszú évszázadokon 
keresztül gyakorolták, tökéletesítették. Az 
alföldi nép az ősi idők óta és az 1900-as 
években is számtalan változatban építette 
a sárfalat. A sarat kötőanyag nélkül nem 
használták soha. Minthogy a sár ingyen 
állt rendelkezésre, a kötőanyagot is a ter-
mészetből vették, nádat, fűzvesszőt, szal-
mát, töreket, pelyvát. Ezt variálják úgy, 
hogy a legtartósabb fal legyen belőle.

Kerítések, kapuk

– Font sövénykerítés, líciummal benőve.
– Álló sövénykerítés
– Fölből vert kerítés
– Léckerítés
– Deszkakerítés: vékony deszkákat illesz-
tenek egymás mellé és összeszögezik. A 
módosabbak kifűrészeltették a tetejét va-
lamilyen mintára.
– Téglakerítés
– Betonkerítés.
Két kapun lehetett bejutni a telekre. Gya-
logosan a kiskaput használták, lovasko-
csival a kétszárnyú fából készült kaput. A 
fából készült kapukat anyagi helyzetüknek 
megfelelően díszítették. Újabban vaskaput, 
lemezkaput állítanak.

Lakóépület

A lakóépület vertfalból, vagy vályogtéglá-
ból készülhetett. Ha vályogtéglából épít-
keztek a téglákat vályogvető cigányokkal 
vettették ki, a falu szélén levő agyagot tar-
talmazó gödrökből. A vertal (döngölt fal) 
készítését házépítő bandák végezték, ke-
mény fizikai munka volt. A falak felhúzá-
sához szükséges földet a kertből termelték 
ki. Ezért vannak a telkeken a hátsó udvar-
ban, kertben laposabb részek máig is. Az 
alföldi nép a házát régen csaknem kizáró-
lag náddal fedte. Egy nádtető javításokkal 
száz évig is megtette. Az utca felöli orom-
falat Apátfalván fűrészelt deszkákból állí-
tották össze. Minél gazdagabb volt valaki, 
annál díszesebb volt a házának oromzata. 
Az apátfalviaknak volt egy olyan gondol-
kodása hogy: a hasukon spóroltak, ugyan-
akkor a házat erejükön felüli pompával 
rendezték be. A gyönyörű házoromzatok 
is ennek a gondolkodásnak a termékei. 
Funkcióját tekintve, elég lett volna sima 
deszkák egymás mellé szögelése. Így akar-
ták gazdagságukat kimutatni.

A legrégebbi házaknál nem találunk gan-
got. A falubeli házak nagyjából egyfajta 
elrendezést mutatnak. Különbség a vagyo-
ni helyzetnek megfelelően volt, a szegé-
nyebbek, a napszámosok háza egy szoba 
konyha és kamra volt. Pénzük sem volt 
többet építeni, de mezőgazdasági felszere-
lésük, terményük sem volt olyan sok, hogy 
nagyobbat kelljen építeni. A kisebb gazda 
telkén több mindent találunk. Van tanyá-
ja is, és állatai is, ezeknek ól, istálló épült. 
A legmódosabb a nagygazda, jól felszerelt 
háza és tanyája van, sok és sokféle állattal. 
Sok ól, istálló és nagy tároló helyiségek 
tartoznak hozzá.

A faluban épült házak telkein a követ-
kező gazdasági építmények találhatók 
még meg:

Nagyon régen szánkótalpas búzás kas, 
ma már ilyenek nincsenek, felváltotta a 
hombár a szemes termény tárolására. – 
Góré, a csöves kukorica szárítására, táro-
lására. A góré kb. 1 méter magas lábakon 
áll, alatta disznó, tyúk, kacsa, libaólak 
sorakoznak.

A helyiségek berendezése: Szinte min-
den berendezési tárgyat, bútorokat vagy 
maguk fabrikálták, hímezték, vagy örö-
költék a dajkájuktól, kapták a lakodalom-
kor, vagy helyi mesterektől vásároltak. A 
vagyoni helyzetnek megfelelően a módo-
sabbak rendeltek butellát, bútort maguk-
nak, egyedi írással, dísszel.
A ház berendezésénél a tisztaszoba ese-
tében lehetett megfigyelni az erőn felüli 
pompára törekvést. Hivalkodás volt a 
rengeteg szentkép a falon, vagy a pitarban 
a falon a rengeteg tányér. Ugyanakkor a 
lakószoba berendezése elég egyszerű volt, 
hétköznapi ruhájukon 5-6 folt. Haszná-
lati eszközeiket sem dobták el, drótozták, 
kócolták amíg lehetett.

Sajátos volt a bútorok díszítése tulipá-
nos mintákkal, csak erre a falura jellemző 
mintákat használtak. Egyedi volt a textí-
liák díszítése, hímzése az apátfalvi fehér-
hímzéssel. Az apátfalviak mély vallásos-
sága is meghatározó volt a ház berende-
zése, díszítése szempontjából.

MAROSVIDÉK
2017. március 6-án tartotta a Maros-
vidék Baráti Társaság a 2016-os évről 
a beszámoló közgyűlést, melyen részt 
vett Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpol-
gármester is. Az önkormányzat előfize-
tője a folyóiratnak, melyben rendszere-
sen jelennek meg Apátfalvá ról írások. 
A 2017-es tervek között szerepel már-
cius 25-én a Kreatív húsvéti délelőtt, 
melyen több apátfalvi kézműves is 
bemutatkozik.
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Gyertek a fonóba, és…

JÖTTEK A FONÓBA
Apátfalva község Önkormányzata a 

Bökény népével közösen három 

szombat délután visszaforgatta 

az idő kerekét. A hagyományőrzés 

olyan módját gondoltuk föleleve-

níteni, amely kezd elveszni.

A szövés, kosár fonás, csuhé baba készítés 
technikáját ismerték meg a lelkes gyere-
kek, akik kitartó munkával jöttek rá a kézi 
munka alkotó erejére.
Gondoljunk bele, régen nem voltak min-
denféle okos eszközök. Ám voltak furfan-
gos, okos eszű, ügyes kezű emberek, akik a 
kitartó munkával nagyszerű dolgokat hoz-
tak létre. Ezeken a szombat délutánokon 
is jöttek a lelkes gyerekek annak ellenére, 
hogy számos program volt a faluban. Ak-
kor is bele tudtak kóstolni a tevékenység-
be ha csak egy–egy alkalommal tudtak ott 
lenni, így is nagyon szép dolgok készültek. 
A harmadik alkalommal már szép sorban 
jöttek le szövőkeretről a szebbnél–szebb 
szőnyegek a gyerekek nagy örömére, amit 
saját kitartó munkájuk eredményekép-
pen örömmel vittek haza a virágtartóval, 
csuhé babával együtt.

Néhány gondolat a gyerekektől, amit az 
utolsó alkalommal írásban fogalmaztak 
meg:
„Szerettem itt lenni, mert új dolgokat ta-
nultam”, „Én nagyon jól éreztem magam 
sőt szuperül”, „Nagyon jó és szép szőnyeget 
szőttem jól éreztem magam”.
Úgy láttuk, hogy örömmel alkottak a gye-
rekek. Tervezzük a folytatást nyáron vagy 
ősszel.

Mi is köszönjük a támogatást Apátfalva 
Önkormányzatának a Szigetháznak, Falu-
háznak, valamint segítőinknek Pécsi Mi-
hálynénak, Vígh Antalnak és feleségének, 
továbbá Kardosné Dancsi Katalinnak.
További rendezvényünkre is várjuk az ér-
deklődőket, pl. március 17-én 17 órától 
Józsa Gábor vésnök mester előadására. Té-
ma: A Magyarság az Árpád–kor előtt.

Tisztelettel: Bökény népe

(További fotók a szigetház facebook 
oldalán.)
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DÉLI HARANGSZÓ APÁTFALVÁRÓL
Az elmúlt időszakban két alkalom-

mal hallhattuk az apátfalvi harang-

szót a Kossuth Rádióban, előtte az 

alábbi ismertetőt adták le:

„Apátfalva a Dél-Alföldön, Csongrád me-
gye szélén helyezkedik el Makó és a nagy-
laki határ között félúton a Maros partján
A vidék Ajtony vezér uralma alatt volt, de 
Szent István király vezérei: Gyula és Csa-
nád 1028-ban legyőzték őt és seregeit, ál-
lamalapító szent királyunk pedig Csanád 
birtokába bocsájtotta a vidéket. Itt ala-
pította meg az ősi Csanádi püspökséget 
1030-ban, melynek székhelye Apátfalvával 
átellenben, a Maros túloldalán, ma a Ro-
mániához tartozó Csanádon létesült. Első 
püspöke a Velencéből jött Szent Gellért 
volt. A mai napig ezért a környéken na-
gyon erőteljes Szent Gellért kultusza, aki 
az Egyházmegye védőszentje is.
A fennmaradt oklevelek közül kiemelke-
dik az 1332-1337-ben készült pápai tized-
jegyzék, amelyben először bukkan fel a 
település Pothfalua néven. A település ki-
alakulásának pontos ideje és menete isme-
retlen, de tény, hogy népes hely volt, mivel 
itt volt fellelhető a marosi rév, ami átkelést 
biztosított a folyó két partja között. Apát-
falva neve valószínűleg onnan eredhet, 
hogy a falu a csanádi monostor apátjának 
birtokában volt. A település neve koron-
ként változott: Pothfalua, Apádfalu, Kis-
apadfalva, Pothfalva, Pathfalva, Apátfalva.
Apátfalva történelmének egyik kiemel-
kedő eseménye az Apátfalva és Nagylak 
közötti csata a főurak és Dózsa György 
seregei között 1514-ben. A parasztvezért 
elfogták, majd Temesváron tüzes széken 
elégették.  1552-ben Ahmed bég seregei 
feldúlták Apátfalvát és a környéket, 1686-
ban újra a törökök pusztították a telepü-
lést és környékét, mely aztán csak Mária 
Terézia idején KEZDETT újra erőteljesen 
benépesedni. Az 1848-49-es szabadság-
harc idején az apátfalviak nyújtottak me-
nedéket a császári és szerb seregek elől 
menekülőknek. Az első világháborúban 
majd 200 apátfalvi esett el a haza védel-
mében. 1919-ben néhány hónapra francia 

csapatok szállták meg Apátfalvát, majd 
kivonulásuk után a román katonák vonul-
tak be, akik szörnyű vérengzést hajtottak 
végre a faluban. Sok apátfalvi lakos esett 
áldozatul az 1920. májusig tartó román 
vérengzéseknek, köztük a település plébá-
nosa: Benó József is. Az apátfalviak a II. vi-
lágháborúban is hősiesen védték a magyar 
hont, de az 1944. október 4-6. között tartó 
szovjet ostrom, mely Makót célozta meg, 
Apátfalván is rengeteg áldozatot hagyott 
maga után.
Apátfalvának már az 1333-as években volt 
temploma. Első papja Pál plébános volt. 
Az évszázadok pusztulásai a templomot 
sem kímélték. A mai templomot 1754-
1757 között építette a kincstár Szent Mi-
hály főangyal tiszteletére, első plébánosa 
Moholányi István lett. A plébánia 1801-
ben épült. 1917-ben a templom három 
harangját leszerelték, hogy a haza védel-
mére felhasználhassák. A mai harango-
kat 1922-ben készültek el Szlezák László 
budapesti harangöntő mesternél. A nagy 
harang Szent Mihály főangyal tiszteleté-
re, a középső a természeti csapásoktól és 
mindennemű veszedelemtől való isteni 

gondviselés kérésére, a legkisebb (lélek 
harang )a szenvedő és elhaltak lelkének 
üdvösségére öntetett. A templom tornya 
31 méter.
A templomot 1932-ben kibővítették. Új 
tornyot, oldalhajókat és új szentélyt épí-
tettek. Titulusa Szent Mihály főangyal, a 
mennyei seregek vezére, Isten hűséges 
szolgája, aki legyőzte és az alvilágba taszí-
totta az Isten ellen lázadó Lucifert és csat-
lósait, a bukott angyalokat. Ünnepe szep-
tember 29., amely a környék egyik nagy 
búcsús eseménye hosszú idők óta. A hívek 
ezen a napon templomba mennek és a fő-
angyal közbenjárását kérik. Nevének je-
lentése: „Ki olyan hatalmas, mint az Isten” 
(Michael), mely a szentélyben is szerepel 
felírva, az oltárkép pedig a Lucifer felett 
győzedelmes Mihályt ábrázolja, amint lá-
ba alá tiporja a lázadó, bukott angyalt.
A néphagyományban is fontos ünnep 
Szent Mihály napja, ugyanis ekkor kez-
dődik el az ősz, valamint akkor kell elszá-
molnia a falu juhászainak a település lakói 
által rájuk bízott nyájjal.”

Lejegyezte Jánosi Szabolcs plábános

AZ APÁTFALVI HARANGOK
Nagy

A nép harangja
Isten dicsőségére, Szent Mihály főangyal tiszteletére

Apátfalva község lakosságának kegyes adományából, az Úr 1922-ik évében
Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten

Középső

A nép harangja
A szentháromságú egy Isten ereje, védje, óvja, Apátfalva község lakosságát, tűztől, 

víztől, égiháborútól, és mindennemű, veszedelemtől.
Apátfalva község lakosságának kegyes adományából, az Úr 1922-ik évében

Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten

Lélek

A nép harangja
Isten dicsőségére, a szenvedő, váratlan és hirtelen halállal kimúlt lelkek 

üdvösségére
Apátfalva község lakosságának kegyes adományából, az Úr 1922-ik évében

Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten
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KEZDŐDIK A TAVASZI SZEZON 
A FOCISTÁKNAK!

Szép eredményekkel zártuk a téli 

szezont!

Az U11-es korosztály bejutott a Mórahal-
mon rendezendő futsal döntőbe. A fiúk a 
Rendőr TE „1” és a Főnix-Szeged2011 csa-
pataival kerültek össze a csoportmérkőzé-
sek során. A Rendőr TE csapatától 3-0-s 
vereséget szenvedtünk, míg a Szeged2011 
csapatával 1-1-es döntetlent játszottunk. 
A csoportból csak az 1. helyezett jutott to-
vább, a szegedi Rendőr TE. Összességében 
dicséret illeti a fiúkat, hisz a döntőbe 6 sze-
gedi, 1 makói, 1 hódmezővásárhelyi csapat 
jutott be rajtunk kívül. Egyáltalán nincs 
okunk a szégyenkezésre, a srácok büszkén 
viselhették az apátfalvi mezt ezen a napon!
Felnőtt csapatunk számára véget ért a Téli 
Bajnokság. Négy mérkőzésből két győze-
lem és két döntetlen született, ezzel elér-
tük azt, hogy jövőre főleg megye 1. osz-
tályú csapatokkal csapunk össze a Téli 
Bajnokságban.

A négy mérkőzés részletesen:
Apátfalva SC – Szentmihály FC 5-2
Gólszerzők: Sarnyai Tamás (3), Farkas Dá-
niel, Baranyi András

Apátfalva SC – Székkutas 2-0
Gólszerző: Baranyi András (2)
Apátfalva SC – Kiszombor 4-4
Gólszerzők: Varga Ákos (2), Farkas Dániel, 
Juhász Dénes

Apátfalva SC – Balástya 1-1
Gólszerző: Baranyi András

Az U19-es, ifjúsági csapatunk is a nagypá-
lyás bajnokság felkészülésének a végén jár. 
Heti két edzéssel készülnek a fiúk a tavaszi 
szezonra.
Egy edzőmeccset játszottak eddig:
Apátfalva SC U19 – Maros-menti UFC 
U17 3-2
Gólszerzők: Illés Ádám, Keresztúri Dávid, 
Bereczki Ádám
Az U14-es fiúk heti három edzéssel ké-
szülnek a tavaszi rajtra. Sok új játékossal 

gyarapodott a csapat, reméljük a srácok 
komolyan veszik a felkészülés hátralé-
vő részét, illetve a bajnokságot is. Remek 
hozzáállással akár a 3. helyet is elcsíphetik 
a fiúk a szezon végén.
A Magyar Labdarúgó Szövetség változáso-
kat hozott létre a Bozsik programban. 12 
Régiós Utánpótlás Központ alakult meg. 
A Bozsik programban szereplő csapa-
taink (U7, U9, U11 és U13) a Békéscsabai 

Bozsik Régióhoz, azon belül a Hódmező-
vásárhelyi alközponthoz, azon belül is 
pedig a Makói csoporthoz fog tartozni. A 
tehetséges gyerekek szintén ezen az irány-
vonalon keresztül kerülhetnek majd ma-
gasabb szintre.
Kitartást és eredményes tavaszi szezont 
kívánunk csapatainknak!

Apátfalva SC Vezetőség 

ASC U14 tavaszi szezon
10. 2017.03.24. 15:00 APÁTFALVA SC SZABADNAPOS

11. 2017.03.31. 16:00 FÖLDEÁK TC APÁTFALVA SC

12. 2017.04.07. 16:00 APÁTFALVA SC DESZK SC

13. 2017.04.15. 10:00 M-FOCI KFT. APÁTFALVA SC

14. 2017.04.21. 16:00 APÁTFALVA SC RENDŐR TE

15. 2017.04.28. 15:00 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY APÁTFALVA SC

16. 2017.05.05. 16:00 APÁTFALVA SC SZÉKKUTAS TC

17. 2017.05.12. 16:00 APÁTFALVA SC SZEGEDI VSE

18. 2017.05.19. 16:00 MAROS-MENTI UFC`A` APÁTFALVA SC

ASC U19 tavaszi szezon
18. 2017.03.18. 13:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN APÁTFALVA SC

19. 2017.03.26. 14:00 APÁTFALVA SC SZEGVÁR

20. 2017.04.02. 14:30 MÓRAVÁROSI APÁTFALVA SC

21. 2017.04.08. 14:30 APÁTFALVA SC ST. MIHÁLY FC

23. 2017.04.22. 15:00 APÁTFALVA SC NAGYMÁGOCS SE

24. 2017.04.28. 17:00 SZŐREGI RSE APÁTFALVA SC

25. 2017.05.06. 13:00 BORDÁNY SK APÁTFALVA SC

26. 2017.05.13. 15:00 ZSOMBÓ SE APÁTFALVA SC

27. 2017.05.20. 15:00 APÁTFALVA SC CSANYTELEK SC

28. 2017.05.27. 15:00 SZÉKKUTAS TC APÁTFALVA SC

29. 2017.06.03. 15:00 APÁTFALVA SC TÖMÖRKÉNY KSE

30. 2017.06.10. 15:00 KSE BALÁSTYA APÁTFALVA SC

ASC Felnőtt tavaszi szezon
16. 2017-03-04. 14:30 APÁTFALVA SC SZABADNAP

17. 2017.03.11. 14:30 APÁTFALVA SC DESZK SC

18. 2017.03.18. 15:00 MINDSZENT APÁTFALVA SC

19. 2017.03.25. 15:00 APÁTFALVA SC M-FOCI KFT.

20. 2017.04.02. 16:30 MÓRAVÁROS APÁTFALVA SC

21. 2017.04.08. 16:30 APÁTFALVA SC ST. MIHÁLY FC

22. 2017.04.15. 16:30 KISZOMBOR APÁTFALVA SC

23. 2017.04.22. 17:00 APÁTFALVA SC NAGYMÁGOCS SE

24. 2017.04.29. 17:00 ÜLLÉSI ISE APÁTFALVA SC

25. 2017.05.06. 17:00 APÁTFALVA SC CSENGELE KSE

26. 2017.05.13. 17:00 ZSOMBÓ SE APÁTFALVA SC

27. 2017.05.20. 17:00 APÁTFALVA SC CSANYTELEK SC

28. 2017.05.27. 17:00 SZÉKKUTAS TC APÁTFALVA SC

29. 2017.06.03. 17:00 APÁTFALVA SC TÖMÖRKÉNY KSE

30. 2017.06.10. 17:00 KSE BALÁSTYA APÁTFALVA SC



2017. március12 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

FEJLESZÉSI LEHETŐSÉGEK
Otthon Melege Program 2017

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz Ott-
hon Melege Program, amelyben családi 
házak fűtés korszerűsítésére lesz lehetőség.
Az Otthon Melege Program állami támo-
gatású, vissza nem térítendő maximum 
50%-ig, a támogatás intenzitás attól füg-
gő milyen fejlesztésre szeretnénk pályáz-
ni, valamint mennyire összetett fejlesz-
tési konstrukciónk. Fontos tudni, hogy 
a leírtak tájékoztató jellegűek, végleges 
és pontos információk csak a pályáza-
ti anyag megjelenése után várhatók 2017 
márciusában.
A pályázat feltételeiről bővebb informá-
ciót, valamint a pályázat elkészítésében 
segítséget nyújtanak a Széchenyi Prog-
ram Irodában. (Makó, Széchenyi tér 
22. sz. 18-as szoba, Weszelyné Véghseő 
Henriett)

MFB Lakossági hitelprogram

A Magyar Fejlesztési Bank által meghir-
detésre kerülő konstrukcióba energia-
hatékonysági felújításokra vehetünk fel 
kamatmentes kölcsönt. A fejlesztés költsé-
ge legalább 10%-os önerő mellett 90%-os 
kamatmentes kölcsön.
Érdeklődni április közepétől lehet a Pil-
lér Takarékszövetkezet Makói Kirendelt-
ségén működő MFB pontnál. (Makó, Úri 
u. 1. sz.)

Háztartásigép Csereprogram

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által a 2016-os évben már 
meghirdetésre került gépcsereprogram. 
A tavalyi évben hűtőgép cserére lehetett 
pályázni energiatakarékosság figyelem-
be vétele mellett. 2017-ben további ház-
tartási gépek cseréjével is bővítenék a 

konstrukciót. Előreláthatólag nyugdíjasok 
és nagycsaládosok pályázhatnak.
2017 márciusától várható végleges pályáza-
ti anyag a csereprogrammal kapcsolatban.
A pályázati dokumentáció összegyűjtésé-
ben segítenek a Faluházban. A pályázat 
benyújtásához ügyfélkapus regisztráció-
val kell rendelkezni, melyet Makón a Kor-
mányablaknál készítenek el ingyenesen.

Tanyák háztartási léptékű villa-

mos energia és vízellátás, valamint 

szennyvízkezelési fejlesztései

Bővebb információk a tanyák fejleszté-
si lehetőségeiről: https://www.palyazat.
gov.hu/ webcímről elérhető pályázati 
anyagban.

Bővebb információ esetén szórólapon ér-
tesítjük a lakosságot!

Intézet Kft.

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretein 
belül valósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a la-
kosság digitális kompetenciájának fejlesztése, minél több ember informatikai 
alapképzése.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
Bárki részt vehet, aki 16–65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzett-
séggel, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói 
jogviszonyban, valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt má-
sik – EU-s vagy hazai forrásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő 
képzésben.

INFORMÁCIÓK:
– A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás időtartamban
(ez 7 alkalom, alkalmanként 5–5 óra),

– Főképp hétköznap délutáni, illetve szombat délelőtti időpontokban,
– Hiányzás nem megengedett,
– A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek,

A képzés áprilisban indul, jelentkezni lehet a Faluházban, nyitvatartási időben. 
(TAJ-kártya és adóigazolvány szükséges.)

IGEN TISZTELT 
APÁTFALVIAK!

Stábunk gőzerővel dolgozik a „Vitéz 
Apátfalva” filmsorozat folytatásán. 
Ezúton is nagyon köszönjük mindazt, 
a felbecsülhetetlen értékű segítséget, 
amit akár személyes szerepvállalással, 
akár archív képek és iratanyagok ren-
delkezésre bocsátásával a produkció 
elkészítéséhez már eddig is nyújtottak.
Továbbra is várjuk mindenki közre-
működését, aki úgy érzi, hogy egy in-
terjú keretében szívesen beszélne köz-
ségünk múltjáról, vagy birtokában lé-
vő régi fotók, esetleg film felvételének 
másolatának rendelkezésre bocsátá-
sával segítené a készülő filmsorozat 
minél tartalmasabb megalkotását. 
Aki szeretne részt vállalni az alko-
tásban, kérjük telefonon, szemé-
lyesen vagy facebook-on vegye fel a 
kapcsolatot velem! 

A filmet készítő stáb nevében:
Takács Márta

(0670) 317-0054



2017. március 13APÁTFALVI HÍRMONDÓ

TÁJÉKOZTATÁS TŰZGYÚJTÁSI 
TILALOMRÓL

Tűzgyújtási tilalom Magyarország 
területén.
Csongrád megye:

2017. március 3-tól visszavonásig!

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, 
a tűzgyújtás szabályairól
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalók, továbbá az erdőte-
rületen és a szabadban történő tűzgyújtás 
szabályai az alábbiakban olvashatók.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti 
hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért fe-
lelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtá-
si tilalmat, például a katasztrófavédelem 
kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom 
idején tilos tüzet gyújtani az erdőterüle-
teken, valamint a fásításokban és az ezek 
200 méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt te-
rületeken található tűzrakó helyek, a vasút 
és közút menti fásítások, de tilos a parlag- 
és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és an-
nak visszavonása függ a meteorológiai 
körülményektől, az erdőben található élő 
és holt biomassza szárazságától és a kelet-
kezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási 
tilalomról az érintett hatóságok a hivata-
los honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási 
tilalomról szóló határozatot és térképet, 
de erről az országos közszolgálati média 
is tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtá-
si tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett 
esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, 
valamint az onnan is elérhető szakmai 
honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen 
túl számos egyéb hasznos információval is 
szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi 
közzé a hírt a katasztrófavédelem is: www.
katasztrofavedelem.hu/
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visz-
szavonásig él! Az említett honlapokon na-
pi frissítéssel megtekinthető az aktuális 
állapot. A lakosság a lakóhelye környékén 
található erdőterületekről az erdészeti ha-
tóság által készített interaktív erdőtérké-
pen is tájékozódhat.
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén 

turisztikai célból állandó és biztonságos 
tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A ki-
jelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó 
kötelessége karbantartani és arról is gon-
doskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni vé-
delemmel kapcsolatos feltételek biztosítot-
tak legyenek.
A kialakított tűzrakó helyen az alábbi sza-
bályok betartásával bárki rakhat tüzet, de 
számos fontos szempontot figyelembe kell 
venni. A tűz meg-
gyújtása előtt a tűz-
rakó hely környékét 
meg kell tisztítani a 
tűz terjedését lehe-
tővé tevő anyagoktól, 
levelektől, faágak-
tól. Soha nem sza-
bad felügyelet nélkül 
hagyni az égő tüzet, 
a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut. Fel 
kell készülni a tűz el-
oltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni 
kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, ho-
mok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, 
azt gondosan el kell oltani és meg kell győ-
ződni arról, hogy valóban elaludt, a hamu-
ra távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kap-
csolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó 
vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedé-
lye birtokában lévő személy jogosult. Na-
gyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálko-
dási tevékenység keretében végzett égetés 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 
minősül, amelyet 24 órával a tevékenység 
megkezdése előtt az illetékes tűzoltóság-
hoz be kell jelenteni. Védett természeti 
területen lévő erdőben, a kijelölt és a ki-
épített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtá-
sához a természetvédelmi hatóság engedé-
lye is szükséges.

Erdők tűzvédelme

Magyarországon két fokozottan erdőtűz-
veszélyes időszakot különíthetünk el. Az 

egyik kora tavasszal, hóolvadás után köz-
vetlenül, amikor a kizöldülés előtt első-
sorban rét és tarlóégetések következtében 
gyullad meg az erdő, elsősorban lombos 
erdőtelepítésekben és felújításokban okoz-
va igen jelentős károkat.
A második veszélyeztetett időszak a nyári 
hónapokra esik, amikor a hosszabb csa-
padékmentes, forró időjárási viszonyok 
következtében az erdei avar és tűlevél-

réteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek 
elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a 
tűzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott 
tábortüzek, nyári gazégetés következtében 
keletkeznek, elsősorban erdei és fekete 
fenyves állományokban, valamint idősebb 
lombos állományokban.
A Magyarországi erdőtüzek 99 százalé-
ka(!) emberi gondatlanság vagy szándé-
kosság miatt keletkezik.
A klímaváltozás következtében, a korábbi-
nál forróbb nyarakon nem a tüzek száma 
nőhet meg jelentősen, hanem a terjedé-
si sebessége és intenzitása. Így eseten-
ként jóval nehezebb őket eloltani, és jó-
val nagyobb területet érinthetnek, mint 
korábban.
Az előbbiek alapján látható, hogy az er-
dők tűz elleni védelmének kiemelten fon-
tos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, 
mind a tűzvédelem oldaláról.

(Forrás: www.katasztrofavedelem.hu)

A fenti honlapon folyamatosan lehet tá-
jékozódni a tilalom fennállásával illető-
leg visszavonásával kapcsolatban!

Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL–NAPPAL 
Magyarcsanádon jártunk

Színjátszó csoportunk 2017. feb-

ruár 11-én Magyarcsanádra ka-

pott felkérést, a Kultúrházak éj-

jel-nappal rendezvénysorozat he-

lyi rendezvényére.

A magyarcsanádi Művelődési Ház vezető-
je, munkatársai szeretettel vártak bennün-
ket, a falu felújított, gyönyörű kulturális 
központjában.
Nagy izgalommal készültünk erre az 
önálló, teljes délutánt kitöltő program-
ra. Rövid, tréfás jeleneteket állítottunk 
színpadra, amelyekkel az elmúlt néhány 
hónapban kezdtünk el ismerkedni. Fon-
tosnak tartottuk, hogy a könnyed szóra-
koztatás mellett színházi élményben is le-
gyen része a közönségünknek. Szomorú-
ságunkra sajnos, nem sokan vettek részt 
a programon, de mi igyekeztük a jelenlé-
vőket megörvendeztetni, megnevettetni. 
A visszajelzések alapján ez sikerült is.

Számunkra igazi kikapcsolódást jelentett 
ez a délután Magyarcsanádon, ahol az 

előadás után kötetlenül beszélgethettünk 
és a további időszakot tervezgethettük.

TALÁLKOZÁS A VÁSÁRHELYI 
BESSENYEI SZÍNKÖR TAGJAIVAL

A magyarcsanádi fellépés után 

február 13-án este Hódmezővá-

sárhelyre látogattunk, ahol részt 

vehettünk a vásárhelyi Besse-

nyei Színkör készülő darabjának 

próbáján.

A Bessenyei Színkör március 15-én mutat-
ja be Petőfi Sándor A helység kalapácsa c. 
komikus eposzt. Ennek az új darabnak 
az előkészületeiről, a próbafolyamatról 
beszélgethettünk a darab rendezőjével, 
Benkő Brigittával és az előadás szereplőivel.
A találkozás megerősített minket abban, 
hogy az amatőr színjátszás lépései, össze-
tevői ugyanúgy működnek Vásárhelyen is, 
mint Apátfalván. Szívből, szeretettel ját-
szunk önmagunk kiteljesedéséért, de fő-
képp a közönség szeretetéért és a kultúrá-
ért. Bízunk a két csoport további szakmai 
és baráti kapcsolatainak lehetőségeiben!
„A színház nem csak a nevetésről szól, sőt. 
Az a mi feladatunk és felelősségünk, hogy a 
nézők meglévő ismereteit bővítsük, tágítsuk, 
más megvilágításba helyezzük.”

Monoki Mariann szakkörvezető
Együtt a két csapat: a vásárhelyi Bessenyei Színkör 
és az apátfalvi Pódium Színpad tagjai
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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

• Kerítésléc, óldeszka

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

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

A NAGYCSALÁDOSOK 
APÁTFALVI CSOPORTJA
szívesen fogad új tagokat. Akinek 
van kedve közénk tartozni, az bát-
ran jelentkezzen nálam, szeretettel 
várom!
Veréb Józsefné, Kölcsey u. 33.
Telefon: (20) 277-8042

TISZTELT VÁLLALKOZÓK, 
MAGÁNSZEMÉLYEK!

Kérjük, segítsék iskolánkat 
2016. évi SZJA 1%-ának felajánlásával!

A felajánlott összeget iskolai rendezvények lebonyolítására, 
sport- és tanulmányi versenyek szervezésére 

és díjazására fordítjuk.

Alapítvány Apátfalva Iskolásaiért

Adószám: 18479067-1-06

Köszönjük eddig támogatásukat!

TISZTELT 
ADÓFIZETŐ POLGÁROK!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány 

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunknak, 
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi szervezet részére.

A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik.

A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve: 

„Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.

Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

KEDVES 
LAKOSOK, 

VÁLLALKOZÓK!
Családunkat 2017. február 8-án az 
a tragédia érte, hogy otthonunk és 
minden tárgyi emlékünk tűz mar-
talékává vált.
Már eddig is nagyon sok jó szán-
dékú apátfalvi biztosította segítsé-
géről a családot.
Nagyon köszönjük az eddigi és ez-
utáni támogatásukat, melyet a

Pillér Takarékszövetkezetnél 
vezetett

56900123-50156711

számlaszámon megtehetnek.

Hálásan köszönjük az együttér-
zést és a támogatást mindenkinek.

Varga család

Apátfalván, Arany J. u. 1. szám alatti 
téglaépítésű ház sürgősen eladó.
Irányár: 5.800.000 Forint.
Érdeklődni a 06-70/3650-655-ös 
telefonszámon lehet.

Vakcinázott napos és előne-

velt csibe előjegyezhető.

Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti 
tápboltban (Restásné Katika).
Telefon: 06-20/203-6783
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HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓVÁGÁS 
A HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZBAN

Egyedül Piggyboynak, vagyis az apátfalvi 
önkormányzat telepén felnevelkedett ser-
tésnek esett rosszul a március 4-i, szomba-
ti hagyományőrzés. Ugyanis a régi szoká-
soknak megfelelő disznóvágást mutat-
tak be a Langó-féle Kék Házban.
A magyarok életében mindig is előke-
lő helyen állt a disznóvágás, ugyanis ez 
nem csupán arról szólt, hogy élelemmel 
töltsék fel a kamrát, hanem ez egy igazi 
családi, illetve közösségi rendezvénnyé 
nőtte ki magát az évtizedek során. Ahány 
tájegység, annyi szokás, s ez alól a disz-
nótor sem kivétel. Akik március 4-én, 
szombaton felkeresték az apátfalvi Kék 

Házat, azok meg-
tudhatták, hogyan 
is csinálták ezt egy-
koron a községben. 
Most Piggyboyt 
vágták le. Az ön-
kormányzat tele-
pén nevelkedett 
röfi azért kapta ezt 
a nevet, mert a há-
tán egy olyan folt 
volt, melyet a szu-
perhősök is meg-
irigyelhettek volna. Langó Imre és fele-
sége munkájának köszönhetően nyitotta 

meg a kapuját az 
apátfalvi hagyo-
mányokat bemuta-
tó ház. Helyieknek, 
illetve a vendége-
iknek szeretnénk 
azt bemutatni, ho-
gyan is éltek, mi-
ket csináltak ele-
ink a faluban, en-
nek kapcsán szá-
mos szokást, így 
a hagyományos 

disznóvágást is felelevenítjük – tudtuk 
meg Imre bácsitól.
A sok ízletes, de igen zsíros falat szétcsa-
patására nélkülözhetetlen a pálinka. A ha-
gyományok szerint ez úgy az igazi, hogy 
az áldozatul esett jószág körméből isszák. 
Ahogy ezt szombaton is tették a Kék Ház-
ban. Persze, ilyenkor a vendégek előbb–
utóbb megkívánják az édességet is. Sem-
mi probléma, hiszen Apátfalván ott van a 
kőttes…

(www.promenad.hu cikke alapján)

Nőnapi köszöntő
Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében minden 

apátfalvi hölgynek nagyon sok boldogságot kívánunk 
Nőnap alkalmából!

E jeles alkalomból nagyon sok szeretettel meghívunk minden kedves 
apátfalvi hölgyet a Faluházba, a 2017. március 12-én vasárnap 16 órakor 
kezdődő ünnepi rendezvényünkre, melyen fellépnek az általános iskola 

negyedik osztályos tanulói, valamint Szilágyi Éva énekművész és partnere.

A rendezvényre nagyon sok szeretettel várjuk!
Szekeres Ferenc 

polgármester


