
2018. februárV. évfolyam, 2. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Az Apátfalvi Gazdakör 2018. március 3-án (szombat) 18 órai kezdettel 
bált szervez az apátfalvi Faluházban, 

melyre minden szórakozni vágyót szeretettel várunk!

A bál fővédnöke: 
Lázár János országgyűlési képviselő, 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A bál védnöke: 
Szél István, a Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke

A jó hangulatról Csikota József és zenekara gondoskodik.

A vacsora 19 órakor kerül feltálalásra.
Egyszemélyes sültes tál, ami tartalmaz:

•  egy negyed, kemencében sült csülköt.
•  egy szelet sajttal-sonkával töltött sertéskarajt,
•  bacon szalonnába göngyölt csirkemellet,
•  köret: párolt lila káposzta, forgatott burgonya.

Belépő: 3.500 Ft/fő
Jelentkezni lehet 2018. február 25-ig a következő címen és telefonszámon:

Langó Zsolt Apátfalva, Templom u. 104. telefon: (20) 237-6895

Tombola felajánlásaikat köszönettel elfogadjuk!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
Önt és családját

A KOMMUNISTA 
DIKTATÚRÁK 

ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA

alkalmából rendezendő 
megemlékezésre.

Ideje: 2018. február 26. hétfő, 
15 óra

A megemlékezés helye: 
Polgármesteri hivatal előtti tér

Emléktábla
Himnusz

Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor

Koszorúzás az emléktáblánál
Szózat

A megemlékezésen közreműködik 
a Borbély András Band

Mátó Mátyás vezényletével.

MAGAZINMŰSOR A RÁDIÓ7-BEN
A magazinműsor a 2018-as évben a megszokott időben jelentkezik az Apátfalvi Magazinnal, 
havonta, a hónap első hétfői napján 13 óra 15 perctől 13 óra 45 percig.
A magazinműsor elhangzásának időpontjai: február 5.; március 5.; április 2.; május 7.; június 4.; 
július 2.; augusztus 6.; szeptember 3.; október 8.; november 5.; december 3. és 2019. január 7.

Meghívó
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A képviselő-testület 2018. január 

16-án rendkívüli ülést tartott

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jóváhagyta az Apátfalva 
Község Önkormányzata tulajdonát képe-
ző Apátfalva, Hunyadi utca 6. szám alatti 
fogorvosi rendelő használatára vonatkozó 
megállapodást.

 � A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy a jelenleg hatályban lévő közterület 
használatokat felülvizsgálja.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Sportcsarnok Apátfalva, 
Templom u. 68. futsal pálya terembérleti 
díját Bruttó 8.000 Ft/óra összegben hatá-
rozta meg.

 � A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
Sportcsarnokban – Apátfalva, Templom u. 
68. – a büfét az Apátfalvi SC Labdarúgó 
Sportegyesület üzemeltesse.

 � Az Apátfalvi SC Labdarúgó Sportegye-
sület vállalta, hogy a büfé üzemeltetéséből 
származó bevételét az egyesület szakmai 
feladatainak megvalósítására fordítja.

 � A Képviselő-testület hozzájárulását ad-
ta ahhoz, hogy az Apátfalvi SC Labdarúgó 
Sportegyesület a szponzorai részére 2018. 
december 31. napjáig az önkormányzat 
tulajdonában lévő Sportcsarnokban rek-
lámfelületet biztosítson.

 � Az Apátfalvi SC Labdarúgó Sport-
egyesület vállalta, hogy a reklámfe-
lületek biztosításából befolyt bevéte-
lét az egyesület működésére fordítja. 

A képviselő-testület 2018. január 

29-én tartotta soros ülését 

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és tudomá-
sul vette a Csongrád Megyei Közgyűlés 
Alelnökének 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolóját.

 � Elfogadta a nemzeti, állami és községi 
ünnepek, megemlékezések 2018. évi prog-
ramjának tervezetét.

 � A képviselő-testület az Apátfalvi Érték-
tár Bizottság 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. A települési érték-
tárban jelenleg 44 helyi érték szerepel. Az 
apátfalvi bizottság a megye egyik legjob-
ban működő, legaktívabb bizottsága. A 
http://www.csongrad-megye.hu honlapon 
az önkormányzat menüpont alatt találjuk 
a Települési Értéktár füleket. Falunk nevét 
beírva olvashatjuk helyi értékeinket. 2017. 
novemberben felvett új települési értékek: 
„Apátfalva helyi újságai”, „Paradicsomos 
káposzta, a cigányok eledele”, „Pátfolvai 
Kőttes”, „Az Apátfalvi Gazdakör tevékeny-
sége”, „Kelt bodag, a cigányok kenyere”, 

„Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar hagyományőrző tevékenysége”.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta a 2/2018.(I.30.) 
önkormányzati rendeletét az újszülöttek 
támogatásáról. Az önkormányzat a 2018. 
január 1. napját követően világra jött új-
szülötteket születési támogatásban szeret-
né részesíteni, amelynek összege gyerme-
kenként 40.000,-Ft, amennyiben a szülők, 
illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő a 
gyermek születésének időpontjában Apát-
falva község közigazgatási területén állan-
dó bejelentett lakcímmel legalább egy éve 
rendelkezik.

 � A képviselő-testület megalkotta a 
3/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletét 
a közterület használatáról és a közterület 
használati díjról.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
véleményezte Apátfalva község település-
képi rendeletét. A testület felhatalmazta 
a polgármestert a településképi rendelet 
benyújtására véleményező hatóság felé a 
Lechner Tudásközpont webes felületére.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a 4 Children 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötendő 
személyes közreműködői szerződést 2019. 
december 31. napjáig.

 � A képviselő-testület az Apátfalva Köz-
ség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat-
tal kötött és a 13/2017.(01.31.) Kt. h.-val 
elfogadott, az Apátfalva Község Román 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött és 
a 14/2017.(01.31.)Kt. h-val elfogadott 
együttműködési megállapodásokat vizs-
gálta felül. A nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
a helyi nemzetiségi önkormányzat részé-
re – annak székhelyén – biztosítja az ön-
kormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a műkö-
déssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. A képviselő-testület az együtt-
működési megállapodásokat felülvizsgál-
ta, azt módosításokkal elfogadta.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
a Terület és Településejlesztési Operatív 
Program keretein belül elnyert Belterületi 
csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva te-
lepülésen TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00016 
azonosító számú projekt kapcsán a közbe-
szerzési eljárás lezajlott. A testület jóvá-
hagyta a Bíráló Bizottság döntését és elfo-
gadta a közbeszerzési eljárás eredményét.

 � A képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntésű javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. január

SZÜLETÉS:
01.01.: Rózsa János Ignác
Édesanyja: Rózsa Anett Ilona
Édesapja: †Lakatos János
Apátfalva, Kölcsey u. 37. 
01.09.: Kovács Regina Mira
Édesanyja: Varga Kitti
Édesapja: Kovács Csaba
Apátfalva, Béke u. 5.

HALÁLESET:

Papp Ferencné (Károlyi Katalin Ilona)
Apátfalva, Béke u. 18. Élt: 66 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Varga Róbert és Kovács Dóra
Apátfalva, Táncsics Mihály utca 5. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Értesítjük Apátfalva község lakosságát, hogy a zöldhulladék–szállítás 

minden hónap első hétfőjén, 
a szelektívhulladék–szállítás minden hónap második hétfőjén történik.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG 
TÁMOGATÁS – TŰZIFA OSZTÁS

Novemberi lapunkban örömmel szá-
molhattunk be arról, hogy a Belügymi-
nisztériumtól 6.436.360 Ft vissza nem 
térítendő támogatást kapott szociális cé-
lú tüzelő támogatásra Apátfalva, mely-
ből keménylombos tűzifát vásároltunk.
A kérelmeket a támogatást igénylő la-
kosok december elejéig benyújtották, a 
Szociális és Nemzetiségi bizottság a ké-

relmeket a lehető leghamarabb megtár-
gyalta és elbírálta.

A bizottság 362 esetben nyújtott támo-
gatást oly módon, hogy 10 mázsát kap-
tak az olyan családok, ahol kiskorú van, 
vagy nagykorú, de még tanul a gyermek.
8 mázsát azok a családok kaptak, ahol 
nincs eltartott gyermek, vagy egyedül-

álló a kérelmező. Így összesen 3274 
mázsa tűzifa került kiosztásra, melyet 
karácsonyig meg is kaptak a jogosultak.

Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy a tűzifát minél hamarabb megkap-
hassák a rászoruló lakosok!

TŰZIFA

ÉRTESÍTÉS
HELYI ADÓKRÓL

Az apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakossá-
got, hogy a 2018. első félévi magánszemélyek kom-
munális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési 
adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:

2018. március 16.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül 
felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után 
a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alap-
kamat kétszeresének 365-öd része.
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A január hónapunk a versenyek és képzések 
jegyében telt el. Az 5. osztályosok a Rigó 
énekeljen országos környezetvédelmi csa-
patversenyen vesznek részt. Jelenleg az el-
ső két forduló után hármas holtversenyben 
állnak az élen 100%-os eredménnyel egy 
szolnoki és egy miskolci csapattal együtt. 
A csapat tagjai: Ábel Dávid, Varga Levente, 
Herczeg Máté, Antal László, felkészítő ne-
velők: Joó Gabriella és Varga Klára.

A Tudásbajnokság megyei fordulójába ju-
tásért Ábel Dávid 5.a osztályos tanuló ma-
gyar nyelv, természetismeret és történelem 
tantárgyakból, Bitter Brendon és Dobos 
Gábor 7. a-ból angolból, Szabó Roland 
Kristóf pedig történelemből versenyez.

2018. február 1-én Térségi angol ország-
ismereti versenyt rendezett a Makói Ál-
talános Iskola Bartók székhely intézménye. 
A versenyen saját csapatuk mellett a József 
Attila Gimnázium, az Almási Tagintéz-
mény, a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános 
Iskola, a kiszombori Dózsa György Álta-
lános Iskola, valamint az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola csapata indult. 
Iskolánk nagyon szép eredményt ért el, a 
pitvarosiak az első két helyet, mi pedig a 
III. helyet szereztük meg. A csapat tagjai: 
Ábel Dávid, Fazekas Andrea, Varga Le-
vente voltak, felkészítő nevelő Magyarné 
Sebők Mária.

Szabó Roland Kristóf 7. a osztályos diá-
kunk szép eredménnyel szerepelt törté-
nelemből az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Savaria Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ által meg-
hirdetett országos történelem versenyen, 
felkészítő nevelője Balázs Katalin Judit.

A 4. osztályosaink országos tehetség-
mérésen vesznek részt matematikából az 
Oktatási Hivatal MaTalent3 tehetségpá-
lyázatának keretében az online matema-
tikai tehetségazonosítás céljából. A mérést 
Ludányi Tamás kollégánk bonyolítja le.

2018. január 10–én iskolánk két tanulója, 
Sóki Réka 3. és Molnár Regina 6. osztá-
lyos tanuló vett részt a Pitvarosi Petőfi 
Sándor Általános Iskola által meghirdetett 
térségi népdaléneklési versenyen. Három 
korcsoportban versenyeztek a tanulók, 
minden csoportban volt egy kötelező és 
egy szabadon választott népdal. A népes 
mezőnyben mezőhegyesi, tótkomlósi, csa-
nádpalotai, békéssámsoni és pitvarosi gye-
rekek indultak. Először vettünk részt ezen 
a megmérettetésen, és rögtön sikerült két 
kategóriában is elhozni az I. helyezést. Fel-
készítő nevelőjük Nagyné Kocsis Katalin.
Január 12-én térségi iskolai futsal baj-
nokságot rendeztünk a következő iskolák 
részvételével: Kiszombori Dózsa György 
Általános Iskola, a csanádpalotai Dér Ist-

ván Általános Iskola, a földeáki Návay 
Lajos Általános Iskola, a szegedi Tarjáni 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, valamint a mi iskolánk 
futsal csapata. A bajnokság megálmodója 
és szervezője Bereczki László tanár úr volt. 
A mérkőzésekre az új Sportcsarnokban 
került sor méltó körülmények között, az 
önkormányzat nevében Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. A rendezvény nagy sikert 
aratott, jó hangulatú mérkőzéseket látha-
tott a nézőközönség. A verseny bár barát-
ság és a szeretet jegyében lett meghirdetve, 
eredménye a következő lett:
I. hely: Kiszombor, II. hely: Csanádpalo-
ta, III. hely: Földeák, IV. hely: Apátfalva, V. 
hely: Szeged
A csapatunk tagjai: Mátó Domonkos, Ra-
bi Patrik, Szabó Máté, Ludányi Dániel, 
Vörös Péter, Vass Márkó, Bitter Brendon, 
Horváth Lajos, Szabó Roland.

Iskolai udvarunk két filagóriával gazdago-
dott a napokban, a gyerekek hamar birtok-
ba vették. A folyosókon virágokat helyez-
tünk el a tanulóbarát környezet biztosítása 
érdekében. Márciusban ismét új tantermi 
bútorokkal gazdagodik iskolánk a Hód-
mezővásárhelyi Tankerületi Központ jó-
voltából, a matematika és fizika termek 
ősrégi szekrényeit tudjuk lecserélni kor-
szerűbbre.

Jelentős lépés iskolánk életében az intéz-
ményfejlesztés, melynek első állomása a 
helyzetelemzés elfogadása és legitimizálá-
sa. A február 1-i értekezletünkön elfogad-
tuk a fejlesztés fő irányait, mellyel világos 
jövőképet vázoltunk fel iskolánk számá-
ra: „Hagyományos értékeinket megőriz-
ve, külső és belső erőforrások segítségével 
élhető iskolát teremtünk, ahol a tanulók 
motiváltak, pezsgő közösségi és sportélet 
zajlik, és a nevelőtestület folyamatos mód-
szertani megújulása XXI. századi iskolát 
eredményez.” Ennek érdekében két érde-
kes műhelymunkán vagyunk túl: az alsós 
tanítók Bálint Zsuzsanna gyógypedagógus 

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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MEGHÍVÓ
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola alsó tagozata

2018. február 16-án, pénteken délután fél 3-kor
tartja hagyományos farsangi bálját.

Programjaink:
 Osztályok jelmezes előadása
 Értékes tombolatárgyak
 Arcfestés
 Csillámtetoválás
 Büfé
 Jelmezesek felvonulása

Mindenkit szeretettel várnak a gyerekek 
és a pedagógusok!

segítségével a Sindelar módszerrel ismer-
kedtek meg, amely a tanulók képességei-
nek felmérésével foglalkozik. Nagyon ér-
dekes előadást hallgattunk meg Miben 
más a mai gyerek? címmel Szabó Orsolya 
pszichológusunk tolmácsolásában.

Február 2-án iskolaelőkészítő foglalko-
zást tartottunk leendő elsőseink és a szü-
leik számára. A leendő elsős osztályfőnök, 
Ludányi Tamás tartott színes és érdekes 
foglalkozást a kicsiknek, melyet láthatóan 
nagyon élveztek az ovisok. Folytatása kö-
vetkezik!

Balázs Katalin Judit
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Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda – Bölcsőde és 

Apátfalva Község 
Óvodásaiért Közhasznú 

Közalapítvány  
Szeretettel meghív mindenkit 

2018. február 10-én (szombat) az

Ovi Farsangra 
a Faluház nagytermébe 

Gyülekező 14 órától 

Nagycsoportosok farsangi műsora 

Zene, Tánc 

Jelmezesek felvonulása 

Tombola 

Csillámtetoválás, arcfestés 

Üdítő, szendvics, süteményárusítás 

 
Luczó Anikó és Faragó Erzsébet
 intézményvezető       alapítványi elnök
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Adományosztás a Szociális 
és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság jóvoltából
A Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság az Apátfal-
vi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család és Gyermek-
jóléti Szolgálatával közö-
sen minden hónapban tartós 
élelmiszer adományt oszt a 
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 
kiemelt európai uniós projekt 
keretében a szegény gyermekes 
családok és a rászoruló várandós 
nők számára.

A célcsoporton belül elsőbb-
séget élveznek azon családok, 
melyek intézményi étkeztetés-
ben nem részesülő, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult 0–3 éves gyermeket 
nevelnek.

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető helyettes

Adományosztások az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család 

és Gyermekjóléti Szolgálatnál

2017. november eleje óta a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat a budapesti székhelyű 
Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából 
több mint 50 mázsa ruhát, bútort, játékot, 
irodaszert és élelmiszer adományt osz-

tott ki az érdeklődők között. Az osztásnak 
nagy sikere volt a lakosság körében. A ru-
hákból került a védőnői szolgálathoz, az 
óvodákba, illetve az irodaszerekből a helyi 
iskolába is. Köszönet a támogatónak!

Puskásné Ember Ninette 
intézményvezető helyettes
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IV. HAGYOMÁNYŐRZŐ 
CSOPORTOK TALÁLKOZÓJA

Január 21-én vasárnap 15 órakor 

tartottuk meg a IV. Hagyomány-

őrző Csoportok Találkozóját. Mint 

azt Önök is tudják, azokban a na-

pokban országszerte megemléke-

zünk a Magyar Kultúra Napja al-

kalmából a Himnusz születéséről.

Nyolc fellépő csoport fogadta el a meghí-
vásunkat, köztük két apátfalvi – a Kardos 
István Gyermek és Felnőtt Néptánccso-
port, valamint a Hagyományőrző Cso-
port. A fellépési sorrendet tekintve elő-
ször a Kardos István Gyermek és Felnőtt 
Néptánccsoport hölgy tagjai mutattak be 
somogyi karikázót. Őket követte a csa-
nádpalotai Népdalkör és Citerazenekar 
szatmári dalokkal. Harmadik fellépőnk 
a makói MENYUKE volt, akik első alka-
lommal vettek részt a rendezvényünkön, 
és egy jelenettel készültek, melynek cí-
me „Górétöltögetés” volt. A folytatásban 
ismét a Kardos István Néptánccsoport 

vette birtokba a színpadot. A gyerekek 
előadásában rábaközi táncot láthattunk. 
Őket követte a csanádpalotai Hagyo-
mányőrző Néptánccsoport széki táncok-
kal. Hatodiknak a Tornyai és Nagyvarjasi 
Asszonykórust hallhattuk, akik sárközi 
népdalokat, katonadalokat és matyóföl-
di tardi népdalokat adtak elő. Ők először 
voltak nálunk Apátfalván, reméljük, hogy 

egy hosszú barátság kezdődik el a hatá-
rontúli településsel is. A folytatásban két 
testvértelepülésünkről érkező csoporto-
kat láthattunk. Először a Csanádapácáról 
érkezett Dohánylevél Hagyományőrző és 
Hagyományteremtő Egyesületet láthat-
tuk. Rakonczai Kata Bíborka előadásában 
hallhattunk népi énekeket, majd a cso-
port magyarbődi karikázót adott elő. Ezt 
követően a Kisoroszról érkező Gyöngy-
kaláris asszonykórust hallhattuk. Végeze-
tül a Hagyományőrző Csoportunk lépett 
fel az „Édesanyám eresszen el a bálba” 
című műsorukkal, mellyel a Népek Tán-

ca – Népek Zenéje országos vetélkedőről 
arany minősítéssel tértek haza.
A rendezvény sikeresen zárult és estébe 
hajló mulatozással vettek egymástól bú-
csút a fellépő csoportok.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a Hagyományőrző Csoportnak és a 
Kardos István Gyermek és Felnőtt Néptánc-
csoportnak a közreműködését, segítségét. 
Valamint Fekete Irénkének, a polgárőrség és 
a Faluház valamennyi tagjának, dolgozójá-
nak, hiszen Önök nélkül, nélkületek nem va-
lósulhatott volna meg eme rendezvényünk.

Langó Csaba 
Faluházvezető

Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki minden szereplő-
nek és segítőnek a rendezvényért!
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FÚVÓSZENEKAR, 
MAZSORETT CSOPORTOK 

ÉS KAMARAKÓRUS 
APÁTFALVA ÚJÉVI KONCERTJÉN

A Borbély András Band fúvósze-

nekar, a Tini és Mini Tini Mazso-

rett Csoport és az apátfalvi Dózsa 

György Általános Iskola negyedik 

osztályának kamarakórusa lépett 

fel a település újévi koncertjén a 

faluházban január 27-én.

Megtelt az apátfalvi Faluház, újévi kon-
certet rendeztek, ahol a Mátó Mátyás által 
vezényelt Borbély András Band, a Mátó 
Mátyásné által felkészített Tini, és Mini 
Tini Mazsorett csoport, valamint a Dózsa 
György Általános Iskola negyedik osztá-
lyának kamarakórusa szórakoztatta az ér-
deklődőket.

25 tagú a zenekar. Fuvola, klarinét, 
trombita, szaxofonok, bariton, tubák és 
ütőshangszerek szólaltak meg a színpa-

don. A zenekar összetétele vegyes, egyik 
nem sincsen többségben. A legfiatalabb 
tag alsós, de van közöttük jogi doktor, 
restaurátor és vállalkozó is. Minden kor-
osztálynak igyekeztek játszani, felcsen-
dült többek között a Rózsaszín párduc 
zenéje, valamint Máté Péter és Goran 
Bregovic híres dalai is, tudtuk meg Mátó 
Mátyástól.
Varga Szilárd 10 éves és már két éve játszik 
szaxofonon. Azért ezt választotta, mert 
megtetszett neki a hangzása. „Először ne-
héz volt megtanulni Santana gitárral elját-
szott dalát ezen a hangszeren, de aztán sok 
gyakorlás után sikerült, a jövőben is csak 
szaxofonon szeretnék játszani” – mondta 
el az apátfalvi Dózsa György Általános Is-
kola tanulója.

(www.makohirado.hu, 
Tanács Dóra Gréta cikke alapján)

Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki a fúvószenekar, a 
mazsorett csoportok és a kamarakó-
rus tagjainak valamint Mátó Mátyás 
és Mátó Mátyásné vezetőknek a han-
gulatos koncertért és szereplésért.
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TÉLŰZŐ KISZEBÁB ÉGETÉS
Február 4-én, vasárnap 14 órakor vette 
kezdetét az idei télűző kiszebáb égetésünk 
a Faluház előtti parkolóban, melyet a Ma-
gyar Televízió élőben közvetített. Hason-
lóan a korábbi évekhez, idén is táncházzal 
egybekötött kiszebáb égetésen vehettek 
részt a hozzánk kilátogatók. Csenteri And-
rea vezetésével a Kardos István Gyermek 
és Felnőtt Néptánccsoport, valamint a Ha-
gyományőrző csoport tagjai és zenekara 
közreműködésével zajlott eme rendezvé-
nyünk. A műsor táncházzal indult, mely-
be a falu lakossága is becsatlakozott. Ezt 
követően volt lehetőség a gondűző cédulák 
megírására, majd azok elhelyezésére a Jul-
csa névre hallgató bábon. A folytatásban 

ismét a táncé lett a főszerep. Kéz a kézben, 
körbe-körbe táncoltuk a kiszebábot, majd 
Andi jelére Boti, Csongi és Bálint meg-
gyújtották Julcsit. Mindaddig szólt a zene 
és ropták a táncot a résztvevők, amíg a tűz 
martalékává nem vált szegény Julcsánk és 
nem maradt más a felírt gondokból csak 
hamu és szálló pernye. Ezt követően, élő 
zeneszó mellett – melyet a Hagyomány-
őrző zenekar biztosított – a Kardos István 
Néptánccsoporttal és a busóknak beöl-
tözött Hagyományőrző csoport tagjaival 
ment át a nézősereg a Szigetházhoz. Ott fi-
nom fánkokkal és ízletes meleg teával vár-
ták az érkezőket a Napsugár Baráti Klub 
tagjai, akik reggel óta készítették a barack-
lekváros farsangi fánkokat.
Köszönöm a segítséget a Hagyományőrző 
csoportnak és zenekarának, a Kardos Ist-
ván Néptánccsoportnak, a Napsugár Baráti 
Klub tagjainak, Fekete Irénkének, a Polgár-
őrségnek valamint a Faluház és a Szigetház 

dolgozóinak. Önök nélkül, nélkületek nem 
jöhetett volna létre. Köszönöm!

Langó Csaba Faluházvezető, 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester

Apátfalva Község Önkormányzata 2018-
ban is csatlakozott a „Kultúrházak éjjel-
nappal” országos rendezvénysorozathoz. 
Az általunk szervezett rendezvényre, 
mellyel a programsorozathoz csatlakoz-
tunk az országos média is kíváncsi volt. 
Az MTV1 készített felvételt Apátfalván, 
melyet az érdeklődők a https://www.me-
diaklikk.hu/video/ma-delutan-2018-02-
04-i-adas-6/ linken tekinthetnek meg. 
(-szerk.)

Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki minden résztve-
vőnek a színvonalas munkáért, me-
lyet országosan is bemutathattunk!
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
2017. november 24-én tartotta az Apátfal-
vi Települési Értéktár Bizottság soros ülé-
sét. Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az eddig eltelt időszak mun-
kájáról, a Bíbic könyvek sorozat kiadásáról.
2. A települési értéktárba érkezett felter-
jesztések megtárgyalása, elfogadása.
„Apátfalva helyi újságai”
„Paradicsomos káposzta, a cigányok ele-
dele”
„Pátfolvai kőttes”
„Az Apátfalvi Gazdakör tevékenysége”
„Kelt bodag, a cigányok kenyere”
„Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar hagyományőrző tevékenysége”
A bizottság mind a 6 javaslatot elfogadta, 
felvette a helyi értéktárba.
A helyi értékek leírását Apátfalva község 
honlapján lehet olvasni.

 
MORELLI EDIT 
APÁTFALVI TŰZ
ZOMÁNC KÉPEI
Morelli Edit festőművész 1973 óta foglal-
kozik a tűzzománc technikával.
Egyik egyéni kiállításán a Móra Ferenc 
Múzeumban Szegeden mutatkozott be 
1983-ban. Ez után a kiállítás után kapta a 
fölkérést az apátfalvi házasságkötő terem-
be, faburkolatos kazettákba tűzzománc al-
kotásra 1984-ben.
Jelentősebb díjai: Ferenczy Noémi díj, 
Szent Adalberti díj, MAOE (1969 óta tag-
ja) és a Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotóműhely többszörös nagydíjak mel-
lett külföldi kiállítások díjai. Azóta kizáró-
lag zománcmunkákat készít, műveivel új 
egyéni utakat keresve az organikus világ-
képhez kapcsolódva.

Morelli Edit vallomása:

„A tűzzománc a négy alapelemből születik. 
Az alkotó feladata, hogy a Föld anyagából, 
a tűz átalakító erejével, a víz és a levegő se-
gítségével létrejövő kémiai folyamatokat 
irányítsa, azok határait megszabja. A tűz-

zománc műnek fény az éltetője, épp úgy 
ahogy a mi életünket is a nap irányítja ős-
idők óta. Munkáimmal az emberi mérték 
törvényét őrizve, szeretnék kapcsot találni 
az ősi és a mai, illetve az ember és a tágabb 
világ között.”
A hétrészes mű az Apátfalva Község Pol-
gármesteri Hivatal- Házasságkötő ter-
mében található. 1984-ben készítette 
a zománcművet Morelli Edit. A mű a 
Kecskeméti Tűzzománc Alkotóműhely-
ben készült. A mű az élet nagy pillanatát 
a házasságkötést jeleníti meg. Hét darab 
54×34 cm-es motívum, 4 cm-es vastag 
tölgyfa alapon, szélei faragással díszítettek, 
sötétre pácolt, viaszolt. Ezen a hordozón 
vörösréz kalapált rekeszzománc techniká-
val a kialakult rekeszekbe ékszerzománc 
kerül, ami befejezi az örökéletű ősi tech-
nikát.
A téma kifejtése a középső, centrumba ke-
rült alkotásnál kezdődik.
A 4. kép: A népművészetben fellelhető mo-
tívumokkal mutatja be az egység, az össze-
tartozás öröm pillanatait. A béke állapotát 
a védelmező madarak hangsúlyozzák. A fi-
gurák ünneplőbe öltöztek, kezük összetéve. 
Az arany háttér kihangsúlyozza a ragyogást, 
a boldogságot. A figurák teljes egységben, 
egy akaratban. Az alsó ívben a magok, a 
félkörívben az örök élet jelképei vannak.

A 3. és 5. kép: A központi képtől jobbra 
és balra a házasságkötés előtti pillanatot 
ábrázolja a művésznő. A menyasszony és 
a vőlegény is meditatív állapotban van-
nak. Szinte teljes a koncentráció. A 3. 
képen a női minőség jelenik meg, teljes 
díszben, Holddal a pártáján, tündérekkel 
a szoknya díszén. Népművészeti elemek-
kel gazdagítva. Az 5. képen a vőlegény 
erős személyiség, biztonságot, győzelmet 
sugároz.
A 2. képen: a pletykázó asszonyok jelen-
nek meg, vidámak, díszes ünnepi szok-
nyáik betöltik a teret, az arany visszasugár-
zik nevető arcukon. Várakozás az ismeret-
len jövő felé.
A 6. képen: együtt a család, szeretet, bé-
ke van. Az emberi alak feje felett sok vágy 
fogalmazódik meg, jelen vannak a segítő 
szellemek is. A mű végső kicsengése: az 
élet mégis csak gyönyörű.
Az 1. és a 7. kép: Lezáró organikus motí-
vumok a nagy történéshez.
Ez a történése, eseménye a műnek, de itt 
a színek, ritmusok, érzések az uralkodók, 
ezek irányítják a szívet, lelket. Hasonla-
tosak a képi kifejezőeszközök a népmű-
vészethez.

Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Értéktár bizottság elnöke
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NEKÜNK MOHÁCS KELL?
Ady szerint igen.
„Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.”

A történelem számos alkalommal bizonyí-
totta már, hogy az egyébként békességre 
termett magyar nem igazán tud mit kez-
deni magával a békével. Külső veszedelem 
híján mindig elmélyülnek a belső bajok. 
Széthúzás, fondorlat, cselszövés…
Hogyan is fogalmazott Szigethy Gábor 
Babits Mihálynak az Ezerkilencszázhar-
minckilenc című írásához készített Elő-
szavában?
„Ady Endre (…) azt akarta tudni, mennyit 
ér élete, halála annak, akit a sors magyar-
rá tett, aki anyjától magyar szót tanult, akit 
emberré ezer év magyar történelme formált. 
A boldog békeévek nyugalmában ringató-
dzott az ország, örült az úr-rend a Deáki 
tettnek: gyümölcsözött a kiegyezés, hab-
könnyűvé finomult az élet, a szenny is át-
tetsző lett. Mintha-béke volt: fájdalmaikkal 
kérkedtek az emberek, a nincs-csel büszkél-
kedtek.
Semmiből építettünk palotákat…”

Ismerős a helyzetkép? Olyan, mintha már 
mi is megéltük volna, vagy éppen megél-
nénk? Pedig senki nem jár már közöttünk, 
aki valóban átélte, átélhette az Első Nagy 
Háború előtti időket. A világ azonban 
olyan fordulatokat vett velünk, hogy kö-
rülményeink és reakcióink megismételni 
látszanak a száz évvel ezelőtti hamis idillt. 
A világ kínok és keservek árán tanulta 
meg, hová vezet a belbecs nélküli külcsín. 
Szintén Szigethy szavaival élve:
„Jött a háború: szétporladtak.”

Az emberek jó része ma hamis biztonság-
tudatban pergeti napjait. Azt gondolják, 
törékeny társadalmunkat, az ösztön-lét 
fölé épített kultúrkupolát nem érheti baj. 
Úgy vélik, azért nem lesz gond holnap, 
mert tegnap sem volt. Való igaz, ha megfe-
lelően csekély időhorizonton vizsgáljuk lé-
tünk történetét, akár ilyen megalapozatlan 

következtésekre is juthatunk. Ám, ha csak 
az utolsó elmúlt évszázadot vesszük gór-
cső alá, mely Ady versének megírása óta 
eltelt, már össze is omlik hamis biztonság-
érzetünk.
Két vesztett háború, mérhetetlen áldoza-
tok, veszteségek és megalázó békék hala-
dásunk útjelző karói.
Vajon Isten, a Gondviselés, esetleg a pár-
kák mérik ránk ezeket a megpróbáltatáso-
kat?
Azt gondolom, korántsem.
Úgy a mohácsi csatavesztést, mint a ké-
sőbbi társadalmi bukásainkat jórészt mi 
magunk, belülről készítettük elő. Az ide-
gen, általában megszálló hatalmak csak 
statiszták voltak ebben a nagy drámában. 
Erőpróbák, feladványok, melyek megol-
dásához mindenekelőtt magunkat kellett 
volna legyőzni. Hogy széthúzásaink, fon-
dorlataink, cselszövéseink ne tegyenek 
minket idegen akarat bábjaivá.
Vessünk csak egy pillantást a nemzeti tra-
gédia-sorozatunk egyik fő állomásának 
tartott mohácsi csatavesztésre! Próbáljuk 
meg objektív módon kivesézni, meny-
nyiben tehetett arról a támadó törökök 
zsenialitása, avagy a védekező magyarok 
szűklátókörűsége!
Ez a történet is, mint minden más, sokkal 
korábban kezdődött. Mi azonban csak egy 
tucatnyi évet menjünk vissza a naptárban, 
1514-ig!
Apátfalván komoly hagyománya van Dó-
zsa György kultuszának. A néppel, a né-
pért lázadó hősnek, aki megleckézteti a 
gonosz urakat, s kényszerű bukásában 
hősként múlik el a számára rendelt ke-
gyetlen büntetésben: izzó vastrónon, tüzes 
koronával a fején.
Most ne is foglalkozzunk azzal, hogy 
mennyire voltak jogosak a felkelés célki-
tűzései. Csak azt próbáljuk megállapítani, 
mennyire voltak azok időszerűek!
Lépjünk vissza még 22 évet a történelem-
ben, 1492 augusztusába, a Száva melletti 
Szegednic városába (más források szerint 
Szegedre, a halasi pusztára), s azt látjuk, 
hogy Kinizsi Pál országos főkapitány ve-
zetésével a királyi hadak szétverik az egy-

kor legendás, de Mátyás király halála után, 
zsold nélkül teljesen lezüllött Fekete Sereg 
maradékát. Helyreállt a belbiztonság, de 
végzetes léket kapott a honvédelem. A ter-
jeszkedő török pedig tudta ezt.
Az Oszmán Birodalom egyre aggasztóbb 
erőfölénybe került a végeken, mind több 
vár és birtok csúszott át a Magyar Király-
ság testéből a Porta hódoltságába. 1513-
ban X. Leó pápa keresztes hadjáratot hir-
detett meg a hódítók ellen. Bakócz Tamás 
esztergomi érsek és szentszéki követ 1514. 
április 9-én hirdette ki a pápai bullát. A 
vitézséggel elérhető könnyebb élet remé-
nyében mintegy 40 ezer jobbágy állt rövid 
idő alatt a sereg kötelékébe. A had szerve-
zetlen, gyenge ellátása oda vezetett, mint 
1492-ben: mindennapi szükségleteik ki-
elégítése végett rabolniuk, fosztogatniuk 
kellett a hadba szállt katonáknak. Ez a 
helyzet óhatatlanul összetűzésekhez veze-
tett, melyek nyomán az érsek által immár 
feloszlatni kívánt sereg teljesen sajátos célt 
tűzött ki maga elé: szét akarta zúzni a ma-
gyar nemességet, mint a török elleni harc 
legfőbb akadályát. Vagyis, a honvédelem 
helyett belpolitikai, polgárháborús törek-
vésekbe bocsátkozott. Osztályharcba. 
Elképzelhetjük, mennyire örült ennek a 
valódi ellenség. Ők ugyanis éppen Perzsi-
ával álltak akkor hadiállapotban, s kétsé-
ges, hogy egy kétfrontos háború sikeres 
megvívására mekkora esélyük lett volna. 
Ám a második front megnyitása elmaradt, 
mert magyar ontotta magyar vérét, a Ha-
za felvirágoztatása nevében. A török pedig, 
egy hónappal a magyarországi lázadás le-
verése után, teljes hadereje bevetésével, le-
győzte a perzsákat. Ezután minden erejét 
és figyelmét Európa felé fordíthatta…
1526-ban, az oszmán had megállítására a 
király nem akart és nem tudott akkora ka-
tonai erőt összetoborozni, mint ami szük-
séges lett volna. Elevenen élt még minden-
kiben az 1514-es vérengzés emléke. 
A csata tragikus kimenetele minden magyar 
ember előtt ismeretes. Az ütközetben halá-
lát lelte a király, 28 báró, 7 főpap és a me-
gyés ispánok többsége. A Magyar Királyság 
felső- és középvezetés nélkül maradt.
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Álljunk meg egy pillanatra 1526. augusz-
tus 29-énél, s vessük pillantásunkat ismét 
a szegedi síkra! Ott állomásozik ugyanis 
Szapolyai János erdélyi vajda, teljes sere-
gével. A becslések 10 és 40 ezer közé teszik 
katonái létszámát. A vajda már régi isme-
rősünk, hiszen az ő feladata volt 1514-ben 
Dózsa felkelésének elfojtása. Most csak áll 
és vár, nem siet uralkodója megsegítésé-
re. Van, aki úgy véli, a király ellentmondó 
parancsai miatt vesztegel, mások szerint 
szándékosan szabotálja a Haza védelmét, 
hogy közelebb kerülhessen a trónhoz. 
Tény, hogy az 1505-ös rákosi országgyűlés 
óta a köznemesek uralkodójelöltje. Tény, 
hogy nem sokkal korábban Werbőczy Ist-
ván nádor ellene döntött az Újlaky-örök-
ség ügyében, tény, hogy a Habsburgok ki-
kosarazták, s az is tény, hogy sértődötten, 

önkéntes „belföldi száműzöttként” él ek-
koriban, olyannyira, hogy még az 1525-ös 
országgyűlésen sem jelent meg.
Az is tény, hogy a csatavesztés után, 1526. 
november 1-én a székesfehérvári ország-
gyűlés királlyá választja, s tíz nap múlva 
meg is koronázzák.
De hol van már akkorára a Magyar Ki-
rályság!
A török október közepéig minden ellenál-
lás, valamire való ütközet nélkül, elfoglalja 
az ország középső részét.
Ma is divata van a mohamedánok honfog-
lalásának. Illegális migrációnak nevezik. 
Végcélja egyelőre ismeretlen. Csak annyit 
tudunk, hogy jönnek. Jönnének.
A belpolitikai csatározások középpontjába 
került az ügy. Van, aki kerítést bontana, 
van, aki szimplán tagadja a migrációt, vagy 

annak veszélyes voltát. Van, aki e tagadá-
sokkal kíván a hatalom közelébe férkőzni 
a soron következő választásokon.
Van, aki Dózsa módjára osztályharcot hir-
det, egyéb ügyek kapcsán, amikor az új 
honfoglalók már országunk kerítését tép-
kedik.
Biztos, hogy ennek most van itt az ideje?
Tévedés azt hinni, hogy a történelem meg-
ismétli önmagát. Az igazság az, hogy mi 
ismételjük meg, újra és újra, minden hibás 
magatartásunkat, amit valaha is elkövet-
tünk. Mindaddig ismételnünk kell, míg 
meg nem találjuk a helyes választ – vagy 
örökre el nem bukunk.
Nekünk tényleg Mohács kell?

Kucsora István

A MAKÓI JÓZSEF ATTILA 
MÚZEUM FELHÍVÁSA

Intézményünk kiállítást szervez a Homonnai fényképészcsalád munkásságáról. Meg-
kérjük a kedves lakosságot, hogy akinek Homonnai jelzésű családi fotója van a bir-
tokában, ajándékozza azt a József Attila Múzeum gyűjteményébe. Olyan felvételeket 
várunk, ahol az ajándékozó családjából azonosítható személyek láthatóak, a felvétel 
jó állapotú és lehetőleg keretezett. A fotókat leltározás után kiállításon fogjuk szere-
peltetni a Múzeumok Éjszakáján.

Elérhetőség:

Forgó Géza történész, +36308137367, 
Nagy Gábor néprajzkutató +36203370418 
József Attila Múzeum, 6900 Makó, Megyeház utca 2-4.
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APÁTFALVA A SPORT PALETTÁN
A dél-alföldi régió egyik legmodernebb 
tornacsarnoka épült meg Apátfalván. A 
nemzetközi futsal mérkőzések lebonyo-
lítására is alkalmas létesítményben játsz-
hatta első hazai összecsapását az Apátfalva 
SC. 2018. január 8-án. Az NB III. területi 
bajnokságában szereplő nyolc csapat egyi-
ke apátfalvi. Mivel kevesebb mérkőzésük 
volt, mint a többieknek, így csak a hato-
dik helyen állnak a tabellán. Rajtuk kívül 
itt gyűjti még a pontokat a Mórahalom, a 
Kelebia, valamint öt szegedi klub.
„Tavaly indult ez a bajnokság, de reméljük, 
hogy szép sikereket érünk el, s most már 
van hazai pályánk is”–nyilatkozta Koczkás 
Zoltán, az Apátfalva SC vezetőedzője.

A bírói triónak nem volt könnyű dolga. 
Az első hazai derbire több mint száz helyi 
szurkoló jött el, akik közül néhányan igen 
vehemensen bíztatták a sajátjaikat, s oly-
kor szidták is a játékvezetőket. Nagyon jó, 
de izzó hangulatban telt a kétszer 20 perc, 
némi szurkolói malőrrel. A helyiek meg-
mutatták–ahogy ők fogalmaztak–Apát-

falva nem játszótér!, s mindenkinek fel 
kell kötnie azt a bizonyost, ha itt focizik. A 
végeredmény: Apátfalva SC–Szentmihály 
FC 2:2.
Még a kezdés előtt beszélgettünk az egyik 
hazai játékossal. A 22 esztendős Sarnyai 
Tamás nagyon reménykedett abban, hogy 
itthon tartják a három pontot, ez azonban 
nem jött össze. – „Amióta az eszemet tu-
dom, szeretek focizni, sokkal másabb itt 
játszani a meccseket, ugyanis eddig Desz-
ken léptünk pályára, mivel nem volt tor-
nacsarnokunk” – sorolta a fiatal játékos.

A bajnokira eljött Nógrádi Tibor is. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Csongrád me-
gyei területi igazgatója elmondta: nem kis 
dolgot hajtott végre Apátfalva, mikor úgy 
határoztak, kell nekik egy ilyen modern 
csarnok. „Ez a régió ékköve, hiszen Buda-
pest alatt szinte ez az egyetlen ilyen jellegű 
létesítmény”–vélekedett az igazgató. Nóg-
rádi Tibor arról is beszámolt, hogy a futsal 
feljövőben van az országban, s ebben óriá-
si szerep hárul az ilyen vidéki helyszínekre 

is, mint Apátfalva:

A község új sportlétesítménye adott ott-
hont január 27-én egy felkészülési kézi-
labda tornának is.
A Contitech Makó KC szervezésében ren-
dezték meg az úgynevezett Triplex Ku-
pát. A tornán hat csapat vett részt, a négy 
magyar mellett egy szerb és egy román. 
A játékosokkal érkező szurkolók most is 
gondoskodtak arról, hogy hatalmas üdv-
rivalgás fogadjon minden gólt.
A megkérdezett játékosok, edzők és ven-
dégszurkolók egyhangúan elmondták: 
ilyen kis településen, mint Apátfalva rit-
kán találkoznak ilyen modern és hatal-
mas csarnokkal. Az NBII-ben vitézkedő 
Köröstarcsai KSK is részt vett a tornán. 
„Mikor megálltunk az épület előtt, ledöb-
bentünk, nem is számítottunk ilyen gran-
diózus létesítményre!” – fogalmazott a tar-
csaiak vezetőedzője.

(www.promenad.hu, 
Kormos Tamás cikkei alapján)
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MOZGALMAS JANUÁR AZ APÁTFALVA SC-NÉL
A január a futsalról szólt az egyesület éle-
tében utánpótlás és a felnőtt szinten egy-
aránt. Januárban az egyesület birtokba 
vehette a település sportcsarnokát, amit 
a gyerekek és a szülök is ámulva fogad-
tak. Nemcsak edzéseket, de utánpótlás 
tornákat és NB III-as futsal meccseket is 
sikerült rendezni, ami igen nagy sikert 
aratott a településen. Az U9, U11, U13, 
U15, U17, U19 és U17 lány csapataink 
részt vesznek a Csongrád megyei futsal 

bajnokságban, ami jelenleg is tart. A ha-
zai rendezésű utánpótlás futsal tornák 
nagy sikert arattak nemcsak az apátfal-
vi embereknek, hanem azoknak is, akik 
ide látogattak.
Az NB III-as futsal mérkőzéseket át-
lagban 200 néző előtt játszotta a csapat, 
ami nagyon nagy motiváció volt a srá-
coknak. Mivel az utolsó mérkőzésen 
(sajnos) a SZVSE csapata nem jelent 
meg, így várni kell a versenybizottság 

döntésére, hogy hivatalosan is a csapat 
megkapja a három bajnoki pontot. Ha 
ez megtörténik, akkor már biztos, hogy 
a 4. helyen fejezzük be az alapszakaszt. 
Így a rájátszást a felsőházban kezdjük el 
február 12-én. Az első hazai mérkőzé-
sünk előreláthatólag február 19-én lesz 
a kelebiai KNSK ellen.

Hajrá Apátfalva SC!
Koczkás Zoltán edző

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem az akadályokat” – Messi

Ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok segítséget, támogatást, amely a IV. Focis Jótékonysági Bál létrejöttét segítették!
Szekeres Ferenc, Gyenge József, Continental Contitech Fluid, Veréb Dávid, Csenki Mónika, Sókiné Kubinyi Éva, Sóki Éva, 
Simon Mihályné Icu, Nyárfa Söröző, Nugenesis Nails- Makó, Hagymatikum Fürdő, Polgárőrség, Premier zenekar, Faluház, 
Szigetház, Varga Zoltán, Apátfalvi 100-as, Fazekas Andrea, Sóki Nikolett.
Köszönjük! Sókiné Évi, Gombkötőné Bárdos Szilvia
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Az elmúlt néhány hétben nem csak versenyszerű sportoknak adott helyet az új sportcsarnok. Amatőr öregfiúk focija és amatőr női 
kézilabda is már több alkalommal várta a sportolni vágyókat szombat és vasárnap esténként. Újabb kezdeményezésként ingyenes 
alakformáló tornán vehet részt minden érdeklődő, Fekete Tímea edző irányításával. Már az első meghirdetett alkalommal körülbelül 
70 fő lelkes résztvevő bizonyította, hogy Apátfalván igény van a sportra, a mozgásra amatőr szinten is. (-szerk.)
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GAZDAKÖRI 
SZAKMAI ESTÉK

Februárban is folytatódnak az előadások, 
érdekes hasznos és közérdekű információkkal.

Február 13. (kedd) 17 óra
Témája: Szakmai tapasztalatok, termesztési technológiák Bayer készítményekkel
Előadó: Sípos József Bayer.

Február 20. (kedd) 17 óra
Témája: Termesztett növényeink tápanyaghiányos tünetei, azok hatékony kezelési módjai. A 
növények tápanyagigényét és a számukra optimálisan felvehető készítmények, műtrágyák, 
lombtrárgyák helyes megválasztása szakmai tapasztalatok és kísérleti kutatások alapján.
Előadó: dr. Lantos Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar növényszakos 
tanára, főiskolai docens.

Február 27. (kedd) 17 óra
Témája: Szántóföldi növényeink betegségei, tünetei, azok kezelése. Gombák, vírusok, rovar-
kártevők elleni védekezés, illetve megelőzés, kémiai, valamint biológiai hatóanyagokkal.
Előadó: Szarvas Adrien, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar növényorvos tanára.

Az agráriumban is vannak egyedi új helyzetek, amiket folyamatosan megújuló termékek 
használatával orvosolhatunk. Mindhárom előadás a jelenlegi leghatékonyabb termesztési 
technológiákat tárja elénk. Ahhoz, hogy gazdaságosak és versenyképesek legyünk kellenek 
szakmai tapasztalatok, minden plusz mázsa termés jól jön. Nem mindegy, mennyit aratunk 
és milyen minőséget!

Kérem a tisztelt gazdálkodókat, érdeklődőket jöjjenek el és hallgassák meg neves előadóinkat.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gazdakör vezetősége!

Langó Zsolt 
Gazdakör elnöke
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet az újévi templomi 
hangverseny létrejöttéért:
Szekeres Ferenc polgármester úr-
nak, a fellépők megvendégeléséhez 
szolgáló helyiség biztosításáért. Já-
nosi Szabolcs plébánosnak, hogy 
igent mondott a rendezvényre. Mé-
reg Imrének, aki vállalta a fellépők 
utaztatását. Gyenge József főtámo-
gatónknak, aki felajánlotta a vacso-
ra alapanyagát. Vargáné Nagyfalusi 
Ilonának, az est házigazdájának a 
rendezvény levezetését. Langó Atti-
lának, aki a felvételt készítette.
Külön köszönjük azoknak a sze-
mélyeknek a segítő szándékát, akik 
üdítővel vagy süteménnyel támo-
gatták a fellépők megvendégelését: 
Sókiné Kubinyi Éva, Tariné Csapó 
Erzsike, Oláh Andrásné, Borbélyné 
Bíró Katalin, Langóné Gyenge Zsu-
zsanna, Sóki Éva, Varga Sándorné, 
Sóki Istvánné, Gora Istvánné, Var-
gáné Nagyfalusi Ilona, Igaz Szilvia 
(100-as bolt), Kádár Ferencné, Var-
ga Györgyné, Sókiné Csala Andrea, 
Veréb Józsefné.

Veréb Dávid

KERESZTREJTVÉNY-
FEJTŐ VERSENY

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék megmutatni logikai 
tudásukat és részt venni egy izgalmas rejtvényfejtő versenyen!

Időpontja: 2018. március 10. (szombat) 9–11 óráig.
Helyszín: Faluház (Apátfalva, Templom u. 57.)

A részvétel regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet 
2018. február 28-ig: személyesen a Faluház 
könyvtárában (Apátfalva, Templom u. 57.), 

valamint a következő email címen: apatfalvakonyvtar@gmail.com

Amikor a szürke agysejtek működésbe lendülnek!

Molnár Ildikó könyvtáros

TISZTELT ADÓ-
FIZETŐ POLGÁROK!

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, 

ajánlják fel 2017. 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 Közalapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.

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

Köszönjük, hogy gondolt ránk!

AZ APÁTFALVÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 
2017. 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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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

apróhirdetések

Apátfalva, Pacsirta u. 9. házrész eladó.
Irányár: 2.600.000 Ft

Érdeklődni: 06-70/4088-663 telefonszámon.

HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK! 
Asztalos munkát, ajtó, ablak javítás, zárcsere, 
kisebb villanyszerelési és vízvezetékszerelési 

munkálatok, tetőjavítást vállalok. 
Telefonszám: 20/226-2386

Vakcinázott napos és előnevelt 
csibe előjegyezhető.

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

gyászjelentések

Köszönetnyilvánítás

„Elmentél tőlünk egy csendes haj-
nalon, köszönni, búcsúzni sem volt 
alkalom.
Lelked elszállt, mint hópihe a fény-
ben, ragyogj ránk fényes csillagként 
az égen.
Nélküled már semmi nem olyan, 
mint régen! Fájó könnycsepp lettél 
mindannyiunk szívében.
Idézzük szavaid, mosolyod, emlé-
ked, Szerettünk és szerettük, nem 
feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk drága sze-
rettünk,

Berczán Mihály

halálának 1. évfordulóján

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, isme-
rősöknek, jó szomszédoknak és jó 
barátoknak, akik drága szerettünk 

Hangai Ferenc

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got helyeztek, részvétükkel gyászun-
kat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége és családjai

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

Apátfalva Község Önkormányzatának Mívesház Manufaktúrája vállal

RUHAJAVÍTÁST, ZIPZÁRCSERÉT, NADRÁGFELVARRÁST, 
RUHAÁTALAKÍTÁST KEDVEZŐ ÁRAKKAL.

Lepje meg szeretteit különleges egyedi párnákkal, pólókkal, 
melyet többfajta nyomtatási eljárással tudunk díszíteni!

Rongyszőnyegeink széles választékban, több méretben kaphatók 
és előrendelést is felveszünk.

Aktuális árainkról érdeklődjenek üzemünkben!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája
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A Nemzeti Színház deszkáin az apátfalvi 
Pódium Színpad Társulata

2017 áprilisában kaptunk felkérést a Nemzeti 
Művelődési Intézet (NMI) Csongrád megyei 
szervezetétől, a III. Pajtaszínházi Szemlé-
re. Megtiszteltetésnek éreztük a felkérést és 
reméltük azt, hogy ötéves közös munkánk 
eredményeként kaptuk a feladatot, hogy 
Csongrád megyét képviselve vigyük Apátfal-
va nevét, hírét a budapesti Nemzeti Színház-
ba. A Fesztivál három szervezet összefogásá-
val szerveződik, immár harmadik esztende-
je: a Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar 
Teátrumi Társaság és a budapesti Nemzeti 
Színház szervezésében. Örömmel kezdtünk 
hozzá a Pajtaszínházi feladatainknak, amely 
nagy kihívást jelentett számunkra. Pajtaszín-
házi programban, egy-egy színészt „rendel-
nek” a csoportok mellé mentornak, rendező-
nek, segítve a szakmai munkát.

Mi Gömöri Krisztiánt, a Szegedi Nemzeti 
Színház színészét kaptuk mentorul, akinek 
néhány hónapra örömmel adtam „kölcsön” 
a csoportot, hogy színpadra vigye az általam 
választott színdarabot, Gárdonyi: A bor című 
darabját.
Gárdonyi színműve igen komoly feladatot 
jelentett mindannyiunknak: három évvel 
ezelőtt már terveztük ennek a darabnak a 
bemutatását, akkor nem sikerült ezt meg-
valósítanunk. A Nemzeti Színházi fellépés 
lehetőséget adott arra, hogy méltó közegbe 
kerüljön a színdarab.
Gömöri Krisztián személyében pedig olyan 
mentort kaptunk, akinek tapasztalt színészi 
és rendezői munkája minket is komoly fel-
adatra és igazi színészi tevékenységre sarkallt.

A budapesti fellépés előtt nem kis izgalom-
mal készültünk az apátfalvi nyilvános főpró-
bára. Kevésnek bizonyult a 160 szék, így még 
közel 60 pótszékekkel kellett kiegészíteni a 
meglévőket, hogy a közönségünk elférjen.
A helyi érdeklődőkön kívül Szegedről, Csa-
nádpalotáról, Magyarcsanádról érkeztek 

vendégek, valamint Nagylak polgármestere 
és kedves felesége is megtisztelte jelenlétével 
az előadást. A sikeres bemutatót követően 
meghatódottan fogadtuk Szekeres Ferenc 
polgármester úr és Bálintné Siprikó Zsuzan-
na alpolgármester asszony köszöntő szavait. 
Sok-sok gratulációt kaptunk a közönségtől is, 
akik megfogalmazták, hogy igazi színházi él-
ményben volt részük!
Ebben a felfokozott lelkiállapotban indultunk 
el Budapestre, január 28-a kora reggelén. Az 
apátfalvi buszosunk korábban megnyugta-
tott, hogy nagy a busz csomagtartója és min-
den el fog férni, de mégis úgy tűnt, hogy egy 
nagyobb kerítéselem mégis itthon marad. 
Csapatunk nem a megalkuvásáról híres, így 
néhány perc alatt a fiúk ezt is megoldották. 

Gyorsan előkerült egy fűrész, és egy-kettőre 
két darabban volt a díszlet. Némi izgalom 
után, jó hangulattal, mintegy ötevenen in-
dultunk el a Nemzeti Színházba.
Megérkezésünk után szemrevételeztük a jó-
kora színpadot és közösen átbeszéltük, ki 
hogyan és honnan fog érkezni az előadás 
folyamán. Mire felfoghattuk volna, hogy 
pontosan mi is történik velünk, már minket 
szólítottak az előadás bemutatására a Gobbi 
Hilda színpadra.
Nagyszerűen teljesített minden szereplő, 
amelyet a budapesti közönség is vastapssal 
jutalmazott. Az öt hónapnyi próbafolyamat 
alatt közösen tanultunk, nevettünk, néha sír-
tunk, olykor mérgelődtünk, de mára bevall-
hatjuk MEGÉRTE!
Köszönöm az apátfalvi Pódium Színpad tag-
jainak és Gömöri Krisztiánnak áldozatos és 
fáradhatatlan munkáját és azt, hogy együtt 
valósíthattuk meg ezt a színdarabot.
Köszönjük Apátfalva polgármesterének Sze-
keres Ferencnek és Bálintné Siprikó Zsuzsan-
na alpolgármester asszonynak és a képvise-
lőtestületnek erkölcsi és anyagi támogatását. 
Valamint köszönjük a Faluház vezetőjének, 
Langó Csabának és munkatársainak, hogy 
segítették a próbafolyamat zavartalanságát, 
mindig számíthattunk Rájuk.
Köszönjük Kovács Szilviának az NMI mun-
katársának a szervező, segítő munkáját.
Köszönjük Dávid Imrének és Szirovicza Pé-
ternek a technikusi munkáját és Langó Ró-
bert fotó-videofelvételek archiválásában 
nyújtott önzetlen segítségét.

Monoki Mariann 
a színjátszó csoport vezetője


