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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
FELAVATTÁK AZ APÁTFALVI 

SPORTCSARNOKOT
Nemzetközi futsalmérkőzések 

rendezésére is alkalmas sport-

csarnok épült Apátfalván, a 

938 millió forintos beruházást áp-

rilis 6-án pénteken adták át, de 

szeptember óta működik. 40 éve, 

azaz az iskola felépítés óta nem 

volt ekkora beruházás a község 

történetében. Lázár János ünne-

pi beszédében azt mondta: ha az 

apátfalviak nem küzdöttek volna 

érte, ma nem állna ez a sportcsar-

nok.

PÜNKÖSDI 
FÚVÓSZENEKARI 

KONCERT
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghív-

ja Önt és Kedves Családját a
2018. május 21-én, hétfőn 10 órától tartandó 

fúvószenekari koncertre.

A koncert helyszíne: a Faluház nagyterme.

Fellépnek: a Borbély András Band Mátó Mátyás ve-
zényletével, Szentes Város Fúvószenekara
Karnagyok: Mihály Béla, Várkonyiné Mihály Erna, 
Lévai György

valamint a a Tini és a Mini Tini majorette csoport.
Vezetőjük: Mátó Mátyásné.

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 

tisztelettel 
meghívja Önt és családját

a Trianoni békediktátum 
évfordulója alkalmából rendezendő 

községi megemlékezésre.

A megemlékezés helyszíne: Szoborkert

A megemlékezés időpontja: 
2018. június 4. péntek, 17 óra

Az ünnepi műsort 
a Pódium Színpad szolgáltatja.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A képviselő-testület 2018. április 

26-án tartotta soros ülését

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogad-
ta az adóhatóság munkájáról, a 2017. évi 
adóbevétel alakulásáról szóló beszámolót. 
Községünkben a magánszemélyek kom-
munális adója 1995. július 1-től került be-
vezetésre. Az adó mértéke 2011. évtől je-
lenleg is adótárgyanként 7.000,-Ft/év. He-
lyi iparűzési adó 1997. január 1-én került 
bevezetésre. Az iparűzési adót Apátfalva 
illetékességi területén az állandó, vagy 
ideiglenes jellegű vállalkozási tevékeny-
séget végző gazdasági társaságok, egyéni 
vállalkozók, őstermelők a törvényi előírás-
nak megfelelően számított adóalap után 
fizetik. A gépjárművek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 40%-
a települési önkormányzatot illeti meg. 
Az adó mértéke a ország egész területén 
egységes. 

 � A képviselő-testület elfogadta az ön-
kormányzat 2017. évi gyermekvédelmi 
munkájának átfogó értkelését. A település 
demográfiai mutatói, különös tekintettel 
a 0-18 éves korosztály adataira a község 
lakossága 2017. december 31-én 3028 fő, 
ebből 0-18 éves korosztály 571 fő (290 fiú 
és 281 leány). Az önkormányzat által nyúj-
tott pénzbeli, természetbeni ellátásokban 

2017-ben 205 gyermek részesült 120 csa-
ládból rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben. A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő gyerme-
kek a törvényi előírásoknak megfelelően 
augusztusban és novemberben 5.800,-Ft 
értékű Erzsébet utalványt kaptak. A BUR-
SA HNGARICA Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázathoz minden évben csatlakozik 
az önkormányzat. 2017-ben 3 „A” típusú 
pályázat érkezett. Minden pályázó egysé-
gesen 5.000,-Ft támogatásban részesült. 
Az Arany János Tehetségkutató Prog-
ram keretein belül 2 gyermek részesül 
támogatásban. 

 � A képviselő-testület elfogadta a kö-
telező bölcsődei szolgáltatás biztosításá-
ról szóló tájékoztatót, valamint azt, hogy 
2018. szeptember 1. napjával 5 óvodai és 
1 bölcsődei csoport beindítását támogatja. 
Apátfalva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének május 31-ig határozatot 
kell hozni bölcsőde (illetve más működési 
forma) beindításáról. A bölcsőde beindí-
tása 2018. szeptember 1-től esedékes. 

 � A képviselő-testület megtárgyalta és el-
fogadta az Apátfalvi Sportcsarnok kondite-
rem bérlet díjait. Felnőtt női és férfi bérlet 
5.000,-Ft/hó, diák bérlet 4.000,-Ft/hó. 

 � A képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta az önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Apátfalván 
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 azonosí-
tó számú pályázat kivitelezési szerződés 
megkötését. A közbeszerzési eljárás lezaj-
lott, a System Service Kft. (6800 Hódme-
zővásárhely, Bánát u. 1/A.) árajánlata volt 
a legkedvezőbb. 

 � A képviselő-testület elfogadta a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dés módosítását. 

 � A képviselő-testület a 2018. évi start-
munka mintaprogram keretében vízszál-
lító tartályos pótkocsit vásárol, melyet a 
startmunka mintaprogramokban mind 
az állattartásban, mind a települési jár-
da felújítások, építések kivitelezése során 
használható.

 � Szintén a 2018. évi startmunka minta-
program keretében kombinált takarmány-
daráló-keverő gépet vásárol a képvise-
lő-testület, a mezőgazdasági startmunka 
mintaprogramban a bővülő állattartás 
kiszolgálására fontos a megfelelő teljesít-
ményű takarmány előállító gép használata, 
amely a folyamatosan bővülő önkormány-
zati állattartásban elengedhetetlen.  

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

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ÉRTESÍTÉS
A helyi adókról szóló 1190. évi C. tv. 35.§ (1) bekezdése alapján „adóköteles 
az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vég-
zett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység)”.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyere-
ség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a 2017. évi iparűzési adóbevallás beadási határideje 2018. május 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány az Apátfalva Község Önkormányzat 
hivatalában beszerezhetők, illetve a www.apatfalva.hu honlapról letölthetők.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy 
a Polgármesteri Hivatal felújítási mun-
kálatok miatt átköltözött a volt TSZ szék-
házba (Kossuth u. 94.).
Az irodák megközelítése az udvar felől, 
a hátsó bejáraton lehetséges.

Megértésüket köszönjük!
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. április

SZÜLETÉS:
Születés áprilisban nem történt!

HALÁLESET:
Mohola Illés 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 6. Élt: 81 évet

Kiss Marianna
Apátfalva, Csokonai M. u. 48. Élt: 24 
évet

Antal Istvánné (Keresztúri Mária)
Apátfalva, Cservölgy tanya 253. Élt: 
96 évet

Szalamia János Ferenc
Apátfalva, Széchenyi I. u. 19. Élt: 73 
évet

Tóth János
Apátfalva, Maros u. 59. Élt: 69 évet

Darócz Ferenc
Apátfalva, Csokonai M. u. 9. Élt: 76 
évet

Lohmann Jánosné (Fazekas Katalin 
Mária)
Apátfalva, Hajnal u. 2. Élt: 85 évet

Vigh János 
Apátfalva, Kereszt u. 36. Élt: 58 évet

Jani József Sándorné (Kardos Irén 
Etelka)
Apátfalva, Szegfű u. 10. Élt: 72 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Fazekas Csaba Apátfalva, Kossuth 
Lajos u. 166. és Kozma Bernadett 
Szeged, Budapesti körút 2.

Kovács Csaba Mihály Apátfalva, Szé-
chenyi István u. 26. és Varga Kitti 
Apátfalva, Széchenyi István u. 175.

Major Dávid és Zöllei Melinda Apát-
falva, Széchenyi István u. 153/a. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Lázár János toronymagasan győzött, így 
ő maradt a Csongrád 04. választókerület 
országgyűlési képviselője. Országosan 
kétharmaddal nyert a FIDESZ. A részvé-
teli arány nagyon magas volt országszerte. 
Apátfalván a választási eredmények a kö-
vetkezők lettek: névjegyzékben szereplő 
fő: 2381. Megjelent: 1562. Az érvényes 
szavazatok száma: 1549 fő a részvétel 
65,6%. Szavazatok száma az első három 
jelöltnél – Lázár János (FIDESZ-KDNP) 
1055 szavazat 68,1%, dr. Kiss Attila (JOB-
BIK) 368 szavazat 23,8%, Rója István 
(MSZP-PÁRBESZÉD) 87 szavazat 5,6%.
Szavazatok száma az első három pártlistá-
ra: FIDESZ 1000 szavazat 65,4%, JOBBIK 
280 szavazat 18,3%, MSZP-PÁRBESZÉD 
133 szavazat 8,6%.

„Ma a demokrácia ünnepét ültük, gratulá-
lok mindenkinek, aki elment szavazni, és 
nem hagyta, hogy más döntsön a feje fö-
lött. Szeretném megköszönni azt a 28 595 
szavazatot, amit kaptam.” Ez hatezerrel 

több, mint amennyivel 2014-ben nyert 
választókörzetében.

„Akik a Fideszre szavaztak, megvédték 
Magyarország jövőjét, köszönettel tarto-
zunk mindannyiuknak, akik támogatták 
a Fidesz jelöltjeit” – mondta Lázár János.

Az országgyűlési képviselő háláját fejezte 
ki a választókörzet 19 településén élőknek 
az elmúlt időszakban nyújtott támoga-
tásért. Hozzátette, mindenki képviselője 
szeretne lenni az elkövetkezendő négy év-
ben, függetlenül attól, hogy ki szavazott rá 
és ki nem.

Szekeres Ferenc polgármester ünnepi be-
szédében elmondta, több mint negyven 
éve – a Dózsa György Általános Iskola 
építése óta – nem volt hasonló ingatlan-
beruházás a községben. A 2263 négyzet-
méteres alapterületű, kétszintes, 224 ülő-
hellyel ellátott sportcsarnok 938 millió fo-
rintból épült, a költségekből 660 millió 
forintot TAO-támogatás fedezett. A csar-
nokban a hétköznapokon az általános is-
kolások testnevelés óráit tartják, ezt köve-
tően az utánpótlás, illetve felnőtt labda-
rúgók használják. Az intézmény a Makói 
Kézilabda Club által szervezett esemé-
nyeknek is helyszínt biztosít. A csarno-
kot az amatőr labdarúgók és kézilabdások 
is igénybe veszik, hétvégente pedig ingye-
nes alakformáló tornát szerveznek a csak-
nem háromezer lakosú községben élők-
nek – sorolta a sportolási lehetőségeket és 
a csarnok kínálatát a polgármester.
Nógrádi Tibor, a Csongrád Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöke arról szólt, hogy 

a több korosztályt kiszolgáló, multifunk-
cionális csarnok nemcsak a labdarúgókat 
szolgálja ki, hanem valamennyi terem-
sport művelőit, és nemzetközi futsal mér-
kőzések rendezésére is alkalmas.
Lázár János Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter az ünnepségen hangsúlyoz-
ta, egy kisközösség számára fontosak a 
sportlétesítmények, melyek megteremtik 
a feltételeket a gyerekeknek és a felnőt-
teknek a testmozgásra. A sportcsarnok 
megadja az együttlét lehetőségét az apát-
falvaiaknak, mert közösségi rendezvények 
helyszíneként is működik majd. A térség 
országgyűlési képviselői posztját is be-
töltő politikus hangsúlyozta, a kormány 
elképzeléseibe szervesen illeszkedik, ami 
Apátfalván megvalósult. A kormány cél-
ja minden magyar kistelepülésnek esélyt 
biztosítani a fejlődésre: a közösségnek le-
hetőséget a b oldogulásra, a családoknak 
munkát a megélhetésre.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)

(Folytatás az 1. oldalról.)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Április mozgalmas hónap volt is-

kolánk életében.

A hónap elején minden osztályunk elláto-
gatott a makói József Attila Múzeum Más 
Világ régészeti kiállítására. A gyerekek 
szakszerű tárlatvezetésen ismerhették meg 
a bronzkori emberek életét, szokásait, vi-
seletét. Múzeumpedagógiai foglalkozáson 
ékszereket, kardokat készíthettek. A kiállí-
táson tanulóink mintaszerű viselkedését a 
múzeum dolgozói is kiemelték.

Április 8-án az új Sportcsarnokban ren-
dezett Családi napon mi is részt vettünk. 
Joó Gabriella kollégánk ötletes és színes 
sorjátékokat állított össze a gyerekeknek 
és a szülőknek. Április 11-én a Költészet  
napja alkalmából a 8. osztályosok az Es-
persit házban múzeumi foglalkozáson ele-
venítették fel József Attila makói éveinek 
eseményeit. Az alsó tagozatos diákok vers-
mondó versenyen emlékeztek meg József 
Attila születésnapjáról. A szereplő gyere-
keken kívül Csomor Nóra énekelt és Léde-
rer Klaudia versmondással köszöntötte a 
gyerekeket. Az alsós kisdiákok részt vettek 
a makói helyesíró versenyen. Iskolánkat a 
második osztályból Baka Viktória és Jung 
Kristóf, a harmadik osztályból pedig Kere-
kes Anna és Kóródi Laura képviselte. Fel-
készítő nevelők: Csávás Antalné és Simon 
Hajnalka volt. A harmadikosok a Kálvin 

János Református Általános Iskola által 
meghirdetett matematika versenyen vet-
tek részt, Kis Bence, Szabó Jázmin és Ve-
réb Vanda szépen szerepelt, de az első öt 
díjazott közé nem jutottak be. A versenyre 
Dobó Gyöngyi készítette fel őket.
A felső tagozatos diákok körében a ter-
mészettudományos munkaközösség szer-
vezett matematikából háziversenyt. Az 
eredmények a következők lettek:
5. osztály: 1. hely: Ábel Dávid, Varga Le-
vente, 2. hely: Szopori László. 6. osztály: 

1. hely: Fazekas Andrea, 2. hely: Gyenge 
Dominika, 3. hely: Balogh Nikolett. 7. osz-

tály: 1. hely: Kónya Zoltán, 2. hely: Simon 
Brigitta,  3. hely: Dobos Gábor. 8. osztály: 
1. hely: Mátó Domonkos, 2. hely: szaba-
dos Dávid, 3. hely: Szabó Máté. Felkészítő 
nevelők: Kollárné Gacsó Julianna, Mátó 
Lajos. A 7. osztályosok számára Pályavá-
lasztási foglalkozást tartott Széllné Dobi 
Katalin. Tájékoztatta őket az új középis-
kolai képzésekről. A Víz Világnapja alkal-
mából a felsős gyerekek a magyarcsanádi 
iskolásokkal közösen játékos vetélkedőn 
emlékeztek meg az ivóvíz fontosságáról, 
az alsósok számára pedig Restás Marian-
na állított össze érdekes feladatokat. 

A hónap folyamán több alkalommal 
zajlottak sportversenyek. A Futás a 
múltba! Földeákon megrendezett futó-
versenyen iskolánk már több éve részt 
vesz, idén Varga Csenge és Bakai Bog-
lárka képviselte Apátfalvát. Csenge a 
3. helyet, Boglárka a 7. helyet szerezte 
meg a versengésben. Felkészítő nevelő-
jük Bereczki László volt. A Diákolimpia 
keretében labdarúgásban volt érintett 
intézményünk. A 2. korcsoportban ját-
szó gyerekek a makói területi döntőben 
1. helyezést, a megyei elődöntőben vé-
gül 3. helyezést szereztek csapatunk-
nak. A 4. korcsoport focistái a makói 



2018. május 5APÁTFALVI HÍRMONDÓ

területi döntőben 3. helyezést értek el. 
A 4. korcsoportos lányok a makói terüle-
ti döntőben 1. helyezést, a megyei dön-
tőben Ruzsán 4. helyezést értek el. Kö-
szönjük az Apátfalvi Önkormányzatnak 
a tanulók szállításában nyújtott önzetlen 
segítségét!
Negyedik éve veszünk részt a Budapes-
ti Fesztiválzenekar felkérésére a Tér Tánc 
produkcióban, melynek regionális próbája 
Karcagon volt az idén. Gyerekeink felké-
szülten vettek részt a próbán, Vári Berta-
lan koreográfus elégedett volt a produkci-
ójukkal. Április 25-én a Csongrád Megyei 
Tavaszi Pedagógiai Napok keretében be-
mutató órát tartottunk a 4. osztályosok 
számára Jó kor, a kőkor! címmel. A gye-
rekek a kőkori emberek mindennapi életét 

ismerhették meg játékos feladatok segít-
ségével. Mátó Lajos tanár úr a tűzgyújtás 
nehézségeivel és fizikájával ismertette 
meg a gyerekeket, a vállalkozó szellemű 
fiúk maguk is megbizonyosodhattak róla, 
hogy nem könnyű tüzet csiholni. Balázs 
Katalin Judit vezényletével készítettek ma-
mutcsapdát, amuletteket, barlangrajzot és 
a fiúk dárdát is. A végén egy igazi vadász-
szertartást is eljátszottunk. 

Tanulmányi versenyek eredményei:
Nyelvész verseny megyei döntő: Ábel Dá-
vid 21. hely (Felkészítő tanár: Tóth László)

Tudásbajnokság megyei döntő: 
Természetismeret 5. Ábel Dávid 2. hely 
(Felkészítőtanár: Joó Gabriella)
Történelem 5. osztály Ábel Dávid 3. hely, a 
győztessel azonos pontszámmal! Felkészí-
tő: Balázs Katalin Judit
Anyanyelv 5. osztály: Ábel Dávid 4. hely 
(Felkészítő tanár: Molnár Tiborné)
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny or-
szágos döntő, Szeged
Történelem 5-6. osztály: Ábel Dávid 22. 
hely (Felkészítő tanár: Balázs Katalin Judit)
Irodalom 5-6. osztály: Ábel Dávid 4. hely 
(Felkészítő tanár: Molnár Tiborné)
A Rigó énekeljen! Országos Környezet-
védelmi csapatversenyen Nyíregyházán 
a döntőben 3. helyezést ért el iskolánk 
csapata. Tagjai: Antal László, Ábel Dávid, 
Herczeg Máté és Varga Szabolcs. Felkészí-
tő nevelők: Joó Gabriella és Varga Klára.
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BÍBIC OVIS HÍREK

RENDVÉDELMI NAP AZ 
ÓVODÁBAN!

A tavalyi év sikerén felbuzdulva 

ebben az évben is örömmel ren-

deztük meg a „Figyel rám, hogy vi-

gyázhassak rád!” rendvédelmi na-

pot a makói Rendőrkapitányság 

és a makói Egyesített Népjóléti In-

tézmény segítségével – az EFOP 

-3.2.9-19. „Nem vagy egyedül” pá-

lyázat keretében .

A Makó Budo Klub battado bemutatójá-
val indult a nap. A gyermekek szájtátva 
figyelték a küzdelmet, de a leginkább a 
vizes palackok „felszeletelése” nyűgözte 
le őket! Ezt követően a rendőrség mun-
katársai intézkedéstechnikai bemutatóval 
kápráztatták el a közönséget. Többféle ver-
zióban megnézhettük, hogy hogyan zajlik 
egy-egy rendőri intézkedés vagy akár egy 
fegyveres előállítás. A rendőr bácsik jutal-
ma hatalmas taps volt.
A gyermekek maguk is rendőrré és tűzol-

tóvá válhattak egy kis időre: birtokba ve-
hették a tűzoltó és rendőrségi járműveket; 
kézbe vehettek gumibotot, lőfegyvert, a 
bátrabbak felpróbálták a gázálarcokat; fel-
öltözhettek „tűzoltónak” és még a golyó-
álló mellény súlyát is megtapasztalhatták. 
A kicsik kedvence az ujjlenyomat készítése 
volt. A nagyobbak kirakózhattak, bár az 
óriás kockákkal nem volt könnyű dolguk. 
A gyerkőcöknek mégis a katasztrófavéde-
lem munkatársainak „cukoreső”-je volt a 
legemlékezetesebb.
A nagycsoportos gyermekek saját rajzaik-
kal köszönték meg a rendőr- és tűzoltó-, 
nénik és bácsik munkáját és kedvességét!
A délelőtt végén boldogan, kicsit fáradtan, 
de mindenképpen élménydúsan és aján-
dékokkal „megrakodva” térhettek vissza 
az óvodájukba.
Luczó Anikó, intézményvezető zárószavai 
szerintem mindent elárulnak a nap sikeré-

ről: „Egy év múlva, újra, veletek, ugyanitt!”
Partnereinknek és támogatóinknak ezú-
ton is szeretnénk megköszönni együtt-
működésüket és felajánlásaikat, me-
lyekkel vidámabbá tették minden óvo-
dásunk napját!

Makó Rendőrkapitányság, Csongrád Me-
gyei Katasztrófavédelem – Makói Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság, Makói Egyesí-
tett Népjóléti Intézmény, Varga ABC – Gal-
gócziné Varga Magdolna, Varga Zoltán, 
Balog-Vig László, Langó Attila, Kis ABC 
– Varga Sándorné, Kínai Áruház, Bálint 
István, Pedro kocsma- Veréb György, Varga 
Zoltán, Faragó István, Gyenge László, Bor-
sos Tamás

Jakabovics Anett 
pedagógiai asszisztens
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TÁJÉKOZTATÓ
az intézményünket 
érintő átszervezésről
Az 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése 2017. 
januári 1-i hatállyal előírja, hogy „Ha a 
bölcsődei ellátásra az adott településen 
legalább öt gyermek tekintetében igény 
jelentkezik, vagy a település – jogszabály-
ban meghatározottak szerint megállapított 
– 3 év alatti lakosainak száma meghaladja 
a 40 főt, a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellá-
tásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti böl-
csődei ellátást nyújtó intézmények, szol-
gáltatások bármelyik formájának biztosí-
tásával, önállóan, társulásban vagy ellátási 
szerződés útján.
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, amely a gyermekek napközbe-
ni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-
gondozás országos alapprogramja szerint, 
jogszabályban meghatározott szakirányú 
végzettséggel rendelkező személy által, 
nyújt szakszerű gondozást és nevelést – fő-
szabály szerint – a gyermek 20 hetes korá-
tól 3 éves koráig.
A bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyer-
mek nevelhető, ill. ha a bölcsődei csoport-
ban valamennyi gyermek betöltötte a má-
sodik életévét legfeljebb 14 gyermek.
Ennek értelmében Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő–testülete 2018. áp-
rilis 26-ai testületi ülésén határozatában 
elfogadta a kötelező bölcsődei szolgálta-
tás biztosítását községünkben. A Képvi-
selő-testület támogatja az Apátfalvi Bíbic 
Egységes Óvoda- Bölcsőde átszervezését 

az Apátfalvi Bíbic Többcélú Óvoda- Böl-
csőde intézménnyé 2018. szeptember 01. 
napjával. A 2018-2019 nevelési évben 5 
óvodai és 1 bölcsődei csoport indításával 
tervezünk. Apátfalva Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete meghatározta a 
bölcsődei csoportba történő beiratkozás 
időpontjait.

A bölcsődei beiratkozás ideje: 2018. május 
15-16.
Helye: Maros utcai óvoda

Várunk minden bölcsődés korú gyermeket 
szüleikkel.

Luczó Anikó 
intézményvezető

NYÍLT NAPOK ÓVODÁINKBAN
Intézményünkben 2018 márciusától Nyílt 
napokat rendeztünk. Erre a „bemutatko-
zó” napra nagyon készültek az óvoda-
pedagógusok és a gyerekek is. A szülők, 
nagyszülők, leendő tanító nénik és tanító 
bácsi betekintést nyerhettek az óvodánk-
ban folyó nevelő-oktató munkáról. Az 
adott témák, tartalmak (Tavasz, Húsvét, 
Állatok stb.) feldolgozása során az óvó 
nénik változatos módon teremtették meg 
a tevékenykedtetés, tapasztalatszerzés le-

hetőségeit. A nevelést és fejlesztést játé-
kosan, játékokon keresztül valósították 
meg. Az eszközök és ismeretátadási tech-
nikák, módszerek a célok elérést szolgál-
ták, egymással szervesen összekapcso-
lódtak. Tartalmas délelőttökön vehettünk 
részt – mindhárom óvodánkban – a nyílt 
napok keretében. 

Luczó Anikó 
intézményvezető

CSALÁDI 
NAP

az Apátfalvi Bíbic 
Egységes Óvoda- Bölcsődében

Szeretettel várjuk minden óvodás 
gyermek családját a 2018. május 
18-án, pénteken 8-13 óráig tartandó 
rendezvényünkre!

Programok:
–  Gyermekekkel közösen szend-

vics- és gyümölcssaláta készítés.
–  Sport – mozgás
–  Barkácsolás

A szülőknek egy-egy gyümölcs és 
zöldség a belépő! 

Óvodai dolgozók és a gyerekek
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JELES NAPOK AZ ÓVODÁBAN – 
A FÖLD VILÁGNAPJA

Óvodánk évek óta kiemelt figyelmet for-
dít a környezetvédelemnek, mert hisszük, 
hogy óvodásaink egészsége függ környe-
zetük épségétől is. Természetesen a gyer-
mekeken keresztül próbáljuk a szülőket is 
környezettudatos magatartásra ösztönöz-
ni. A természet jeles napjainak megün-
neplése mára természetes óvodásainknak, 
és sok-sok szülőnek is.
Így volt ez 2018. április 16-ai héten is, mert 
nálunk egész héten a Föld napjához (2012. 
április 22.) kapcsolódó programok kerül-
tek előtérbe. A gyermekek plakátokat ké-
szítettek a témához kapcsolódva a szülők 
támogatásával virágokat ültettek az óvoda 
kertjébe.

Ezeken a napokon különös figyelemmel 
fordulunk az adott téma felé, sokoldalúan 
igyekszünk szemléltetni, megmutatni a je-
les napok fontosságát, mindemellett a kör-
nyezet szeretetére, környezettudatosságra, 
és természetvédelemre nevelünk. Játékos 
formában ismertettük meg a gyerekekkel, 
hogy miért kell a környezetünket óvni. A 
fák, a növények tiszta levegőt adnak ne-
künk, fészkelő helyet a madarainknak, a 
gyümölcsüket meg tudjuk enni vagy a ter-
mésekből tudunk készíteni játékokat. Tar-
talomban és élményekben gazdag napot 
zártunk gyermekeinkkel.

Csikós Anita 
óvodapedagógus

ÓVODAI ÉVZÁRÓK, BALLAGÁSOK IDŐPONTJAI:
A Dózsa György utcai Óvodában:

2018. június 1. péntek 9 óra

A Rákóczi utcai óvodában: 
2018. június 2. szombat 9 óra

A Maros utcai óvodában: 
2018. június 2. szombat 9 óra – Faluház

VÁRUNK MINDENKIT NAGY – NAGY SZERETETTEL!

ÓVÓ NÉNIK ÉS A GYERMEKEK
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MAJÁLIS
Apátfalva Község Önkormányzata idén is 
megrendezte a községi Majálist. Kedd reg-
gel fél nyolc tájban, 28 csapat szakácsai ve-
hették át a marhahúst, hogy több mint 800 
főre elkészülhessenek a finomabbnál fino-
mabb pörköltek. Volt olyan csapat, aki már 
előre összevágta a hagymát, de volt olyan 
is, (kis létszámú csapatok között) amelyik 
a helyszínen látott hozzá eme igencsak 
könnyfakasztó feladatnak. A programso-
rozat nyitóeseménye a faluház elől indu-
ló zenés felvonulás volt, melyben a Tini és 
Mini Tini Mazsorett csoporté, valamint a 
Borbély András Band fúvószenekaré volt 
a főszerep. A közel félórás felvonulás alatt 
a Hajnal utcáról rákanyarodtak a Rákó-
czi utcára, majd ezt követően a Hunyadi 

utcára rátérve érkeztek meg a parkba. A 
májusfa felállítását követően került sor a 
mazsorett csoport és a fúvószenekar to-
vábbi fellépésére. A több mint félórás mű-
sorukkal a zenevilág széles spektrumának 
egy jelentős szegmensét sikerült lefedniük. 
A programsorozat részeként a gyerekekre 
is gondoltak a szervezők, arcfestést és csil-
lámtetkót lehetett készíttetni, valamint az 
ilyenkor elmaradhatatlan ugrálóvárakban 
kedvükre kimozoghatták magukat, helyet 
csinálva a lassan elkészülő marhapöri-
nek. A színpadhoz visszatérve lépett fel a 
helyi illetőségű együttes, a KSB, vagyis a 
Kossuth Street Boys. A jól sikerült debütá-
lást követően került sor az elkészült ételek 
pontozására. A zsűrinek nehéz dolga volt 
a 28 pörkölt elbírálásában. Több fordulót 

követően alakult ki a végső sorrend. Sze-
keres Ferenc polgármester úr és Bálintné 
Siprikó Zsuzsanna alpolgármester asszony 
adta át a helyezetteknek az önkormányzat 

ajándékait. Különdíjat nyert a Fidesz Aka-
démia csapata, III. helyezett lett a Ludányi 
Család, őket előzte meg a II. helyen az Ami 
Marad, Harag névre hallgató csapat és vé-

gezetül az első helyezést a Hagyományőr-
ző Csoport vehette át. Ezzel zárult a nap 
hivatalos programsorozata, de a majálisi 
hangulat tovább folytatódott a délutánba 
nyúlóan.
Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy 
megköszönjem a Tini és Mini Tini Ma-
zsorett csoport, valamint a Borbély 
András Band fúvószenekar tagjainak a 
közreműködését. Továbbá köszönöm a 
Polgárőrség és a Rendőrség támogatá-
sát a rendezvény egész ideje alatt. Az If-
júsági Klubnak köszönöm a segítségét 
a csillámtetkók készítésében, valamint 
Szalma Máriának és Szilvási Katának a 
szebbnél szebb arcfestések elkészítését. 
Végezetül, köszönöm az önkormányzati 
és faluházi dolgozóknak, nélkülük – nél-
kületek nem valósulhatott volna meg a 
Majális.

Langó Csaba 
Faluházvezető
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HELYI ÉRTÉKEK APÁTFALVÁN
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság a 
2018. március 5-i ülésén felvette a Csong-
rád Megyei Értéktárba a Fűrészelt, rátétes 
deszkavéggel díszített házoromzatok, a 
Langó-kápolna, a Kerekes Márton Nép-
dalkör és Citerazenekar hagyományőrző 
tevékenysége, és a Kelt bodag, a cigányok 
kenyere című előterjesztéseket. Apátfalá-
ról jelenleg kilenc helyi érték van a megyei 
értéktárban.

Apátfalva sportja

Ősz óta dolgozom az Apátfalva sportélete 
című értéktári javaslaton. Az első segítsé-
get Beke Mihály tanár úr, azaz „Mester” 
adta, aki vázlatosan leírta a falu sporttör-
ténetét és néhány fotót is adott hozzá. Utá-
na Szilágyi Dezső és Dömötör Béla lettek 
adatközlőim, akik a Tsz kézilabdacsapat 
és a focitörténetet mondták el. Nagy örö-
mömre Dömötör Bélától sok-sok fény-
képet, sportolói igazolványt is kaptam, 
melyek az 1920-as évektől – a leventemoz-
galomtól – napjainkig tárják elénk falunk 
nagy sporttehetségeit és eseményeit. Sóki 
József a jelenkori futballcsapatokat ismer-
tette, és fotókat is kaptam tőle. Bakáné 
Nagy Gyöngyi a kézilabdacsapatról mesélt, 
Takács Mihályné, Fejes Mária a kézilabda-
csapatról és az öttusa bajnokságokról, fa-
lusi szpartakiádokról írt, érmeket, okleve-
leket adott. 
Köszönöm segítő támogatásukat!

„Érték-közösség” 
konferencia
2018 márciusában Lakitelken rendezték 
meg az értéktárak Kárpát-medencei kon-
ferenciáját. Minden megyéből a legaktí-
vabb települési értéktár bizottság előadás 
keretében is bemutatkozhatott. 
Csongrád megyéből Apátfalvára esett a 
választás, így én tartottam előadást a Bí-
bic-könyvekről, és az értéktári munkáról. 
Az „érték közösség” cím révén, az orszá-

gos vezetés célja, hogy minden kis csoport, 
csapat, civil szervezet találjon valami szá-
mára fontosat a településen, és azt javasol-
ja a helyi értéktárba. Mottó: „Minden ér-
ték, amit egy település közössége értéknek 
tart.” 
2018-ban kiemelt fontosságot tulajdo-
nítanak a még élő vagy már elhunyt sze-
mélyek munkásságának, akik értéket kép-
viseltek, képviselnek a település életében. 
Kézművesek, népművészek, mintagazdák, 
képzőművészek munkásságára gondo-
lok. Kérem a falu lakosságát, hogy aki tud 
ilyen személyekről, töltsék ki az értéktári 
javaslat lapját, hogy gazdagíthassuk érték-
tárunkat.

Helyi értékek 
Apátfalván: 
Ártéri kiskertek 
a Maros-parton
A Maros apátfalvi árterében levő földterü-
letek nevei: Szilvás, Disznójárás, Lúdvár, 
Sziget 
Apátfalva község az utolsó telepítéskor a 
Maros folyó és a vasút közötti területre lett 
tervezve. 
A kimért telkek elég nagyok, csupán a kö-
zökben kisebb területűek. Mivel azonban 
a földművelés és gazdálkodás nemcsak a 
tanyákra korlátozódott, a falubeli telken is 
sok hely kellett a takarmánynak, istállók-
nak, ólaknak, sőt régen bent csépeltek a 
faluban. Így jól jött mindenkinek, hogy a 
falubeli telke mellé kaphatott az ártérben 
is egy kis parcellát, közvetlen a falu mel-
lett a falutól a folyó felé, a töltés és a Maros 
közötti területek ezek. Szilvásnak, Disznó-
járásnak, Lúdvárnak, Szigetnek nevezték, 
attól függően, hogy hol helyezkedett el. 
Szilvás: A faluhoz ez esik a legközelebb, 
így ez a legértékesebb terület, régen Szil-
váskerteknek hívták. Az 1800-as években 
ezen a területen volt a disznójárás, itt le-
geltek a disznók. Olyan volt, mint egy szi-
get, a Maros körülvette vízzel. A Maros 

szabályozásakor (1852) ez a sziget meg-
szűnt, és a terület elvadult, gazos, őserdő 
lett. A falu vezetése felajánlotta a lakosság-
nak használatra a földet.(1890 körül) Nem 
kellett érte fizetni, de szilvafát kellett rá ül-
tetni. Nem volt talpalatnyi üres hely sem, 
meg volt művelve, becsülve. 
Kezdetben ezek a földterületek nagyobbak 
voltak, ám az örökléssel jelentősen elapró-
zódtak, van, akinek csak egy keskeny csík 
maradt, 2-3 méter széles. Pár száz négy-
szögöles darabnak 8-10 tulajdonosa is volt. 
Elosztották egymás között, nem mentek 
íratni. Amíg nem lehetett föld magán-
tulajdonban (1960-1990) ezeknek a kicsi 
területeknek is nagy értéke volt, minden-
ki beművelt rajta minden apró helyet. Nö-
velte értékét, hogy homokos terület lévén, 
hamarabb felmelegedett, mint a feketeföld. 
Hamarabb lehetett bele vetni, így két hét-
tel hamarabb is termett, máshol még nem 
volt érett a termés, így jó áron el lehetett 
adni a piacokon. Mivel a falu közvetlen 
közelében volt található a Szilvás, Disz-
nójárás, gyalog, kerékpárral, kézikocsival, 
talicskával jártak ki, kassal, garabollyal 
zsákokkal. Így csak 1 dülő volt és a Ma-
ros parton lehetett elmenni. A Disznójá-
rás nevű területre jártak le régen a disznók 
legelni. Miután megszűnt, felosztották. A 
Lúdvári területeken nagyobb szántók is 
voltak, búzát kukoricát is termeltek. 
„Csanád megyében sehol sem kapott akko-
ra szerepet a szilvatermesztés, mint éppen 
Apátfalván, földrajzi névvé is vált az a két 
terület, ahol termesztése elterjedt: Kerek-
szilvás, Hosszúszilvás. A szilvát aszalva 
tartósították, pálinkát, szilvaszószt és lek-
várt főztek belőle. Még ma is emlegetik, 
hogy őszi hónapokban heteken keresztül 
hangos volt a Maros-part a szilvalekvárt 
főző asszonyok énekétől.”
Az ártérben való gazdálkodást megnehezí-
tette a Maros fenyegető áradása. Sohasem 
lehetett tudni mikor fog kijönni a medré-
ből a Maros, és elmossa a termést, a be-
vetett vetőmagot. 
A Maros-part földje tápanyagban gazdag 
termőterület, a folyó áradáskor megterí-
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tette iszappal, lerakta az ásványi anyago-
kat, amit a hegyekből mosott ki, ezért volt 
zamatos a termés, és a tápanyag utánpót-
lás is biztosítva volt. A kvarc pedig a nap-
sütés hatására hamar felmelegedett, így ez 
a terület hamarabb termett. 
A Maros part ezen részein gyümölcsterme-
lés folyt leginkább. Leggyakrabban szőlőt, 
(a bornak valót ott termelték, nem adtak 

pénzt borért) fontos almát és szilvafákat 
telepítettek ide, esetleg más gyümölcsfákat 
és konyhakerti növényeket, (zöldpaszúrt) 
saját fogyasztásra, a konyhára, mivel, főleg 
a közökben (Vasút köz, Kis-köz) lakóknak 
igen kis kertje volt. 
Ha valakinek nagyobb területe volt egy-
ben, zöldséget, sárgarépát, újkrumplit 
vetett, azt piacon, vagy a felvásárlónak 

adta el. 2010-től kezdve a Maros-parton 
némi fellendülés tapasztalható. Többen is 
igyekeznek nagyobb földterületeket össze-
szedni, úgy hogy a szomszédos kisebb da-
rabokat megvásárolják, így egyben tudják 
szántani, művelni. 

Vargáné Nagyfalusi Ilona

TÁJÉKOZTATÓ A BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK 
GYŰJTÉSI RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy megkezdi a biológiailag le-
bomló hulladék díjmentes a cég által 
folyamatosan biztosított biológiailag 
lebomló zsák és egy kévényi mennyi-
ségben történő begyűjtését Apátfalva 
területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűj-
tés során az ingatlanoknál kertekben, 
udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulla-
dék elszállítása történik. A biológiailag 
lebomló hulladékot az ingatlan előtti 
közterületre szíveskedjenek kihelyezni 
a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük 
kihelyezni és az elszállítás időpontjáig 
az ingatlan előtt kint hagyni, oly mó-
don, hogy azt a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és kézi erő-
vel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló 
hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, 
lágyszárú növényeket, háztartásban, 
éttermekben, kiskereskedelmi egysé-
gekben keletkező konyhai és élelmi-
szermaradék műanyag zsákokban, il-
letve maximum 70 cm hosszú 50 cm 
átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve 

kell kihelyezni alkalmanként maxi-
mum 0,5 m3-t. Amennyiben a bioló-
giailag lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy ha kom-
munális hulladékkal keveredik, akkor 
a biológiailag lebomló hulladék járattal 
nem szállítják el! 

KIHELYEZHETŐ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉKOK:

Kerti hulladék:
–  kötegelve, kévébe összekötve: faág, 

fanyesedék, gally
–  műanyag zsákokban vágott fű, vá-

gott virág, falevél, lágyszárú nö-
vény, virágágyi növények, kezelet-
len kéregdarabok, egyéb apró zöld-
hulladék

Udvari hulladék:
–  fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:
–  zöldség- és gyümölcsmaradvá-

nyok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, 
egyéb növényi származékok, élel-
miszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiai-
lag lebomló hulladék gyűjtés során ál-

lati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok ap-
rítás és komposztálás után hasznosítás-
ra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hul-
ladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, 
Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló 
hulladékos zsák települési szilárd hul-
ladékot is tartalmaz, a hulladék nem 
kerül a jelen gyűjtés keretében elszál-
lításra, ennek tényéről az ingatlantulaj-
donos írásbeli tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy 2019. januárjában két al-
kalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, 
amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár – Apátfalva 2018
(Minden hónap első hétfője)

2018. június 4. 
2018. július 2. 
2018. augusztus 6. 
2018. szeptember 3. 
2018. október 1. 
2018. november 5. 
2018. december 3.
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MINT OLDOTT KÉVE
Lassan egy hónap telik el a választások 
óta. A kedélyeket azonban nem hagyják 
csitulni, akiknek feldolgozhatatlan trau-
mát okozott az eredmény. Tüntetéskék, ci-
vilek a színpadon, politikusok a flaszteren, 
szélsőségek egymást átölelve – mintha 
tótágast állna a világ. Erőszakos megmoz-
dulásokra hergelő EP-képviselő, az Or-
szágház felgyújtását fontolgató ötletbörze, 
magyart a magyar ellen hangoló idegen 
akarat megnyilvánulása mindenfelé.
A legrémisztőbb mindezek között a fiata-
lok elvándorlását sürgető, sugalló kam-
pány. Vesztes pártocskák, a pénzügyeik 
jövőbeli megszorításától rettegő, kül-
földről pénzelt „civil” szerveződések, s a 
használható munkaerő újrafelosztásában 
érdekelt multinacionális vállalkozások 
hirdetik fennhangon: a fiatalok hagyják el 
az országot. Nyugaton ugyanis kolbászból 
van a kerítés, sajtból a Hold, s tejjel-méz-
zel folynak az ipar által elszennyezett fo-
lyók. (Csak azt nem értem, miért vannak 
akkor demográfiai mélyponton azok az 
országok is? Az ottani fiatalok miért nem 
vállaltak családot?)
Megkönnyítik az ottani letelepedést, csak 
menjenek már, s ha lehet, sűrű sorokban.
Bizonyos, hogy az első hullámban ko-
rábban kiérkezett magyar munkavállalók 
teljesítményével nagyon meg lehetnek 
elégedve, ezért kérnek repetát. Én meg 
azon gondolkodom, mi lenne itt, ha a tün-
tikéző pártok nyerték volna a választást. 
Gondoljuk el, mi mindent tehetnének a 
hatalom birtokában azért, hogy a magyar 
fiatalok kivándoroljanak – ha ellenzékből 
is ilyen szorgalmasak. Persze, nincs új a 
nap alatt: Kígyózó Ferenc már egy évti-
zeddel ezelőtt, a kapitányi székből kiadta 
az instrukciót: „akinek nem tetszik, el le-
het innen menni!”. 
Lehet, hogy éppen ez a baj a szavazás 
végeredményével? Nem kaptak elegen-
dő felhatalmazást az ország kiürítésére? 
Nyugati ideológiai partnereik ezért siet-
nek segítségükre, a sötét pénzügyi jövő 
(szerződésellenes) fenyegetésének lebeg-

tetésével? Természetesen, a demokrácia 
féltésének szent áhítatában. A választásra 
jogosultak 70 %-ának részvételével ki-
alakított eredmény szerintük diktatórikus, 
mert a szavazók több mint fele az eddig 
regnáló kormány jelöltjeire adta voksát. 
Az nem számít, hogy bármely párt el-
nyerhette volna a mandátumok 2/3-át, ha 
az emberek bennük bíztak volna ennyire. 
Nyilván ezért nem volt gondjuk a veszte-
seknek a választási rendszer matematiká-
jával, egészen az eredményhirdetésig.
Az idegen érdekek (önkéntes vagy fi-
zetett) szolgálatába szegődött, politikai 
törpeségét hangerővel álcázni próbáló 
szerveződések a választási eredményt in-
dokként beállítva, egyetlen jó megoldást 
látnak fiataljaink előtt: kivándorolni.
A mézesmadzag mellett arról nem beszél-
nek, hogy a lehetséges célországokban, az 
ultra liberális menetelés nyomán, egyre 
nő a feszültség. Az olaszoknál új válasz-
tás lehetősége tartja izgalomban a közéle-
tet, a franciáknál a nyugdíjak csökkentése 
miatt a szakszervezetek, az egyetemi fé-
rőhelyek szűkítése okán pedig a fiatalok 
demonstráltak nemrégiben. A majális 
álarcos anarchisták gyújtogatásába torkol-
lott Párizsban. (Tény, hogy Apátfalván is 
gyújtogattak május elsején – de itt kizáró-
lag a bográcsok alá – és az, ugyebár, nagy 
különbség.)
A franciák is menekülnének megpróbálta-
tásaik elől? Vagy a nyugati emberek még 
akceptálják J. F. Kennedy majd’ hatvan 
évvel ezelőtti szavait: „Ne azt kérdezd, 
hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem 
azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért!”
Vajon a bőség mondatta a tragikusan el-
hunyt egykori amerikai elnökkel e szava-
kat?
Sokat gondolkodtam, mi válthatja ki a 
hontalanság eszményét, annak propagá-
lási kényszerét a magukat balosnak vagy 
liberálisnak valló, manapság hangosan 
politizálók körében. 
A hazaszeretet valamikor követendő esz-
mény volt: a történelem és az irodalom 

oktatása hangsúlyosan kezelte a kérdést. 
(Tudom, pár évvel ezelőtt éppen az ő 
oldalukról merült fel, hogy modernizál-
ni kellene, s ezzel kurtítani is, a magyar 
klasszikus irodalom gyöngyszemeit. Eset-
leg rajzolni belőlük pár oldalas képre-
gényt, hogy közérthetőbb legyen? Hagy-
juk már!) 
Wass Alberttel, Vitéz Somogyvári Gyulá-
val nem érvelhetünk, mert szerintük nácik 
voltak ezek az írók. De a baloldal ikon-
jai között is vannak szép számmal, akik a 
honszeretet eszméjét adták közre!
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit 
jelent,
nékem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyermekkorom 
világa.” – írta Radnóti Miklós.
Sajnos, Radnóti verse, a lángok ölelése 
egyre nyilvánvalóbb lesz, ahogyan az 
őrült bevándorlás-politika kicsúcsosodik 
az illegális migráció hullámaiban.
„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad -
édes Hazám, fogadj szívedbe,
hadd legyek hűséges fiad!” – fogalmazott 
Hazám című versében (melyben ostorozta 
a korábbi kivándorlásért felelős politikai 
és gazdasági helyzetet is). Életrajzát is-
merve, ő sem személyes jóléte miatt sze-
rette Magyarországot. 
A nehézség – de, mint látjuk, a kirekesz-
tettség – érzése sem indok tehát arra néz-
ve, hogy a Hazát el vagy magára hagyja 
valaki. Egészen meghökkentő helyekről 
köszön vissza a hazafiság érzése, ha jól 
figyelünk. A Voronyezsnél elhunyt Rejtő 
Jenő, a ponyvairodalom koronázatlan ki-
rálya, számtalan regényéből elénk áll ez a 
lelkiség. Ne tévesszen meg minket, hogy 
ő a franciák honszereteteként nevezi meg 
azt – magyar légiós regényt nem írhatott 
a közönség számára. De rólunk és nekünk 
szól az erkölcsi mondanivalója, csak bele 
kell helyezkednünk érzelmileg.
A legsötétebb tónusokkal árnyalt, kevésbé 
sem humoros regényében, a Csontbrigád-
ban (még Mátó Mátyás tanár úr nyomta 
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NÉPZENE – CITERÁS 
SZÓLISTÁINK MINŐSÜLTEK

A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar két tagja szólis-
taként, ének és citera kategóriában részt vett a Magyar Kórusok 
és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) által megrendezésre kerülő 
Térségi és Országos Minősítőn 2018. április 22-én, Orosházán.
Majoros Zoltán galgamenti és dél-alföldi dallamokat játszott, 

Tóth Tamás apátfalvi és 
tisza-menti népdalokat 
adott elő. Mindkét szólista 
a térségi minősítési létrán a 
legmagasabb fokozatot, ki-
váló eredményt ért el. Gra-
tulálunk eredményeikhez, 
további munkájukhoz, az 
országos szintű minősítés-
re sok sikert és kitartást kí-
vánunk!
Felkészítő tanáruk: Tariné 
Tóth Hajnalka.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
A KÖNYVTÁRBAN

2018. május 2-án, szerdán, a Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár jóvoltából Vig Balázs meseíró látoga-
tott el könyvtárunkba, aki a második és harmadik osz-
tályos gyerekeket ismertette meg Három bajusz gazdát 
keres című lebilincselő meséjével. A gyerekeket és tanár 
néniket igazán szórakoztató módon, interaktívan vonta 
be az előadásba. Kicsik és nagyok nevetésétől volt han-
gos a könyvtár. Ezúton is köszönjük a Somogyi-könyv-
tár munkatársainak, valamint Vig Balázs meseírónak, 
hogy részesei lehettünk ennek a csodás előadásnak.

a kezembe, valamikor 1976-ban, egy ól-
mos, fáradt, könnyező novemberi napon), 
a főhős Henry Fécamp, vesztett fogadása 
nyomán magára vállal egy bűncselek-
ményt, melyért bizonyosan halálbüntetés 
jár. Ám a bűntett helyszínén elveszített 
táska nyomára akarnak jutni a hatóságok, 
ezért életfogytig tartó kényszermunkára 
küldik őt Szudánba. A táska kézre kerítő-
jének járó jutalom mindenkit, aki csak a 
fegyenc közelébe kerül, arra sarkall, hogy 
megpróbálja a titkot kicsikarni belőle. 
Kínzások és ütlegelések után a Pokol-
tetőre internálják, ahol a lázadásért (téve-
sen) elítélt egykori légionisták csapata, a 
Csontbrigád fejti a követ. Félállati sorban, 
kihunyó értelemmel robotolnak ezek az 
emberek. Egyetlen vágy hajtja őket: túl-
élni valahogyan. Már nem is embernek, 
hanem hiénának tartják magukat.
„Hogy élnek a Hiénák? Mert a 
Csontbrigád-ban Hiénák szolgálnak.
Aki meghal, azt elrejtik az üregbe, és beta-
karják kövekkel. (…) A foglyok elvégzik a 
halott munkáját, de elfogyasztják az élel-
miszer- és vízadagját.
Ez bizony kegyetlen szívósság, amivel az 
élet és a halál szövetséget köt, hogy fenn-

maradjon az ember.”
Amikor árulók segítségével az ellen-
ség el akarja foglalni az erődöt, Fécamp 
megkísérli a lehetetlent: csatába hívja a 
megnyomorított élőholtakat. A tét óriási: 
harcolni láncaik megőrzéséért vagy a lá-
zadókkal tartva elmenekülni hányattatá-
saik helyszínéről. Fécamp (Az Ököl, Aki 
A Hírt Viszi), a Csontbrigád becsületének 
tisztázása után a következőképpen hívja a 
mindent eldöntő csatába az eltompult ra-
bokat:
„…a többiek is hadd tudják. A válasz ez: 
Embernek lenni nagy betegség, és gyó-
gyíthatatlan. De a hiéna megdöglik, és az 
ember, az meghal! Ez a különbség. De ezt 
hinni kell, akkor jó a halál, és az élet is 
esetleg.”
Mennek, látnak és győznek. A katonai 
elöljáró rehabilitálja és jutalmazza őket 
kitartásukért.
„Megszólalt a kürt, lendült a trikolor, és a 
Csontbrigád mozdulatlanul állt.
Fáztak.
Megszokták a 60 fokos meleget.
- Hol akartok letelepedni? - kérdezte a 
marsall. - Az állam segítségetekre lesz.
Összenéztek.

- Nekünk itt jó... - szólt Volpi, Aki a Dorong 
Volt. - Itt van a mi szenvedésünk.”
A kivándorlásra ösztönző ideológiákkal 
kapcsolatban már csak annyi bajom van, 
hogy nem látom be, mitől lenne rosszabb 
a helyzet, mint a regényben vázolt, vagy 
az író és a költők által megélt, világgazda-
sági válsággal sújtott, két háború közötti 
időszak. Azok a balosok még így gondol-
kodtak. Ma miért kell hisztériát, pánikot 
keltve, a rombolás szolgálatába állni bár-
kinek is? Mert nem minden fenékig tejföl? 
Sosem volt és soha, sehol nem is lesz az. 
De ez, ami van, a miénk. Rejtő szavaival:
„Álltak. Hogy minek szenvedni egyáltalán, 
ez Bahr El Szudánban nem volt értelmes 
kérdés.
- Sokan jönnek ellenünk, hogy más kínt 
hozzanak! De mi franciák vagyunk, és 
franciául akarunk szenvedni! Mert más-
képp nem tudunk, és mert ez a szenvedés 
nagyon jó!
- Ez jó szenvedés - mondta A Vörös, Aki-
nek Táskája Volt, és megcsörrentek Az Idő 
bádogbörtönében raboskodó kavicsok is.”

Kucsora István
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ISMÉT APÁTFALVI AZ 
ORSZÁGOS EGYESFOGAT-

HAJTÓ MARATON BAJNOK.

Varga László 2016-ban vett részt 
először fedeles maraton fogat-
hajtó bajnokságon. Akkor máso-
dik helyezett lett. 2017-ben sike-
rült megszereznie az első helyet. 
2018-ban a Gyulán megrendezett 
egyesfogathajtó bajnokságon si-
került megvédeni első helyét, így 
ismét ő lett az országos bajnok. 
Lova Fácán, edzője Baka Tibor.

ÚJRA MERIDIÁN 
TORNA

A faluházban hétfőnként.

Mi is ez? Teheti föl a kérdést az ol-
vasó! A meridián a bőrünk alatt 
az inak között haladó energiapá-
lya. A torna pedig egy 20 perces 
könnyed feladatsor. Ami a megre-
kedt energia oldására szolgál, így 
a betegség kialakulását lassítja.

Bővebben: Czigeldrom-Koromné 
Pánczél Ilona

Várok minden kedves régi és új 
mozogni vágyót!

EBOLTÁS
Apátfalva Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az eboltás

2018. május 16.(szerda) reggel 7-8 óráig a Lukács ház előtt,
2018. május 17. (csütörtök) reggel 7-8 óráig a Tűzoltó szertár előtt, 
2018. május 18. (péntek) reggel 7-8 óráig a Faluház előtt lesz.

Az oltás díja: 3.500 Ft/db

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

Polgármesteri Hivatal
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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

Ház eladó: Apátfalva Maros u. 90.!  
Teljesen felújított 3 szobás téglaépíté-
sű, sok melléképülettel, 3 lánc kerttel. 
Érdeklődni a 06-20/255-6036-os tele-
fonszámon lehet.

Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
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Bálintné Siprikó Zsuzsanna
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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

gyászjelentések

Köszönetnyilvánítás

„Csendesen alszik megpihent végleg, 
angyalok bölcsője ringatja már,

nem jöhet vissza, hiába várjuk, em-
léke szívünkbe otthont talál!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, jó szomszé-
doknak, Plébános úrnak, Kántor 
úrnak, akik drága szerettünk

Tóth János
(volt teherfuvarozó)

férj, apa, nagyapa temetésén meg-
jelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett, s 
mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk drága édes-
anyánk

Koszta Zoltánné 
(Tóth Erzsébet Ágnes)

halálának 10. évfordulóján.

Lánya Noémi, Dóra, fia Gergő, 
veje Dávid és az unokák

Vakcinázott napos és előnevelt 
csibe előjegyezhető.

Apátfalva, Kossuth u. 77. szám alatti 
tápboltban (Restásné Katika). 

Telefon: 06-20/203-6783

MEGNYITOTTUNK!
Az egykori PA-DÖ-DŐ 

ismét üzemel!
Hűtött italok, kedvező ár.

Magyar biliárd, 
kártyaasztal, 

TV (közös meccsnézés), 
zenehallgatás.

Mindenkit 
szeretettel várunk!

TISZTELT MOZGÁS-
KORLÁTOZOTT 

CSOPORT TAGOK!
Május 23-án (szerdán) 

a mozgáskorlátozott csoportunk 
Budapestre kirándul.

Aki szeretne részt venni, május 20-
ig kérném a jelentkezést 

személyesen vagy a 20/419-3880–as 
telefonon. Üdvözlettel: 
Jakabovics Mátyásné

csoporttitkár
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CSALÁDI SPORTNAP
Első alkalommal került megrendezésre 
sportcsarnokunkban a Családi sportnap 
2018. április 7-én. A sportdélután a Dó-
zsa György Általános Iskola pedagógusai 
által megálmodott sorversenyekkel kez-
dődött. 4 csapat 8-8 fővel (tanulók, szülők, 
pedagógusok együtt) mérethette meg ma-
gát különböző feladatokban. A sárga szí-
nekben induló tanulók Restás Marianna  
– szülő, pedagógus – és Borbélyné Antal 
Edit – szülő – vezényletével bizonyultak 
a legügyesebbeknek, jutalmukat Bálintné 
Siprikó Zsuzsanna alpolgármester asz-
szonytól vehették át. Ezután egy nagyon 
izgalmas tanár–diák–szülő futballmér-
kőzés kezdődött. Külön szeretnénk meg-

köszönni Joó Gabriella és Mátó Lajos pe-
dagógusoknak, hogy levezényelték a ver-
senyt és a mérkőzést.
A barátságos meccset követően Fekete 
Tímea vezetésével Timcsy aerobik vette 
kezdetét, ahol kicsik és nagyon megmoz-
gathatták magukat. Miután mindenki 
kellőképpen átmozgatta minden porci-
káját, az óvodásoké volt a főszerep a pá-
lyán. A Bíbic Egységes Óvoda és Bölcső-
de dolgozói zenés bemelegítést követően 
sorversenyekkel szórakoztatták a gyer-
mekeket. Itt nem a versenyzésen, hanem 
a közös játékon és élményszerzésen volt 
a hangsúly, ezért győztest sem hirdettek. 
A sorversenyek végén az alpolgármester 
adta át az önkormányzat ajándékát az 

óvoda számára, egy kis kézilabdát, mely 
remélhetőleg az utánpótlást segíti. Kö-

szönjük Duma Jánosnénak, Faragó Er-
zsébetnek, Ludányiné Dinnyés Évának a 
közreműködést.
17 órától vette kezdetét az Apátfalvi lá-
nyok-asszonyok kézilabda mérkőzés. A 
hölgyek bemelegítésként a Faluház dolgo-
zóival egy barátságost mérkőzést is leját-
szottak. A sportnapot az amatőr Öregfiúk 
csapatainak focimérkőzése zárta. Kelle-
mes és izgalmas pillanatokban volt része 
a szurkolóknak mind a kézilabda, mind a 
focimérkőzéseken.
Szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki részese volt a sportnapnak – verseny-
zőként, szurkolóként, szervezőként. – 
Reméljük egy hagyományt sikerült ezzel 
megteremteni és jövőre is legalább ilyen 
szép pillanatokat élhetünk át együtt.


