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A képviselő-testület 2019. június 

24-én tartotta soros ülését.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfo-
gadta a Szegedi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Makói Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság által elkészített tájékoztatót a he-
lyi katasztrófavédelmi felkészültségről. A 
Makói Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 
összesen 390 eseményhez kapott riasztást. 
Ebből Apátfalva 5,1%-kal vette ki a részét, 
ami 20 esemény. A tűzesetek és a műszaki 
mentések száma egyaránt kissé csökkenő 
tendenciát mutat. 2018-ban sem kerül-
ték el működési területüket a nagy viha-
rok. 2018-ban 127 esetben viharkár vagy 
fa kidőléshez kellett menniük és 35 olyan 
közlekedési baleset is történt, amelynél 
be kellett avatkozniuk. A szabadtéri tüzek 
száma – és így a vegetációs területeken ke-
letkezettek is – száma jelentősen csökkent, 
ezt nagyban befolyásolták a csapadéko-
sabb tavaszi és kora nyári hónapok.

Szakmai tájékoztató hangzott el a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról, 
melyet a képviselő-testület elfogadott. A 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
kialakításával, működtetésével megterem-
tődtek a feltételek arra, hogy a Csongrád 
megyei kistelepülések lakói is egyenlő esé-
lyű hozzáféréssel rendelkezzenek az infor-
mációk, dokumentum ellátás és a könyv-
tári közösségi szolgáltatások elérésében. 
A könyvtár teljesítménymutatói alapján 
úgy gondolják, hogy továbbra is kiemelt 
feladatnak kell tekinteni a könyvtár és a 
könyvtári szolgáltatások népszerűsíté-
sét annak érdekében, hogy növekedjen a 
könyvtárhasználók száma, illetve a tele-
pülés lakói a könyvtári alapszolgáltatások 
mellett közösségi helyként is használják a 
könyvtárat.

Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési 

év előkészítéséről, a csoportok létszámá-
nak meghatározásáról, felkészülés a neve-
lési év kezdésére. Az Apátfalvi Bíbic Óvo-
da és Bölcsőde intézményébe 27 gyermek, 
a mini bölcsődei csoportba öt gyermek 
iratkozott be. A Maros utcai óvodába két 
óvodai csoport, a Rákóczi utcai óvodában 
egy óvodai csoport és egy mini bölcsődei 
csoport, a Dózsa György utcai óvodában 
két óvodai csoport került indításra. Az 
óvodapedagógusok továbbra is „óvónő-
párokban” dolgoznak, heti váltásban. Az 
intézményvezetői aggályát fejezte ki, hogy 
a jövőre nézve az óvodapedagógusi lét-
szám csökkenni fog a nyugdíjba vonulások 
miatt és ezért félő, hogy nem lesz elegendő 
óvónő. A tájékoztatót a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

A testület megtárgyalta és elfogadta Apát-
falva Község Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) 
Ör. I. módosító javaslatát, így az erede-
ti előirányzat 776.560 eFt, módosítás 
149.859 eFt, a rendelet szerinti módosított 
előirányzat 926.419 eFt.

A testület elfogadta az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását. 2019. 
június 3-án a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság Módszertani Főosztály 
szakértője ellenőrizte az Apátfalvi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálatát. Az ellenőrzés 
során az intézményi szabályzatok is átol-
vasásra kerültek, s a szakértő javasolta ak-
tualizálni a szabályzatot.
A testület elfogadta a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról szóló tájékoz-
tatót, valamint a két ülés óta eltelt fonto-
sabb eseményekről szóló polgármesteri 
jelentést.

A képviselő-testület zárt ülés keretében 
tárgyalta meg a szociális igazgatással ösz-
szefüggő, valamint egyéb személyes adat-
védelmet igénylő döntésű javaslatokat.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. június

SZÜLETÉS:
06.05.: Lengyel Richárd
Édesanyja: Drubina Klarissza
Édesapja: Lengyel Dávid
Apátfalva, Maros utca 99.

06.19.: Papp Sándor
Édesanyja: Papp Linda
Édesapja: Berki Sándor
Apátfalva, Széchenyi István utca 155.

06.27.: Mihalek Lujza
Édesanyja: Bálint Réka
Édesapja: Mihalek Attila
Apátfalva, Csordakút dűlő 247.

HALÁLESET:
Takács Józsefné (Higyisán Sarolta)
Apátfalva, Maros u. 53.
Élt: 79 évet

Szentesi Antal
Apátfalva, Templom u. 25.
Élt: 88 évet

Bakai Jánosné (Paku Piroska)
Apátfalva, Petőfi Sándor utca 9. 
Élt: 82 évet

Beke András
Apátfalva, Kereszt u. 78.
Élt: 86 évet

Helyesbítés! Az előző lapszámban téve
sen jelent meg az elhunyt neve.

Jakabovics Jánosné (Bodor Rozália)
Apátfalva, Aradi utca 19. Élt: 79 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre június hónapban 
nem került sor! 
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Régi, közös munkánk érett be azzal, hogy átadásra került az M43-as gyorsforgalmi út 
nagylaki, keleti elkerülő szakasza!

A közel 2,5 kilométeres új szakasszal és a régi 3 kilométeres bekötőút felújításával és 
kiszélesítésével szó szerint fellélegezhet Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak lakossága.

Mostantól
–  mind a csanádpalotai határátkelőnél esetileg feltorlódó személyautók és 

tehergépjárművek,
–  mind a jogszabályi előírások miatt eleve a nagylaki határállomás felé terelt kamionok

úgy juthatnak el az úticéljukhoz, hogy a településeinken nem kell áthajtaniuk.

A beruházás révén Apátfalván és a másik két településen csillapodik a forgalom: biztonságosabb, 
csöndesebb és tisztább levegőjű környezetben élhetnek majd az emberek.

A hazai forrásból megvalósuló beruházás több mint 3,3 milliárd forintba került.

Ez azt jelenti, hogy Apátfalva minden lakójára – csecsemőtől az aggastyánig – több mint 
650 ezer forintnyi fejlesztési forrás jutott, pusztán az elkerülőút megépítése révén.

Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a térség országgyűlési képviselőjeként magam is 
tehettem e fontos fejlesztés megvalósításáért.

A Dél-Alföld fejlesztését folytatjuk!

Lázár János
Apátfalva 

országgyűlési képviselője

Üdvözlettel:

Tisztelt Polgártársam!
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Újraavatták az apátfalvi hősök 
emlékművét

Az 1925-ben az I. világháború ál-

dozatai emlékére állított alko-

tást nemcsak felújították, de az 

1919-es román vérengzés áldoza-

tai teljes névsora is olvasható rajta. 

Június 23-án délután avatták fel 

és szentelték újra. A megemléke-

zést esőben kezdték, s majd nap-

sütésben fejezték be.

Szigeti Márton szobrászművészt bízta meg 
a helyi képviselő-testület, hogy végezze el 
az apátfalvi I. világháborús emlékmű fel-
újítását. Pásztor János 1925-ben elkészült, 
így újjávarázsolt alkotását június 23-án 
délután avatták újra, s szentelte fel Jánosi 
Szabolcs plébános.
– Megemlékezésünkön Apátfalva történel-
mének legtragikusabb eseményei hőseinek 
állítunk emléket. A mai napon a véreng-
zés századik évfordulójára emlékezünk és 
az első világháborús emlékmű átadását is 
ehhez az időponthoz igazítottuk – hang-
súlyozta ünnep köszöntőjében Szekeres 

Ferenc polgármester. Hozzátette: a helyi 
képviselő-testület 1922-ben határozta el, 
hogy a hősök emlékét megörökítendő or-
szágos bizottság mintakönyvéből Pásztor 
János szobrászművész alkotását állítják fel. 
1925 október 25-én avatták fel a koszorú-
zó honvédot ábrázoló emlékművet. A tal-
pazat két oldalára 173 apátfalvi hősi halott 
nevét, a hátoldalára pedig az 1919. június 
23-i román vérengzés 40 apátfalvi áldoza-
ta nevét vésték fel. 1927. november 14-én 
elkészült hivatalos névsor szerint még 21-
en estek áldozatul a román vérengzésnek. 
Mivel az emlékmű nagyon rossz állapot-
ban volt, ezért az Önkormányzat pályá-
zott a felújításra a „Közép és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítványnál és a pályázatot pozitívan 
bírálta el az” Első Világháborús Centená-

riumi Emlékbizottság”. A 4 millió 675 ezer 
forintból megvalósult beruházás kivite-
lezését Szigeti Márton apátfalvi szobrász 
végezte. A talpazat két oldalára márvány-
táblára 173 apátfalvi hősi halott neve, a 
hátoldalára a román vérengzés hivatalos 
névsor szerinti 61 apátfalvi áldozatának 
neve került felvésésre. – Szükségünk van 
arra, hogy meg- és elismerjük elődeink ál-
dozatos, nemzetet, hazát szerető, azt meg-
védő cselekedeteit, legyenek azok világra 
szólóak, vagy csak szűk körben ismer-
tek. Ne feledjük, hogy hősies kiállásáért 
egykoron Vitéz Apátfalvaként említették 
településünket.
Lázár János országgyűlési képviselő elfog-
laltsága miatt nem tudott jelen leni a meg-
emlékezésen, köszöntőjét Kiszely János 
Pálné alpolgármester tolmácsolta. – Törté-
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nelmünknek sok olyan eleme van, melyről 
nem beszélünk, vagy ha tesszük, hazugsá-
gok foglyaiként tesszük, hiszen évtizedekig 
hazugságra neveltek, tanítottak minket. 
Száz évvel ezelőtt itt, Apátfalván történt 
valami, amiről nyilvánosan beszélni nem, 
legföljebb csak suttogni lehetett. A több 
cikluson átnyúló nemzeti polgári kor-
mányzatnak kellet eljönnie, hogy erre em-
lékezhessünk. Egy nemzet érdekeit csak 
erős kormány tudja megvédeni. Nemcsak 
a Brüsszelben vívott szuverenitási küzdel-
meink, hanem az úzvölgyi katonai teme-
tőnél történt gyalázat árnyékában is jó, ha 
ezt nem felejtjük el. Nem hiszem ugyanis, 
hogy én lennék itt az egyetlen, akiben az 
apátfalvai román betörés története fölidézi 

az úzvölgyi magyarverést és sírgyalázást – 
hangzott el.
A megemlékezésen Pintér István történész 
foglalta össze az I. világháború nagyobb 
eseményeit, majd Dr. Halmágyi Pál nyu-
galmazott makói múzeumigazgató ismer-
tette az apátfalvi vérengzés okát és esemé-
nyeit, s idézte fel egyesével az áldozatok 
sérüléseit, a korabeli halotti anyakönyvek 
alapján.
Az ünnepségen megjelent és koszorút he-
lyezett el Erdélyi Lajos a Honvédelmi Mi-
nisztérium humánpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkára.
Az ünnepségen közreműködött a Falu-
ház Kicsinyek Kórusa (felkészítőjük, Mátó 
Mátyásné), Kovács László és Tóth Tamás, 

a Kerekes Márton Népdalkör és Citera-
zenekar tagjai, akik katonadalokat adtak 
elő, illetve a Mátó Mátyás vezette Borbély 
András Band fúvószenekar.

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

Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani az 
előadóknak, a fellépőknek a színvonalas 
műsorokért és mindazoknak, akik meg-
emlékezésünkön megjelentek, koszorút 
helyeztek el és segítettek méltó emléket 
állítani az apátfalvi hősöknek.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Trianoni megemlékezés Apátfalván

Az apátfalvi szoborkert kopjafájá-

nál emlékeztek június 4-én délután 

a Nemzeti Összefogás napján a tri-

anoni békediktátumra. Szekeres 

Ferenc polgármester beszédében 

hangsúlyozta, a nyugati világ má-

ig adósa Magyarországnak és a 

magyarságnak.

– Emlékezni gyűltünk ma össze, amire 
mély fájdalommal gondol vissza minden 
magyar ember, ami immár 99 esztendeje 
húzza a magyar nemzet megsértett szívét – 
kezdte megemlékezését a Himnusz közös 
éneklését követően Szekeres Ferenc. Apát-
falva polgármestere hangsúlyozta, Tria-
nont még mindig lehet Európában béke-
szerződésnek nevezni bizonyos körökben. 

Történelmi igazságtételnek, pedig Trianon 
csak diktátum volt és nem igazságtétel, 
hanem erőszaktétel. Történelmi igazságta-
lanság egy nemzettel szemben, és az egész 
nyugati világ máig adósa Magyarország-
nak és a magyarságnak.
Szekeres Ferenc felhívta a figyelmet arra, 
hogy 1920. június 4-én nemcsak az ezer-
éves országot darabolták fel, de még na-
gyobb bűnként egy nemzet testét csonkí-
tották meg. Úgy vélte, hogy a XX. század-
ban a határon túl került magyaroknak volt 

a legnehezebb magyarnak megmaradniuk.
– A mondvacsinált államhatárok családo-
kat, barátokat, s több évszázadnyi törté-
nelmet választottak szét egymástól. Sok 
évtizeden keresztül nem mondhattuk ki 
az igazságot. A szétszakítottság folyama-

tából kiemelte a 2004-es, a kettős állam-
polgárságról szóló, azt végül elvető nép-
szavazást. – A kettős állampolgárság ellen 
azok kampányoltak legjobban, akik ma 
válogatás nélkül engednék be az illegális 
bevándorlókat. A nyugat-európai orszá-
goknak itt volna hát az ideje törleszteni 
ezt az erkölcsi adósságot, amit a trianoni 
diktátummal okoztak! És mit látunk? Az 
igazságtétel helyett ismét összefogtak a 
magyarországi hazaárulókkal és szervez-
kednek hazánk ellen.

A megemlékezésen a Bökény Népe tagjai 
adtak műsort, melyben elhangzott Kárpá-
ti Piroska azon 1926-ban írt verse, melyért 
a románok felakasztották, illetve Juhász 
Gyula: Trianon című verse, Wass Albert 
gondolatai és népdalok, Papp Lajosné, Ri-
gó Angéla, Czigeldrom Korom Zoltán és 
Szalamia János tolmácsolásában.
A megemlékezés befejező aktusaként a 
résztvevők koszorúkat helyeztek el a Tria-
non kopjafánál, s a résztvevők közösen 
énekelték el a Székely Himnuszt, illetve a 
Szózatot.

Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben, köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki közreműködésével segítette e 
szomorú esemény évfordulójának méltó 
megemlékezését.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Az apátfalvi iskola virtuális 
osztályterme

Az apátfalvi Dózsa György Általános Is-
kola részt vett egy innovatív programban. 
Balázs Katalin Judit megbízott igazgató a 
Rádió  7-nek elmondta: a modern techni-
kát hívták segítségül a diákok oktatásában. 
Az ötödikesek digitális osztállyá alakultak, 
vagyis több tanórán is laptopokon, tablet-
teken dolgoztak. Emellett a hódmezővá-
sárhelyi tankerülettől, illetve az apátfalvi 
önkormányzattól robotokat is kaptak. Az 
iskolában első alkalommal be is vezették a 
robotika szakkört. Balázs Katalin Judit kitért 
arra is, hogy a digitális eszközökkel kutatták 
Apátfalva néprajzi és tárgyi emlékeit is.
Az önkormányzat nem csupán robotokat 
ajándékozott a diákoknak, hanem kirán-

dulásokat is. Ahogy a tavalyi, így a mosta-
ni tanév végén is a legjobbak elutazhattak. 
Június közepén az alsósokat Abaligetre és 
Pécsre vitték, a felsősöket pedig Egerbe.

Fotók: Apátfalvi Dózsa György 
Általános Iskola

(Rádió 7, Kormos Tamás cikke alapján)

Értéktár
A Nemzeti Művelődési Intézet és 

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

felkérte a SutioRaw békés-

csabai forgatócsoportot kéz-

műves imázsfilm készítésére, 

Hagyomány és megújulás cím-

mel. Apátfalván 2019. március 27-

28-án lettek rögzítve a bemutat-

kozó filmek. A Kárpát-medence 

kézműveseit népszerűsítő fil-

met az anyaországból Apátfalván, 

Csanádpalotán és Makón vették 

fel. Nagy Magyarország területé-

ről a Bihar megyei Nagyszalonta 

Felvidéken Várhosszúrét lettek a 

kiválasztott helyiségek.

A kiválasztott kézművesek: Vígh Antal 
kaskötő, Kakas Istvánné hímző, Rigó An-
géla szappankészítő, Szalamia János fafa-
ragó, Pintér Attila fazekas apátfalvi elszár-
mazott, Varga László fogathajtó, Varga 
Réka hátaslovas, Eszterlánc ház népművé-
szeti kiállítása, és Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na szövés.
A kisfilm elkészült, https://studioraw.hu/
szolgaltatas/video_galeria.html#/vimeo/5 
linken tekinthető meg, vagy a studioraw 
oldalán, Hagyomány és megújulás címen.
A film csodás képekkel, szívhez szóló val-
lomásokkal, szép zenével mutatja be a 
kézművesség szépségeit, és a paraszti élet 
nehézségeit.

A stáb weboldala: studioraw.hu
2019. júniusban Czibolya Kálmán is forga-
tott a faluban. Ő az értéktár részére készít 
filmeket, első körben Apátfalva élő érté-
keiről. Antal Ilonka néni, Szigeti Margit 
néni, Korom Laci bácsi és Vígh Tóni bá-
csi álltak kamera elé, elmesélni életüket, 
kézműves tevékenységüket, kötődésüket 
a faluhoz. Ezen kívül még Darócz Károly 
beszélt a lovasnapról és felvettük a Szent 
Mihály templomot is. Az első négy kisfil-
met a falunap szombati napján délelőtt a 
faluházban vetítjük.

Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Értéktár Bizottság
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A Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar 

Gyermekcsoportjának fellépése

A szegedi Tömörkény István 

Gimnázium keramikus tanulói 

munkáiból nyílt kiállítás a makói 

Espersit-házban, a makói múzeum 

néprajzi gyűjteményét kiegészítve. 

A kiállítás címe: Búfelejtő butellák, 

Butellák újragondolva.

Az Espersit-ház a makói József Attila Mú-
zeum irodalmi kiállítóhelye. Nevét Esper-
sit Jánosról, a Nagyszentmiklóson szüle-
tett ügyvédről, politikusról, lapszerkesztő-
ről kapta, aki az irodalmi élet és művésze-
tek mecénása volt.
Az épületben működő kiállítóterem ko-
rabeli kéziratokkal, könyvekkel, fényké-

pekkel, festményekkel és berendezési tár-
gyakkal fogadja a látogatókat. Bemutatja 

Espersit János 1848-as szemléletű baráti 
körét, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói 
kötődését. A múzeumban megismerhető 
József Attila költői pályájának kezdet is.
A kiállítás megnyitóján közreműködőnek 
felkérték a Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar Gyermekcsoportját.
A hely szellemiségéhez és a kiállítás té-
májához illően Johann Sebastian Bach 
barokk, német zeneszerző egy művét, va-
lamint két apátfalvi népdalt adtunk elő a 
közönség nagy örömére.
A megnyitó után a megjelent érdeklődök 
kérdéseket tettek fel a hangszerekkel kap-
csolatban, fotózták a Korom László által 

elkészített, egyedi díszítéssel ellátott hang-
szereket, melyek készítőjéről boldogan 
meséltünk. Volt aki meg is szólaltatta a 
citerát, valamint a csoport tagjainak segít-
ségével egy-egy egyszerűbb dal tanulására 
is sor került.
Felemelő érzés volt számunkra átérezni azt 
a miliőt, melyben József Attila élt és alko-
tott. Érezni a már iskolában, tananyag ke-
retében tanult művészek 'jelenlétét’, sétálni 
azon a folyóson ahol ők jártak, megfogni 
azt az ajtófélfát, kilincset melyet ők fogtak. 
Ott állni abban a szobában, ahol mély-
reható irodalmi, politikai diskurzusokat 
folytattak.

Vári Gabriella
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Népzene 
II. Nemzetközi Citerafesztivál

2019. június 22-én került II. alkalommal megrende-

zésre a Nemzetközi Citerafesztivál, melynek a há-

zigazda, Mezőtúr adott otthont. Ez alkalommal a 

Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekarból csak 

a citerásoknak volt lehetőségük nevezni 3 féle ver-

seny kategóriában: tradicionális, innovatív és uni-

cum. Csoportunk a tradicionális kategóriába neve-

zett be, ahol galgamenti és apátfalvi dalokat adott 

elő, illetve a Trió tagjai dél-alföldi dalokat játszottak. 

A csoportokat szakmai zsűri értékelte, Birinyi József 

vezetésével.

Első alkalommal történő bemutatkozásunk nagy meglepetést 
okozott, ugyanis az apátfalvi citerások a tradicionális kategóri-
ában II. helyezést érték el. Hatalmas örömmel fogadtuk az elért 
eredményt, köszönöm a csoporttagok kitartó és lelkes munkáját.
A fesztivál szervezői lehetőséget teremtettek arra, hogy a zeneka-
rok fenntartó településeinek, intézményeinek vezetői e különle-
ges alkalomból különdíj, Mecénás-díj felajánlásával és átadásával 
köszönhessék meg a saját csoportjaiknak településük jó hírének 
ápolását. Apátfalva Község Önkormányzata, mint a csoport fenn-
tartója élt ezzel a lehetőséggel és megjutalmazta a csoportot egy 
egyedi gravírozású kristályvázával, melyet Langó Csaba, az apát-
falvi Faluház vezetője, mint kulturális képviselő adott át a feszti-
vál keretein beül a csoportnak.
Ezúton szeretném kifejezni tiszteletteljes köszönetemet Langó 
Csabának, amiért elkísért bennünket a rendezvényre, és Szekeres 
Ferenc polgármester úrnak, hogy a Mecénás-díjjal megjutalmaz-
ta és elismeri csoportunk helytálló és színvonalas munkáját.

Felkészítő és csoportvezető: Tariné Tóth Hajnalka
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Zenei bemutató
Második félévi zenei bemutatóját tartotta Mátó Mátyás tanár úr és Mátó Mátyásné tanárnő tanítványaival 2019. 06. 12-én az Apát-
falvi Faluház nagytermében. A hangulatos zenei délutánon a diákok különböző hangszereket szólaltattak meg, és fellépett a Faluház 
Kicsinyek Kórusa is.

Hangszeres fellépők: Szabó Jázmin: fuvola, Sztáncs Martin: klarinét, Darula János: klarinét, ifj. Szigeti Márton: szaxofon, Sóki Máté: 
dob, Varga Szilárd: dob.

A Faluház Kicsinyek Kórusa dalokat adott elő. Tagjai: Darula János, Varga Szilárd, Berczán Áron, Kurusa Fanni, Raffai Melissza, Ott-
lokán Eugénia.
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Pünkösdölő
2019. június 9-én első alka-

lommal került megrendezés-

re a Pünkösdölő az Apátfalvi 

Hagyományőrző Csoport szerve-

zésében. A szervezők szerették 

volna felhívni a figyelmet a pün-

kösdi ünnepkör fontosságára, hi-

szen – bár nem vált a húsvéthoz 

vagy karácsonyhoz hasonló csalá-

di ünneppé – a pünkösd a keresz-

tény egyház születésének ünnepe 

és számos népi hagyomány őrzi je-

lentőségét.

Az ünnepség a Kék Házban vette kezdetét 
a lelkes, pünkösdölő gyermekek műsorá-
val, majd Jánosi Szabolcs plébános osztot-
ta meg a pünkösddel kapcsolatos legszebb 
gondolatait. A sokaság ezt követően jó 
hangulatban, élő zeneszóval kísérve vo-
nult át a rendezvény helyszínére, a Műve-
lődési Házba, ahol kezdetét vette a részt-
vevők változatos és színes műsora.
Fellépett többek között a Menyuke, az-
az a Megváltozott Munkaképességűek és 
Nyugdíjasok Makói Közhasznú Egyesü-
lete, akik produkciójukkal a Margitokat 
köszöntötték névnapjuk alkalmából. A 
kiszombori Kiss Mária Hortensia Honis-
mereti Kör fiatalos, lendületes előadással 
színesítette a rendezvényt a Zombortánc 
által, melynek életre hívója Bedő Kata-
lin, aki pünkösdi verssel is készült az ün-

nep alkalmából. A Kukutyini Country 
Club Ferencszállásról az este folyamán 
két műsorszámmal is megörvendeztette a 
közönséget.
A számos elismerést, arany minősítést 
magáénak tudható Kerekes Márton Nép-
dalkör és Citerazenekar pünkösdi dal-
csokrot és pátfalvi dalokat mutatott be, a 
csanádpalotai Búzavirág Népdalkör és 
Citerazenekar rendhagyó módon nóta-
csokorral készült a népdalok helyett, hogy 
közös éneklésre buzdítsa a közönséget. A 
királyhegyesi Csurgó Hagyományőrző 
Néptánccsoport lelkes tagjai hegyközi és 
kalocsai karikázót, vajdaszentiványi ver-
bunkot, valamint dél-alföldi lassú és friss 

csárdást mutattak be a nézőknek, melyet a 
már jól megszokott siker kísért. A csoport 
vezetője, Fülöp Boglárka és testvére, Szijj 
Istvánné előadásában magyarbődi népda-
lokat is hallgathattak a jelenlévők.
A műsort a házigazdák emelkedett han-
gulatú pünkösdi produkciója zárta, akik 
ezúton is köszönik Apátfalva Község Ön-
kormányzatának a helyszín és a hangosí-
tás biztosítását, valamint a támogatóknak 
a hozzájárulást, a sok segítséget és a finom 
süteményeket.
A műsort követően az Apátfalvi Hagyo-
mányőrző Csoport ízletes gulyással ven-
dégelte meg a jelenlévőket, majd kezdetét 
vette a hajnalig tartó, fergeteges bál.
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Bútorokat kapott az önkormányzat

Szűcs János, a „Szűcs Teher” Költöztető 
és Áruszállító budapesti cég tulajdonosa 
11  db irodabútort adományozott Apát-
falva Község Önkormányzatának. Szűcs 
János a vállalkozása 30 éves fennállása és 

régi barátságunkra való tekintettel gon-
dolt arra, hogy támogatja településünket. 
A bútorok a Polgármesteri Hivatalban és 
az önkormányzat intézményeiben kerül-
nek elhelyezésre.

Köszönjük a felajánlást és a vállalkozásá-
hoz további sikereket kívánunk!

Szekeres Ferenc 
polgármester

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!

Rongyszőnyegek széles választékban, 
több méretben kaphatók.

Előrendelést is felveszünk.

Aktuális árainkról érdeklődjenek 
üzemünkben!

Apátfalva Község 
Önkormányzatának 

Mívesház Manufaktúrája



2019. július 13APÁTFALVI HÍRMONDÓ

ÉLMÉNY TÁBOR

Idén az Élmény táborral vet-

te kezdetét a táborsoroza-

tunk, melyben 20 kislány-

nyal töltöttük együtt a he-

tet. Ebben az évben Apátfalva 

Község Önkormányzata által 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 

Humán szolgáltatások fejleszté-

se térségi szemléletben–kedvez-

ményezett térségek: Közösségi 

szolgáltatások fejlesztése Csong-

rád megyében pályázatból került 

finanszírozásra, így a gyermekek 

számára a tábor teljesen ingye-

nes volt.

A hetet csapatversenyekkel indítottuk, jár-
tunk a makói moziba, ahol a Toy Story 
4-et nézhettük meg Makó Város Önkor-
mányzatának felajánlásából.
A szerdai napon a szegedi vadasparkot jár-
tuk be, ahol lehetőségünk nyílt őzikéket 
etetni.
Csütörtökön kézműveskedtünk, délután 
pedig vizes akadálypályát állítottunk ösz-
sze a gyerekeknek. Az utolsó napon kö-
zösen készítettünk kókuszgolyót a szü-

lőknek, majd mindenki lerajzolta, vagy 
lefestette kedvenc pillanatát. Emellett a 
felügyelők minden nap arcfestést és csil-
lámtetkót készítettek a lányoknak, illetve 
számtalan társasjátékkal játszottak, gyön-
gyöt fűztek, vagy kártyáztak. Egy nagyon 
tartalmas hetet tudhatunk mindannyian 
magunk mögött. A programok mellett a 
lányok igazán jó barátokká és egy csapattá 
kovácsolódtak.

Antal Eszter 
táborvezető
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Évadzáró az Apátfalva SC-nél

U7, U9, U11 és U13-as csapataink ered-
ményesen szerepeltek a Bozsik tornákon 
Makón és Hódmezővásárhelyen.
A Bozsik-program nem eredménycentri-
kus, nem az számít, hogy az egyik vagy a 
másik csapat győz-e, hanem hogy a gye-
rekek élvezzék a futballt, az együttlétet, a 
játékot. Ezért nincs is eredményhirdetés a 
tornákon, de azért a legjobban szereplő já-
tékosokat megjutalmazzák.
U14-es csapatunk a 4. helyen zárta a baj-
nokságot ami jó eredmény, főleg úgy, hogy 
mi voltunk, az egyik legfiatalabb csapat 
a bajnokságban és ez biztató a következő 
szezonra.

U17-es csapatunk a 4. helyen végzett a baj-
nokságban, ami nagyon jó eredmény, hisz 
ők a legmagasabb osztályban szerepeltek 
a megyében. Csak városi csapatok tudták 
megelőzni a mieinket, mint pl. Csong-
rád, SZEOL SC és a Szentesi Kinizsi. Az ő 
szereplésük meglepetés, hisz nem vártuk, 
hogy ilyen jól szerepelnek majd. Ráadásul 
már megint mi adtuk a legjobb góllövőt is 
Gáspár Roland személyében.
U19-es csapatunk a 4. helyet szerezte meg 
a bajnokságban, ami a legjobb eredmény, 
mióta újra van ifi csapatunk. Egy kis sze-
rencsével meg lehetett volna a dobogó is, 
de így is nagyon jól teljesítettek a srácok. 

A tavalyi bajnokságot a pontszámok alap-
ján megnyerték volna a fiúk, de így se kell 
szégyenkeznünk, hisz több mint 100 gólt 
rúgtak.
Felnőtt csapatunk a 3. helyen zárta a sze-
zont, ami mostanában az egyik legjobb 
eredmény az egyesület életében. Egy kis 
szerencsével meg lehetett volna a máso-
dik hely is, hiszen sok olyan mérkőzés volt, 
ahol kimaradtak a helyzetek. De így is 
büszkék lehetünk csapatunkra. Reméljük 
hogy a folytatás is hasonló lesz a követke-
ző bajnokságban!

Hajrá Apátfalva SC!
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KÉZILABDA TÁBOR APÁTFALVÁN
EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Humán szolgálta-

tások fejlesztése térségi szemléletben – ked-

vezményezett térségek: Közösségi szolgáltatá-

sok fejlesztése Csongrád megyében pályázatban 

Közösségifejlesztéshez, közösségépítéshez kap-

csolódó tevékenységek „GYERMEK NAPKÖZIS 

TÁBOROK” programelemben megvalósuló Kézilabda 

táborunkban 25 fő gyermek vett részt. Többsége 

azokból a gyerekekből állt, akik versenyszerűen is 

kézilabdáznak, de bárki jelentkezhetett és bárki je-

lentkezését szívesen fogadtuk.

Megpróbáltunk olyan technikákat alkal-
mazni, amely minden korosztálynak érde-
kes lehet, mindez sikerült is, hiszen a kö-
vetkező Kézilabda táborunkba 32 fő jelez-
te részvételi szándékát, amely 2019. július 
22. és 2019. július 26. között került meg-
rendezésre. A gyermekek korosztálya igen 
változatos, alsó tagozatos és óvodáskorúak 
egyaránt jelentkeztek a nagyok mellett.
Reméljük ezzel felkeltjük az érdeklődést a 
kézilabda sport iránt, hiszen szeptember-
től toborzásba kezdünk az újdonsült sziva-
csoskézilabda utánpótlás csapatba is.

Szeretnénk megköszönni a lehetőséget 
Szekeres Ferenc Polgármester Úrnak és 
Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének. A tábor hatalmas se-
gítséget és támogatást jelent a szülőknek 
és gazdag élménydús nyarat a gyermekek 
számára.

Bárnainé Restás Adrienn, 
Varga Jani Ildikó 

táborvezetők
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Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2019. július 28-án vasárnap Apátfalvára a

XXIV. Lovas napra és lovasversenyre
Program:

8.00  Lovas kocsis felvonulás Templom utca, Kereszt utca, Béke utca, Rózsa utca, 
43-as út, Dózsa György utca, Jókai utca, Árpád utca, 43-as út, Cserépszín, 
Kölcsey utca, Kossuth utca, Kereszt utca, Rákóczi utca, Nagyköz utca, 
Széchenyi utca, Zrínyi utca.

9. 00 Megnyitó, a lovaspályán: pályabejárás
10.00 CAN-D póni és nagyló kettesfogat akadályhajtás I. forduló
11.00 Hátas ügyességi verseny
12.00 Ebédszünet, tombola húzás I., pályabejárás
13.00 CAN-D póni és nagyló kettesfogat akadályhajtás II. forduló
14.00 Póni gumis kocsis verseny
15.00 Nagylovas gumis kocsis verseny
16.30 Eredményhirdetés
17.00 Tombola húzás II.

Kiegészítő programok: palacsintázás, vásár, tombola.

Eső esetén amint lehetséges, azonnal elkezdjük a lóversenyt. 
Kiadós eső estén a Faluház előtti sátorban tartjuk meg a kirakodóvásárt, az ebédet és 17 órától a tombola húzást.

Információ: Darócz Károly 06 20 492 7405, Varga László: 06 20 224 85 04

Szeretettel várunk mindenkit!

VARGA SINKA JÓZSEF 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA 2019.

A torna lebonyolítása:
Nevezés: július 19-ig a sorsolás idejéig.

Sorsolás: július 19-én (péntek) 17 óra – Apátfalvi Sportcsarnok
Névsor leadása szükséges. Nyílt kategória!

A torna időtartama 2019. július 22-28-ig.
Első játéknap július 22. (hétfő) 18.00.

Nevezési díj: 5.000 Ft/csapat (sorsoláskor fizetendő)
Nevezhető játékosok száma 12 fő.

A mérkőzések a műfüves pályán, rossz idő esetén a Sportcsarnokban lesznek.

Jelentkezni és érdeklődni: Bálint Norbert (06/20-461-7771) 
Jánosi Tamás (06/30-607-9218)
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LAKOSSÁGI 
HIBA BEJELENTŐ 

VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata 
számára fontos a lakosság minél 
hatékonyabb szolgálata. Ezért kér-
jük, hogy a közterületeinket érintő 
javítással, hibaelhárítással kapcso-
latos észrevételeiket jelezzék a Pol-
gármesteri Hivatal (62)  520-040-es 
telefonszámán.

DIÁKMUNKA!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik 

Apátfalva Község Önkormányzatánál munkavégzésre diákmunka keretében

a 2019. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban.

Várjuk a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói 
vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezését.

Bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kapható.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Apátfalva Község Önkormányzata kéri a lakosságot, 
hogy a szeméttároló edényzetet a szemétszállítás 
reggelén szíveskedjenek kihelyezni, ugyanis a fa-
luban többször előfordult, hogy a szemétszállítást 
megelőző nap kihelyezett szeméttároló edényze-
tet a szeméttel együtt eltulajdonították.

Apátfalva Önkormányzata

 Semmelweis-napi köszöntő
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén, július 1-jén Semmelweis-napon köszön-
töm Apátfalva valamennyi egészségügyben dolgozóját.
Köszönöm a háziorvosainknak, a gyermekorvosunknak, fogorvosainknak, védő-
nőinknek és valamennyi egészségügyben dolgozónak az áldozatos és felelősségteljes 
munkáját!

Köszönöm Önöknek, hogy betegek százainak teszik jobbá az életét, és hogy nap mint 
nap számíthatunk és bízhatunk Önökben!

Kívánok további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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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

Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: 
Szekeres Ferenc

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
Temetésre koszorúk, sírcsokrok és 
egyéb kegyeleti virágok rendelését 
felvesszük. Temetőbe kiszállítását 

vállaljuk.
Rendelésfelvétel:  

Bíró Rita 0620 431-96-29 
TÜNDÉRRÓZSA Virágüzlet

gyászjelentés

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
a közeli és távoli rokonoknak, 
barátoknak, munkatársaknak, 

szomszédoknak és ismerősöknek, 
akik drága szerettünk
Szirovicza István

(magyarcsanádi lakos)
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek

Gyászoló családja

Kiváló minőségű szántóföld eladó 
Királyhegyesen a volt TSZ mögött, 
osztatlan közösben, három egymást 
határoló apátfalvi, makói, királyhe-
gyesi parcellában. (össz.: 6,4255 ha, 
258,59 Ak)
Érdeklődni: 06-30/659-8029-es tele-
fonon lehet. 

Apátfalván családi ház eladó!
1970-ben épült 90 m2-es tiszta tégla, 
gázkonvektoros, pincés ház, szép pano-
rámás kerttel 7.800.000 Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 06-70/3650-655

Az apátfalvi „Sziget”-ben szélvédett kör-
nyezetű, 200-500 négyszögöl terjedelmű 
zárt kert(ek)et vennék! Telefon: 62/214-
564; SMS: 70/595-5652; e-mail: drtoth-
gyorgy@vnet.hu

Tisztelt Apátfalviak! Minden héten 
kedden, csütörtökön, szombaton 

házhoz jön a tej reggel 5.00-6.00 között. 
Házhoz szállítás telefonos egyeztetés 
alapján. Vancsó Zoltán 30/970-1195

Ismételten szúnyoggyérítés 

Apátfalván

Értesítő 

légi szúnyoggyérítésről:

Apátfalván az országos központi 
szúnyoggyérítés keretén belül.

A légi kémiai védekezés 
2019. július 12-én 

a polgári napnyugtát megelőző 
1,5 órában.

Tartaléknapok: 2019. július 13-14.

Levendula virágüzlet
nyílt Apátfalván 
a Templom u. 71. szám alatt!

Temetésre és egyéb alkalmakra 
csokor, illetve koszorú rendelést 

felveszünk.

Üzletünkben kínálunk még 
papír-írószert, rövidárut is.

Nyitva tartás: 
hétfőtől–péntekig: 7.30–16.00 

szombat: 7.30–13.00

Telefonszám: 70/340-8937, 
30/313-1851

Minden kedves vevőt 
szeretettel várunk!
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Ballagó osztály

Felső sor: Mezei Dominik, Dobos Gábor, Bitter Brendon, Szabó Roland Kristóf, Tóth László tanár úr, Horváth Lajos, Ottlokán Rado-
ván, Kónya Zoltán, Raffai Barnabás.
Alsó sor: Suhajda Lilla, Kolompár Boglárka Dominika, Bakai Boglárka Ibolya, Simon Brigitta, Varga Kata, Kovács Lili, Varga Csenge, 
Antal Boglárka, Baka Petra, Jung Fanni.

A Langó-kápolna búcsúja
A Langó-kápolna búcsújára augusztus 
4-én (vasárnap), 09:00-kor kerül sor. A 
szentmisén részt vesznek a zákányszé-
ki hívek is keresztaljával és papjukkal. A 
szentmise keretében körmenetet tartunk a 
kápolna körül.
Azt követően a Szent Mihály Plébánia és 
a Hagyományőrző Csoport szeretettel vár-
ják a kedves ünneplőket egy szeretetven-
dégségre. Sütemény felajánlásokat szere-
tettel fogadunk.
Eső esetén a szentmisét az apátfalvi temp-
lomban tartjuk, a szeretetvendégség ebben 
az esetben elmarad.

Jánosi Szabolcs 
plébános


