
2020. februárVII. évfolyam, 2. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Az Apátfalvi Gazdakör bált szervez, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A bál fővédnöke:
Lázár János országgyűlési képviselő

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

Ideje:
2020. február 22. (szombat) 18.00

Vacsora kezdete: 19.00
Helye:

Faluház (Apátfalva, Templom u. 57.)

A jó hangulatról Dr. Csikota József és zenekara 
gondoskodik.

Vacsora:
Egyszemélyes sültestál, amely tartalmaz:

•  Negyed, kemencében sült csülök
•  Sajttal-sonkával töltött sertésszelet
•  Ananászos, sajtos natúr csirkemell
•  Köret: forgatott burgonya, párolt lilakáposzta

Éjfélkor: tepertős pogácsa

Belépő: 4500 Ft/fő
Tombola felajánlásaikat köszönettel fogadjuk!

Jelentkezni lehet: 2020. február 17-ig.
Langó Zsolt, Templom u. 104., telefon: (0620) 237-6895

Meghívó
Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében
nagyon sok szeretettel meghívunk minden kedves hölgyet
a Nőnap alkalmából tartandó rendezvényünkre.
 Ideje: 2020. március 8. (vasárnap), 15.00
 Helye: Faluház nagyterme
Program:
• Nőnapi köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester
• A Dózsa György Általános Iskola tanulóinak műsora
• Sztárfellépő: SASVÁRI SÁNDOR énekes műsora

A rendezvényre nagyon sok szeretettel várjuk!
A rendezvény megtekintése ingyenes.
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Eddig – munkája miatt – nem je-

lent meg az üléseken, de január 

27-én jelen volt és le is tette kép-

viselői esküjét az apátfalvi testü-

leti ülésen Varga Péter (független) 

képviselő. 

 � A testületi ülés elején tett esküt Kere-
kes Józsefné, a helyi választási bizottság 
elnöke és a testület előtt Varga Péter (füg-
getlen) települési képviselő.

 � A testület elfogadta a nemzeti, álla-
mi és községi ünnepek megemlékezések 
programtervezetét. Szekeres Ferenc meg-
kérte a kisebbségi önkormányzatokat, ci-
vil egyesületeket, hogy gondolkozzanak el 
arról, hogyan tudnának bekapcsolódni az 
ünnepekbe.

 � Langó Csaba művelődésszervező el-
mondta, az előző évekre épülnek a ren-
dezvények, június 23-ra idén terveznek 
egy tűzugrást, egy TOP-os pályázatnak 
köszönhetően. Ez a helyi identitást erősítő 
rendezvény, a Bökény Népe javaslatára. Az 
egyházi rendezvények közül búzaszentelés 
április 26-án lesz, a Langó kápolna búcsúját 
pedig augusztus 2-án vagy 9-én tartják. A 
terményszentelőt szeptember 6-ra tervezik.

 � A testület elfogadta az Apátfalvi Ér-
téktár Bizottság tavalyi munkájáról szóló 
beszámolót. Az értéktár bizottság beszá-
molójából kitűnt, a bizottság mozgalmas 
éve tud maga mögött, májusban öt újabb 
értéket vett fel a bizottság, s több javaslatot 
is adtak, bemutatták a 88 oldalas Apátfal-
vak értékei, Apátfalva Települési Értéktár 
című könyv.
Vargáné Nagyfalusi Ilona elmondta, 2014 
óta működik a jelenleg öttagú bizottság. A 
tagok önkéntesen és díjazás nélkül végzik 
munkájukat. Feladata csak a döntés lenne, 
azaz, hogy a javaslatot alapján eldöntse, 
hogy a beadandó javaslat érték vagy sem. 
Így ők állítják össze az értéktárral kapcso-
latos javaslatokat. Kiemelte: régóta dédel-

getett álmuk egy tájház, de legalábbis egy 
gyűjtemény létrehozása. Hangsúlyozta, 
hogy az utolsó órában vannak, még van-
nak a házakban összegyűjthető régi dolgok. 
Még néhány házon fellelhetők az apátfalvi 
házoromzatok, ezek megóvásában kellene 
segíteni a tulajdonosokat. Akár lakkozás-
sal is. De terveznek egy apátfalvi fény-
képalbumot, melyet a helyi családok régi 
fényképeiből állítanának össze.
Szekeres Ferenc polgármester szerint a 
bizottság a térségben is kiemelkedő mun-
kát végez, több környező önkormányzat is 
mintának tekinti a munkáját és segítséget 
kér tőlük.

 � Varga Péter képviselő szerint is szükség 
volna egy tájházra a faluban. A Rákóczi ut-
cai óvoda melletti házat a szegedi múzeum 
munkatársai néhány évvel ezelőtt meg-
nézték, több másikkal együtt, s alkalmas-
nak találta azt tájháznak. Azt is elmondta, 
hogy az Apátfalvi Tűzoltó Egyesület tagjai 
is érdemesnek tartják tevékenységük meg-
őrzését. A régi tűzoltóautót lehetne restau-
rálni – mondta.

 � A testület döntött arról, hogy változta-
tás nélkül fenntartja a cigány és a román 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
megállapodásokat, illetve elfogadta a lejárt 
határidejű határozatokról, illetve az átru-
házott hatáskörben hozott szociális dönté-
sekről szóló jelentéseket.

 � Az Alföldvíz Zrt. az 1,7 milliárdos 
vesztesége miatt azzal kereste meg a tu-
lajdonos önkormányzatokat, hogy segít-
senek a tőkeemelésben 14 ezer forintos 
részvények vásárlásával. Szekeres Ferenc 
elmondta, a községnek nem áll módjában 
hozzájárulni az alaptőke emeléshez. A tes-
tület döntött arról, a bizottsági határoza-
toknak megfelelően, nem kíván törzsrész-
vényt vásárolni.

 � Az Apátfalvi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat azt kérte a községi 

önkormányzattól, hogy anyagi erővel já-
ruljon hozzá a cigány tánc- és zene okta-
tásához. Raffai János, a cigány nemzeti-
ségi önkormányzat elmondta: heti három 
alkalommal közel negyvenen járnak a 
közösségi házba. De tervezik egy időseb-
bekből álló folklórcsoport létrehozását is. 
A nemzetiségi elnök hangsúlyozta hogy 
a korábbi testülettől eltérően a képviselői 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. január

SZÜLETÉS:
01.04.: Gombkötő Lia
Édesanyja: Bárdos Szilvia
Édesapja: Gombkötő Gábor
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 88.

01.04.: Gombkötő Dorka
Édesanyja: Bárdos Szilvia
Édesapja: Gombkötő Gábor
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 88.

01.23.: Bencze Zétény János
Édesanyja: Varga Mónika
Édesapja: Bencze János
Apátfalva, Széchenyi István utca 99. 

HALÁLESET:
Ördögh Ferenc Apátfalva, Arany J. u. 
15. Élt.: 81 évet
Langó Márton Apátfalva, Tanya 19. 
Élt.: 78 évet
Aigner Béláné (Laisz Julianna) Apát-
falva, Kossuth u. 159. Élt.: 68 évet
Kerekes Andrásné (Faragó Piroska) 
Apátfalva, Széchenyi u. 55/A. Élt.: 78 
évet
Rácz Sándor Apátfalva, Kereszt u. 79. 
Élt.: 68 évet
Sóki Mária Apátfalva, Cservölgy ta-
nya 391. Élt.: 59 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés nem volt januárban.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
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tiszteletdíjukat is a cigányok támogatására 
fordítja.
A testület arról döntött, hogy támogatás-
ként nem tudja biztosítani ezt az összeget, 
kérte, hogy azt a községi önkormányzattól 
kapott működési kiadásaiból, feladatala-
pú támogatásból valamint pályázatokból 
finanszírozza.

 � Varga Péter interpellációjában kér-
te, hogy papíros helyett emailban küldjék 
ki a testületi anyagokat, illetve kerüljenek 

fel az előterjesztések és a jegyzőkönyvek, 
Apátfalva honlapjára.

 � Szekeres Ferenc polgármester és Szé-
nási Hanna jegyző elmondta: az előző cik-
lusban is mentek ki anyagok emailben. Az 
informatikust már megbízták a feladattal 
és a biztonsági előírásokat betartva a hon-
lapra is felteszik majd az anyagokat.

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

Január hónapban a képviselő-testület há-
rom ülést tartott, melyen a képviselők 
megjelenése a következő volt:

Szekeres Ferenc 3 alkalom
Kiszely János Pálné 2 alkalom
Antalné Bíró Rita 3 alkalom
Antal Sarolta 3 alkalom
Herczegné Jáksó Anita 3 alkalom
Nándori Gábor 3 alkalom
Varga Péter 2 alkalom

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és családját

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Ideje: 2020. február 25. (kedd) 15 óra
A megemlékezés helyszíne: SZEFO előtti tér

Himnusz

Ünnepi beszéd: 
Szekeres Ferenc polgármester

Ünnepi műsor: 
Dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató 

Szabó Jázmin fuvola és Sztáncs Martin klarinét, 
felkészítő pedagógus: Mátó Mátyás

Koszorúzás az emléktáblánál

Szózat

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalva Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 

a 2020. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó 
és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje: 2020. március 16.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Meghívó meleg-
étel osztásra

Apátfalva Község Önkormányzata és Apátfalva 

Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

2020. február 29-én szombaton 11 órától 
ingyenes melegétel osztást szervez a Faluházban.

Menü: Hagymás resztelt máj tört burgonyával

Ételhordót mindenki hozzon magával!

Mindenkit szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI 
HIBABEJELENTŐ 

VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél 
hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érin-
tő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.
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Apátfalva 2019-es eredményeinek 
összefoglalója

Örömmel és büszkén tekinthetünk 

vissza a 2019-es évre, hiszen ismé-

telten sikeres időszakot zártunk 

Apátfalva életében.

Befejeződött a Külterületi közút fejlesztése, 
Magyarcsanáddal konzorciumban. A pro-
jekt teljes költsége 117.647.022 forint volt. 
Az érintett útszakaszról több mint tíz gaz-
dálkodó telephelye, művelt földje érhető 
el. Az érintett útszakaszról megközelíthető 
gazdaságok működését segíti elő az útfelújí-
tás, amely biztosítja számukra a könnyebb 
közlekedést, megkönnyíti a beszerzett és 
termelt áruk mozgatását, szállítását. Az út-
felújítással javult az út vízelvezető képessége, 
és téli időszakban könnyebben takarítható. 
Az útszakaszról így jól megközelíthető az ún. 
Kun kereszt, amely Magyarcsanád egyik ne-
vezetessége. (A kereszt keletkezését a 16. szá-
zadra teszik.) A fejlesztés két település közös 
beruházásaként valósult meg.
Kültéri kondiparkot létesítettünk Apátfal-
ván: a sportpark 9 millió 389 ezer forint-
ból valósulhatott meg a Hunyadi utcai ját-
szótérnél. Népszerű a létesítmény, minden 
korosztály szívesen használja.
2019. június 23-án a román vérengzés 
100. évfordulója időpontjához igazítottuk 
a „Koszorúzó honvédet” ábrázoló I. világ-
háborús emlékmű avatását, amelynek 
felújítására 4,6 millió forintot nyertünk. 
A  felújított I. Világháborús emlékmű tal-
pazatán 173 hősi halott neve, a hátoldalára 
a román vérengzés 61 apátfalvi áldozatá-
nak neve került felvésésre.
Átadásra került az M43-as gyorsforgalmi út 
nagylaki, keleti elkerülő szakasza. A közel 
2,5 kilométeres új szakasszal és a régi 3 ki-
lométeres bekötőút felújításával és kiszéle-
sítésével szó szerint fellélegezhet Apátfalva, 
Magyarcsanád és Nagylak lakossága. A be-
ruházás révén Apátfalván és a másik két 
településen csillapodott a forgalom: bizton-
ságosabb, csöndesebb és tisztább levegőjű 
környezetben élhetnek az emberek. A hazai 
forrásból megvalósuló beruházás több mint 
3,3 milliárd forintba került. Ez  azt jelenti, 

hogy Apátfalva minden lakójára – csecse-
mőtől az aggastyánig – több mint 650 ezer 
forintnyi fejlesztési forrás jutott, pusztán az 
elkerülőút megépítése révén.
Befejeződött az önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése Apátfalván. 
184  millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk el önkormányzati 
épületeink energetikai korszerűsítésé-
re. A projekt célja volt, hogy elősegítse a 
beruházással érintett épületek racionális 
energiagazdálkodását, megújuló energia-
forrásokat hasznosítson, csökkentse az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. A pro-
jekt keretében öt épület energetikai kor-
szerűsítése valósult meg, a Dózsa, Rákóczi 
és Maros utcai óvodák, a Polgármesteri 
hivatal és a sportpálya öltözője. Az önkor-
mányzat önerőből valósította meg a belső 
felújításokat, a festéseket a sportpályánál 
pedig az öltözők és a kiszolgáló helységek 
kialakítását.
Árvízvédelmi védvonalak fejlesztése pro-
jektnek megkezdődött a kivitelezése, a pá-
lyázat Apátfalvát is érinti több fejlesztéssel, 
1,5 milliárd forint összegben. (A projekt 
fizikai befejezésének határideje 2020 októ-
ber 7-re módosult.)
A Magyar Labdarúgó Szövetség 55 millió 
forint összegben támogatta az Apátfal-

va  SC Labdarúgó Sportegyesület sportfej-
lesztési programját, amelyet élőfüves pálya 
felújítására adott be. A pénzügyi támoga-
tás 38 millió forint TAO támogatásból és 
17 millió forint önrészből valósult meg. Az 
önrészt Apátfalva Község Önkormányzata 
biztosította.
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Leader 
Egyesület tagjaként a Vidékfejlesztési Prog-
ramban, „A lakosság életminőségének és 
egészségi állapotának javítása” felhívásban 
háziorvosaink és fogorvosi ellátás számára 
orvosi eszközökre pályázatot nyújtottunk 
be, 7.358.600 forint értékben és nyertünk 
meg. (A beszerzéshez szükséges önerőt, 
258.600 Ft-ot az önkormányzat biztosítot-
ta) Az orvosok 24 órás vérnyomásmérőt, 
boka- kar indexmérőt, egy garnitúra XL 
mandzsettát (csővel) és egy Multidoppy 
érdoppler készletet, azaz egy érrendszeri 
diagnosztikai, hordozható készüléket, míg 
a fogászat a legmodernebb Trident panorá-
maröntgent kapott a pályázatból.
A Belügyminisztérium szociális célú tüze-
lőanyag támogatására 7.103.110 forintot 
kaptunk, amelyből 316 lakosunknak tud-
tunk kiosztani keménylombos tűzifát.
A Start Értékteremtő közmunka Apát-
falván jól működik, 2019-ben több mint 
153  millió forintot kaptunk (belvízelveze-
tés, belterületi utak karbantartása, mező-
gazdasági program, állattartásra, varroda, 
betonelem gyártás, utcabútor gyártás). 
Természetesen idén is pályázunk a start 
mintaprogramokra, hiszen az a 100 fő 
apátfalvi lakosunk, akiknek munkát biz-
tosítunk, erre nagyon számít, hiszen szá-
mukra ez biztosítja a megélhetést.
Önkormányzatunk nagyon sok segítséget 
kapott az önkéntes munkát végző lakosok-
tól, a vállalkozóktól és a civil szervezetek-
től. Reméljük, hogy ebben az évben is to-
vább fejlődik összefogásunk és egyre több 
lakossal dolgozhatunk közösen Apátfalva 
fejlődésén.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
illetékességi területén működő járási hivatalok szakmai feladatel-
látásának racionalizálása érdekében a települési ügysegédek tevé-
kenységét 2020. február 1. napjától a kormányablak busz veszi át.

Az ügyfélfogadás 2020. március 1. napjától lép életbe.

Apátfalván minden hónap második szerdáján 
13.00 és 15.00 között várja ügyfeleit a kormányablak busz a 
Polgármesteri Hivatal előtt (6931 Apátfalva Templom u. 69).

Első alkalom: 2020. március 11. 13.00-15.00 között

Hivatalunk által biztosított szolgáltatások vezérelve, hogy ügyfele-
ink egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ennek kereté-
ben fontos célunk, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő 
ügyfeleink is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsola-
tos ügyeiket elintézni és ne kelljen beutazniuk a járásközpontok 
kormányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így Mobilizált kormány-
ablak ügyfélszolgálat (KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási 
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormány-
ablak buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai teljeskörűen 
elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, valamely 

kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek lesznek hely-
ben. A kormányablak busz által tehát jelentős mértékben növeljük 
a helyben intézhető ügyek számát a kisebb települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő 7.00-17.00
kedd 8.00-12.00

szerda 8.00-16.00
csütörtök 8.00-18.00

péntek 8.00-12.00

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott

Közös hivatalt működtet 
Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak

Január elseje óta Apátfalva köz-

ponttal közös hivatal működik 

a három településen. Az ügyei-

ket a nagylakiak azonban tovább-

ra is Nagylakon, a magyarcsanádi-

ak Magyarcsanádon, míg az apát-

falviak Apátfalván intézhetik. Nem 

kell utazgatniuk.

Ez a változás a Nagylakon, Magyarcsaná-
don és Apátfalván élők számára reméljük 
nem fog különösebb változást jelenteni. 
Ez csak számunkra jelent annyit, hogy itt 
Apátfalván, a székhely településen lesznek 
a közös hivatal dolgozói számára olyan 
pluszfeladatok, melyek pénzügyi és sze-
mélyi jellegűek, de a települések lakói szá-
mára nem jelent különösebb fennakadást 

– mondta dr. Szénási Hanna. Az apátfalvi 
közös hivatal jegyzője hozzátette: – Ezen-
túl is mindenki a saját településén lévő 
községházán el tudja intézni az ügyes-ba-
jos, eddig is oda tartozó dolgait. Ugyanúgy 
és ugyanoda kell mennie az azonos ügyei-
vel, kérelmeivel mint eddig, ebben semmi 
sem változott.
A közös önkormányzati hivatal létrehozá-
sát nem a három érintett önkormányzat 
találta ki, hanem a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal jelölte ki Apátfalvát székhely-
településnek. A létrehozása oka egyszerű: 
hiába fejlődik dinamikusan Magyarcsa-
nád és Nagylak a két község lélekszáma 
így is kétezer fő alá csökkent, s a vonatko-
zó jogszabály szerint ugyanis az ilyen kis 

létszámú településeknek nem működhet 
önálló polgármesteri hivatala.
Az apátfalvi és a magyarcsanádi önkor-
mányzatok együttműködése az elmúlt 
időszakban kifejezetten jó volt, s ezen a 
közös hivatal vélhetően csak erősíteni fog. 
A valamivel több, mint négyszáz fős lélek-
számú Nagylak pedig szintén az apátfalvi 
közös önkormányzathoz csatlakozott.
A közös hivatal működtetésének egyik 
jele, hogy a januári nagylaki és magyar-
csanádi képviselő-testületi üléseken is 
Apátfalva (azaz a közös hivatal) jegyzője, 
azaz dr.  Szénási Hanna látta el a jegyzői 
teendőket.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Angol 
országismereti 
verseny Makón
A Makói Általános Iskola Bartók Szék-
helyintézménye 2020. január 30-án angol 
nyelvi országismereti versenyt rendezett 5. 
és 6. osztályos tanulók részére.

Az Apátfalvi Dózsa György Általános Is-
kolát 2 csapat képviselte.
Az 5. osztályos csapat (The Best Triplet) a 
3. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Ke-
rekes Anna, Kis Bence és Szögi Armand.
A 6. osztályos csapat (Babzsák Boys) az 5. 
helyen végzett, tagjai: Antal Balázs, Ber-
czán Áron és Kereszturi Barnabás.

A vetélkedő témája az Amerikai Egyesült 
Államok volt. A gyerekeknek 6 feladat-
ban kellett számot adni tudásukról: totót 
kitölteni, képről felismerni 17 híres ame-
rikai embert, felsorolni a tagállamokat, 
vaktérképen bejelölni országokat és váro-
sokat, megnevezni 26 nevezetes helyet az 
USA-ban és egy angol nyelvű dal szövegét 
kiegészíteni.
A térségi versenyen a következő isko-
lák vettek még részt: Kiszombori Dózsa 
György Általános Iskola, József Attila 

Gimnázium Makó, Almási Iskola Makó.
Gratulálunk iskolánk mindkét csapatának 
az elért szép eredményekhez!
Felkészítő tanár: Magyarné Sebők Mária

Az alsó tagozatos diákjaink januárban ese-
dékes szépíró versenyen vettek részt, me-
lyet hagyományosan a Makói Általános 
Iskola Bartók Tagintézménye szervez évek 
óta. A megmérettetésen a 2.a osztályból 
Farkas Danica és Vass Alexandra, a 3.a 
osztályból Bakai Dóra és Varga Zétény, a 
4.a osztályból Baka Viktória és Jung Kris-
tóf vett részt. A népes versenyen nem si-
került a dobogós helyezés, de gyerekeink 
nagyon szépen teljesítették a feladatokat. 
Felkészítő nevelőik Fazekas Gizella, Tóth-
Restás Mariann és Csávás Antalné voltak.

2020. január 31-én megtisztelő felkérés-
nek tett eleget iskolánk Tér táncos csapata 
és a gyermek citera csoport. A Budapesti 
Fesztiválzenekar első adománygyűjtő bál-
jának meghívott vendégeként léphettek fel 
a gyerekek a Budai Vigadóban megtartott 
exkluzív eseményen. Erre az alkalomra a 
Tér Tánc koncerten részt vevő közel 500 
gyerek közül egyedül a mi gyerekeinket 
hívták meg fellépni. Kissé megilletődve 
léptünk be a Hagyományok háza kapuján, 

mert a környezet egy főúri palotához illő 
környezetben volt. A fellépés előtt meg-
csodálhattuk a bálterem berendezését, 
bejárhattuk a színpadot, és volt idő még 
egy kis próbára is. A gyerekekkel a kon-
cert előtt megcsodálhattuk a fővárost es-
ti fényekben pompázva: a Parlamentet, a 
Lánchidat , a budai várat és a Citadellát. A 
bál a 20-as éveket idézte fel. Az este házi-
gazdája Fisher Iván volt. Nagy izgalommal 
készültek a gyerekek Csenteri Andrea, Vá-
ri Gabriella és Csomor Nóra vezetésével. 
Csodálatos este volt és hatalmas élmény!
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A tanuláson túl

Az idei év egy nagy fordulópont volt a mi 
csapatunknak, mert a nyári szünet után 
nagy lendülettel fogtunk neki a DÖK-kel a 
számomra már utolsó apátfalvi tanévnek…

A tavalyi évből tanulva idén már időben 
elkezdtük szervezni a DÖK-ös programo-
kat. Az első versenyünk nagy mérföldkő 
volt nekünk, mert ez volt az eddigi legösz-
szetettebb kihívásunk, amit összesen he-
ten készítettünk elő és valósítottunk meg. 
A januárban általunk megrendezett dél-
után neve „Mindent vagy semmit” lett, ami 
egy osztályok közötti vetélkedő volt.
Olyan megpróbáltatásokkal kellett szem-
benézniük a csapatoknak, amire nem biz-
tos, hogy számítottak. Hisz tótágasra kel-
lett állítaniuk az iskolát, illetve körbe kel-
lett utazniuk a világot, és ez csak a jéghegy 
csúcsa volt…

A „műsorvezetőnk”, Tóth László tanár úr, 
felszította a hangulatot, majd egy kvízzel 
el is kezdődött a délután, amiben a taná-
rainkról tudtunk meg érdekességeket, és 
Guinness-rekordokkal ismerkedtünk meg. 
De csak ezután kezdődött a java, amikor a 
csapatok meserészleteket szinkronizáltak 
és Mission: Impossible kihívásokat oldot-

tak meg. (Az Arktiszra is el kellett jutnia a 
hatodik osztálynak.)
A záró finálé pedig a közös Activity volt, 
ahol mindenkinek mosolyt csalt az arcára 
néhány félresiklott mutogatás, legyen szó 
akár a csajozós szövegekről, akár a tanárok 
jellemző mondatairól.
Büszkék vagyunk, hogy egyre sikereseb-
ben meg tudjuk valósítani a céljainkat. 
Szeretnénk a második félévet még tartal-
masabbá tenni.

Fazekas Andrea 
DÖK elnök

Makói Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény apátfalvi 
hangszeres 
tagozatának félévi 
meghallgatása

2020. január 31-én rendeztük meg a Ma-
kói Művészetoktatási Intézmény Apátfalvi 
Tagozatán tanuló hangszeres diákjainak 
félévi meghallgatását. 9 hegedűs, 1 bari-
tonkürtös, 1 harsonás, 3 fuvolista és 11 
furulyás növendék mutatta be a tanév el-
ső félévében szerzett tudását. A gyerekek 
felkészítő tanárai: Kocsis Katalin, Sasvári 
Csaba és Radácsi Genovéva. A meghall-
gatáson változatos zenei élményben része-
sülhettünk, hiszen hallhattunk a kezdők-
től szép kis gyermekdalokat, míg a már 
több éve hangszeren játszó növendékeink 
bonyolultabb műzenei alkotásokkal is 

megörvendeztettek bennünket. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy minden tanuló szépen 
felkészült, csodálatos kis vizsgalapokat ké-
szítettek és színvonalas előadást nyújtottak. 
A meghallgatásra eljött a Művészeti Iskola 
Tagintézményvezetője – Szilágyi Réka–, 
aki a szép délután végén megdicsérte a ta-
nulókat és meghívta őket egy bemutatko-
zó fellépésre a makói Hagymaházba.

Kocsis Katalin ének-zene tanár

Január 29-én iskolánkban járt a Szege-
di Tudástár. Hány lába van a százlábú-
nak? Hány sólyomféle él Magyarországon? 
Hogy néz ki az antimonit? Hogy készül a 
durranógáz? A Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Pedagógusképző Ka-
rának épületében található különleges 
természettudományos gyűjtemény meg-
látogatása során sok-sok más informá-
ció mellett ezekre a kérdésekre is választ 
nyerhetünk. A korábbi főiskola és jogelőd-
je által több mint 130 éve megalapozott 
gyűjtemény herbáriumában és állattani 
részlegében több mint 10000 faj kerül be-
mutatásra, ezt a hatalmas kincs a Magyar 
Kulturális Örökség részét képezi. A Tudás-
kapu a múzeumok elzártsága helyett inter-
aktív foglalkozásokra, bemutató órákra 
várja az érdeklődőket. A látogatócsopor-
tok igényük szerint választhatnak különfé-
le témakörökből (matematika, kémia, fizi-
ka, földrajz, technika), a gyűjtemény szak-
emberei 45 perces modulokban vezetik be 
hallgatóságukat a természettudományok 
érdekes rejtélyeibe. Ennek keretében jár-
tak iskolánkban is a Tudástár munkatársai, 
akik első alkalommal a csillagászat és a fi-
zika rejtélyeibe kalauzolták gyerekeinket. 
Látványos fizikai kísérleteket tekinthettek 
meg és próbálhattak ki a gyerekek. A kö-
vetkező alkalommal pedig robotikával és 
biológiával folytatódik a közös munka.
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BÍBIC OVIS HÍREK

Jubileumi jutalom az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és Bölcsődében

2020. január 21–én Pintér Györgyné Marika dajka né-

ni jubileumi jutalmat vehetett át a harmincévi közal-

kalmazotti jogviszonyban eltöltött évei után. A daj-

ka az óvónő jobb keze, munkájával segíti, támogat-

ja a gyermekek gondozását, nevelését. Marika lelki-

ismeretes, emberséges munkáját, Szekeres Ferenc 

polgármester a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott jubileumi jutalom átadá-

sával köszönte meg. 

Magam és kollégáim nevében kívánok Marikának jó egészséget, 
elkövetkezendő nyugdíjas éveihez élhető, emberi jövőt!

Luczó Anikó 
intézményvezető
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„Adni jó!”
Ruha- és játékbörze az 

Apátfalvi Bíbic Óvoda és 

Bölcsődében

Intézményünk 2019. őszén 
csatlakozott a „Fogadj örökbe 
egy ovit!” mozgalomhoz. Ha-
marosan többen, örökbefoga-
dóként kerestek fel bennünket, 
kik felajánlották adományaikat. 
Az örökbefogadók – magán-
személyek – az ország külön-
böző pontjairól (Vác, Várpa-
lota, Érd, Szeged) személyesen, 
illetve postai úton juttatták el 
ajándékaikat hozzánk.
„Örökbefogadó” támogatóink: 
Csicsai Linda, Fodor Kriszti-
na, Burján Mónika, Herszényi 
Krisztina, Potoczki M. Ilona, 
Vízvári Judit, Szikovanyecz Péter.
Az ő támogatásaiknak köszön-
hetően gazdagabb tartalom-
mal telhettek meg karácsonyi 
cipősdobozaink is. Ezt köve-
tően a börzét két ütemben, két 

alkalommal rendeztük meg. 
Először az óvodapedagógusok, 
kisgyermeknevelők válogat-
hattak a felajánlott játékokból, 
ruhaneműkből, lábbelikből, 
melyek intézményeinkbe, óvo-
dai, bölcsődei csoportjainkba 
kerültek. 2020. január 30-án, 
külső helyszínen – a Faluház-
ban – került megrendezésre a 
családok, szülők számára „ru-
ha- és játékbörze” programunk. 
Elsődlegesen a hátrányos hely-
zetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben része-
sülő gyermekek szüleit szólítot-
tuk meg e rendezvényünkkel. 
Összességében elmondható, 
hogy ez az új kezdeményezés 
nagyon jól sikerült intézmé-
nyünkben. A gyermekek, a 
szülők, a pedagógusok öröm-
mel fogadták és használatba 
vették a játékokat, tisztálkodási 

eszközöket, ruhákat, cipőket. 
A  családok támogatásának e 
formáját szívből köszönték a 
börzén részt vevő szülők. 
Magam és kollégáim nevében 
szeretném még egyszer meg-
köszönni a fent említett „örök-
befogadó” támogatóink szív-

ből jövő szeretetét, önzetlen 
segítségét!
Köszönjük Apátfalva Község 
Önkormányzatának, hogy he-
lyet biztosított a rendezvény 
lebonyolításához.

Luczó Anikó 
intézményvezető

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
VÁLTOZÁS!

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község 
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány az idén 2020. február 
23-án vasárnap tartja Farsangi bálját! Első plakátunkon – 
a januári Apátfalvi Hírmondó újságban – megjelent időpontot, 
mely sajnos a böjti időszakba került, módosítottuk! Én, Luczó 
Anikó, az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-
je, ha vallásában megsértettem valakit a község katolikus hit-
közösségében – a böjti időszakra tervezett időponttal, – attól 
elnézést kérek!

Kívánok mindenkinek jó egészséget, örömöt, boldogságot a 
báli időszakra!

Luczó Anikó 
intézményvezető 

Tisztelt adófizető Polgárok! 

Az "Apátfalva Község Óvodásaiért"  

Közhasznú Közalapítvány  

kéri a tisztelt adófizetőket, 

 ajánlják fel adójuk 1% - át Alapítványunk részére,  

ha még nem tették meg más Alapítvány vagy Társadalmi Szervezet részére. 

A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. 

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 4 5 5 5 9 1 - 1 - 0 6  

A kedvezményezett neve: 

"Apátfalva Község Óvodásaiért 

 Közhasznú Közalapítvány". 

 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. 

Tel.: (06-62) 260-052       06-20-2500767 

Email: apatovi@freemail.hu 
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Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány 

szeretettel meghív mindenkit 2020. február 23-án (vasárnap) az 

OVI FARSANGRA! 
Helyszín: a Faluház nagyterme 

Gyülekező 14 órától 

 Nagycsoportosok farsangi műsora 
 Zene, Tánc 

 Szülők tánca 
 Jelmezesek felvonulása 

 Tombola 
 Csillámtetoválás, arcfestés 

 Üdítő, szendvics, farsangi fánk, süteményárusítás 

Luczó Anikó     és       Faragó Erzsébet 
intézményvezető                alapítványi elnök 

BELÉPŐ: KI MIT SZÁN! 

 

Tisztelt Támogató Partnerünk! 
Régi hagyományunkat megőrizve az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány  

2020. február 23-án, vasárnap 14.30 órai kezdettel a Faluház nagytermében ismét megrendezi Farsangi-bálját.  

A bál színvonalas megrendezéséhez felajánlásokat gyűjtünk. Anyagi illetve tárgyi (játék), támogatást is elfogadunk. 

A felajánlások egy részét a jelmezesek díjazására, játékok, tombola tárgyak vásárlására fordítjuk. 

 

Kérjük, támogasson bennünket! 

 

Felajánlását megteheti személyesen a következő címen:  

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde,  

Apátfalva, Maros u. 43., 

 

vagy Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány számlaszámán:  

56900123-10002759. 

 

Segítségét köszönjük, bízunk támogató szándékában! 

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Farsangi-bálunkra! 

Megjelenésére számítunk! 

Tisztelettel: Luczó Anikó (intézményvezető) és Faragó Erzsébet (alapítványi elnök) 
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VI. Hagyományőrző csoportok 
találkozója

Január 18-án szombaton került sor 

a VI. Hagyományőrző csoportok 

találkozójára a Faluházban. A dél-

után Vargáné Antal Ilona „Kedves 

és fájó emlékeim” című könyvének 

átadásával indult. Majd ezt köve-

tően mutatkoztak be a csoportok 

a színpadon.

A Himnusz közös eléneklése után Szekeres 
Ferenc polgármester úr és Horváth Csabá-
né az Apátfalvi Hagyományőrző csoport 
vezetője is köszöntötte a megjelenteket. A 
csoportvezető barátként üdvözölte a meg-
jelent fellépőket és kiemelte, a találkozó 
idén nem csak a magyar hagyományokra 
épül, hanem egy kulturális kavalkád.
Első fellépő a helyi Hagyományőrző cso-

port volt, akik régi farsangi népszokásokat 
mutattak be. Őket követte a „Zombortánc” 
csoport, akik vidám rock and rollt és paso-
doblet táncoltak. A magyar kultúra napja 
előtt tisztelegve Szekeres Mihályné a ME-
NYUKE csoport vezetője, Asztalos P. Kál-
mán „Vágy” című versének értelmezését 
olvasta fel. A Csanádpalotai Búzavirág Nép-
dalkör az idei alkalomra nótacsokorral szó-
rakoztatta a közönséget. Klárafalvi Vagány 
Nagyik csoportja is ellátogatott Apátfalvára. 
Előbb a Humor duó férfi formációjuk mu-
tatkozott be, akik humoros népdalokat adtak 
elő, majd a nagyik egy sváb korsós tánccal 

örvendeztették a megjelenteket. Királyhe-
gyesi Csurgó Hagyományőrző Néptánccso-
port vajdaszentiványi verbunkot, kalocsai 
karikázót és sárközi ugróst mutatott be. Fe-
rencszállásról is érkezett egy Country tánc-
csoport, akik két koreográfiát is előadtak. A 
délutánt a Kerekes Márton Népdalkör és Ci-
terazenekar zárta, akik galgamenti és szüreti 
dalokat énekeltek. Az estét ízletes vacsora és 
baráti beszélgetések zárták.
Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben köszönjük mindenki munkáját, akik 
hozzájárultak a rendezvény lebonyolításá-
hoz. Külön köszönet illeti a csoportveze-
tők és fellépők munkáját.

Fekete Irén
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A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 

meghívja Önt és kedves családját a 
2020. február 14-én tartandó ROMA FARSANGRA. 

 
(A részletek facebook-on lesznek elérhetőek 

az APÁTFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKOR-
MÁNYZAT oldalán.)

December elején megalakult 
a roma klub és folklór csoport is

Első körben egy kisebb lét-
számmal működött és indult 
be, de miután híre ment és 
kapott egy kis reklámot, az-

után futótűzként terjedt a 
hír, hogy létezik egy ilyen 
zenés-táncos-hangszeres-játé-
kos-beszélgetős roma klub a 

roma közösségi házban, ahol 
jókedvvel lehet ápolni hagyo-
mányainkat-kultúránkat, ahol 
új barátságok is születhetnek. 
Mostanra nagyon nagy lét-
számra duzzadt ez a kis közös-
ség, és további gyerekek, fiata-
lok, felnőttek is érdeklődtek 
és csatlakoztak is. Az állandó 
résztvevők és hallgatók száma 
jelenleg megközelíti a 30-40 
főt alkalmanként. További je-
lentkezőket és érdeklődőket is 
szívesen fogadunk.
A jövőben szeretnénk a közös-
ségi házunkat jobban felsze-
relté tenni tárgyi eszközökkel 
is, ami még ebben a hónapban 
meg is fog történni, de mos-
tanra már internet és telefoná-

lási lehetőség is adott minden 
roma számára, ha bármit sze-
retnének intéztetni vagy intéz-
niük kell. A fogadóóráinkat is a 
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Ismételten ruha- és játékosztást tartottunk január végén közösségi házunkban a Ma-
gyar Vöröskereszt jóvoltából, ami már az előzőekhez hasonlóan nagy érdeklődést vál-
tott ki, sokan eljöttek. Köszönet a Magyar Vöröskeresztnek.

Kedves Olvasó!
Lassan elhalványulnak a karácsonyi fények, 
és szívünkben, lelkünkben lehet, hogy már 
csak egy-egy halvány emlék maradt meg.
Ne engedjük meg magunknak, hogy a 
„szürke hétköznapok” valóban hatalmuk-
ba kerítsenek bennünket! Amikor ezeket 
a sorokat olvassuk, még javában farsang 
idejét éljük, de már beleléptünk böjtelő 
havába.
Közeledik hamvazószerda, amelynek nap-
ja meghirdeti számunkra a húsvéti ünnep 
előtti 40 nap kezdetét. A karácsony után 
a húsvét a keresztény ember legnagyobb 
ünnepe. Isten egyszülött fia emberi alakot 
vett föl, és mint testvérünk jelent meg az 
emberek fiai között.
Ne engedjük, hogy szürkék legyenek nap-
jaink, hiszen február hónapban is olyan 
sok szép ünnep van, amely lelkünk feltöl-
tődését szolgálja. Mindjárt a hónap elején,–
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe. Urunk bemutatása a templomban 
Az agg Simeon a Megváltót váró Izrael ne-
vében hódolt a gyermek Krisztusnak és 

egyben prófétai lélekkel megjövendölte 
Szűz Máriának jövendő földi sorsát, hogy 
lelkét sokszor tőr járja majd át.
Február 3-án Szent Balázs püspök és vér-
tanú ünnepe. Eredetileg orvosi gyakorla-
tot folytatott. Jámborsága olyan példamu-
tató volt, hogy társai lelkük pásztorává vá-
lasztották. Egyszer meggyógyított halszál-
kától fulladozó gyermeket is, és a püspök 
halála előtt ígéretet kapott Istentől, hogy 
mindazok, akik főleg torokfájásban az ő 
közbenjárását kérik biztos meghallgatásra 
remélhetnek.
Február 11-én a Boldogságos Szűz Mária 
Lurdes-i megjelenése. A szeplőtelen fo-
gantatás dogmájának kihirdetése. Az egy-
ház az ünnep tiszteletére lurdes-i kilence-
det végez.
Február 14-én Szent Cirill és Metód püs-
pökök a szláv nyelvben járatos hittérítők.
Február 24-én a Szent Mátyás apostol ün-
nepe. Júdás helyének betöltésére gyűltek 
össze az apostolok és imádkozásuk után 
sorsot vetettek a két jelöltre Józsefre és 

Mátyásra, a sors Mátyásra esett.
Február 26. HAMVAZÓSZERDA. Szigo-
rúan böjti nap. Elkezdődik a húsvétra való 
készület ideje. Figyeljünk oda mindennap 
arra, hogy testben és lélekben az ünnepi 
előkészület hassa át napjainkat. A polgá-
ri élet néha nehézségek elé állít bennünket, 
de legyünk hittel megerősödve jó dön-
tést hozó keresztények. Hamvazószerdán 
17 órakor lesz szentmise, utána lesz a ham-
vaszkodás. Azok akik nem tudnak eljönni 
szerdán a szentmisére, lehetőséget kapnak 
a hamvaszkodásra csütörtökön-pénteken-
szombaton és vasárnap a szentmisék után. 
Nagybőjtben minden pénteken a szent-
mise előtt 16.30-kor lesz keresztúti ájta-
tosság. A nyári időszámításra való áttérés 
után 17.30-kor kezdődik majd a keresztúti 
ájtatosság. Minden vasárnap 9.30-kor van 
ünnepi szentmise.
Minden kedves olvasónak Isten kegyelmé-
vel vezérelt szép napokat kívánok!

dr. Langó Julianna

közösségi házunkban tartjuk meg minden 
hónapban.
A nem megszokott módon a roma képvise-
lők nem kívánják felvenni, megszavaztatni 
tiszteletdíjukat, hanem abból az összegből 
inkább bővítjük tárgyi eszközeinket, és 
programok megvalósítására fordítjuk.
A 2020-as évben is próbálunk sok prog-
ramot, rendezvényt szervezni a romák ré-
szére, illetve a falu lakosainak. Apátfalva 
Község Cigány Nemzetiségi Önkormány-
zata, kulturális és táboroztatási pályázatot 
is adott be, ami reméljük, pozitív elbírálást 
kap. Roma Önkormányzatunk kiemelt 
célja, hogy jó együttműködéseket alakít-
son ki mindazon önkormányzati és állami 
szervekkel, intézményekkel, civil szerve-
zetekkel, amelyek céljainkkal egyetérte-
nek, és segítséget, támogatást is várhatunk 
tőlük a programok megvalósításához.

Raffai János István 
elnök
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FOCI HÍREK

A VII. Givaudan Téli Teremlabdarúgó 
Torna győztes csapata 

a CONTITECH-Apátfalva SC

A Nyílt kategóriában 11 csapat ne-

vezett. A csapatok egy ötös és egy 

hatos csoportba lettek sorsolva. 

Mindkét csoportból az első négy 

helyezett jutott tovább, majd a ne-

gyeddöntőben a csoportok helye-

zettjei keresztben mérkőztek meg 

az elődöntőbe jutásért.

A nyílt kategóriában a kezdeti várható 
eredményeket követte az igazi csavar. A 
negyeddöntők alkalmával szinte minden 
papírforma borult. Nem sok hiányzott a 
Givaudan és a Pupákok csapatának a bra-
vúrjához, míg a „búcsúból” visszatérő Old 
Boys legyőzte a torna végső győzelmére is 
esélyes romániai Nagylak csapatát. Majd a 

több sebből vérző Varga Caffe egy nagy-
szerű találkozón, meglepetésre kiharcolta 
a továbbjutást!
Az elődöntőben újabb szenzációs találko-
zót követően büntető rúgások után először 
jutott a döntőbe a Varga Caffe a vásárhelyi 
Czibó és Barátai együttesének legnagyobb 
bánatára. Az Old Boys részéről az újabb 
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FUTSAL DÖNTŐK 
APÁTFALVÁN

A Magyar Labdarúgó Szövetség Csongrád Megyei Igazgató-
sága a futsal UP döntőit az apátfalvi sportcsarnokban ren-
dezi az alábbi időpontokban:

2020. február 22. 08:00 – 10:30 
Apátfalva Sportcsarnok U13 Pótlás

2020. február 22. 11:00 – 14:00 
Apátfalva Sportcsarnok U9 „B” döntő

2020. február 22. 14:30 – 19:30 
Apátfalva Sportcsarnok U17 „A” döntő

2020. február 29. 13:00 – 18:00 
Apátfalva Sportcsarnok U15 „B” döntő

2020. március 1. 09:00 – 13:00 
Apátfalva Sportcsarnok U17 „B” döntő

2020. március 7. 09:00 – 13:00 
Apátfalva U11 „B” középdöntő

2020. március 7. 14:00 – 19:00 
Apátfalva U13 „B” középdöntő

2020. március 8. 09:00 – 13:00 
Apátfalva U13 „B” középdöntő

2020. március 8. 14:00 – 18:00 
Apátfalva U11 „B” középdöntő

2020. március 14. 09:00 – 13:00 
Apátfalva U11 „B” döntő

2020. március 14. 14:00 – 18:00 
Apátfalva U13 „B” döntő

Az Apátfalva SC 
Labdarúgó Sport-
egyesület bajnoki 

mentrendje
Február 29. FK.Szeged – Apátfalva SC
Március 8. HFC II. – Apátfalva SC
Március 14. Apátfalva SC – Deszk
Március 21. Balástya – Apátfalva SC
Március 28. Apátfalva SC – Üllés
Április 5.  SZVSE II. – Apátfalva SC
Április 12. Csengele – Apátfalva SC
Április 18. Tömörkény – Apátfalva SC
Április 25. Apátfalva SC – Sándorfalva
Május 2. Mindszent – Apátfalva SC
Május 9. Apátfalva SC – Baks
Május 16. Mártély – Apátfalva SC
Május 23. Apátfalva SC – Makó II.
Május 30. Apátfalva SC – Szentmihály
Június 6. Csanytelek – Apátfalva SC

Hajrá Apátfalva SC!

csoda elmaradt, hiszen az esélyesebb Con-
titech-Apátfalva SC együttese Juhász Jó-
nás góljaival a döntőbe került.
A bronz mérkőzésen nem érződött, hogy 
csalódott csapatok küzdöttek volna a pá-
lyán! Nagy iram és remek játék jellemezte 
a találkozót, ahol az utolsó pillanatokban 
egy Dunai László találat hozta vissza az 
esélyt az Old Boys csapatának. Nem is 
szalasztották el, a büntetőket követően a 
dobogó harmadik fokára az Old Boys lép-
hetett fel.
S jött a DÖNTŐ! Remek hangulat járta át 
a csarnokot! Olyan atmoszféra volt, ami a 
régi szép időket idézte! Majd felharsant a 
kezdő sípszó, s útjára indult a döntőben a 
labda. Jónás Juhász fejjel szerzett találatára 
Horváth Előd válaszolt! Izgalmas, remek 
félidőt láthattunk, ahol két fantasztikus 

csapat, csodálatos szurkolótáborral küz-
dött a dicsőségért.
A második játékrészben Béres Róbert talá-
latával újra előnybe került az apátfalvi csa-
pat, de egy óriási góllal Illés Dávid egali-
zálta az eredményt. A csapatok egyre ma-
gasabb hőfokon égtek, s meglepő módon 
egyre gyorsabb tempót diktáltak. Majd jött 
újra Juhász Jónás és védhetetlenül fejelt a 
hálóba, hiába tettek meg mindent Molnár 
Olivérék, nem sikerült az egyenlítés így a 
VII. Givaudan Téli Teremlabdarúgó Torna 
győztes csapata a CONTITECH-Apátfal-
va SC lett!
A torna végeredménye:

1. Contitech-Apátfalva SC
2. Varga Caffe
3. Old Boys
4. Czibó és Barátai

5. Nagylak
6. Django
7. Pupákok
8. Givaudan
9. Makói Roma Válogatott
10. Mannaház Söröző
11. Lángszórós Alakulat

A torna legjobb játékosa:
Horváth Előd (Varga Caffe)

A torna gólkirálya:
Puie Dan (Nagylak) 11 góllal

A torna legjobb kapusa:
Köteles Attila (Contitech-Apátfalva SC)

Hajdu Szilárd cikke alapján
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66 évesen vált íróvá az apátfalvi 
Ilonka néni

Január 18-án,szombaton mutat-

ták be Apátfalván „Kedves és fájó 

emlékeim” címmel Vargáné Antal 

Ilona legújabb könyvét. A két és 

fél kötetes szerző nyugdíjas korá-

ban fedezte fel az írás szépségét, 

azóta verseket, népszokásokat és 

fontos helytörténeti adalékokat 

önt sorokba.

Ilonka néni, ahogyan mindenki szólítja 
szülőfalujában, egy felkérés nyomán kezd-
te el gondolatait lejegyezni. A Bíbic könyv-
sorozat megalkotásához kerestek írókat, 
amelynek Gyí, paci, paripa! című, apát-
falvi népi játékokat bemutató kötetének 
összeállításával Vargáné Nagyfalusi Ilonát 
bízták meg. – Felkerestem idős néniket az 
anyaggyűjtéshez, így kerültem kapcsolat-
ba Ilonka nénivel, aki nemcsak elmondta, 
de papírra is vetette emlékeit a témában. 
Ezután kértük fel őt társszerzőnek is – ele-
venítette fel a fél kötet históriáját a telepü-
lés értéktár bizottságának elnöke, aki így 
fedezte fel Ilonka néni tehetségét.
Vargáné Antal Ilona írói pályafutása ezután 
önálló kötettel folytatódott, amelyben csa-
ládja történetét dolgozta fel. A Marosvidék 
füzetek részeként, 2009-ben jelent meg 
„Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései” 
címmel a mű. – A falusi mindennapoknak, 

szokásoknak és régi tevékenységeknek is 
emléket állító írás nagyon tetszett az olva-
sóknak, akiknek gyermekkoruk, nagyszü-
leik elevenedtek meg a sorokkal. Ennek 
a paraszti életmódot is bemutató gyűjte-
ménynek a legnagyobb értéke a szemléle-
tes írásmód és a személyesség – értékelt a 
szerkesztő. Vargáné Nagyfalusi Ilona hoz-
zátette, a most bemutatott új könyv foly-
tatása az előzőnek, amelyben tovább szövi 
családtörténetét a szerző, de új elemekkel, 
a 2. világháború helyi eseményeivel és ver-
seivel kibővítve.
A második kötet a „Kedves és fájó emléke-
im” címet kapta. – Édesapám azt tanította 

nekünk, bármi elveszhet, bárminket elvi-
hetik, de amíg a család tagjai egészségben 
megvagyunk, és össze tudunk fogni, addig 
nincs baj, nincs lehetetlen. Nekünk is, és 
más családoknak is tudni kellett többször 
újra kezdeni az életünket – jegyezte le elő-
szavában az író. A január 18-ai könyvbe-
mutatón a művet a család részéről Mátóné 
dr. Antal Júlia, valamint Szilágyi Sándor-
né, a Marosvidék Baráti Kör elnöke és Mé-
száros Ildikó lektor méltatta és ajánlotta a 
jelenlévők figyelmébe. A kiadványhoz a 
település nevében Szekeres Ferenc polgár-
mester gratulált.
Az önkormányzat támogatásával létrejött 
könyv megvásárolható a szerzőnél és az 
apátfalvi faluházban is.
Vargáné Antal Ilona 1934-ben született 
Apátfalván, szorgalmas földműves család 
harmadik gyermekeként. Már fiatal ko-
rában elsajátította a házimunka és állatte-
nyésztés tudományát. Iskolás évei szerette 
meg az irodalmat, de kiteljesíteni tanul-
mányait társadalmi okok miatt nem tudta. 
Az ezredforduló táján kapcsolódott be a 
Marosvidék folyóirat szerkesztői csapatá-
ba, emellett jelenleg is néprajzi és kézmű-
ves tevékenységeket folytat.

(www.makohirado.hu, 
Szabó Anita cikke alapján)
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Mátóné Dr. Antal Júlia beszéde, 

Vargáné Antal Ilona Kedves és fá-

jó emlékeim című könyvének be-

mutatóján.

Megtiszteltetés, hogy felkértek, pár szóval 
köszöntsem Ilonka nénit, a munkásságát, 
és elmondjam gondolataimat!
Nagy érdeklődéssel vettem kezembe és 
olvastam előző könyveit, nagyon tetszet-
tek, rengeteg gondolatot, érzést és emlé-
ket ébresztettek bennem. Számomra, és 
egész családom számára nagyon fontos a 
néphagyomány a múlt megőrzése. Sokan 
tudják, hogy hosszú évekig néptáncoltam, 
ami egy életre szóló szerelem lett, olyan 
értéket állított elém, ami nélkül most sok-
kal szegényebb lennék. Nagy örömet okoz, 
hogy mindkét lányom folytatja ezt az utat, 
néptáncosok, így a hagyományok tisztele-
te már az ő életük szerves részévé is vált.
A néphagyomány, a népi tudás a nemzeti 

műveltség tartozéka. A világ folyamatosan 
változik, fejlődik, és sajnos őseink tudása 
feledésbe merül. A hagyomány átadásának 
és átvételének a századokon át jól működő 
csatornái fokozatosan megszűnnek, szaka-
doznak. Főként a családi és rokoni kötelé-
kek lazulása, a korábbi lokális közösségek, 
csoportos munkaalkalmak, együttlétek 
ritkulása miatt. Régen a másod-, harmad 
unokatestvérek is összejártak, rengeteget 
beszélgettek, ismerték egymás problémáit, 
segítették egymást. Manapság az emberek 
gyakran már csak a közvetlen családtagja-
ikat ismerik, a rokonok elmennek egymás 
mellett az utcán.
Én még szerencsésnek érezhetem magam, 
hisz emlékezhetek arra, amikor nagyapám 
magamellé ültetett bennünket… csak any-
nyit kértünk „Tata mesélj nekünk!”
És ő elkezdte mondani, hogy hogyan is 
volt régen… Mesélt a katonaságról, a há-

borúról, a sebesüléséről, a fogságról, a fa-
luról, a régi életről…még Szellem Gyurká-
ról is. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy 
nem jegyzeteltem, és a történeteinek nagy 
része feledésbe merült.
Értékeink megőrzéséhez elengedhetetlen, 
hogy a múltat ismerjük. Sajnos, akik me-
sélni tudnának már nincsenek, vagy na-
gyon kevesen vannak közöttünk. Ezért 
fontos, hogy az utolsó pillanatban még 
összegyűjtsük az emlékeket, felkutassuk 
értékeinket. Ilonka néni, és az ő tudása 
hatalmas kincs, mely szerencsére, az ösz-
szefogó munka eredményeként biztosan 
megmarad az utókor számára.
Igaz, hogy Apátfalva múltjáról nagyon sok 
néprajzi munka született már, de azt gon-
dolom soha nem elég, mindig van valami, 
ami az előzőekből kimaradt. Minél több 
mindent össze kell gyűjteni, hogy a jövő 
nemzedékének legyen miből táplálkoznia.

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÁS
BABÁT VÁRUNK

A Makói Egészségfejlesztési Iroda szervezésében EFOP-1.8.20-20-17-2017-00038  Mentális Egészségfejlesztés a Makói Járásban 
pályázat keretében Várandósok felkészítése a gyermek születésére és nevelésére címmel 6  alkalmas előadás sorozatot tartanak 
kedden délutánonként 14 órától a Faluházban  szakképzett trénerek. A programsorozat lehetőséget biztosít arra, hogy az édes-
anyák a témával kapcsolatos kérdéseikre szakemberektől /pszichológusoktól/ kapjanak megnyugtató válaszokat. A cél az, hogy 
olyan testi és lelki támogatásban részesüljenek a várandósok és párjaik, amelyek segítségével még pozitívabban élhetik meg a 
gyermekáldás élményét.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

BABÁKNAK-MAMÁKNAK ZENÉS FOGLALKOZÁS

2020. február 13-tól két hetente zenés mozgásos foglalkozásokat tartunk 10 órától a könyvtárban, Tariné Tóth Hajnalka ve-
zetésével. Erre a Ringató mintájára épülő programokra szeretettel várjuk a 0-3 éves babákat és kisgyermekeket szüleikkel. A 
programok ingyenesek.

VASTAGBÉL SZŰRÉS

Hazánkban a vastagbélrák a második leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés. A szűrésre az 50-70 év közötti 
nők és férfiak kapnak meghívólevelet két évente, mivel bizonyított, hogy ebben a korosztályban a rendszeres vastagbélszűrés 
jelentősen csökkenti a vastagbélrák miatti halálozást. A vastagbélszűrés első lépése a székletben található rejtett vér laboratóriu-
mi kimutatása. Ehhez egyszerűen, otthon elvégezhető székletminta adás szükséges, melyhez a háziorvosától vastagbélszűrési 
csomagot kell átvennie. A széklet vérvizsgálat képes kimutatni a tünetet még nem okozó elváltozásokat. A meghívólevél kéz-
hezvételétől számítva két héten belül keresse fel háziorvosát, aki átadja Önnek a vizsgálati csomagot és tájékoztatja a szűrésről. 
Önnek otthon annyi teendője van, hogy két egymást követő alkalommal székletmintát vesz a kapott tartályba és postára adja.
Kérjük saját érdekében vegyen részt az ingyenes szűrésben!

Bakáné Nagy Gyöngyi 
védőnő
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SZIGETHÁZ 2019

A 2019-es év nagyon sokszínű volt 

a Szigetház életében.

A januári hónapokban a tanodával kezdő-
dött, majd ahogy kezdett tavaszodni több 
különleges rendezvényeknek adott ott-
hont a Szigetház, többek között születés-
napok, házassági évfordulók, keresztelő, 
kistérségi konferenciák, valamint egyéb 
baráti, céges összejöveteleknek.

Júniusban elkezdődtek az ingyenes önkor-
mányzati táborok Antal Eszter és csapata 
vezetésével.
Az élménytáborral kezdődött, majd a 
kaland-, művész-, és játszótábor vette 
kezdetét.
Augusztusban népi életmód tábor kezdő-
dött Beke Margit vezetésével.
Augusztus 12-én a kisebbségi önkormány-
zat, ifj. Károly Sándor szervezésével tábo-
rozhattak a gyerekek.
Természetesen a nyári időszakban a nép-
szerű kenutúrák sem maradhattak el.
Mozgalmasan teltek a nyári hónapok a 
Szigetház és a dolgozók életében.

Az őszi hónapokban is folytatódtak a hét-
végi rendezvények, osztálytalálkozók, la-
kodalom, szállással egybekötött baráti 
találkozó. A 2019-es évet szilveszteri ren-
dezvény zárta.
A fentiek alapján elmondható, hogy a Szi-
getház 2019-ben is nagyon sikeres évet zárt. 

Jól látszik, hogy sokszínű és gazdag progra-
mok kerültek megrendezésre a Szigetház-
ban. Reméljük, hasonló élményekkel, ese-
ményekkel teli lesz a 2020-as évünk is.

Szigetház dolgozói
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Beszédes Esték
A Bökény Népe Kulturális És Harcművészeti

Egyesülettel

Helyszín: Faluház

Február 29-én (szombat) 15 órai kezdettel
ÉLET, ERŐ, EGÉSZSÉG

Kucsora István agrármérnök és Dr. Sziebig Géza 
háziorvos vetített képes előadása 

a táplálkozás és az egészség összefüggéseiről.

Március 6. (péntek) 17 órai kezdettel
Az álmoktól a Manasluig

Vendégünk Kerekes Éva hegymászó tanonc, makói sporto-
ló, aki nagyon rövid idő alatt jutott oda, hogy kitűzhette a 
több ezer méteres hegycsúcsok tetejére a magyar zászlót!

További előadók egyeztetés alatt, megjelenés a következő 
kiadványban.

A Bökény Népe Egyesület minden kedves érdeklődőt sze-
retettel hív és vár!

A programokon való részvétel ingyenes!

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat

Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 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

Gazdaköri Téli Esték
A februári előadások időpontjai:

Február 11. (kedd) 17 óra
Témája: BAYER  növényvédelem
Előadó: Sípos József, Balogh Ernő 

Február 18. (kedd) 17 óra
Témája: Apátfalvi diplomás fiatalok az Agráriumban
Minden ami mezőgazdaság! Talajművelő, betakarító és 
zöldségfeldolgozó gépek bemutatása.
Előadó: Potempski Jacek Krimzon Kft., Gombkötő 
Alexandra Agrármérnök

Február 25. (kedd) 17óra
Témája: Gyökérzöldség kultúra betegségei, kórokozói-
nak tünetei, azok kezelésének ismertetése
Előadó: Márki Anita növényorvos

Március 3. (kedd) 17 óra
Gazdaköri záró közgyűlés
18 óra Vacsora 
Várunk minden régi és új gazdaköri tagot!

Langó Zsolt 
Gazdakör elnöke
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II. Újévi hangverseny

Immár második alkalom-

mal, január 25-én került 

megrendezésre az újévi 

hangverseny, mintegy 

100 zenész előadásában.

A Makói Magán Zeneiskola 
Koncert Fúvószenekara zenés 
bevonulását követően Kiszely 
Jánosné alpolgármester asszony 
köszöntötte a megjelenteket és 
mondta el újévi köszöntőjét. 
Beszédében kiemelte, a község 
nehézséggel teli évet tudhat ma-
ga mögött, de széthúzás helyett 
összefogásra és őszinte szere-
tetre van szükség, így sikeres év 
elé nézhetünk. Gondolatait így 
zárta: „A jövőbe a jelenen át ve-
zet az idő útja. A jövendő fénye 
világít felénk. Ez a fény mutatja 
meg az egymás felé vezető uta-
kat, amelyen érdemes elindulni, 
kezünket nyújtva embertársaink 
felé. Szeretném, ha 2020 a meg-
békélés éve lenne!”
Ezt követően több mint egy-
órás koncertet adott az idén 

26 éves koncert fúvószenekar, 
melyet Makó és Makó kör-
nyékbeli fiatalok alkotnak. Az 
együttes már több alkalommal 
fellépett WASBE – Fúvószenei 
Világszövetség által szervezett 
világkonferencián, ahová a vi-
lág legjobb zenekarai kapnak 
meghívást. A Koncert Fúvós-
zenekar karnagya Dr. Csikota 
József volt, a Kelet-Európai Fú-
vószenekari szövetség elnöke, 
valamint a Fúvószenei Világ-
szövetség elnökségi tagja. Aki 
a Szegedi Tudományegyetem 
Bartók Béla Művészeti Karán 
egyetemi mestertanár, adjunk-
tus, Alkotó-díjas, kétszeres Ar-
tisjus-díjas, Hidas Frigyes díjas 
karmester valamint a közne-
velésben a legmagasabb szin-
tű kutatótanári besorolásban 
részesült 2020. január elsejétől.
Az együttes Johannes Brahms 
I. magyar táncával kezdte 
meg a koncertet, amelyet vas-
tapsot kapott Johann Strauss 

Kék Duna keringője követett. 
A hangversenyen, Apátfalvár-
ól elszármazott fiatalok is be-
mutatkoztak szólószámokkal. 
Elsőként Csikota Levente és 
Csikota Péter (SZTE Bartók 
Béla Művészeti kar hallgatói 
és a Makói Magán Zeneiskola 
tanárai) Klodimir duó trom-
bitára című darabját adták elő. 

Őket követve Csapó Boglárka 
a Kecskeméti Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanulója fu-
volán Borne: Karmen fantázi-
áját játszotta el. Antal Tamás, 
aki a Magán Zeneiskola tanu-
ója trombitán J. S. Bach Szici-
liánóját, Szigeti Réka- szintén 
a Magán Zeneiskola nebulója- 
klarinéton Ante Grien: Capric-
ció című darabját mutatták be. 
Zongorán Benkő Zoltán zene-
tanár kísérte a szólistákat.
A zenekar előadásában hallhat-
tuk Jacob de Haan Concerto 
d’amore és Lehár Ferenc Sza-

mosmenti indulóját is. Ezeket 
követően a fúvós együttes és 
karnagyuk elvarázsolta a kö-
zönséget egy vasútállomásra, 
ahol Edward Strauss Galopp-
jának dallamai csendültek fel. 
Jan van der Roost Puszta című 
darabja és fináléként elhang-
zó Strauss Radetzky indulója 
szintén vastapsot kapott.

Ezt követően, Dr. Csikota Jó-
zsef karnagy úr köszöntötte a 
megjelenteket illetve bemutat-
ta a zenekar azon tagjait, akik 
Apátfalváról elszármazottak 
illetve jelenleg is a településen 
élnek. Majd feleségével, Csiko-
táné Erdei Eleonóra művész-
tanárral együtt átvette az Ön-
kormányzat ajándékát polgár-
mester úrtól és alpolgármester 
asszonytól. Ahogyan a Dr. Csi-
kota József díszpolgárunk 
mondta: „Apátfalván elenged-
hetetlen, hogy egy koncert ne a 
Fejérváry indulóval végződjön”, 
így ráadásként és a délután zá-
rásaként Müller méltán híres 
darabjával búcsúzott a zenekar.
Apátfalva Község Önkor-
mányzata nevében szeretném 
megköszönni minden fellépő 
zenésznek, művésztanárnak, 
karnagy úrnak a fantasztikus 
előadást. Köszönet minden 
dolgozónak, magánszemély-
nek, akik segítették a rendez-
vény sikeres lebonyolítását.

Fekete Irén


