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...az idei falunap ennek a generációkon átívelő erőnek a 
megtestesülése, mely táplálja saját erőnkbe vetett hitet, 
egyben felelősségre int, kitartásra biztat.… 
 

Varga Péter Szent Anna Napi  
ünnepi beszéde 

 

...„Egy korszak ereje annak termésében mutatkozik meg” írta 
Ludwig Börne 200 évvel ezelőtt. Mindez azt jelenti, hogy a ma 
tettei meghatározzák utódaink jólétét, gondjait, és alakítják fa-
lunk jövőjét. 

A világ szinte minden nap változtatja arcát, részesei vagyunk az 
áttöréseknek, számtalan problémával, globális trenddel találko-
zunk. Apátfalva elfogadta a kihívásokat, és arra törekszik, hogy a 
jelen eszközeivel győzedelmeskedjen a jövő felett is. A fejlődést 
manapság elsősorban pályázatok formájában tudjuk szolgálni. Az 
előző Falunap óta eltelt egy évben közel 250 millió Forint pályá-
zati támogatás kedvezményezettje lett Apátfalva. Európai Uniós 
és hazai támogatással építünk kerékpárutat, belterületi utat, 
akadálymentesítjük az idősek otthonát, járdát a Templom utcán, 
utcanévtáblák kerülnek ki Apátfalva utcáira, felújítjuk a Hóvirág 
utcát, közlekedési lámpával biztosított gyalogátkelőhelyek lesz-
nek a 43-as úton. Az elmúlt bő egy év „termése”, vagyis az 
imént felsorolt fejlesztések még csak papíron, szerződésekben, 
közbeszerzési dokumentációkon, építési engedélyekben léteznek. 
Most azért dolgozunk, hogy a szerződéseknek megfelelően a 
„gyümölcsöt” még az idén élvezhessük. 

Azonban az infrastruktúra, az út a járda, a csatorna nem a végső 
cél, csak eszköz, mert nem ezek fogják fenntartani településün-
ket évszázadokon át. Hanem az itt élők kreativitása, akaratereje, 
szolidaritása, humanitása, felelősségérzete. Ezt a településmeg-
tartó erőt hordozza magában évszázadok óta az apátfalvi ember, 
az apátfalvi közösség. Elődeink ezen öröksége egyben kötelesség 
is, melynek meg kell felelnünk, és mi nem vonakodunk tenni 
ezért. A település jövője ezen a példán felnövekedett fiatalabb 
generáció kezében van. Számomra az idei falunap ennek a gene-
rációkon átívelő erőnek a megtestesülése, mely táplálja saját 
erőnkbe vetett hitet, egyben felelősségre int, kitartásra biztat. 

A Szent Anna Napok változatos programkínálata bizonyítja, hogy 
milyen gazdag kulturális, sport és közösségi élet virágzik Apátfal-
ván. Ezen az ünnepen külön öröm, hogy egymás mellett látunk 
fellépni fiatalokat, időseket. Ez is azt mutatja meg számunkra, 
milyen fontos a hagyomány biztonsága, de ez a hagyomány nem 
maradhat fenn csak akkor, ha a fiatalabbak néha elhagyják a 
kitaposott ösvényt, hogy a hagyományok új értelmet kapjanak 
napjaink kihívásai közt – és ezáltal továbbra is fennmaradjanak.  

Köszönöm mindazoknak, akik lehetővé tették munkájukkal, tá-
mogatásukkal, hogy ezen a hétvégén átérezhesse mindenki az 
összetartozás ünnepét, hogy az ünnep után újra összevethessük 
vállunkat közös céljaink megvalósítása érdekében. 
2008. július 26.  

   Varga Péter 

 

É r t e s í t é s  
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala ér-
tesíti a lakosságot, hogy a 2008. második 
félévi magánszemélyek kommunális adója, a 
gépjármű súlyadó és az iparűzési adó kamat-
mentes befizetési határideje 

 

          2008. szeptember  15. 
 

Késedelmes befizetés esetén késedelmi 
pótlék kerül felszámításra. 

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

Apátfalva Község Önkormányzat 
valamint az apátfalvi 

Római Katolikus Egyházközség 
 

Szeretettel meghívja Önt és 
Kedves Családját 

 

Állam- és Egyházalapító 
Szent István Király  

ünnepe 
alkalmából tartandó 

 

Ünnepi Szentmisére 
és Megemlékezésre 

 

helye: Római Katolikus Templom, Apátfalva 
ideje: 2008. augusztus 20. 
 

10.00 Ünnepi Szentmise Szent István  
  tiszteletére 
 Salamon László plébános 

10.50 Ünnepi beszéd, új kenyér  
  megáldása, koszorúzás 
 Varga Péter polgármester 
 Salamon László plébános 

Helyszín: RK Templom előtti tér 



2.                                                             Apátfalvi Hírek                                                  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat és 
az Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet az idén is 
elhatározta, hogy a Szent Anna Napok keretén belül 
megrendezi a X. Nemzetközi Maros-menti Nemzetiségi 
Kulturális Találkozót.  
 

Körültekintő, gondos, minden részletre kiterjedően ní-
vós néptáncegyüttesek, szólisták részvételével 2008. 
július 25-én került sor a kulturális karnevál megrende-
zésére.  
Ahogyan dr. Tóth Ferenc néprajzkutató nevezte, az 
„apátfalvi etnikai sziget” lakói ezen a napon, a  kisebb-
ség és a többség több száz fős közönsége jól érezhette 
magát.  

Kívánom, hogy a hétköznapokban is így legyen, és ne 
engedjünk teret a szélsőséges megnyilvánulásoknak. 
Az esetleges gondok bajok orvoslásában legyen a pár-
beszédé, a közös gondolkodásé a szerep.  

 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Európai 
Unió támogatásával rendeztük meg az „Együtt a holna-
pért” cigány hagyományőrző tábort Mátrafüreden 40 fő 
cigány és nem cigány gyermek részvételével. A táboro-
zó diákok egy héten át ingyen táborozhattak és tölthet-
ték el kellemesen a nyári szünidőt, festői környezetben 
a Bene patak közelségében. A gondosan előkészített 
program tárháza: egri, bükkszéki fürdő, Kékes, Mátra-
háza, Parádsasvár kirándulások, Siroki vár, Recski 
munkatábor megtekintése. A cigányság néprajzáról 
szóló előadás Erős Gusztáv egyetemi tanár vezetésé-
vel, majd ezt követő lánykéretés, cigánylakodalom, 

Kolompár Réka és Antal Dániel főszereplésével. Sok-
sok tánc, zene, szabadidős programok, múzeumi láto-
gatások (palóc babamúzeum), bobozás, túrák, sport-
rendezvények biztosították a gyermekek szórakozását, 
önfeledt örömét. 
Kívánom, hogy a hétköznapokban is a barátság meg-
maradjon az iskola falain belül is.  

A napokban zajlik a cigány közösségi házban a napkö-
zis tábor az alsó tagozatos cigány és nem cigány gyer-
mekek részvételével. 40 gyermek ingyen táborozhat az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Európai Unió 
támogatásával. Természetesen gondoskodunk arról, 
hogy itt helyben a gyermekek jól érezzék magukat, 
önfeledten játszanak, felelevenítsék az iskolai tanulmá-
nyaikat. Erre az alkalomra, a tábor programjainak 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzésre ke-
rültek: kerékpár, csocsóasztal, labdajátékokhoz eszkö-
zök, focikapu, társasjátékok és különböző sportszerek. 
A gyermekek ellátogatnak a vadasparkba, füvészkert-
be, múzeumi látogatásra, fürdőzésre is sor kerül. Sok-
sok verseny kerül megrendezésre, vetélkedők, kirándu-
lások. Természetesen a gyermekek háromszori étkezé-
séről gondoskodunk.  
 

Mindkét tábor értékelésére, bemutatására 2008. au-
gusztus 14-én kerül sor a Faluházban, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
                                  Károlyi Sándor 
                                                     CKÖ elnök   

Már hagyománnyá vált, hogy a Szent Anna Napok 
alkalmával kiállítást szervezünk, az év folyamán 
Rajz-ovin készült munkákból. 
A most kiállított gyermekalkotások is jelzik, hogy az 
óvodában igen nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális 
nevelésre, ezen belül a képesség gondozásra és 
felzárkóztatásra, a vizuális technikák minél többol-
dalú megismertetésére. Mint a kiállításon is látható 
volt, nagyon szép, dekoratív munkák készültek úgy 
rajzolással, mint festéssel, vegyes technikával, ra-
gasztás-vágással. A témákat az aktualitások adják: 
évszakok, meseélmény, ünnepeink stb. A témák 
feldolgozási módjának csak a kreativitás szab ha-
tárt. Látható volt, hogy az említett technikai megol-
dások egy kis fantáziával ötvözve más-más ered-
ményt adnak. 
A kiállítás látogatói pedig csodálattal gyönyörködtek 
a legkisebbek alkotásaiban. 
Ebben az évben új színfolt volt az „Óvodai életké-
pek” fénykép kiállítás, ahol az év folyamán készült 
fotókat tettük közzé. Nagyon sokunknak kedves 
emlékeket hordoznak a képek, akik pedig csak 
megnézték a kiállított képeket, kicsit bele láthattak 
az óvodában folyó életbe.  
Köszönjük a kiállítás megtekintését.   

Augusztusi jeles napok 
 

Augusztus 1.   Vasas Szent Péter napja 
Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy angyal 
kiszabadította Heródes börtönéből, ahol láncra verve őriz-
ték. Péter napja a Muravidéken a szőlőtermelőknek do-
logtiltó nap, mert úgy vélik, a szemek lehullanának a fürt-
ről.  
Augusztus 15.   Nagyboldogasszony napja 
Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az egy-
ház. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A mold-
vai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt 
szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Mu-
ravidéken dologtiltó nap, nem szabad sütni, mert a tűz 
kitör a kemencéből. A Drávaszögben azt tartották, hogy 
ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy 
egészséges legyen, és sokat teremjen  
Augusztus 20.   Szent István napja 
Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben 
országos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-
ban rendeztek ünnepélyes körmenetet, Szent István 
jobbjának a tiszteletére. Augusztus huszadika az új ke-
nyér ünnepe is. A beregi Tiszaháton úgy tartják, hogy 
István napkor mennek el a gólyák.  
A u g u s z t u s  2 4 .    B e r t a l a n  n a p j a 
Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák vé-
dőszentje volt. A Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító 
erőt tulajdonítottak  
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Óriási siker a Pátfalvi Lakodalmas premierjén  

Öthónapnyi tanulás, gyakorlás után óriási sikert 
aratott a közönség körében a Pátfalvi Lakodal-
mas, amelyet először mutattak be Apátfalván júli-
us 26-án a Szent Anna Napok keretében. A hat-
száz fős sátorban felállva tapsolta vissza a néző- 
sereg a szereplőket.  
 

Már februárban elkezdték az apátfalvi hagyományok 
alapján a szervezők a koreográfia elkészítését, a július 
26-i bemutatóra. A hagyomány szerinti lakodalom sok 
olyan elemet tartalmaz, ami csak Apátfalvára jellemző. 
Ezek fellelhetők a dalokban, a vőfély rigmusaiban, de 
abban is, hogy külön nászkikérőt is tartanak a faluban.  
Mátó Mátyásné tanító fogta össze a mintegy hatvan fős 
szereplőgárdát. Az egészen kicsi gyermekektől az idő-
sekig részt vettek a lakodalmas bemutatásában. Meg 
kellett tanulni a szereplőknek, még az idősebbeknek is 
a tánclépések közül a bedobbantóst, a könyöklőst és a 
marsot is. Mátó Mátyás, a Borbély András Band karna-
gya felelt a zenei megjelenítésért. Elmondta, az apát-
falvi hagyományok leginkább a dalokban és a zenében 
maradtak fenn, köszönhető a sok régi kiváló muzsikus-
nak.  
A díszlet sem volt mindennapi. A hagyományos apátfal-
vi népviseletbe öltözött lányok, asszonyok ruháit kézzel 
varrták, hímezték, de sokat kölcsönzött a makói Maros 
Táncegyüttes is. A színek összeállításában Langó Ist-
vánné Terike néni segítette a fellépőket, ő gyűjtött és 
őrzött meg több ruhát is, amelyeket a községnek ado-
mányozott.  
A Pátfalvi Lakodalmas az esküvő templomi kihirdetésé-
vel kezdődött. Azután a vőfély a násznagyokat kérte 
fel, majd az örömszülőkhöz is bekopogott. Végül újra a 
templomba értek, ahol a boldogító igen kimondását 
követően az ifjú pár cukorkát és aprópénzt szórt, majd 
a  lakoda lmi  mulatság vet te  kezdetét .  
A vőfély Kardos Imre volt a Pátfalvi Lakodalmasban. A 
77 éves vőfély már több mint 30 éve van a szakmában, 
így a mondókákat is kívülről fújja, de a váratlan helyze-
tek sem okoznak neki problémát. A lakodalmas menet 
élén mindig ő állt, és színes szalaggal díszített botjával 
vezényelte a rezesbandát is, amely csak apátfalvi zené-
szekből állott erre az alkalomra.  
A mintegy két órás bemutató osztatlan sikert aratott a 
közönség soraiban. Többször is visszatapsolták a tán-
cosokat a színpadra, de amint sötétedett, a nézők ked-
ve is megjött a tánchoz, így hamarosan megtelt a par-
kett. Többek között táncba vitték munkatársunkat, 
Nánai Mártát. Szerkesztőségünk vezetője Égető Gyula, 
valamint Boros Ilona és Herczegh Sándor is jó kedvel 
és nagy örömmel nézték a produkciót.  
A Pátfalvi Lakodalmas sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint a közönség soraiban ülők véleménye. Neducza 
Szvetiszláv, az Apátfalvi Takarékszövetkezet elnöke 
tetszésének adott hangot. Elmondta, ismerősnek tűn-
tek a jelenetek, mert a falusi lakodalmakat idézi fel, 
mert helyben ezt látja az ember. Örömmel töltötte el, 
hogy olyan életszerű bemutatót tartottak az apátfalvi-
ak, amiből látszik, hogy tényleg az életből vették. Hoz-
zátette, ilyenkor a sok ismerős egy másik arcát mutat-
ja. Égető Gyula a Rádió 7 és a www.pronemenad.hu 
cég és szerkesztőségvezetője így fogalmazott: Ezt látva 
minden településnek meg kellene csinálni a maga lako-
dalmasát. A többszáz fős nézőközönség – amely egy 
része a sátoron kívül állt – szíve együtt dobogott. Büsz-

kék lehetnek a Mátó család, a polgármester, a résztve-
vők, a lakodalmas létrehozói és a szereplők, akiken 
látszott, hogy jól érzik magukat. Gratulálok, jó volt itt 
lenni!  
A menyasszony szerepét Szigeti Vivien játszotta el. Ő 
néptáncos, Mátó Mátyásné egykori tanítványa, de ma 
már maga is tanítja a kicsiket Apátfalván. Jól érezte 
magát, bár mint mondta, kicsit furcsa volt menyasz-
szonynak lenni. Leginkább az oltárjelenetek és aközös 
táncok tetszettek neki. A közös táncok párjának, 
Szeverényi Barnabásnak is kedvére valók voltak. A bé-
kési fiú együtt tanult Viviennel, így lett a lakodalmas 
során a párja. Náluk otthon nem tartanak hasonló ren-
dezvényeket, jól érezte magát Apátfalván.  
Tóthné Döme Mária a makói Maros Táncegyüttes veze-
tője is csak gratulálni tudott. Szép volt – fogalmazott – 
örülök, hogy felvállalta és felelevenítette a hagyományt 
Apátfalva – folytatta. Hozzátette, minden évben elő kell 
venni, kell a közösségnek ez a közös ünneplés, hiszen 
itt a saját viseletét láthatja a lakosság, a saját dalaikat 
éneklik és a saját táncaikat járják. 
Kardos József csak nemrég költözött be Makóra Apát-
falváról, benne még elevenen él a hagyomány, hiszen 
fiatal korában, valamikor az ötvenes években látta az 
igazi Pátfalvi Lakodalmast. Úgy mondta, minden isme-
rős a jelenetekből.  
Sági Ferencné is Makóról érkezett Apátfalvára, számára 
is voltak ismerős jelenetek, hiszen lányát nemrégiben 
épp a faluban adta férjhez. A Pátfalvi Lakodalmasra 
Karcagról is hoztak magukkal barátokat. Donka István 
és neje számára a ruhák tetszettek a legjobban és az 
összetartó táncos csapat.  
A vendégek sorában foglalt helyet Fodor József Csa-
nádapáca polgármestere is feleségével. Maga a hagyo-
mányőrzés is nagyon szép volt – mondta Fodor József. 
Tetszettek a ruhák, a nóták – amelyek közül több új 
volt számára – és, hogy a gyerekek és az idősek együtt 
mutatták be a lakodalmast – fogalmazott a polgármes-
ter.  
A cikk és a lakodalmasról készült több mint 300 kép 
megtekinthető a WWW.promenad.hu honlapon, szerző 
Sipos Mihály. 

http://www.promenad.hu/�
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Eredmények 
 

Az idei falunapok alkalmával megrende-
zett aszfaltrajz-versenyen a követke-
ző eredmények születtek.  
 

1. helyezett: Börzsey Barnabás 
2. helyezett: Vass Dóra 
3. helyezett: Borsos Mihály 

 

Az erős ember versenyen a következő 
eredmények születtek. 
 

Felnőtt kategóriában :  
 

1. helyezett: Bálint István 
2. helyezett: Balázs Szabolcs 
3. helyezett: Németh László 

 

Gyermek kategóriában:  
 

1. helyezett: Kakas Péter 
2. helyezett: Rácz Csaba 
3. helyezett: Veréb Áron 

 

A csocsó bajnokságban a következő 
eredmények születtek. 
 

Ifjúsági kategóriában:  
 

1. helyezett: Langó Dániel 
2. helyezett: Langó Patrik 

 

Felnőtt kategóriában:  
 

1. helyezett: Kecskeméti Tamás 
2. helyezett: Papp Zsolt 

 

A darts bajnokságban a következő 
eredmények születtek.  
 

1. helyezett: Mátó László 
2. helyezett: Kerekes Róbert 

3. helyezett: Balázs Zoltán 
 

A ping-pong bajnokságban a követ-
kező eredmények születtek.  
 

Ifjúsági kategóriában:  
 

1. helyezett: Lantos Zoltán 
2. helyezett: Buvár Tamás 
3. helyezett: Kardos Krisztián 
 

Felnőtt kategóriában:  
 

1. helyezett: Kerekes Róbert 
2. helyezett: Kóródi Csaba 
3. helyezett: Tóth Sándor 

(Kiszombor) 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki a falunapi progra-
mok megvalósításában segítséget 
nyújtott: 
Köszönet a zenés ébresztő lebonyo-
lításáért, valamint a térzenéért, a 
majorett bemutatóért, az 
a s z f a l t r a j z v e r s e n y -
ért,lovaskocsizásért, póni lovaglá-
sért, parasztolimpiáért, kiállítások 
anyagának összegyűjtéséért és ösz-
szeállításáért, a mesterségek sétá-
nyán dolgozó résztvevők munkájá-
ért, a kempó, aerobic bemutatóért, 
az erős ember kerestetik vetélkedő-
ért, a ping-pong, darts, csocsó baj-
nokság megvalósításáért, a gyer-
mek divatbemutatóért, és a has-

táncért. 
Itt szeretnénk megköszönni az ovis 
dadus néniknek a szombat és va-
sárnap reggeli segítséget a rend 
helyreállításában. Nagyon köszön-
jük, nagyon jól jött a segítség! 

Külön szeretnénk köszönetet mon-
dani a pátfalvi lakodalmas megvaló-
sulását segítőknek egyaránt. Kö-
szönjük mindenkinek, aki anyagi 
illetve tárgyi támogatással, aki 
munkájával segítette a lakodalmast. 
A sok süteményt, a sátordíszítés 
szalagjainak elkészítését és a sátor 
dekorálását, díszlet pakolást a ka-
lács sütést, a tálalást és minden 
olyan munkát, amely a lakodalmas 
megvalósulását szolgálta. 
Köszönjük Gyenge Mihályné Icuká-
nak a lakodalmas kellékeihez nyúj-
tott támogatást valamint a sátor 
dekorálásban nyújtott óriási segít-
séget. Ezúton köszönjük Icunak a 
mesterségek sétányára felajánlott 
nagy mennyiségű gyöngyöt is a 
gyöngyfűzéshez. 

Itt szeretnénk tolmácsolni a Tini 
Majorette csoport köszönetét Apát-
falva község Önkormányzatának és 
Bálintné Nagy Erikának a Majorette 
csoport jelmezéért. 
 

(Hely szűke miatt -mivel nagyon 
sok segítőnk volt-köszönetünket a 
támogatók névsorának Faluházban 
való kifüggesztésével fejezzük ki 

Mesterségek sétánya 
 

Vasárnap délelőtt kézművesek vették birto-
kukba a régi könyvtár udvarát. A sátrak 
gyorsan benépesültek érdeklődő gyerekek-
kel, felnőttekkel. Lehetett csuhéból dísztár-
gyakat készíteni, agyagozni, gyöngyöt fűzni, 
szőni, körmön fonni. Két óvónéni arcfestést 
készített a gyerekek nagy örömére. A legtöb-
ben a fajátékos sátránál játszottak, ahol fur-
fangos, logikát és térlátást fejlesztő játéksze-
reket lehetett kipróbálni. Vendégünk volt a 
Makói Foltvarró Kör, akik szemet gyönyör-
ködtető kézimunkáikat hozták el nekünk.  
A gyerekek boldogan távoztak a programról, 
a maguk készítette remekművekkel. Mi fel-
nőttek nagyon jól éreztük magunkat, örülünk 
a kezdeményezésnek.  
A Mesterségek sétánya megmutatta, hogy a 
műanyag játékok helyett lehet jót játszani 
természetes anyagokkal is, mint az agyag, 
fa, csuhé, rongy. 
Köszönet érte a szervezőknek                                                      
 

                           Vargáné Nagyfalusi Ilona 

A Parasztolimpia 
 

A falunap keretében, szombat délelőtt a III. Parasztolimpián 
vehettek részt a gyerekek. A századelő gyermekjátékai eleve-
nedtek meg a régi könyvtár udvarán.  
A részvevők közül sokan már rutinos versenyzők, minden év-
ben részt vesznek a vetélkedőn és  év közben gyakorolnak is. 
Idén 15 versenyszámban kellett ügyeskedni, mint például os-
torpattogtatás, patkódobás, vízhordás, gombzúgatás, golyó-
zás, csúzlizás, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem.  
Vidáman játszottunk együtt gyerekek, szülők, nagyszülők.  
Nyerteseink érmeket, okleveleket és ajándékokat kaptak.  
 
Óvodás kategória: 1. Károly Tibor 
            2. Vass János 
            3. Borsos Mihály 
 

Alsós kategória: 1. Varga Tamás 
           2. Börzsey Barnabás 
           3. Vass Dóra 
 

Felsős kategória: 1. Kakas Péter 
             2. Varga László 
             3. Szilvási Gábor 
 

Ifjúsági kategória: Németh László 
 
                                                     Vargáné Nagyfalusi Ilona 
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 e/Ft 

Összes Közhasznúsági tevékenység bevétele 9 986,- 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:  

Helyi önkormányzat 200,- 

Egyéb támogatás 272,- 

Pályázati úton elnyert támogatás 5 419,- 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 272,- 

Tagdíj bevétel: 26,- 

Egyéb bevétel: 2,- 

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 10 411,- 

Tárgyévi pénzügyi eredmény: - 4 104,- 

Főbb kiadások  

Bérköltség: 4 719,- 

Megbízási díjak 547,- 

Anyagi jellegű ráfordítások: 5 131,- 

Értékcsökkenési leírás 116,- 

Egyéb ráfordítások 1 727,- 

Támogatások:  

Személyi jövedelemadó 1% 61,- 

Apátfalva Község Önkormányzata 200,- 

Egyéb 11,- 

Pályázatok:  

NCA működési 600,- 

HEFOP 1.31. 4 819,- 

Hitelfelvétel a Takarékszövetkezettől 3 650,- 

Bérjárulékok: 2 572 

Takarékszövetkezet 200,- 

Hefop 1.3.1 pályázat finanszírozására  

Apátfalva Község Önkormányzata kamatmentes, vissza-
térítendő támogatása 

580,- 

Előző évi pénzmaradvány 1 306,- 

 

Adószám 18460117-1-06 
Bejegyző szerv: Csongrád Megyei Bíróság 
Regisztrációs szám: 06-PK-60066/199. 1285 
 

Beszámolási időszak: 2007. 01.01-2007. 12. 31. 
Közhasznú eredménylevezetés 

Pátfalváért Egyesület 
Közhasznúsági Jelentés 2007. 

A Pátfalváért Egyesület nehéz évet zárt 2007-ben, megalakulá-
sának 10. évfordulóján. A Hefop 1.3.1. pályázat finanszírozási 
gondjai miatt negatív mérleggel zárt. Nem volt könnyű feladat 
a Szigetház fenntartása, működési feltételeinek biztosítása 
sem. Anyagi gondjaink miatt nem tudtuk „adni” azokat a ren-
dezvényeket sem, amelyek eddig jellemezték az egyesület te-
vékenységét. 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1%-át az egyesületnek adták és azoknak is, akik egyéb 
módon segítették munkánkat. Külön köszönettel tartozunk a 
segítőkészségért  az Önkormányzatnak, az Apátfalvi Takarék-
szövetkezetnek és a Búzakalász Kft-nek. 

Móricz Ágnes elnök 

Varga Sinka József Vándorkupa 
férfi felnőtt kispályás labdarugó baj-

nokság eredményhirdetése 
2008. július 04-27. 

 
 

A VGM Gépgyártó Kft.1-es csapata az idei bajnok! 
 

1. helyezett: VGM Gépgyártó KFT.1. 
2. helyezett: Magyarcsanád 
3. helyezett: Fortuna 
4.  

 

Az első három helyezett oklevélben és kupa jutalomban 
részesült. 
 
A IV.-IX. helyezettek: Fantomok, Apátfalvi Takarékszö-
vetkezet, ASK Ifjúság, Újfalu, Sunyik, VGM Gépgyártó 
KFT.2. csapata emléklapot kapott. 
 
A legjobb kapus: Benyó Zsolt (Fantomok) 
A legtechnikásabb játékos: Baráth Tamás (VGM Gép-
gyártó KFT1.) 
A gólkirály: Károly József (VGM Gépgyártó KFT1.) 
A legsportszerűbb csapat: VGM Gépgyártó KFT2. 

 
A VGM Gépgyártó KFT. különdíját Somodi László 
(Fantomok) kapta.  
 
A nevezett személyek és a  csapat emléktárgyakat ve-
hettek át. 
 
A kupasorozat játékvezetője: Lakatos Gyula (Makó), 
segédje pedig id. Mátó József (Apátfalva) volt, akik 
pezsgőjutalomban részesültek.  
 
A kupasorozat főrendezője: Szentesi József, az Apátfal-
va SC Labdarugó Sportegyesület elnöke egy díszdobozt 
vehetett át szervezői munkájáért. 
 
Büfé: Nyárfa csárda 
 
A döntő mérkőzés kezdőrugását ünnepélyesen a kupa 
névadó díszpolgárának leánya, Papp Ferencné Varga 
Sinka Margit végezte el, amelyet megtapsolt a népes 
közönség.  
 
Az eredményhirdetés előtt Varga Péter polgármester úr 
megköszönte a résztvevő csapatok játékosainak, hogy 
három héten keresztül szórakoztatták a lakosság sport-
szerető közönségét. Az önkormányzat nevében értékel-
te a kupasorozat jelentőségét és megköszönte mind-
azok áldozatos munkáját, akik nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a sportesemény. Ezt követően átadta az em-
léklapokat, okleveleket, a kupákat és egyéb jutalomtár-
gyakat. 
 
A bajnokcsapatnak a család által adományozott Vándor-
kupát Papp Ferenné Varga Sinka Margitka adta át, s 
gratulált a kiemelkedő sikerhez. Ezt követőn Varga Pé-
ter polgármester úr egy csokor szép virággal köszönte 
meg Margitkának, s a családnak az ünnepélyes döntőn 
és eredményhirdetésen való közreműködést. 
 
                                                        Szentesi József  
                                                            főrendező                  
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Csongrád Megyei II. osztály  
2008/2009. évi bajnokság  
őszi szezon sorsolása 

1. forduló 
2008.08.16. Szombat 17:00 (254814) APÁTFALVI 
SC - ZSOMBÓ SE 
2. forduló 
2008.08.20. Szerda 17:00 (254822) CSANÁDPA-
LOTA FC - APÁTFALVI SC 
3. forduló 
2008.08.23. Szombat 17:00 (254830) APÁTFALVI 
SC - TÖMÖRKÉNY KSE 
4. forduló 
2008.08.30. Szombat 17:00 (254838) 
UJSZEGEDI TC - APÁTFALVI SC 
5. forduló 
2008.09.06. Szombat 16:30 (254846) APÁTFALVI 
SC - FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC 
6. forduló 
2008.09.13. Szombat 16:30 (254853) SZÉKKU-
TAS TC - APÁTFALVI SC 
7. forduló 
2008.09.20. Szombat 16:00 (254862) APÁTFALVI 
SC - BORDÁNY SK 
8. forduló 
2008.09.27. Szombat 16:00 (254868) ÜLLÉS LC - 
APÁTFALVI SC 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:             
2008. július  hó 

 

SZÜLETÉS:    
Szabó Jázmin 07. 01. 
Apátfalva, Hóvirág u. 28 
Anyja: Kolompár Diána 
Apja: Szabó Roland 
 

 Bús Lili  07. 02. 
 Apátfalva, Széchenyi u. 103 
 Anyja: Borsos Judit 
 Apja: Bús Árpád 
 

Tari Gergely Bálint 07.11.         
Apátfalva, Rákóczi u. 132 
Anyja: Tóth Hajnalka 
Apja: Tari Norbert 
 

 Kórodi Laura Bianka 07.12. 
Apátfalva, Toldi u. 10. 
Anyja: Kórodi Ildikó  
 

Gyenge Bernadett  07.17.    
Apátfalva, Kossuth u.35.    
Anyja: Bíró Ágnes     
Apja: Gyenge József     
 

Sóki Réka  07. 20. 
Apátfalva, Templom u. 20. 
Anyja: Csomor Nóra 
Apja:   Sóki Attila 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS:    nem volt. 
 

HALÁLESET:                  
Búvár Pálné Varga Veronika    
Apátfalva, Maros  u. 60. élt: 89  évet 
Kórász Dezsőné  Kádár Mária Matild   
Apátfalva, Csokonai u. 34.  
élt: 72 évet 

Olvasói levél 
 

Szent Anna Napok Apátfalván 
 

Elérkezett Szent Anna napja, a XIII. Apátfalvi Falunapok 
rendezvénye. Ez az esemény más mint a többi volt !  
Nemzetközi Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találko-
zó is volt, melyet többek között Magyar Anna, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés Elnöke is köszöntött. Jelentős ese-
mény ez falunk életében, hogy egy ilyen megyei vezető 
személyiség, aki éppen névnapját ünnepli, egyben uno-
kája születésének is örvend, köszöntőt mond községünk 
rendezvényén. Személyes ismeretsége régebbről szár-
mazik, ugyanis mindenkivel kedves, s barátait üdvözölte, 
az előadást is végigtapsolta. Tetszett neki is a produk-
tum. (Legalább három virágcsokorral távozott körünkből 
az előadás végén.) A szombati programban a zenés éb-
resztőt követően minden korosztály megtalálta a neki 
legkedvezőbbet. A kitüntető címek átadása számomra 
igen megható volt. A kitüntetések, elismerések valóban 
helyükre kerültek. Mindenki kiérdemelte. A kiállítás ré-
gebbi időszakot ölel fel, élővé varázsolja a múltat, visz-
szaidézi sokak fiatalságát, akkori emlékeit. A jövő gene-
ráció is szépen dolgozik, hiszen többen irányítják a kis 
tehetségeket. Köszönet érte! Az est fénypontja nekem a 
Pátfalvi lakodalmas volt. Nagyon sokan gyönyörködhet-
tek az előadásban, akár a rendezvénysátorban, akár kö-
rülötte. Sok ember érkezett vidékről is, hogy megnézze a 
hagyományt, a régi korok szinte mindennapos esemé-
nyét. Hiszen volt idő, amikor hétvégeken több lakodalom 
is volt a falunkban. Legfőképpen azokat még házaknál 
tartották. Manapság egyre ritkább az ilyen alkalom, nyári 
időszakban csupán kettő-három. A 300-400 fős lakoda-
lom pedig szinte megszűnt.  
 
Csodálatos volt újra látni, feleleveníteni, életre kelteni, 
ami nálunk már 37 éve nagy esemény volt. Vasárnap is 
mindenki talált magának megfelelő szórakozást. 
Estendőn a falunapi események a Varga Sinka Kupa el-
nyerésével zárult.  
 
Összegezhetjük – én így látom – a szervezők, a szerep-
lők, az ötletadók, a résztvevők is kitettek magukért. 
Sportnyelven szólva: Szép volt fiúk, lányok! Csak így 
tovább! Ilyet máskor is kérünk! 
 
Köszönet azoknak is, akik megjelentették a Pátfalvi Kor-
rajz kiadványt. Sok olyan gondolatot foglal össze, me-
lyeknek sokan örülnek, tanulhatunk belőle, következteté-
seket vonhatunk le, eddigi ismereteinket Apátfalváról 
elmélyíthetjük. Ilyen kiadványt máskor is szívesen ven-
nénk, ugyanis az internet sokaktól távol áll – tőlem is -, s 
az ilyen és hasonló események érdeklik az emberek nagy 
részét. A tájékoztatást legalább olyan lényegesnek tar-
tom, mint az Apátfalvi Híreket, hiszen ez is az.  
(Augusztus 04-én délután a Faluházban árubemutató 
volt, ahol elég sokan összejöttek, s a megmaradt korrajz 
példányait szétosztottam. Sokak örömére szolgált. Ha 
több lett volna, az is elfogyott volna.) 
 

Apátfalva, 2008. augusztus 6. 
 
 
   Tisztelettel: Péli Mihályné, Apátfalva 
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• Szegek, csavarok, popszegecsek 
 

• Mész, cement, és ezek bedolgozásához szükséges 
eszközök pl. betonkeverő, talicska, nádszövet, stb… 

 

• Elektromos kézi szerszámok és kerti kisgépek (fúró, 
kézi köszörű, álló köszörű, aggregátor, kompresszor, 
fűnyírók, fűszegély vágók, nagynyomású mosó, he-
gesztők, láncfűrészek, stb… 

 

• Merülő-, kerti szivattyúk és hozzávaló kiegészítők, 
idomok, locsolótömlők, locsolófejek 

 

• Minden szerszám, ameire a ház körül szükség lehet. 
Pl. talicska, ásó, kapa, villa, kasza, üstház, csirke 
etető– és itató, metszőollók, permetezők, létrák, bal-
ták, stb… 

 

• Különböző zsinegek 
 

• Ereszcsatorna 
 

• Virágföld, rózsatő, muskátli, tuja 
 

• Villanyszerelési anyagok, hosszabbítók, izzók, moz-
gásérzékelő lámpák stb… 

 

• Háztartásba: edények, terítők, konyharuha stb… 
 

• Kerékpárok 
 

• Autóalkatrész– és felszerelési cikkek 
 

• Olajok, zsírok, kenőanyagok nagy választékban 
 

• Szerelő overálok, kertészruhák, gumicsizma 
 

• A kerti sütésekhez elengedhetetlen dolgok: sütők, 
bogrács, bogrács állvány, faszén, sátor 

 

• Q Rage quadok forgalmazása 

IPAROSOK, GAZDÁK. HÁZ KÖRÜL MUNKÁLKODÓK FIGYELEM!!! 
 

Megnyitottuk áruházunkat Apátfalva, Széchenyi u. 1/B. alatt, melyben mindenház 
körüli munkához és ipari tevékenységhez megtalálható: 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT! 
 

NYITVA: Hétköznap 8 órától—16.30-ig 
                                                      Szombaton: 8 órától—12 óráig 
 

                                                       VASÁRNAP: ZÁRVA  
 

                                                                                            Takács Tibor e.v.  
                                                                                            Tel: 06-30/493-75-65 
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Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK 
• szögek, csavarok 
• fenyő fűrészárú 
• lambériák 
• Szegődeszkák 
• Cement 
• oltott mész 
• gipszkartonok 
• tégla 
• csempék, padlóburkolók 
• ragasztók 
• festékárú 
• esőcsatornák 
• Marosi homok 
Házhozszállítással is! 

 

Akác és tölgy tűzifa is kapható 
 

Nyitva: H-P 7-17 óráig 
Szombaton: 7-12 óráig 

Vasárnap: zárva 

H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 
Tel: 06-62/260-210, 06-20/473-32-36 

BÍRÓ-KER 

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó:  

Apátfalva Község Önkormányzata 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 
Szerkesztőség:  

6931 Apátfalva, Templom u. 69. 
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 

Számítógépes szerkesztés:  
Csenteri Andrea 

Készült: 1600 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomás: Dornbach és Magony BT. Makó 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás 

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temeté-
sek lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálo-
zás esetén is 

• Kegyeleti tárgyak értékesí-
tése 

• Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése 

• Ügyelet a nap 24 órájában 
 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

Tel: 06-62/ 260-210 vagy 06-
20/431-96-29 

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabú-
torok 

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
műbő rök,  ponyvák,  ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

Érd: Joó kárpitos, Makó, Szép u. 44. 
Tel: 06-62/211-682 

JOGI MEGOLDÁSOK 
 

dr. Erki Kiss Edit 
ügyvédjelölt 

települési képviselő 
teljes körű, bármely jogterületet  

érintő 
(ingatlanjog, gazdasági jog, munka-

jog, családjog, büntetőjog, stb.) 
kérdés megválaszolására a település 

lakóinak rendelkezésére áll. 
 

Fogadóóra ideje:  
 

2008. augusztus 13.  
du: 16.00 – 18.00 
 

helye: Polgármesteri Hivatal 
 

Kapcsolatfelvétel: 20/4661-301 
 

          Mindenkit tisztelettel várok! 
              dr. Erki Kiss Edit 

 

„ SZÉPÜLJ NÁLAM” 
a Rózsa  

kozmetikában 
 

 

Kozmetikai tevékenységemet 
megkezdtem 

Apátfalva, Kossuth u. 86.  
(régi butik helyén) 

 

Szeretettel várom vendégeimet! 
 

Bejelentkezés, időpont egyeztetés-
sel telefonon vagy személyesen 

 

Varga Rózsa 
Tel: 06-20/380-02-62 

Kiemelkedő kereseti lehetőség 
mellékállásban  
 

Teljesítményarányos jövedelem 
akár havi 150- 200 ezer forint - heti 6
-8 óra időráfordítással. 
 

Feltételek: 
• Iskolai végzettség - minimum 

érettségi 
• Rugalmasság,  

• Jó kommunikációs és kapcsolatte-
remtő  képesség 

• Jó helyismeret, kapcsolatrendszer 
Apátfalván, Magyarcsanádon 

 

Előny, de nem követelmény: 
• egészségügyi alapismeretek vagy 

végzettség. 
• jogosítvány, saját gépjármű 

 

jelentkezés, információkérés:  
Kézzel írott önéletrajzzal a következő 
címre:  
Varádics kft, 6900 Makó, Deák Ferenc 
u. 29.  
A borítákra kérem ráírni: ÁLLÁSPÁ-
LYÁZAT 
 

Kisbodriné Benke Mária 
Tel: 06-30/299-80-34 

Apróhirdetések 
 
Béke u. 13. sz. alatti ház eladó 
Érdeklődni: Délibáb u.8. 
ugyanott bontásból ablakok eladók. 

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. Szí-
vetekben hagyom emlékem örökre, ha 
látni akartok, nézzetek fel az égre.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 
 

Üveges József 
 

temetésén megjelentek. Részvétük-
kel, virágaikkal, koszorúikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.  
 

Szerető édesanyád és  testvéreid 

HIRDESSEN a helyi újságban! 
 

Lapzárta. Minden hónap 3-án! 
Hirdetés leadás: 

 Polgármesteri Hivatal 
Kovács Józsefné 

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje 

 

Hétfő: 8-12  
Szerda: 8-17.30 

Péntek: 8-12 
 

Polgármester fogadónapja:  
szerda 8-12 

Jegyző fogadónapja: 
péntek 8-12 

eMagyarország Pont 
a Művelődési Házban 

INTERNET-FAXOLÁS– FÉNYMÁSOLÁS 
Nyitva: 

HÉTFŐ-PÉNTEK: 10-12-15-18 óra, 
SZOMBAT: 9-12 óra 
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