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Főbb híreink!  
• 2. old.: 100. születésnapját ünnepelte Juliska Néni / Tájékoztató a krízishelyzetbe került szemé-

lyek támogatásáról 
• 3. old.: Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának segítségnyújtása a Kisalbart Tibor 

családnak 
• 4.– 5.-6.-7.-8.-9. old: XIV. Szent Anna Napok—Guzsalyos rendezvényeiről 
• 5. old.:  Meghívó: Szent István Király Ünnepe alkalmából tartandó Ünnepi Szentmisére és Megem-

lékezésre—augusztus 20. 
• 11.-12. old.: Pátfalváért Egyesület: Közhasznúsági Jelentés 2008. 

Méghozzá kettős értelemben. A Magyarcsanáddal kötött intézmény-
fenntartó társulás révén megszűnik az eddigi ÁMK, amely magába 
foglalta az iskola mellett a Faluházat. Az új intézmény „Dózsa György 
Általános Iskola” néven jön létre, melynek székhelye az apátfalvi, tagin-
tézménye a magyarcsanádi iskola. Mindkét intézmény hasonlóan foly-
tatja munkáját szeptemberben, mint azt megelőzően. Nincs szó a 
csanádi iskola, vagy iskolások „áttelepítéséről”, a nemzetiségi oktatás 
megváltoztatásáról Magyarcsanádon, vagy a szerb, illetve román 
nyelvoktatás apátfalvi bevezetéséről. Természetesen a székhely és 
tagintézmény szorosan együttműködik szakmai kérdésekben és a 
társulás révén az intézmények állami támogatása is kedvezőbb lesz. A 
társulás előkészítése kezdetben jogi, közigazgatási a későbbiekben 
(most is) aprólékos szakmai előkészítést kívánt meg a korábbi időszak-
ban és jelenleg is. 

A látványos megújulás azonban községünk iskolájában zajlik. A 
közbeszerzési pályázat elhúzódása miatt számunkra úgy tűnt, hogy 
idén nyáron – idő híján – a teljes beruházás nem valósulhat meg, 
azonban néhány részfeladat elvégezhetőnek tűnt. Mindaddig ezen az 
állásponton voltunk, amíg a kivitelező cég bejelentette, hogy három 
nap múlva megkezdik a felújítást. E három nap alatt mindkét épület 
összes helyiségét ki kellett üríteni. Az önkormányzat technikai dolgozói 
és közmunkásai mellett az iskola minden dolgozója igen jól szervezet-
ten, feszített munkatempóban megoldotta a feladatot. Köszönet illet 
mindenkit, aki részt vett a kipakolásban és külön köszönetet szeret-
nénk mondani a Búzakalász kft. vezetőjének Dehény Zsolt úrnak, aki 
„kilakoltatott” eszközeink, bútoraink számára helyet biztosított, valamint 
Vári Miklós alpolgármester úrnak, aki a szállítást és rakodást koordinál-
ta. Köszönjük mindazoknak a segítséget, akik műanyag ládákat, dobo-
zokat bocsátottak rendelkezésre tanszereink, szemléltető eszközeink 
szállítására és tárolására. Az így elvégzett előkészítő munka és a kivi-
telező erőfeszítései révén augusztus 31-re elkészül a főépület, október 
közepére pedig az alsós épületet is birtokba vehetik a diákok. Az ott 

tanuló osztályok ideiglenes elhelyezéséről már gondoskodtunk, minden 
szempontból megfelelő, mondhatni „minden igényt kielégítő” körülmé-
nyek között kezdhetik a tanévet. Az épületek belső és külső felújításán 
túl az udvar is jelentősen átalakul. A salakpálya helyén egy korszerű 
műfüves pályát alakítanak ki, az udvar többi részén pedig új játszótéri 
játékokat helyeznek el. 

Az épületek felújítása szinte teljes körű. A főépület korszerűsítése 
már a korábbi években megkezdődött, amikor az utcai homlokzat nyí-
lászáróit cseréltük ki (2004 nyara). A fűtési rendszer korszerűsítése két 
éve fejeződött be, ami kiterjedt az alsós épületre is. Előbbiek következ-
tében óvatos számítások szerint is mintegy 40%-kal csökkent az éves 
intézményi fűtésszámla. A mostani munkálatok keretében elvégzik a 
főépület hőszigetelését, mindkét épület régi külső és belső nyílászáró-
inak cseréjét. Megújul az elektromos- és vízvezetékrendszer, sor kerül 
a világítótestek cserjére, épületen belüli és kívüli akadálymentesítésre, 
vadonatúj vizesblokkokat alakítanak ki. Az összekötő folyosó vázszer-
kezetét is „újraöltöztetik”. Megszűnik végre a tornaterem visszatérő 
beázása és a parkettát is az újabb sportcsarnokokban látható mű-
anyag burkolat váltja fel. Új fejlesztő tanterem kialakítását végzik el és 
valamennyi tanteremben sor kerül a padlóburkolat javítása, vagy szük-
ség esetén cseréje mellett festési munkák elvégzésére is. A megnyert 
iskola-felújítási pályázat része az alsós épület bútorzatának részleges 
cserje. A tanulói asztalok és székek mellett új tanári asztalok és székek 
kerülnek a tantermekbe. Ismereteink szerint a munkálatok jó ütemben 
folynak, a tanévnyitó szeptember elsején, a tanítás pedig néhány nap-
pal ezt követően megindulhat. A tanévkezdéssel kapcsolatos egyéb 
kérdésekről (a tanévnyitó pontos helye, ideje, tankönyvek kiosztása, 
javítóvizsgák időpontja stb.) augusztus folyamán mindenkit értesítünk. 
Természetesen a szokásos nyári ügyelet most is működik, a községhá-
za udvarán a régi testületi ülésteremben, minden kedden 8-10óráig. 

 

Mátó Lajos 
igazgató 

Megújul az apátfalvi iskola 

Apátfalva Község Önkormányzat valamint az apátfalvi Római Katolikus Egyházközség  
Szeretettel meghívja Apátfalva lakosságát az 

Állam- és Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó 
Ünnepi Szentmisére és Megemlékezésre 

 

Helye: Római Katolikus Templom, Apátfalva—Ideje: 2008. augusztus 20. 
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A családok szociális krízishelyzetének ke-
zelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. rende-
let értelmében a regionális nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóságok a települési önkormányzat 
jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági 
válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások 
enyhítésére, az állami szociális ellátórend-
szer keretében nyújtott szociális segélyként 
egyszeri, egyösszegű - vissza nem téríten-
dő - támogatást állapíthatnak meg. 
 

Ki részesülhet támogatásban?  
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztár-
saság területén bejelentett lakó- vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha  

• családjában a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban az egy főre jutó 
havi jövedelem a minimálbér nettó 
összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem 
haladta meg, és  

• részére a társadalombiztosítási nyugel-
látásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
6. §- a szerinti nyugellátást nem folyó-
sítanak, és  

• a gazdasági válsághoz kapcsolódó, 
előre nem látható esemény következté-
ben a családja mindennapi életvitelének 
fenntartását súlyosan veszélyeztető 
krízishelyzetbe került.  

 

Ki nem jogosult támogatásra?  
Nem jogosult támogatásra az a személy,  

• akinek a 2009. év folyamán 15.000 
forintot meghaladó összegben átmeneti 
segélyt állapítottak meg,  

• akinek a kérelem benyújtásakor átme-
neti segély megállapítása iránti eljárás 
van folyamatban,  

• aki a krízissegély iránti kérelem benyúj-
tását megelőző 90 napon belül átmeneti 
segély iránti kérelmet még nem nyújtott 
be, kivéve, ha a helyi önkormányzat 
rendeletében előírt feltételek az átme-
neti segélyre való jogosultságát kizárja. 

Mi minősül krízishelyzetnek?  
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező  

• a munkahelyét 2008. szeptember 30-át 
követően elvesztette,  

• jövedelme a 2008. szeptember havi 
jövedelméhez képest legalább 20 %-ot 
elérő mértékben csökkent,  

• lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő 
fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 
2008. szeptember havi összegéhez 
képest legalább 20 %-ot elérő mérték-
ben emelkedett,  

• egészségi állapota indokolja.  
Milyen összegben engedélyezhető a támogatás?  
A támogatás összege legalább húszezer 
forint, legfeljebb ötvenezer - különös mél-
tánylásra okot adó körülmény fennállása 
esetén legfeljebb százezer - forint.  
Hol és hogyan igényelhető a támogatás?  
A támogatás megállapítása iránti kérelem 
az e célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes települési önkormány-
zat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 
2009. november 30-a között nyújtható be. 
A nyomtatvány letölthető a „Nyomtatványok" 
menüpont További nyomtatványok - Krízis támo-
gatás címszó alatt, illetőleg a települési önkor-
mányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szer-
vek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhető.  
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem 
összegének igazolására alkalmas iratot, a 
lakáscélú kölcsön havi törlesztésének 
emelkedését igazoló iratot. Emellett célsze-
rű csatolni minden olyan iratot, az egészsé-
gi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, 
szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvo-
si szakvéleményt, stb., amely a támogatás 
megállapításának indokául szolgálhat.  
Kérjük a formanyomtatvány részét képező 
„Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" elneve-
zésű útmutatót - mely segítséget nyújt a 
nyomtatványon szereplő adatok pontos kitöl-
téséhez (így különösen a jövedelem megha-

tározásához, a kérelemhez csatolandó szük-
séges mellékletekről, stb.) - feltétlenül tekint-
se át a kitöltés előtt.   
A támogatás egy alkalommal, a család egy 
tagja számára állapítható meg.  
Hogyan történik a támogatás megállapítá-
sa és folyósítása?    
A települési önkormányzat jegyzője a hozzá 
az előírt formanyomtatványon,a szükséges 
mellékletekkel benyújtott kérelmeket egyrészt 
ellenőrzi, hogy azt megfelelően és hiánytala-
nul töltötték-e ki, továbbá az előírt igazoláso-
kat ahhoz benyújtották-e. Másrészt a megfe-
lelően kitöltött kérelmek esetén megvizsgálja, 
hogy a kérelmező a támogatásra való jogo-
sultság feltételeinek megfelel-e.  A jegyző 
gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a 
kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhí-
vásnak, vagy a támogatásra való jogosultság 
feltételeinek a kérelem nem felel meg.   
A jegyző az igazolásával kiegészített kérelmet a 
szükséges mellékletekkel 8 munkanapon belül 
továbbítja a támogatás elbírálására jogosult 
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgató-
ság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 
5 munkanapon belül dönt a támogatásra való 
jogosultságról és a támogatás összegéről.  
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás 
megállapításáról hozott határozat megérkezé-
sét követő - 5 munkanapon belül gondoskodik 
a támogatás folyósításáról.  
A támogatás pénzügyi forrása  
A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köz-
társaság 2009. évi költségvetéséről szóló tör-
vény Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári 
előirányzat-felhasználási keretszámlával ren-
delkező előirányzat biztosítja.  
Az előirányzat javára a magán- és jogi szemé-
lyek, illetőleg a jogi személyiség nélküli gazdasá-
gi társaságok 2009. november 15-éig befizetést 
teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium 10032000-00285575-
50000067 számú számlaszámára teljesíthetők.  

TÁJÉKOZTATÓ a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról 

100. születésnapját ünnepelte Bálint Mihályné 
Imre Julianna (Apátfalva, Szabadság u. 9. 
szám)  alatti lakos, aki Apátfalván 1909. július 
26-án született. E jeles ünnep alkalmából kö-
szöntötte Varga Péter polgármester úr Apátfal-
va község lakossága és Apátfalva Község 
Képviselő-testülte nevében. 

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről 
szóló kormányrendelet alapján a Kormány a 
Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., 
95. és 100. életévüket betöltött Magyarorszá-
gon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárokat, amelyhez 90., 95., illetve 
100.000,-Ft jubileumi juttatás jár, ez utóbbi 
összeget  Juliska néni is megkapott. 

Meglepetten vette át a Kormány által ado-
mányozott a 100. életév betöltéséről szóló 
okiratot, nagyon megörült a szép virágcsokor-
nak és a hatalmas tortának amit a polgármes-
ter úr adott át. 

Alapszolgáltatási Központ tagjai és dolgo-
zói nevében köszöntöttem Juliska nénit. 

Már hetek óta készültünk erre az ünnepség-
re, többször meglátogattuk a családot. Juliska 
néni gyermekei, unokái és dédunokái is szeret-
tek volna együtt lenni ezen az ünnepen. 

Juliska néni nagyon boldog volt, hogy megér-
hette a 100. évet szerető családja körében. 

Pezsgővel való koccintás és a torta elfo-
gyasztása után, örömmel mesélt a múltról, a 

régi emlékekről. Nagyon fontosnak tartotta és 
tartja most is a hit és szeretet erejét, szerinte 
hit és szeretet nélkül nem lehet boldog az 
ember. Öröm volt vele együtt lenni és beszél-
getni. Mindig mosolygott, vidám volt, minden 
kérdésünkre szívesen válaszolt. Majd ez idő 
után elköszöntünk tőle. A vendégeket kikísér-
te, mert ezt „így kell tenni” mondta. 

 
Kedves Juliska Néni! 
 

Kívánjuk, hogy még sokáig éljen szeretetben, 
hitben, jó egészségben családja és Apátfalva 
közösségében. 
 

Kerekes Gézáné 

100. születésnapját ünnepelte Juliska néni 
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Előzmények: 
Kisalbert Tibor Apátfalva, Csokonai u. 10. sz. a. lakos, annak felesége 
és két kiskorú fogyatékos ikergyermeke a fenti lakcímen élt szoba-
konyhás lakásban. A lakóépület egy részét a belvíz megrongálta, így a 
család egészségtelen körülmények között élt. Ezen állapotok meg-
szüntetése érdekében Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be a Magyarországi Cigányokért Közala-
pítványhoz a lakóház tatarozására, korszerűsítésére.  
A pályázatunkat a kuratórium kedvezően bírálta el és 1.000.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesültünk a Kisalbert család 
lakóházának felújításához.  
A támogatás időben a számlánkra érkezett, így megfelelő idő állt ren-
delkezésre a pályázati programunk megvalósítására.  
 

A pályázati program végrehajtása: 
A pályázatban megjelöltük, hogy I. ütemben 2009. július 15.-ig a romos 
épület lebontásra kerül, a törmelék elszállításra kerül, a tiszta építési 
felvonulási területet elkészítjük.  
 

II. ütemben 2009. július 15.-vel az építési munkák megkezdődnek és 
2009. augusztus 15.-ig befejeződnek.  
 

III. ütemben 2009. augusztus 15.-től augusztus 30.-ig szak- és szerelő-
ipari munkák elvégzésre kerülnek (villamos, vízhálózat kiépítése, tisz-
tasági meszelés).  
 

Az I. ütem végrehajtása érdekében megállapodást kötöttünk a család-
fővel a romos épület lebontására, a törmelék elszállítására. A romos 
épület határidőre lebontásra került az apátfalvi cigány közösség össze-
fogásával, társadalmi munkájukkal. A romos épület eltakarításáról 
videó felvétel készült.  
 

A II. ütem végrehajtása érdekében vállalkozói szerződést kötöttünk 
Takács István építőmesteri kivitelezővel, melyben vállalta, hogy 2009. 

július 15.-től 2009. augusztus 15.-ig az építőmesteri munkákat elvégzi.  
Az alábbi időpontok jelzik az elvégzett munkákat: 
 

2009.07.13.: Az építményalap kitűzése 
2009.07.14.: Alapárok kiemelése 
2009.07.15.: Sávalap készítése 
2009.07.18.-07.28.:  
Falazás (belső válaszfal elkészítése, belső-külső vakolatkészítés, ké-
mény készítés, aljzatszigetelés, aljzat betonkészítés) 
2009.07.22.-07.28.:  
Tetőszerkezet készítése, oromdeszkázat, gipszkarton mennyezet ké-
szítése, hőszigetelése, kémény szegése, bádogozás, csatornázás. 
2009.07.28.-07.31.: 
Szak- és szerelőipari munkák (villanyszerelés, vízszerelés, tisztasági 
meszelés).  
 

Az építőipari munkák elvégzése, a műszaki terv és költségvetés alap-
ján készült. Az építési munkákról filmfelvétel készült.  A szak- és szere-
lőipari munkák a család és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hozzá-
járulásával valósult meg. A támogató nevét, jól látható helyen feltüntet-
tük. A lakóházat a belső helyiségek meszelése után beköltözésre alkal-
mas állapotban átadtuk a Kisalbert családnak. 
 

A pályázati program befejezésének dokumentálására jegyzőkönyv 
készült, amelyben az elvégzett munka, határidők, a munka minősége, 
a költségvetési díjtételek áttekintésére nem merült kifogás, az érintet-
tek aláírásukkal hitelesítették (Takács István vállalkozó, Károlyi Sándor 
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, Kisalbert 
Tibor ingatlantulajdonos). 
 

Tisztelettel: 
 

Károlyi Sándor 
CKÖ elnök 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
6931 Apátfalva, Rákóczi u. 30. 

Születés 
Májusban nem volt 
 

Június 
06. 04-én Surdu Cintia 
(Apátfalva, Kereszt u. 63.) 
Botos Erzsébet – Surdu Constantin 
06. 05-én Jung Kristóf 
(Apátfalva, Dózsa Gy. u. 8.)  
Jakabovics Andrea – Jung Róbert 
06. 19-én Juhász Patrik 
(Apátfalva, Petőfi u. 28.) 
Tóth Edit – Juhász József 
 

Július 
07. 08-án Molnár Géza Bálint 
(Apátfalva, Hóvirág u. 17.)  
Majoros Adrien – Molnár Géza 
07. 08-án Varga Vanda 
(Apátfalva, Damjanich u. 8. ) 
Krizsán Csilla – Varga Tibor 
07. 09-én Szénási Benedek 
(Apátfalva, Kereszt u. 50.)  
Juhász Mária – Szénási László 
 

07. 19-én Botos Lara Éva 
(Apátfalva, Csokonai u. 44.)  
Dömötör Ibolya – Botos Tamás 
07. 24-én Juhász Kata 
(Apátfalva, Kölcsey u. 18.)  
Sóki Katalin  - Juhász István 
 

Házasságkötés 
05. 30. Vili Balázs Boldizsár – Vancsó Ka-
talin—Móricz Zs. u. 45. 
05. 30. Bökönyi László Lajos – Dobó Kata-
lin Magdolna—Maros u. 90. 
 

Júniusban házasságkötés nem volt 
Júliusban házasságkötés nem volt 
 

Haláleset 
Májusban nem volt 
 

Június 
Szilvási Mátyásné Juhász Ilona 
Apátfalva, Szegfű u. 8. élt 75 évet 
 

Szabó József 
Apátfalva, Széchenyi u. 104. élt 85 évet 
Szigeti Julianna 
Apátfalva, Kossuth u. 170. élt 73 évet 
Herczeg István 
Apátfalva, Hunyadi u. 25. élt 73 évet 
 

Július 
Bálint Györgyné Nagy Erzsébet 
Apátfalva, Arany János u. 20. élt 65 évet 
 

Olajos Attila Péterné  Bakai Rozália 
Apátfalva, Kereszt u. 30. élt 62 évet 
 

Ördögh Antal 
Apátfalva, Aradi u. 12/a. élt 85 évet 
 

Veréb István 
Apátfalva, Rákóczi u. 40. élt 75 évet 
 

Sóki János 
Apátfalva, Cservölgy tanya 391. élt 79 évet 
 

Kis Mihályné Kispál Erzsébet 
Apátfalva, Templom u. 26/a. élt 80 évet 
 

Ács Józsefné Kotroczó Margit 
Apátfalva, Széchenyi u. 65. élt. 84 évet 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
2009. május, június, július 

Értesítés—Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a 2009. második félévi magánszemélyek kommuná-
lis adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adó kamatmentes befizetési határideje: 2009. szeptember 15. 
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. 
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XIV. Szent Anna Napok—Guzsalyos 
2009. július 25-26. 

A RENDEZVÉNYEKRŐL 

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 
A vidéki terültekbe 
beruházó Európa 

„...Mindenfelé keressük a magyar nemzetet; 
kinn Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél, hátul 
az őshistóriában, magasan a fényes rangúak-
nál, csak ott nem keressük, ahol van: körülöt-
tünk és a mai napon. 
 

Jókai Mór szavait idéztem most, mely úgy 
gondolom sok tekintetben ma is érvényes. 
Rengeteg kihívásnak kell megfelelnünk, ami 
sokszor nyomasztja, megnehezíti hétköznap-
jainkat. A mindennapi túléléshez szükséges 
anyagi javaink előteremtése mérhetetlen 
energiát igényel tőlünk, és többször felvetődik 
a kérdés, hogyan? A legfontosabb forrás, 
melyből erőt meríthetünk, a család, mely 
mindig vár, oltalmaz, ápol, bátorít, gyarapít 
bennünket. A család nem csak a szűken vett 
rokonok közössége lehet, tágabb értelemben 
a települést, a hazát, Európát is jelentheti. E 
tágabb értelemben vett családunk nem csak 
az otthon melegét biztosítja számunkra, ha-
nem rengeteg lehetőséget is tartogat, melyet 
kihasználni mi tartozunk felelősséggel. 

Apátfalva kiemelkedően jól élt ezekkel a 
lehetőségekkel, melynek a gyümölcseit már 
láthatják, használhatják, élvezhetik az apát-
falviak. Utat, kerékpárutat építettünk, orvosi 
rendelőt, idősek otthonát akadálymentesítet-
tünk, átalakítottuk a mozit, felújítjuk az általá-
nos iskolát, a belvízelvezető csatornarend-
szerünket, utcanévtáblákat helyeztünk ki ..., 
járdát építettünk. Ezek a fejlesztések minden-
napjainkat teszik jobbá, élhetőbbé teszik 
Apátfalvát. Albert Schweitzer szavaival élve 
„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelen-
ben elmulasztasz.” Ez a gondolat azonban 
nem csak az anyagi világ jelentette lehetősé-
gekre vonatkozik, hiszen Apátfalván élni nem 
csak a járható úttól jó. A dolgos hétköznap-

okon talán nem jut idő gondolni arra, hogy 
miért is e mindennapi küzdelem. 

A mostani ünnep a bizonyítéka annak, 
hogy a közösség az igazi éltető erő, legyen 
az családi, vagy települési közösség. Nem a 
beépített aszfalttól, betontól leszünk apátfalvi-
ak, hanem a közös emlékektől, élményektől, 
melyeket együtt éltünk meg. Legyen az rég-
múlt hagyomány, vagy mai valóság. Az éte-
lek, amit együtt fogyasztunk el, a dalok, me-
lyeket együtt éneklünk el, a táncok, melyeket 
együtt táncolunk el, mind a közösség össze-
tartozásának jelképei, és ezeket a jelképeket 
most büszkén mutatjuk meg vendégeinknek. 
Örülünk, hogy megoszthatjuk velük hajlékun-
kat, és hogy morzsáját visszaadhatjuk annak 
a vendégszeretetnek, melyben bennünket 
részesítenek akár hányszor náluk járunk. 

 

Köszönöm mindazok az áldozatos segít-
ségét, akik hosszú hetek, hónapok óta azon 
munkálkodnak, hogy Apátfalva ezen a hétvé-
gén a lehető legjobb arcát mutassa. A mai 
ünnep ad erőt a hétköznapok küzdelmeihez, 
melyet együtt kell végigcsinálnunk, hiszen 
van még feladatunk bőven. Ezen a hévégén 
megállhatunk egy pillanatra és büszkén 
mondhatjuk, hogy Apátfalva a mi hazánk, 
mely itt van körülöttünk, mi építjük a saját 
kezünkkel. Azt szeretnénk, hogy gyermeke-
ink, unokáink jól érezzék itt magukat, hogy 
igazán érezzék benne az otthon melegét, 
szeretetét. Hogy ők is elmondhassák bárhol 
vannak a világban, Apátfalva az én csalá-
dom, Apáca, Kisorosz az én testvérem, a kör-
nyező települések az én rokonságom. Bátorí-
tanak, szeretnek, ápolnak, mindig hazavárnak 
engem és nem kell keresnem sehol a nemze-
tet, mert itt van körülöttem, itt és most. „ 

Köszöntő 
Varga Péter polgármester ünnepi beszédéből (részlet) Kiállítások 

 

A falunap keretében szombat délután került 
sor a kiállítások megnyitására. 
 

Az apátfalvi ovisok az idén is ötletgazdag, 
szemet gyönyörködtető alkotásokat állítottak 
ki. Sokféle technikával készültek a képek, az 
idei év újdonsága a papír tortatálca változatos 
dekorálása szalvétával, virágokkal. 

Mindenki izgatottan kereste kisgyermeke 
munkáját, hisz kb. 70 ovis alkotását mutatták 
be. Tudjuk, gyerekeink kis keze még nem 
tudna ilyen alkotásokat készíteni. Köszönjük 
az óvónők fáradhatatlan munkáját, kreativitá-
sát, türelmét a kis ,,mesterekhez.” 

 

Az iskolások a honfoglalás korát idéző kiállí-
tással mutatkoztak be. Az idei Dózsa nap 
témája Árpád-István kora volt, így láthattunk 
a bemutatón gyerekek által készített tarsoly-
lemezeket, aranyszarvas és szarvas ábrázo-
lásokat. 
 

Mendei Árpád a környékbeli településeken 
fotózott út menti keresztekről készített képeit 
hozta el hozzánk. A képek között örömmel 
csodáltuk az apátfalvi kereszteket is. 
 

Külön teremben állította ki életmű kiállítását 
Vargáné Antal Ilona. Az idén lesz 75 éves, 
összegyűjtöttük eddigi munkáit. Volt már neki 
az évek során makramé kiállítása, szalmafo-
nás bemutatója, részt vett több gobelin kiállí-
táson és kézimunka kiállításon is. Most ezzel 
a négy technikával készült alkotásokat egy 
terembe gyűjtötte. Szemet gyönyörködtettek 
a makramé nyakláncok, volt akit a szalmafo-
natok varázsoltak el. 

Ilona néni szellemi tudását is átadta ne-
künk ezen a napon megjelent az Egy apátfal-
vi asszony visszaemlékezései című könyve. 

A könyvet Mátó Erzsébet a makói József 
Attila Könyvtár igazgatója ismertette. 

A könyvben az apátfalvi emberek min-
dennapjai elevenednek meg, olvashatunk a 
családi emlékekről a naptári év ünnepeiről, a 
hagyományos kemencés sütés-főzésről, a  
népi gyógyításról. Az állattartás is helyet 
kapott a kötetben, bemutatva egy háziállat 
mennyiféleképp volt hasznosítható. A kötetet 
Ilona néni versei zárják, emléket állít bennük 
szüleinek és a jövőnek két kis unokájának. 

 

A könyvbemutatón nagy szeretettel mondott 
köszönetet a könyv megjelentetéséért a 
Marosvidék Baráti Társaságnak és a kiadás 
költségeit vállaló rokonoknak, ismerősöknek.  

A könyvbemutatót vidám vendégség követte, 
a szerző boldogan dedikálta a könyveket. 
 

Hosszú boldog életet kívánunk! 
 

Vargáné Nagyfalusi Ilona 

Köszönet 
 

Faluházunk köszönetet mond a falunapi programok megvalósulása kapcsán mindenkinek, aki 
anyagilag, munkájával, eszközökkel, tudásával, bármivel támogatást nyújtott. Önzetlen segítsé-
gük nemcsak egy – egy program megvalósulásának kulcsa volt, hanem példaértékű szerepvál-
lalás közösségi életünkben. 

A Hagyományőrző csoport és vezetőjük szintén köszönik a Lakodalmas megvalósulásának 
támogatását minden tekintetben, akár munkában, sütemény, virág, vagy bor felajánlásban, a 
népviselet kölcsönzésében, vagy anyagilag. 

Faluházunk dolgozói nevében a falunapi feladatok kivitelezésében külön szeretnénk köszö-
netet mondani Antal Enikőnek, aki önkéntes segítőként a falunapokon, és az azt megelőző 
héten pótolhatatlan segítséget nyújtott számunkra. Köszönjük Enikő, büszkék vagyunk rád! 
 

Támogatás gyűjtése 
 

Az elmúlt évben és idén lakossági adományokból sikerült megvásárolni a csocsó asztalt és a ping 
- pong asztalt. Újabb gyűjtésbe kezdünk, célunk a falu szökőkútjainak üzembe helyezéséhez a 
technikai berendezések megvásárlása. Továbbra is várjuk a támogatásukat és a felajánlásokat. 
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Élő, igazi  pátfalvi lakodalomban még sohasem voltam. Gyűjtésekben 
olvastam, benne résztvevőktől hallottam róla, de saját élményem ez 
idáig nem volt erről a nevezetes eseményről. 
 
Aztán egyszer csak – két éve- tudomást szereztem arról, hogy egy 
lelkes kis csapat megpróbálja rekonstruálni hogyan is zajlott annak 
idején (a múlt század közepe táján) ez az egész falut megmozgató, 
szép, az ember életében nagyon is meghatározó ünnep. Szerencsére 
ez a közakarat párosult a falu vezetésének elgondolásával  is, misze-
rint a lakodalmas hagyományt ismét be lehetne építeni Apátfalva kö-
zösségi életébe. Újra össze lehet hozni általa a falu apraját – nagyját, 
hisz adva vagyon a gyönyörű viselet (itt-ott még a ládafiában), a sok 
szép dal, melyeket a helyi citerazenekar és népdalkör a mai napig 
műsorán tart, valamint a Kardos István neves vőfély, táncos által meg-
maradt rigmusok, melyek a szertartás elengedhetetlen eszközei.  

Két lelkes (helybéli) pedagógus Mátó Mátyásné Molnár Magdolna 
néptáncoktató, a  pátfalvi táncok avatott ismerője és Mátó Mátyás ze-
netanár, ki pályája kezdetén még ifjú zenészként maga is muzsikált 
Kardos István „keze alatt” jó néhány lakodalomban – vették kézbe az 
„ügyet” .  

A téli, kora-tavaszi időszak  épp alkalmas volt a próbák megtartá-
sára, a dalok felelevenítésére, a táncos lábak megmozgatására, s a 
nem mellékes szereplők kiválasztására. A szorgalmas munka eredmé-
nyeként a nyár elejére összeállt egy olyan (több, mint két órás prog-
ram), mely magába sűrítette a régi több napos esküvő – lakodalom 
legmeghatározóbb elemeit.  

Kialakult a szereposztás is: vőfély( a közel 80 éves) id. Kardos 
Imre, pap: Gyenge Mihály a két család, a keresztszülők, az ifjú pár (két 
nagyon ügyes táncos) és a rokonság. 

Gondoskodni kellett  a díszletekről (jelzésszerűen) a két családi 
ház, a templom  és végül a lakodalom helyszíne. Ebben partner volt a 
helyi Önkormányzat, sikeres pályázat révén támogatni tudta a műsort 
és az azt követő vigasságot (sátor, kellékek, technika, stb.). 

A kosztümökre is nagy gondot fordítottak, előkerültek  az eredeti 
míves viseleti darabok, de ez bizony kevésnek bizonyult. Közel volt a 
segítség: Langó Istvánné Terike néni – a népművészet mestere – varrt 
gyorsan két viseletet, valamint Bakainé Molnár Katalin – ügyes kezű 
viseletkészítő varázsolt sok-sok, a kornak megfelelő fiatal-idős női 
viseletet minden szereplő részére. 

Emellett természetesen a legfontosabb része is biztosított volt a 
műsornak – ez a zenekar. Apátfalván (ellentétben sok más magyaror-
szági településsel, ahol vonós bandák muzsikáltak) csak fúvós zene 
szolgáltatta a talpalávalót. Az itteni zenészek nagy része, vagy tanítvá-

nya, vagy utóda az akkori Lakodalmasban  muzsikáló zenészeknek.  
És elérkezett a július utolsó szombatja. A hatalmas, több mint 400 

főt befogadó sátor szépen berendezve várta az érdeklődőket. Ám ez 
kicsinek bizonyult, így a sátor körül még több százan álltak, ültek, vár-
ták a „Pátfalvi Lakodalmas-t”.  

A szereplőkön is érezhető volt az  izgalom, hisz nem profi előadók-
ról beszélünk, és épp ez adta meg azt a remek hangulatot, amely az 
egész műsort jellemezte. 

Szépen, lírai módon indult a történet – a templomban harmadszor 
hirdeti ki a pap az ifjú párt és hívja meg híveket az esküvőre. Megtörté-
nik a hívogatás, megismerjük a két családot (az örömszülőket), a ke-
resztszülőket (násznagyok), akik felügyelik az ifjú pár egybekelésének 
minden mozzanatát. Mindezen eseményeket a vőfély rigmusai vezetik 
elő, mutatják be. 

A két fiatal kikérése – búcsúztatása – a szülői háztól hol szívszorí-
tóan megható, hol a hangos, örömteli zeneszóval kísérve vidám, paj-
zán. 

Ami a legfontosabb, a történésekben mindig aktív résztvevők a 
nézők is, hisz  az ismert dalokat sokan együtt éneklik a szereplőkkel.  

Az esketés –mértéktartóan nagyon szép, szinte olyan, mintha tény-
leg igazi volna. 
A lakodalom helyszínére vonulás már újra felszabadult, sok tánccal, 
táncszóval fűszerezve - , az embernek kedve támad beállni a násznép 
közé. Hát még akkor bizsereg többeknek a talpa, amikor a záró össz-
táncot nézzük, a zenekar a legszebb nótákat fújja és mindenki ropja 
felszabadultan, örömmel. A vőfély szavaival ér véget az „előadás”, hisz 
csak a műsor zárul, de a rendezvény folytatódik, immár együtt a vacso-
ravendégekkel. Jön a finom vacsora, megjelennek a „sérült” konyhás 
asszonyok, egy kis kásapénzt gyűjtenek. És ahogyan szokás volt (és 
még ma is az) éjfélkor a menyasszonytánc.  
Nagy élmény volt számomra és azt hiszem még sokaknak ez a kezde-
ményezés. Fontos, hogy egy közösség megőrizze, éltesse és tovább 
vigye azt a hagyományt, ami az övé, ami értékes. Sok munkát igényel, 
de bizonyítottan megéri, hisz azok, akik aktív közreműködői voltak 
nagy örömöt okoztak nemcsak önmaguknak, hanem a falu egész kö-
zösségének. 
Kívánom, hogy ne csak a lakodalmi, hanem még más szép szokást is 
keressenek elő, mutassanak be és építsék vissza szép lassan a falu 
életébe. 
 

Köszönettel: Tóthné Döme Mária 
művészeti vezető  Maros Táncegyüttes - Makó 

Makó, 2009-08-03 

Apátfalvi lakodalmas 
(gondolatok, érzések egy felelevenített, szép szokás kapcsán) 

XIV. Szent Anna Napok—Guzsalyos 
2009. július 25-26. 

A RENDEZVÉNYEKRŐL 

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 
A vidéki terültekbe 
beruházó Európa 

Apátfalva Község Önkormányzat valamint az apátfalvi Római Katolikus Egyházközség  

Szeretettel meghívja Apátfalva lakosságát az 
 

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 
Misét celebrál: Jánosi Szabolcs plébános 

Kb. 10.50 Ünnepi beszéd, új kenyér megáldása, koszorúzás 
Beszédet mond: Móricz Ágnes a Pátfalváért Egyesület elnöke 
Az új kenyér megáldása: Jánosi Szabolcs  plébános 
Szent István Király szobrának megkoszorúzása 
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XIV. Szent Anna Napok—Guzsalyos 
2009. július 25-26. 

A RENDEZVÉNYEKRŐL 

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 
A vidéki terültekbe 
beruházó Európa 

Guzsalyos 
 

A Szent Anna Napi ünnepség sorozattal egy időben került megrendezésre a IX. Guzsalyos Talál-
kozó.  A találkozó résztvevői a romániai Apáca település, a szerbeiai Kisorosz település és apátfal-
vi Hagyományőrző Egyesület. A nemzetközi találkozások lényege, hogy egymás kultúráját, hagyo-
mányait, szokásait megismerjük, emberi kapcsolatokat építsünk ki az említett településeken.  Vala-
mikor régen amikor az emberek a fonóba jártak és ott énekelgettek, táncoltak egymásnak átadták 
a kultúrát, barátságok szövődtek, ez jó volt. Ennek hagyományaként alakult ki a Guzsalyos Talál-
kozó, mely azt tükrözi, hogy a megszőtt emberi kapcsolatokat tovább ápoljuk, tovább gyarapítjuk 
és mindig más településnek  adjuk át a guzsalyt, hogy szőjön belőle további értékes kapcsolatokat. 

A találkozó pénteken a vendégfogadással kezdődött, utána az elszállásolás történt meg a 
község lakói és a Pátfalváért Egyesület vállalta fel a vendégek elszállásolását. A vendéglátók a 
szállásról a vendégek étkeztetéséről is gondoskodtak, illetve segítették a programokon való 
részvételben és egyéni programokat szerveztek nekik. A vendégek bekapcsolódtak rendezvé-
nyeinkbe és szereplésükkel színesítették a Szent Anna Napi programot. 

A programok között szerepelt a tűzoltó verseny, amely szombat délelőtt került megrende-
zésre. A  verseny a hagyományoktól eltérően lett megrendezve, mivel a vendéglátók minden 
helyen próbálnak újabb – újabb elemeket beépíteni. Így az idei versenyen az 5 fős csapatoknak 
meg kellett oldani, hogy leküzdjék a palánkot, átkeljenek a gerenda akadályon, tömlővel együtt 
kúszócsövet küzdjék le, majd hordágyon egyik társukat kellett betegként szállítani. A betegszál-
lítás után azonnal tűzoltási feladatot kellett ellátni, amely gépjármű fecskendő szereléséből állt, 
és a vizes feladat végrehajtásakor céltáblákat kellett leküzdeni. 
 

A verseny eredménye: 
1. helyezett a Kisoroszi Önkéntes Tűzoltók  2. helyezett az Apácai Önkéntes Tűzoltók 

3. helyezett az Apátfalvi Önkéntes Tűzoltók csapata lett. 
 

A férfias küzdelembe helytálló csapatokat nagyszámú nézőközönség buzdította, így a ver-
senyszámok első és harmadik helyezett között csak 4 másodperc különbség adódott. 

A rendezvény délután a Kisoroszi Gyöngykaláris Kultúregyesület előadásával folytatódott, melyet 
szatirikus színdarabot mutatott be, melynek címe „Fejet Ferdinándnak” Görgey Gábor művéből. 
 

Vasárnap reggel a vendégtelepülések és vendéglátók nemes párbajba kezdtek, melynek címe: 
„Főzőverseny az éhes emberekért”. A főzőverseny eredményeként a díjazáson túl az volt az 
elismertség, hogy elfogyott a megfőzött pörkölt.  A versenyen a kisoroszi és az apácai csapat 
birkapörköltet főzött melynek alapanyagát 2 birkát Vancsó István biztosított. A főzés irányításá-
ban Vajda László működött közre. A vendéglátók és tűzoltók marhapörköltet főztek, melynek 
alapanyagát  Kardos Imre biztosította. 

A fellépő szereplőknek a mesterségek sétányának tagjainak, a kézműveseknek marhapör-
költet főzött Langó Imre. Szintén marhapörköltet főzött Langó Mátyás a fellépő művészek és a 
rendezvény lebonyolítását segítők részére. A főzendő alapanyagot az önkormányzat biztosítot-
ta. Langó Mátyás kitett magáért, mert még egy bográcsban főzött a Gazdakör részére birkát, 
melyet Antal József biztosított. 

 

Így a főzőverseny elért eredménye:  
1. helyen Langó Mátyás birkapörkölt    2. helyen Apácai csapat birkapörkölt 

3. helyen Langó Imre marhapörkölt 
 

A főzéssel egyidejűleg a színpadon folytatódott a Guzsalyos Kulturális műsor, ahol a vendégeink 
közül fellépett az apácai néptánc együttes, a kisoroszi népdalkör és az apátfalvi Kardos István 
Népdalkör. A műsort színesítette a helyi óvodások műsora, a hastáncos és a Kempó bemutató. 
 

A Guzsalyos szereplői és az önkormányzat nevében köszönetet mondunk mindazon szemé-
lyeknek, akik a sikeres lebonyolításban közreműködtek, vendégeket fogadtak és mindent meg-
tettek azért, hogy jól érezzék magukat. Külön köszönjük az óvoda konyha dolgozóinak az étkez-
tetésben végzett munkáját. 
 

Vendégeket fogadtak: Csapó Jánosné, Szilágyi Tiborné, Majoros József, Gregor János, Sókiné 
Kubinyi Éva, Lőrinczné Katona Anna, Keresztúri Imre, Duma János, Kerekes Gézáné, Fekete Ilona, 
Varga Péter, Boros István, Bakai Mihály, Borbély László, Kardos Imre, Langó Mátyás, Vári Miklós, 
Langó Imre, Vajda László, Sajtos László, Sóki András, Borsos Mihály és a Pátfalváért Egyesület. 

„MESTERSÉGEK 
SÉTÁNYA” 

 

Sokat gondolkoztam azon, hogyan tudnám 
legjobban jellemezni a Szent Anna Napok 
keretében megrendezett „Mesterségek sétá-
nyát”. Mivel nagy írói tehetségem nincs, a 
legjobb megoldásnak az tűnt, hogy a legegy-
szerűbb szavakkal : jókedv, családias hangu-
lat, pörgés tudnám igazán kifejezni az ott 
lévők hangulatát. 

A kézművesek, arcfestők, a kistérségi 
kirakó köré csoportosult gyermek -, és néha 
még felnőtt sereg is nagy érdeklődéssel fi-
gyelték a mesterségük fortélyait bemutató 
kiállítókat. A kézműveseknek köszönhetően, 
új tehetségek látták meg a napvilágot a 
„Sétányon”. Jó volt látni, amikor elégedetten 
szaladgáltak a gyerekek az elkészített művé-
szi alkotásaikkal, ahogy büszkén mutogatták 
a karjukra, arcukra festett „tetkókat”, és 
ahogy vasárnapra már versenyszerűen rak-
ták ki a kistérségi kirakó puzzle elemeit (ami 
még néha nekünk, felnőtteknek is egy kis 
fejtörést okozhat).  

Természetesen a kiállítók is sok élmény-
nyel gazdagodva emlékeznek majd az Apát-
falván eltöltött kellemes órákra.  

Ezúton szeretném megköszönni a szer-
vezőknek, azt hiszem minden kiállító nevé-
ben beszélhetek, azt a kedves és vendég-
szerető fogadtatást, amiben részünk volt. 
Néhányan kérték, hogy ne felejtsem megem-
líteni a fenséges ebédet sem, amit köszö-
nünk a szakácsunknak. Személy szerint 
nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy részt 
vehettem a gasztronómiai pörköltfőző ver-
seny zsűrijében. 
 

Remélem, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor 
ismét találkozunk. 
 

Üdvözlettel: 
 

Scheitzner Bea 
Tourinform Irodavezető, Makó  

Köszönet 
 

A Guzsalyos alkalmával az egyesület vállal-
ta, hogy az apácai táncosokat a Szigetház-
ban elszállásolja ill. a reggeliket és a vasár-
napi vacsorát biztosítja számukra.  
Mint elnök köszönöm a tagok munkáját és 
köszönettel tartozom Szabó Antalnak, hogy 
térítésmentesen italt biztosított a számukra 
valamint annak a három közmunkás asz-
szonynak: Tokai Katalin-, Gyenes Katalin-, 
Rácz Lászlónénak is, akik hajnalban a regge-
li elkészítésében segítettek. 

Móricz Ágnes 

Varga Sinka József Vándorkupa 
 

Ez évben sajnos elmaradt a Varga Sinka József emlékére szervezett kispályás labdarugó bajnok-
ság. Sokan hiányolták, amit megértünk. Amiért azonban most nem lehetett lebonyolítani öröm 
falunk számára, hiszen iskolánk felújítása miatt maradt el, a már hagyománnyá vált bajnokság. 

 (szerk.) 
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2009 július 25-én megtartottuk a X.  jubileumi 
Anna-napi Virágkiállítást. Szeretnék vissza-
emlékezni az elmúlt 10 évre is, összefoglalom 
a kiállításaimat nagyon jó dolog visszaemlé-
kezni, szeretettel idézem fel a történteket. 
 

Hogyan is kezdődött?  
Tíz évvel ezelőtt baráti társaságban beszélget-
tünk rendezvényekről, kiállításokról, felmerült  
a gondolat, hogy Apátfalván is lehetne virágki-
állítást csinálni. Később a gondolatot tettek 
követték. Langó Imre és felesége Rózsika 
családjukkal biztattak hogy szervezzem meg, 
ők amiben tudnak segítenek, ahogy azóta is 
minden évben. Felkerestem Vári Miklós polgár-
mester urat és Sajtos László jegyző úr is a 
támogatásáról biztosított, Oláh Sándor iskola-
igazgató úr helyet adott a kiállításnak. 

Nagy lelkesedéssel és örömmel fogtam 
hozzá a szervezéshez, hisz tudtam nagyon sok 
apátfalvi és vidéki embernek fogok örömet 
szerezni, hisz a virágot szinte mindenki szereti. 

Megkerestem a virágkertészeket, akik az 
első kiállítástól tíz éven keresztül minden év-
ben  felajánlották a virágaikat. Az Anemone 
KFT Szegedről zöldeket, díszleveleket adott, 
amik a kompozíciókat még pompásabbá tették. 
A Bagosi Kertészet Makóról muskátlikkal, egy-
nyári növényekkel színesítette a kiállításokat. 
Borbély István gyönyörű rózsáit csokrokba 
kötöttük, a Floratom KFT gerberáit Ádok Já-
nosné Makóról rakta pompás kompozíciókba. 
Erdei András Hódmezővásárhelyről mini kri-
zantémokat adott négy évig, azóta sajnos 
nincs közöttünk. Papp István Szegedről kaktu-
szokkal lep meg bennünket évről évre. Török 
Sándorné makói termelő kardvirágait Simon 
Emilné padlóvázákba rakta. A Szombathelyi 
Mezőgazdasági Szövetkezet sok-sok cserepes 
virágját nagy lelkesedéssel állítottam össze 
segítőimmel. Kiss Mihályné Szatymazról szeg-
fűkkel jött. A Kanalas és Társa Szegedről évről
-évre selyemvirágokat, kerámiákat és kosara-
kat ad, ami új színfoltot jelent a kiállításnak. 

 

Nagyon nagy örömet jelentett hogy ismerő-
seim összefogásával elkészült az első virágki-
állítás. Remélem, sok embernek szerzünk vele 
boldog perceket, egy kis kikapcsolódást ebben 
a rohanó világban, elgyönyörködhetnek a virá-
gok szépségében, találkozhatnak ismerősök-
kel, kellemesen telik el napjuk, és sok új él-
ménnyel gazdagodhatnak. Mégis remegő lá-
bakkal álltam a megnyitón és nagy megnyug-
vás volt a sok dicsérő szó, a kiállítás elérte 
célját. Ez adott erőt a következő évben az 
újabb kiállítás megszervezéséhez. Újabb ötlet-
tel álltam elő, megkerestem a Madonna Meny-

asszonyi Ruhaszalon vezetőjét Makón aki eljött 
és apátfalvi lányokat öltöztetett be csodaszép 
ruhákba. Ezzel a bemutatóval sikerült meglep-
nünk a látogatókat. A menyasszonyi ruha és 
csokor bemutatóhoz készítettünk egy lakodal-
mi teremdíszítést, ahol a csokrok amiket kollé-
ganőimmel kötöttünk kiállításra kerültek a nagy 
háromemeletes tortával, amit a Gyöngy Presz-
szó ajánlott fel. A tortát záráskor elosztottuk a 
résztvevők között. Akik eljöttek gyönyörködhet-
tek a sok szép kompozícióban, hisz ebben az 
évben új virágfajtákkal ismerkedhettek meg, pl: 
lisiantus, flamingó, orchidea. Szombat délelőtt 
megcéloztuk a gyerekeket is -mint a legfiata-
labbakat- és gyermek és felnőtt virágkötészetet 
tartottunk, az elkészített műveket kiállítottuk, és 
este záráskor mindenki elvihette amit készített. 
Ez volt az első kézműves játszóházunk, azóta 
is minden évben újabb és újabb ötletekkel 
lepjük meg a gyerekeket Vargáné Antal Ilona, 
Vargáné Nagyfalusi Ilona, Kakas Istvánné és 
több óvónő segítségével akik a játszóházakat 
vezetik.  A kiállításnak ismét nagy sikere volt. 
 

A III. kiállításra még nagyobb lendülettel ké-
szültem újabb, szinte egész napos programo-
kat szerveztem és a kompozíciókat a tavasz, 
nyár, ősz, tél jegyében készítettük el a ter-
mekbe. új fellépők is színesítettek a kiállítá-
sunkat. Az újabb menyasszonyi ruha bemuta-
tó mellett, gyermekruha és estélyi ruha bemu-
tatót is tartottunk az apátfalvi Szilvia Butik, 
Fejes Jánosné segítségével. A ruhákat apát-
falvi gyerekek mutatták be. Kolléganőimmel -
Verébné Szabó Tünde, Rékasi Mihály-
né ,Benyóczki Istvánné ,Antalné Bíró Rita 
apátfalvi, Széles Istvánné, Igaz Lajosné ma-
kói virágkötők,- óvodás és iskolás ballagó 
csokrokat készítettünk, amit apátfalvi gyere-
kek és táncosok mutattak be. Fellépett a Pe-
rec, az apátfalvi fiatalok társulata is. Nyitó és 
záró műsorainkat színesebbé tették  a 
Marosvidék Baráti társaság előadása, Mátó 
Mátyás és tanítványai, a Borbély András 
Band, akik a Tini Majorette csoporttal azóta is 
minden évben fellépnek., valamint a Miss Six 
tánccsoport Makóról, és az apátfalvi Aerobic 
Táncklub. Lelkes segítőimmel ismét sikeres 
volt a kiállítás. Felsorolnám azokat, akik azóta 
is éveken keresztül akár a mai napig is segít 
az újabb kiállítások elkészítésében Langóné 
Gyenge Zsuzsanna, Langó Attila, Langó Ró-
bert , Antal Sarolta, Tóthné Kávai Éva, Tóth 
Imre, Szigeti Ferencné, Vargáné Szentesi 
Éva, Varga Alexandra, Vigh Jánosné és csa-
ládja, Dobóné Balogh Gyöngyi, Fodor József-
né, Nagy Zoltánné, Börcsök Imréné, Varga 

Andrásné, Vancsó Mártonné, Tari Istvánné, 
Móricz Ágnes, Tódórné Antal Edit, Hangai 
Jánosné, Simon Gyuláné, Kerekes Istvánné, 
Kovácsné Csikota Szilvia, Kissné Hallai Juli-
anna, Kiss Kitti, Sókiné Kubinyi Éva,Sóki 
Benjamin, Pósa Renáta, Rigó Angéla, Bálint-
né Nagy Erika Bálintné Siprikó Zsuzsanna, 
Gyenge Ágnes, Sós Ágnes, Gyengéné Bakai 
Judit, Szilvási Mihályné, Vargáné Czagány 
Kriszta, Ludányiné Dinnyés Éva,  Antal Lász-
ló. Itt említeném meg támogatóimat is, többen 
a mai napig is segítenek: a Polgármesteri 
Hivatal képviselő testülete, az első négy év-
ben anyagilag is támogatott, Polgárőrség 
Apátfalva, Apátfalvi Gazdakör, Kerekes Gézá-
né, Juracsek János, Imre János,  ifj.Kardos 
Imréné, Varga Ferenc, Varga ABC,  Kerekes 
László,Kerekesné Varga Sára, Restás 
Györgyné, ifj. Cagány József, Bíró Antal, 
Apátfalvi Takarékszövetkezet, Fodorné Kere-
kes Anna,Varga Ferenc, Dr. Bittó Csaba, 
Bárnai József. 
A sok kedves látogató, akik nagyon örültek a 
kiállításnak biztattak a folytatásra. 
 

A IV. kiállítás megszervezésére újult erővel, új 
ötletekkel készültünk, remélve még jobban 
össze tudjuk fogni a falu lakosságát. A virág-
kompozíciók, a menyasszonyi ruha bemutató 
mellé megszerveztük az I. gobelin kiállítást 
Vargáné Antal Ilona  Vargáné Nagyfalusi 
Ilona és Kakas Isvánné vezetésével akik sok 
apátfalvi asszony és lány munkáját állították 
ki az egyik teremben. Vargáné Antal Ilona 
gobelinezni tanította az érdeklődőket. Volt 
virágkötészeti bemutató és élőképek: Apátfal-
va címere, korona, jogar, alma, elkészítve 
virágokból. 
 

Az V. virágkiállítás helyszínéül a lakásomon 
lévő virágüzletet és udvart választottuk. In-
nentől minden évben itthon rendeztem a kiál-
lítást. Ebben az évben csatlakozott Frankné 
Varga Zsuzsanna kardvirággal. 
Újabb ötlettől vezérelve apátfalvi kaskötők, 
kosárfonók, szalmafonók munkáit mutattuk 
be, a virágkompozíciók mellett. Ismét sok 
látogató volt és ez adott újabb lendületet a VI. 
kiállítás megszervezéséhez, ahol most a virá-
gok mellett makramé kiállítást tartottunk apát-
falvi lányok asszonyok munkáiból. Vargáné 
Antal Ilona és Vargáné Nagyfalusi Ilona segít-
ségével makramé csomózást tanulhattak a 
gyermek és felnőtt érdeklődők. A látogatók 
sok új élménnyel, a gyerekek apró ékszerek-
kel távoztak.  
 

(Folytatás a 8. oldalon!) 

Apátfalvi Virágkiállítás és Vásár—Visszatekintés tíz év távlatára. 
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(Folytatás a 7.  oldalról!) 
 

A VII. kiállításra új a virágkompozíciók, aján-
déktárgyak mellett Csehné Tőrős Csilla aján-
dékkereskedő segítségével szökőkút kiállítást 
szerveztünk és Keresztúri József asztalos 
mester régi és újabb munkáit mutattuk be. 
Nagy lelkesedéssel készültem a VIII. kiállítás-
ra, ahol a virágtálak, cserepes virágok, csok-
rok  mellett két ügyes kezű apátfalvi Kakas 
Istvánné és Csenteri Andrea sokrétű munkáit 
mutattuk be. Gyöngyfűzéssel láncokat, ken-
derzsineggel tekert üvegeket, festett üveg és 
tükörképeket, makramét, szőtteseket, csuhé 
és tekert karácsonyi díszeket állítottak ki re-
mélve hogy több személy is kedvet kap elké-
szítéséhez és ötletet merít lakása díszítésé-
hez. Volt játszóházunk is, ahol a gyöngyfű-
zést és kagyló figurák készítését lehetett 
kipróbálni. Új színfoltként lovaskocsis felvonu-
lást szerveztem. Virágokkal feldíszített kocsi-
kon apátfalvi felnőttek és gyerekek vonultak 
végig a falun. 
 

A IX. kiállításon újabb virágkölteményekben, 
különleges cserepes virágokban, ajándékok-
ban, selyemvirágokban gyönyörködhettek a 
kedves látogatók. 
 

A X. kiállítás  2009 július 25-26-án került 
megrendezésre. A Polgármesteri Hivatal elől 
Egy lovas Vígh Mátyás, aki a X virágkiállítás 
zászlót hozta, vezetésével elindult a menet , 
apátfalvi népviseletbe öltözött óvodások és 
Csenteri Andrea rózsa szirmokat szórtak 

utánuk a Tini Majorett csoport és a Borbély 
András Band zenekar vezette a menetet a 
kiállításra. Az óvódások gyönyörű tánca nyi-
totta meg műsorunkat Csenteri Andrea veze-
tésével,  utána a  Marosvidék Baráti Társaság 
Szilágyi Sándorné vezetésével,Vargáné 
Nagyfalusi Ilona és Czigeldrom Korom Judit , 
Anna napi verseket, imákat mondtak el. Lan-
gó Imre megnyitó beszéde után , következett 
a köszöntőm ahol mindenkinek megköszön-
tem a segítségét, támogatását a neveket már 
felsoroltam a cikkben, remélem senkit nem 
felejtettem ki  ha mégis igen , előre is elné-
zést kérek. Utána következett a Borbély And-
rás Band,  Mátó Mátyás vezetésével és  a 
Tini Majorette csoport, Mátó Mátyásné veze-
tésével nagyon szép műsorral kedveskedtek 
nekünk. Mielőtt a műsort bezártam volna a 
köszönet jelképeként segítőim minden látoga-
tónak átadtak egy szál rózsát, amiért megtisz-
teltek látogatásukkal. A virágokat a 10 év óta 
lelkesen támogató termelők biztosították. 
Szintén rendeztünk új kiállítást is, bemutat-
koztak a Bökény Népe Kulturális és Harcmű-
vészeti Egyesület ifjú kézműves mesterei: 
Vargáné Nagyfalusi  I lona,Kerekes 
Zsolt,Varga Balázs,Varga Tamás,Varga Lász-
ló, Baka Tibor, Köteles Antal,Farkas Atti-
la,Jakabovics Gábor,Jakabovics Norbert, 
Szalamia János,Czigeldrom Korom Zol-
tán,György Sándor megtekinthettük sokréte-
gű munkáikat. Ismét volt játszóház, ahol a 
gyerekek cserép díszítéssel és virágültetéssel 

ismerkedhettek meg. A 10 év alatt családom 
teljes támogatását, segítségét élvezhettem, 
megfeszített munkával, erőt energiát nem 
kímélve dolgoztak hogy a kiállítások mindig 
méltó helyre kerüljenek. Nélkülük nem tudtam 
volna ilyen színvonalasan megrendezni a 
kiállítást. Szeretném nekik megköszönni áldo-
zatos munkájukat és az erőt, amit tőlük kap-
tam, hogy megvalósíthassam újabb terveim. 
Férjem Simon Mihály, lányaim Simon Ildikó, 
férje José Barberra, Simon Tímea , barátja 
Bérczi Gábor, fiam ifj. Simon Mihály, édes-
anyám Gyenge Mihályné aki sajnos 3 éve 
nincs közöttünk, édesapám Gyenge Mihály 
és öcsém ifj. Gyenge Mihály. 
Remélem a X. Virágkiállítás és Vásár is sok 
örömet szerzett az embereknek és élmények-
ben gazdagon, jó kedvel, és a szerencsések 
tombola-ajándékokkal távoztak. Hisz a tíz év 
alatt a kiállítások mindkét napján szombaton 
és vasárnap is két óránként tombolahúzás 
várta a látogatókat, sok -sok virág és ajándék 
került kisorsolásra. Így utólag visszaemlékez-
ve nagy öröm tölt el, hogy tíz éven át sok 
embernek sikerült egy kis megnyugvást sze-
rezni ebben a rohanó világban. Úgy érzem 
megérte a kiállítások megszervezése, sok 
embert összefogtunk és együtt készítettünk 
szép dolgokat és közben jókat elbeszélget-
tünk. Még egyszer köszönöm a segítséget, 
támogatást, és a látogatóknak, hogy megtisz-
telték részvételükkel a kiállítást. 
 

Simon Mihályné 

Apátfalvi Virágkiállítás és Vásár—Visszatekintés tíz év távlatára. 

Vasárnap délelőtti műsor 
 

A XIV. Szent Anna Napok Guzsalyos rendezvénysorozat keretein belül 
ismét megmutathatták magukat falunk aprajai-nagyjai. A rendezvénysátor 
adott helyet idén is a műsoroknak. 

Elsőként az óvodásokat láthattuk, akik a meleggel nem törődve 
színvonalas néptáncos műsorral szórakoztatták a közönséget Andi 
óvonéni (Csenteri Andrea—szerk.) vezetésével. A picik után apácai 
és kisoroszi vendégeink igazán látványos néptáncos és énekes mű-
sora következett. A falubelieknek annyira tetszett, hogy visszatapsol-
ták a tánccsoportot. Egy kicsit komolyabbra fordultak a dolgok, a 
kempósok mutattak nekünk gyakorlatokat, fogások. Guba István és 
Guba Tamás vezetésével. Nagyon sokan várták a hastáncbemutatót 
és a lányok igazán kitettek magukért egy összerendezett, látványos 
műsorral. Zölleiné Takács Anna vezetésével. A délelőttöt a Kerekes 
Márton Népdalkör és Citerazenekar zárta. A közönség is együtt éne-
kelte az ismert nótákat. Vezetőjük Fazekas István. 

 

Úgy érzem, aki kilátogatott egy kellemes délelőttöt tölthetett el, 
egy picit kikapcsolódhatott a munkával teli rohanó világból. A tavalyi 
évben is nagy volt az érdeklődés, de idén jó volt látni, hogy megtelt a 
sátor és a régi könyvtár udvara is. 
 

Restás Marianna 

Emlékeztünk... 
 

A falunapokról szóló írásokban senki sem szólt (az elmúlt években sem) 
azokról az emberekről, akikre kötelességünk emlékezni, hiszen életük, 
munkásságuk példa előttünk és az utánunk jövő generációknak is. Ők, 
elhunyt díszpolgáraink: Varga Sinka József, Borbély András, Szigeti 
György, Sánta Valéria, Lukács Lászlóné, Dr. Durányik György, Kereszt-
úri András, akikre a temetőben most Kerekes Gézáné emlékezett. 
„ ...Akikre most emlékezünk közeli múltunk nagyjai voltak. Egyikük sem 
azért élt, hogy számon kérje a jelentől a rájuk való emlékezést. Egy-
szerű és szerény emberek voltak: ... Nem az elismerésért tették dolgu-
kat. Akik ismerték őket tudják, olyan emberek voltak, akik nagy böl-
csességgel, magas tudással, sok-sok szeretet adásával éltek, 
„lámpásként” végezték földi küldetésüket. Gárdonyi Géza: A lámpás 
című kisregényében így fogalmaz: „…”lámpásnak” lenni küldetést je-
lent, nemcsak emberi, de nemzeti értelemben is.” 
... Nem csak hétköznapi emberek, de hivatásukból, belső indíttatásuk-
ból fakadóan, életvitelükkel, szűkebb hazájuk, Apátfalva „lámpásai” 
voltak. ... 
Bennünk él, tudatosan és tudattalanul mind az, amit kaptunk tőlük. Ezt 
a tudást kötelességünk őrizni, és átörökíteni. ...Köszönjük mindazt, 
amit akarva és akaratlanul életre szóló ajándékként kaptunk Tőlük. …” 
 

(Móricz) 
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XIV. Szent Anna Napok—Guzsalyos 
2009. július 25-26. 

A RENDEZVÉNYEKRŐL 

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 
A vidéki terültekbe 
beruházó Európa 

Póni fogat 
1. Veréb István 
2. Somogyi Pál 
3. Laczi Dávid (Csanádpalota) 
 

Hátas ügyességi 
1. Szalamia János 
2. Németh László 
3. Varga László 
4. Farkas Zoltán (Makó) 
5. Varga Tamás 
6. Kozsuch Kinga (Makó) 
 

Gumiskocsi verseny 
1. Nagylaki Tamás (Csanádpalota) 
2. Darócz Károly 
3. Tóth B. János 
4. Kocsis János (Csanádpalota) 
5. Varga Zoltán 
6. Paksi István (Csanádpalota) 
 

Különdíjak: 
Farkas Ferenc: sok éves lovas munkásságáért 
Kerekes Gábor: legfiatalabb hajtó és hátas 
Darócz Károly: legszebb fogat 
 

A lovas ügyességi verseny  
szervezői, szponzorai:  
Szalamia János,  Darócz Károly 
Tóth Imre  Tóth B. János 
Vízhányó Mihály Varga Zoltán 
Baka Tibor  Juracsek János 
Baka Róbert  Varga Ferenc  
Szöges Brigitta  Tóth L. János 
Szőke István  Jójárt Ferenc 
Veréb István  Szőke Márk 
Varga Zoltán  Paku József 
Szabó Mária  Tari Norbert 
Üveges Éva  Gabnai Győző 
Balázs Tamás  Czagány József 

Bak Zoltán  Pópa György 
Baráth Viktor  Varga Tibor 
Faragó István  Mátó Lajos 
Pomikula János Gyenge József 
Kerekes Gábor  Vancsó István 
Kardos Ferenc  Mihalek László 
Mihalek Ferenc  Kurusa László 
Kurusa Erika  Nagy Istvánné 
Varga István  Rovó János 
Csapó István  Antal Dániel 
Rácz Zoltán  Ludányi György 
Kerekes Gábor  Varga Ferenc 
Varga László  Farkas László 
Czigeldrom-Korom Zoltán 
Varga József (Csárdás) 
Antal Mihály (Pintér Vendéglő) 
 

Polgárőrség 
Varga Mihály  (Újvári) elnök 
Varga Zoltán  Bíró Antal 
Kardos Ferenc Langó Ferenc 
 

A lovas felvonuláson részt vevő zenekar 
Tóth L. Ferenc  Kardos Zoltán 
Fekete Attila  Varga István 
Nagy Péter 
Varga László (Szent Laci) 
Fejes József (Josti) 
 

Rendőrőrs: Gulyás Zoltán 
 

Gazdakör 
Langó Mátyás   Langó Imre 
Antal János  Antal József 
Farkas Ferenc  Tóthné Kávai Éva 
 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület 
Kiserdő Csárda 
Jobbik Magyarországért Apátfalvi Szervezete 

Lovas ügyességi versenyek eredményei Íjász bemutató 
 

A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület (íjászok) az ősmagyar nép visele-
téről, fegyverzetéről, életmódjáról tartott be-
mutatót, melyben a csapat tagjai családostól 
vettek részt. 
A bemutatót gyalogos, lovas, harci csatajele-
net zárta. 

Szalamia János 
 

Falunapi asztalitenisz 
és csocsó bajnokság 
 

Az idei Falunap keretén belül ismét megrende-
zésre került az asztalitenisz és csocsóbajnok-
ság. A sportrendezvény igen népes közönsé-
get vonzott, mint ifjúsági, mint felnőtt kategóri-
ában. A versenyzők tudásuk legjavát adták 
bele, így az események nagyon színvonalasra 
sikeredtek. Az apátfalvi Faluház volt a rendez-
vények helyszíne. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani 
Kerekes Róbert vállalkozónak, a ping-pong  
labdák felajánlásáért. Továbbá szeretnénk  
köszönetet mondani az Ifjúsági Önkormány-
zatból Pécsi Franciskának és  Bárdos Renátó-
nak és két önkéntes segítőnek; Czagány Eve-
linnek és Szabóné Kerekes Mariannak önzet-
len munkájukért. 

Remélem mindenki jól érezte magát és 
legközelebb is eljön, hogy kipróbálja tehetségét. 
 

A bajnokságok eredménye: 
 

Csocsó: 
Felnőtt kategória: 
1. hely: Pécsi Árpád és Dobó Mátyás 

(Apátfalva) 
2. hely: Tamasi Zoltán és Búvár Tamás 

(Apátfalva) 
3. hely: Kerekes Ádám és Berta Attila 

(Apátfalva) 
 

Ifjúsági kategória 
1. hely: Bálint Dániel és Szilvási Vivien 

(Apátfalva) 
2. hely: Pécsi Franciska és Lajos Laura 

(Apátfalva Kecel) 
3. hely: Vass Tibor és Tóth Imre (Apátfalva) 
 

Asztali tenisz: 
Felnőtt kategória: 
1. hely: Kerekes Róbert (Apátfalva) 
2. hely: Gaudi Zoltán (Apátfalva) 
3. hely: Kóródi Csaba (Apátfalva) 
 

Ifjúsági kategória 
1. hely: Rékasi József 
2. hely: Sebsei Sándor 
3. hely: Koszta Zsolt 

 

Balázs Tamás 
szervező 

Erős ember kerestetik 
 

A falunapokon vasárnap délelőtt került megrendezésre az erős ember kerestetik program Far-
kas Attila szervezésében.  

A versenyben nemcsak a hazai fiúk – férfiak vettek részt, hanem a testvértelepülések kép-
viselőiből is volt résztvevő. 10 versenyszámban mérhették össze erejüket a fiúk:kocsihúzás, 
súlylépcső, petrencerúd tartás, medicin labda dobás, kocsikerék dobás, stb. 
 

A versenyben az alábbi eredmények születtek: 
 

Felnőtt kategória:     Ifjúsági kategória: 
1. hely: Tombách Imre (Kisorosz)   1. hely: Juhász Jónás (Apátfalva) 
2. hely: Beke Mihály (Apátfalva)   2. hely: Kerekes Zsolt (Apátfalva) 
3. hely: Fancsali Árpád (Apáca)   3. hely: Veréb Áron (Apátfalva 

Köszönjük! - Falunapi pénzadományok 
 

Apátfalvi Gabonatermelők Szövetkezete: 50.000,- Ft, Bió Pannónia: 60.000,- Ft, Búzakalász 
Kft.: 100.000,.– Ft, Czagány József 10.000,- Ft, Favor Transz Kft. (Dancsi István): 100.000,- Ft, 
Apátfalvi Takarékszövetkezet: 200.000,- Ft, Térségi Víziközmű Kft.: 50.000,- Ft 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Dr. Forgács Barnabás szakállamtitkár levele az ÚMVP III. tengelyével kapcsolatban. 

 
2009. július 31. – 17 LEADER-térségben már kézbesítik az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (ÚMVP) vidékfejlesztési jogcímeinek támogatási határozatait, ami feljogosít-
ja a kedvezményezetteket beruházásaik megkezdésére. A feldolgozás folyamatos, de az 
utolsó határozatokat is szeptember 30-áig kézhez kapják a kedvezményezettek ország-
szerte. Mindez azt jelenti, hogy 70-80 milliárd forintos támogatási összeg érkezik a vidéki 
térségek önkormányzataihoz, vállalkozóihoz, civil és társadalmi szervezeteihez, várható-
an 120-140 milliárd forint értékű fejlesztésnek teret nyitva az elkövetkező egy évben. 
Az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéseire (mikrovállalkozás-fejlesztés, turisztikai tevékenyég 
ösztönzése, falumegújítás és vidéki örökség megőrzése) 2008. október 18. és 2009. január 
10. között lehetett támogatási kérelmet benyújtani. Ezen időszakban a négy jogcímre összesen 
5844 db kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt támogatási összeg 115-
 591 003 940 Ft, melynek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Az ÚMVP III. tengelyének jogcímei esetében 2986 ügyfél vonatkozásában, összesen 3814 
megvalósulási helyen került sor előzetes helyszíni szemle lefolytatására, mivel az építési beru-
házások esetében csak nem-megkezdett beruházok megvalósításához nyújtható támogatás. 
Összesen 4468 esetben történt hiánypótlás-kérés az értékelések jogszabály-szerű lefolytatása 
érdekében. A végső döntések meghozatalakor az ÚMVP Irányító Hatósága figyelembe vette a 
96 LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározott források akcióterületenkénti nagyságát, 
valamint az általuk meghatározott minimum pontszámokat. 
 

Az Irányító Hatóság a jelenlegi döntési szakaszban a falumegújítási jogcím alatt 44 kérelmet 
hagyott jóvá a leghátrányosabb helyzetű térségekben (LHH) 816.489.949 Ft támogatással, 
a nem LHH-s térségekben pedig 25 kérelmet 388.828.607 Ft támogatást odaítélve. 9 vidéki 
örökség megőrzését célzó fejlesztés részesült összesen 262.652.094 Ft támogatásban, 
melyekből nyolc LHH-s térségben fog megvalósulni. 

Jogcímek Benyújtott kérel-
mek száma (db) 

Igényelt támoga-
tás összege 

(millió Ft) 

Előzetes helyszí-
ni szemlére kije-
lölt ügyfél (db) 

Falumegújítás és -fejlesztés 1677 27 505 926,99 1022 

Vidéki örökség megőrzése 905 22 768 041,12 849 

Mikrovállalkozások létrehozása 
és fejlesztése 1688 28 282 817,94 399 

Turisztikai tevékenységek ösz-
tönzése 1574 37 040 217,89 716 

Összesen: 5844 115 591 003,94 2986 

MEGHÍVÓ 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje: 
’09. augusztus 25-én (kedd) 14.00 óra 
A képviselő-testületi ülés helye:  
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem, 
Apátfalva, Templom u. 69. 
 

NAPIREND 

1. Beszámoló Apátfalva Község Önkor-
mányzatának 2009. I. félévi gazdálkodá-
sáról 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 

2. Beszámoló a Dózsa György ÁMK Általá-
nos Iskolája Intézményi Minőségirányítási 
Programjának végrehajtásáról 
Előadó: Mátó Lajos igazgató, Dózsa 
György ÁMK 

 

3. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda és 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Óvo-
dájának Minőségirányítási Programjának 
végrehajtásáról 
Előadó: Faragó Erzsébet intézményveze-
tő, Napközi otthonos Óvoda és Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 

 

4. A Képviselő-testület, a Polgármesteri 
Hivatal, a Dózsa György ÁMK és a Nap-
közi Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatainak felülvizsgálata 
Előadók: Intézményvezetők,  
Varga Péter polgármester  

 

5. Beszámoló az Önkormányzat Minőségirá-
nyítási programjának végrehajtásáról 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 

6. Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 

7. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 

8. Interpellációk 
 

9. A szociális igazgatással összefüggő, vala-
mint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)  

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

A képviselő-testület ülése – a 8. napirendi 
pont kivételével – nyilvános. Kamarai iroda nyílt Makón 

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megnyitotta makói irodáját a Korona Üzleti és 
Szolgáltató Központban (Makó, Széchenyi tér 10.). Az új iroda szeretettel várja Makó és térsége 
vállalkozóit, akik mostantól helyben vehetik igénybe a kamarai szolgáltatásokat. 
A kamara vallja, hogy a térség vállalkozásainak szinte minden kérdésére és problémájára tud 
választ és megoldást nyújtani, így különösen a gazdasági válságra tekintettel hívják a jelenlegi 
és jövőbeni kamarai tagokat, hogy keressék fel őket problémáikkal és ötleteikkel! 
 

Az iroda nyitva tartása: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-12  
szerda: 13-17 

 

A kamara makói kistérségi elnöke, Nagy Mihály, a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 
ügyvezetője minden héten szerdán 16-17 óra között tart fogadóórát. 
 

Bővebb információ: 62/510-264, 20/257-1172. 

Mozgáskorlátozottak 
felhívása 

 

2009. szeptember 19-én lesz Ópusztasze-
ren a Csongrád Megyei nagy mozgáskor-
látozott találkozó. 
Aki szeretne eljönni, jelentkezzen 
Jakabovics  Mátyásné  csoporttitkárnál. 
 

Étkezés 1000,-ft/fő, amit augusztus végéig 
kérnék kifizetni. 
Telefon: 62-260-046,  Mobil : 20/ 419-3980 
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A szervezet bemutatása 
Elérhetőség: 
6931 Apátfalva, Templom u. 57. Tel., fax: 
62/260-126, Mobil: 06/20/550-91-71. 
e-mail: patfalvae@freemail.hu 
Honlap: www.patfalvaert.shp.hu 
 

Azonosító adatok: 
Csongrád Megyei Bíróság 60006/1997. 
Nyilvántartási szám: 1285 
Fő tevékenység: 9499 – M.n.s, egyéb közös-
ségi, társadalmi tevékenység 
Gazdálkodási forma: 529 – Egyéb egyesület 
Közhasznú szerv .fokozata: közhasznú szervezet 
 

Az Egyesület tagja: 
Gyermekek Testközelben Egyesület 
(Seregélyes) 
Makó és Térsége Turisztikai Egyesület 
(Makó) 
Maros-Völgyi Leader Egyesület (Makó) 
 

Együttműködési Megállapodás:  
Apátfalva Község Önkormányzatával között a 
Szigetház-Erdei Iskola működtetésére 
Dózsa György Általános Művelődési Központ-
tal közös programok szervezése általános 
iskola diákjainak 
 

Tevékenység általában 
A Pátfalváért Egyesület 1997-ben alakult. 
Jelenlegi taglétszáma: 19 fő 
Célok: 
A faluért társadalmi munkában tenni akarók 
összefogása. 
Szellemi és gyakorlati segítségnyújtás a falu 
életének minden területén. 
A helyi tradicionális múlt örökségének megőr-
zése, átörökítése 
Kulturális, tudományos, szociálpolitikai célok 
szolgálata. 
A község természeti kincseinek védelme, 
környezetvédelem 
A falusi turizmus lehetőségeinek feltárása 
Nem nyereségközpontú céllal erdei iskola 
működtetése 
Tevékenységek: 
Szigetház – Erdei iskola cél szerinti működte-
tése, fejlesztése 
Cél szerinti közhasznúsági tevékenység 
 

2008-ban: 
Közgyűlések: 04. 17., 12. 29. 
Megbeszélések 02.04., 06.23., 09.22., 10.02. 
Önkéntes munka: 02. 25-26: Szigetház-Erdei 
Iskola. Konyha, ebédlők meszelése, 03.30: 
sütés az iskolai Hefop pályázat záró konfe-
renciájára, Május 5.,6.7.: tavaszi nagytakarí-
tás a Szigetházban, október 9-10: Szigetház: 
udvar takarítás, lomtalanítás, okt. 27-28: 
apáczai (Románia) nyugdíjasok vendégül 
látása 
 

Beszámolók: 
Pénzügyi: Apátfalva Község Önkormányzatá-

tól kapott 2007. évi támogatás elszámolása 
(2008. május) 
Tartalmi: Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete 2008. november 25-i testü-
leti ülés napirendi pontjához. 
 

Az egyesület tartalmi munkája 
A egyesület tevékenységét alapvetően az 
erdei iskola fenntartása, működtetése jelen-
tette. Ezen felül részt vett a község különböző 
rendezvényeinek lebonyolításban, valamint  
csatlakozott, ill. részt vesz a 2007–2013. kö-
zötti időszakban megvalósuló Leader + pro-
jektben, melynek céljai: a Maros-völgy örök-
ségének megőrzése; a Maros-völgy gazdasá-
gának fejlesztése; turisztikai fejlesztések a 
Maros-völgyében: projekt kidolgozás, kistér-
ségi vidékfejlesztési terv elkészítése, prioritá-
sok meghatározása. 
A nyertes projekt lebonyolító szerve a Maros-
Völgyi Leader Egyesület, melynek tagja egye-
sületünk, elnöke vezetőségi tag. 
 

Közhasznúsági tevékenység 
Pátfalváért Egyesület Alapszabálya:  
5/3 Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény 
26. § c) pontja alapján az alábbi, cél szerinti 
közhasznú tevékenységet végzi: 
 

2. alpont: szociális tevékenység, családsegí-
tés, időskorúak gondozása 
augusztus 25. Térítésmentesen helyet adtunk 
a Szigetház-Erdei Iskolában a helyi Mozgás-
korlátozottak Egyesületének évi hagyomá-
nyos ünnepi összejöveteléhez 
 

4. alpont: nevelés és oktatás, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés; 
8. alpont: természetvédelem, állatvédelem; 
9. alpont: környezetvédelem; 
Erdei iskolai program lebonyolítása: 
május 16.: Szeged – óvodások: 36 fő 
május 22-23: Szeged – 4. oszt. – 21 fő 
május 29.: Makó – 6. oszt. – 15 fő 
június 4.: Makó- 5. oszt. – 23 fő 
július 14-20: Budapest – Burattino Iskola 
(állami gondozott gyerekek-vegyes csop.) 27 fő 
 

5. alpont: Kulturális tevékenység 
február. 16.: Kirándulás Gyulára: farsangi 
karnevál megtekintése 
október 5. Tisztelgés az aradi vértanúk emléke 
előtt a 13 aradi vértanú emlékművénél: komplex 
emlékező rendezvény összeállítása, megszer-
vezése, lebonyolítása a Dózsa Gy. ÁMK tanu-
lóinak közreműködésével. 
December 20. Karácsonyi családi nap: a Fa-
luházzal közös rendezvény 
 

6. alpont: Kulturális örökség megóvása 
A Szigetházban kiállított népi tárgyi emlékek 
állagmegóvási munkálatai 
Július 26.: Pátfolvai Parasztolimpia lebonyolí-
tása, játszóház tartása az Apátfalvi Falunapok 
keretében 
 

11., 12. alpont: Hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi esélyegyenlőségének biztosítása:, 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, 
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység; 
Az egyesület közreműködött a HEFOP/-
2006/2.1.5.B „A kövek egymáshoz csiszolód-
nak”- Integrált nevelés fejlesztése Apátfalván 
c. nyertes projekt megvalósításában (2007. 
június 1-től- 2008. március 31.)- záró rendez-
vény lebonyolításának segítése 
Július 17.: budapesti (Burattino Iskola) állami 
gondozott gyerekek részére egész napos 
program biztosítása (lovaskocsi túra, állatsi-
mogató, parasztolimpia, játszóház) 
Az Apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat Hefop-2.1.9-08/1-2008-06-0061/1.0 sz. 
pályázata keretében a „Jövőnkért a holnap 
cigányaiért” napközis táborban játszóház 
lebonyolítása (2008. aug. 05-10.) 
Okt. 27-28: A romániai Apáczáról érkezett 
nyugdíjas (50 fő) csoport részére szállásbizto-
sítás, vendégül látása a Szigetházban 
 

Turisztikai tevékenység:  
Szállásbiztosítás Szigetházban: 
február 29-március 2: Keszthely – egyetemis-
ták: 20 fő 
Július 7-8: 2 fő 2 éjszaka (Rákóczifalva) 
Július 11: 6 fő: 1 éjszaka (Pápa) 
Augusztus 3.: 2 fő: 1 éjsz. (Pécs) 
Augusztus 4.: 2 fő: 1 éjsz: (Barcs) 
Szeptember 20.: 11 fő: 1 éjsz. 
November 27- december 18.: 10 fő/nap 
Egyéb (épületkiadás családi rendezvények-
re): Március 5.: szeptember 6. 
 

Szervezeti felépítés 
Tisztségviselők: Móricz Ágnes elnök, Varga 
Péter titkár, Kerekes Gézáné pénztáros 
 

Legfőbb szerve: Közgyűlés, 3 fő vezetőség, 3 
fő Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 

Foglalkoztatottak  
Megbízási díj: Csenteri Andrea: 2008. október 1
-2008. dec. 31.: (NCA pályázat 2007., 2008): A 
Szigetház-Erdei Iskolába érkező csoportok 
fogadásának koordinálása, számukra progra-
mok szervezése, a lebonyolítás feltételinek 
biztosítása. Helyi gyerekek számára játszóházi, 
természetismereti foglalkozások, programok 
szervezése, azok feltételinek biztosítása és 
lebonyolítása. A Szigetház-Erdei Iskolával kap-
csolatos marketing feladatok elvégzése. A 
Pátfalváért Egyesület rendezvényinek szerve-
zése. A Szigetház-Erdei Iskolában lévő helytör-
téneti gyűjtemény katalogizálása, karbantartá-
sa.  
 

A Pátfalváért Egyesület ezúton fejezi ki 
köszönetét mindazoknak, akik tevékenysé-
ge ellátásához a 2008-as évben anyagi, 
nem anyagi segítséget nyújtottak. 

 

Pátfalváért Egyesület— Közhasznúsági Jelentés—2008. 

mailto:patfalvae@freemail.hu�
http://www.patfalvaert.shp.hu/�
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Adószám 18460117-1-06 
Beszámolási időszak:  
2008. 01.01-2008. 12. 31. 

Közhasznú eredménylevezetés 

Pátfalváért Egyesület 
Közhasznúsági Jelentés 

 e/Ft 

Előző évi pénzmaradvány 556,- 

Összes Közhasznúsági tevékeny-
ség bevétele 

4 713,
- 

Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás: 

242,- 

Helyi önkormányzat 200,- 

Egyéb támogatás 42,- 

Pályázati úton elnyert támogatás 3.806,
- 

Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel: 

625,- 

Tagdíj bevétel: 38,- 

Egyéb bevétel: 2,- 

Közhasznú tevékenység ráfordí-
tásai: 

4.552,
- 

Tárgyévi pénzügyi eredmény: 277,- 

Nem pénzben realizált eredmény -116,- 

Tárgyévi eredmény 161,- 

Főbb kiadások  

Bérköltség: 558,- 

Megbízási díjak 440,- 

Bérjárulékok: 118,- 

Anyagi jellegű ráfordítások: 160,- 

Értékcsökkenési leírás 116,- 

Egyéb ráfordítások 3.719,
- 

Támogatások:  

Személyi jövedelemadó 1% 42,- 

Apátfalva Község Önkormányzata 200,- 

Pályázatok:  

NCA működési 1.500,
- 

HEFOP 1.31. 2.306,
- 

Hefop 1.3.1 pályázat finanszíro-
zására miatti tartozások 

 

Takarékszövetkezet 1.000,
- 

Apátfalva Község Önkormányzata  580,- 

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:  
6931 Apátfalva, Templom u. 69. 

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 
Tel.: 62/520-040 

Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes 
Készült: 1600 példányban 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 
Nyomás: Makói Nyomda 

ISSN 2060-8039 

 
 

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK 
• szögek, csavarok 
• fenyő fűrészárú, lambériák,  
• szegődeszkák 
• cement, oltott mész 
• gipszkartonok 
• tégla, csempék, padlóburkolók 
• ragasztók 
• festékárú 
• esőcsatornák 
• marosi homok 
• akác és tölgy tűzifa 

Házhozszállítással is! 
 

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

Vasárnap: zárva 
 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

 
 
 
 

márkakereskedője: 
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 

06-20/473-32-36 
06/20/326-48-26 

BÍRÓ-KER 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési szol-

gáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálozás 
esetén is 

• Kegyeleti tárgyak értékesítése 
• Gyászjelentés újságban való 

megjelenítése 
• Ügyelet a nap 24 órájában 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

Tel: 06/20/326-48-26, 
06-20/431-96-29 

A Pátfalváért Egyesület gazdálkodásában a legfontosabb cél az volt, hogy likviditási gondok nélkül zárjuk 
a 2008-as évet. 1.) biztosítani tudjuk a Szigetház működését, eleget tudjunk tenni az önkormányzattal 
kötött megállapodásban foglaltaknak. 2.) Ki tudjuk fizetni a kamatokat, melyet még 2007-ben a Hefop1.3.1 
pályázat miatt kénytelenek voltunk felvenni. Bevételeink, a kapott támogatások, az NCA működési pályá-
zattal eredményesen zártuk az évet. Nagyobb vásárlást is eszközöltünk, hiszen a Szigetházba sikerült egy 
automata mosógépet vásárolnunk. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 
az egyesületnek adták és azoknak is, akik egyéb módon segítették munkánkat. Külön köszönettel tartozunk a 
segítőkészségért  az Önkormányzatnak, az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek és a Búzakalász Kft-nek. 
 

Móricz Ágnes elnök 

ÁTTELELŐ  
DUGHAGYMA 

ELADÓ! 
 

Érdeklődni: 
06/20/343-16-53 

Választási malacok eladók!  
Érdeklődni: Nagy Imre,  
Apátfalva, Tanya 395. 

*** 
Cefrés hordók, 3 db, 10-20 l balon kannák 
eladók.  
Érdeklődni: 06/70/-553-22-91, Szellő u. 4. 

*** 
Riasztószerelés, villanyszerelés, klíma-
szerelés rövid határidővel.  
Orvos Csaba ev., Tel.: 06/30/507-08-06 

*** 
Tanszervásár!  
Simon Mihályné, Nagyköz u. 16. 

Hálás szívvel megköszönjük mindenkinek, 
akik drága szerettünk 
 

Veréb István 
 

temetésén megjelentek, együttérző  
részvétükkel támogattak, virágaikkal,  
koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön mondunk Plébános Úrnak kés Kántor 
Úrnak a megható  búcsúztatásért. 

Köszönettel:  
a Gyászoló Család 

„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, Nem hallottuk 
utolsó sóhajod. Fáradságos életeden át, Mi-
énk volt minden gondolatod. Mindent megtet-
tél értünk, Halál lett a vége. Kérjük, az Úr 
Jézust vegyen kegyelmébe.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
 mindazoknak, akik drága szeretünk 
 

Czagány Tamás 
 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fádalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló Család 
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