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Szilveszter! 
Az új év lehetőséget ad arra, hogy a minden-
napi rohanásban megálljunk egy percre, átgon-
doljuk mi is történt az elmúlt évben, terveket 
fogalmazzunk meg a jövővel kapcsolatosan. 
 

Apátfalva szempontjából mozgalmas év volt 
2010. A nagy látványos fejlesztések zöme 
lezajlott 2009-ben, hiszen ekkor újult meg az 
iskola, fejeződött be a kerékpárút, megújult a 
csatornarendszer. A fejlesztések szempontjá-
ból még sokáig lehetetlen lesz felülmúlni a 
2009-et, hiszen nem lehet minden évben isko-
lát felújítani. 2010-ben kisebb, de a község 
mindennapjaiban fontos fejlesztés zajlott, hi-
szen megújult az idősek otthona és a család-
segítő központ egy uniós pályázatnak köszön-
hetően, megújult a Nagyköz u. útburkolata, 
több, mint 2 kilométer járda épült, befejeződött 
az általános iskola udvarának felújítása, új 
számítógépekkel gazdagodott a Faluház. 

Szervezeti szempontból is mozgalmasnak 
mondható 2010., hiszen az általános iskolát 
és az óvodát apátfalvi irányítással közösen 
üzemeltetjük Magyarcsanáddal 2009. óta.  
A folyamatok összehangolása különös odafi-
gyelést igényelt főleg az együttműködés ele-
jén, azóta „olajozottan” működik, többnyire 
mindkét község, nem utolsó sorban a szülők 
megelégedésére.  

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 
önkormányzati választás éve is volt 2010.  
A választás nem csak a képviselő-testületek 
(kisebbségiek is) összetételében hozott válto-
zást, hanem szervezetében is. 2010. októbe-
re óta fele annyi képviselő dönt Apátfalva 
ügyeiben, mint előtte. Emiatt a képviselő-

testület kevesebb bizottságot működtet, ez 
lehetővé teszi a feladatok koncentráltabb 
elosztását, a működés egyszerűsítését. Per-
sze az önkormányzat működése nem csak 
létszám kérdés, a kevesebb képviselő között 
oszlik meg ugyanaz a feladat, tehát azt mond-
hatjuk, hogy most kétszer akkora felelősség 
hárul az egyes képviselőkre, mint 2010 előtt. 

Ez a felelősség pedig nem elhanyagolha-
tó, főleg a mai gazdasági helyzetben. Az ál-
lam, így az önkormányzatok finanszírozási, 
működési sajátosságai folytán a gazdasági 
válság hatásai késleltetve érik el ezt az ága-
zatot. Így azt lehet mondani, hogy a 2008-
2009-es reálgazdasági válság 2010-2011-ben 
éri el az önkormányzatokat. Tehát pénzügyi-
leg rendkívül feszített környezetben gazdál-
kodtunk. 2010-ben sajnos hozni kellett né-
hány rendkívül nehéz gazdasági intézkedést, 
többek között 6 hónapra zároltuk a közalkal-
mazottak étkezési hozzájárulásának kifizeté-
sét. Ezek az intézkedések természetesen 
nem öncélúak voltak, hiszen ezek segítségé-
vel elértük, hogy gazdálkodásunk stabil, az 
önkormányzatunk kötelezettségeit rendben, 
időben tudja teljesíteni, működési hitele nincs, 
emellett még jelentős fejlesztéseket is végre-
hajtottunk. 

Kulturális szempontból is szép emlékeket 
hordoz 2010., ezek közül talán a legemléke-
zetesebb esemény a Falunap programsoro-
zatának egy eleme, a Presidance Company 
apátfalvi bemutatkozása. Persze ez nem 
lenne olyan kedves, bensőséges, szívmelen-

gető emlék, ha nem mondhatnánk Vári Bertit 
apátfalvinak. Nem csak egy kiváló előadást 
néztük, hanem egy apátfalvit a nagyvilágból, 
aki hazajött, hogy elhozza a világot nekünk. 

Az elmúlt évben sem csak a mának él-
tünk, hiszen tervek készültek a jövőre is, ezek 
a tervek aztán nyertes pályázatokban öltöttek 
kézzelfoghatóbb formát. Ennek köszönhetően 
2011-ben felújítjuk az egészségházat, az 
összes óvodaépületet. Tovább folytatjuk a 
földes utcákon az útalap építést, a járdaépí-
tést, bár pályázati lehetőség híján nem olyan 
mértékben, mint 2010-ben.  

A már említett önkormányzati finanszírozá-
si helyzet miatt (mely 2011-ben is szűkül, nem 
bővül) rendkívül feszes gazdálkodást kell foly-
tatnunk, mely továbbra is kihívások elé állatja 
az önkormányzatot a mindennapi működés 
területén. Emiatt a Faluház felújítására nyert 
pályázatunk megvalósítása egyre távolabb 
kerül, mert fejlesztési tevékenységünk nem 
veszélyeztetheti kötelező feladataink ellátását. 

Az önkormányzatok, így Apátfalva Köz-
ség Önkormányzatának feladata a közszol-
gáltatások minél jobb minőségű működtetése, 
hogy az itt élők mindennapjait a lehető legjob-
ban szolgálja. Apátfalva Község Képviselő-
testülete, az általa működtetetett intézmé-
nyek, azok munkatársai minden nap legjobb 
tudásuk szerint kívánnak megfelelni ennek a 
feladatnak. 
 

Apátfalva Község Képviselő-testülete nevé-
ben minden apátfalvi lakosnak sok erőt, 
egészséget, eredményekben gazdag, boldog 
új évet kívánok. 
 

Varga Péter 

BUÉK 2011. 

Az új évet (ócska tárgy!) 
Kell megénekelnem, 
Hálálkodva, ahogy illik, 
Poharat emelnem. 
Mit van mit kívánni még 
Ily áldott időben? - 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez új esztendőben. 
 
 

Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros; 
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros, 
Mérje pedig szöszön-boron, 
Font kijárja bőven. 
 .... 
 
 

 

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 
Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 
Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
... 
 

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben. 
.... 

Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába; 
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben. 
... 
Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 
… 
… 

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
.... 
... 
Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre? 
Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj' Isten, mi minden nincs 
Ez új esztendőben! 

(1853) 

Új évi köszöntő: Arany János: Alkalmi vers (részlet) 
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2010. december 21-én ülésezett a képviselő-
testület! 
 

Első napirendi pont keretében elfogadásra 
került a képviselő-testület 2011. évi munka-
terve. 
 

A képviselő-testületi ülésen a szolgáltatók 
javaslatára felülvizsgálatra kerültek a szolgál-
tatási díjak. Az egyeztetéseket követően a 
képviselő-testület 2011-re a következő díjakat 
fogadta el. 
 

Az ivóvíz-szolgáltatás díja: 2011. január 1-
től 255,50 Ft/m3, lakossági alapdíj mértéke 
419,00 Ft/hó. 
A települési folyékony hulladék szállítási és 
ártalmatlanítási díja bruttó 3.261,-Ft/m3. 
 

A kötelező kéményseprő ipari közszolgál-
tatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatra 
került. Az egyedi kémlények tisztítása, ellen-
őrzése 760,-Ft/db, tartalék kémények tisztítá-
sa, ellenőrzése 400,-Ft/db, egycsatornás 
gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése 
(szintenként) 445,-Ft/hó, a felülvizsgálati köte-
lezettség alá eső kémények terhelhetőségé-
nek megállapítása, műszaki felülvizsgálata, 
szakvéleményezése 4.375,-Ft/db. 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást 2011. január 1-től Apátfalván 
a lakosok által fizetendő negyedéves szemét-
szállítási díj a következő: 
 

 
 

Közületi díjtételek 

 

Tájékoztató hangzott el a 2009. évi pénzma-
radvány felhasználásáról. 
 

A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti idő-
szakára szóló rendelettervezetet. 
 
A képviselő-testület meghatározta 2011. évre 
a köztisztviselők egyéni teljesítményértékelé-
sének alapját képező célokat. 
 

Elfogadásra került Apátfalva Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének és Apátfalva 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének valamint Apátfalva 
Község Települési Román Kisebbségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének költségvetési 
gazdálkodásáról szóló együttműködési meg-
állapodása. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta a 
Pátfalváért Egyesülettel kötött Együttműködé-
si Megállapodást, a háziorvosi rendelők és a 
fogorvosi rendelők 2011. évi rezsiköltségét. 
 

Felülvizsgálatra került a ravatalozó használati 
rendjéről szóló megállapodás. A ravatalozó 
épületének és az ott lévő berendezések és 
kegyeleti tárgyak igénybevételének bérleti 
díja 2011. január 1-től 8.190,-Ft/temetés. 
 

Megállapításra került az önkormányzati laká-
sok, garázsok 2011. évi bérleti díja.  

A Hunyadi u. 6. szám alatti lakások eseté-
ben 239,-Ft/m2/hó, komfortos lakások eseté-
ben 187,-Ft/m2/hó, félkomfortos lakások ese-
tében 177,-Ft/m2/hó a bérleti díj összege. 
A garázsok bérleti díja 414,-Ft/m2/hó. 
 

Elfogadásra került a Faluház és könyvtár 
2011 évi programtervezete. 
 

A képviselő-testület 2011. január 1-től 2012. 
június 15-ig a Dózsa György Általános Iskola 
tanulóinak ebéddel történő ellátását továbbra 
is a Magyarcsanád Község Önkormányzata 
által működtetett főzőkonyháról biztosítja. 
 

Módosításra került Apátfalva Község Önkor-
mányzat Közbeszerzési Szabályzata. A Köz-
beszerzési Törvény ismét lehetőséget ad 
arra, hogy a kisebb értékű közbeszerzések 
vonatkozásában (árú beszerzéseknél és szol-
gáltatásoknál nettó 8 és 25 millió Ft, építési 
beruházásoknál 15 és 80 millió Ft becsült 
érték között) közvetlenül, írásban, hirdetmény 
közzététele nélkül legalább 3 ajánlattevő egy-
idejű meghívásával bonyolítsa le az eljárást 
az ajánlatkérő. Ez lehetőséget biztosít a kis- 
és középvállalkozások, de akár a helyi vállal-
kozások helyzetbe hozására is. 
 

Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett tevékenységekről: a 
közoktatási szakmai szolgáltatásokról, az 
iskolabusz hálózat működtetéséről, a mozgó-
könyvtár kialakításáról, a belső ellenőrzési 
feladatok ellátásáról, a szociális és gyermek-
jóléti alapfeladatok ellátásáról, a kistérségi 
központi orvosi ügyeletről, a kistérség által 
benyújtott pályázatokról, a társulás bevételei-
ről és kiadásairól. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést követően meghallgatta az 
interpellációkat, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos előterjesztést. 

  Bruttó díjtétel 

1 fős ingatlan 1.437,-Ft 

2 fős ingatlan 2.634,-Ft 

3 fős ingatlan 3.888,-Ft 

4 fős ingatlan 4.701,-Ft 

5 vagy több fős in-
gatlan 

5.856,-Ft 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

Edényzet  
űrtartalma 

Szállítási díj  
Ft/nettó 

Közület 
60 literes 324,-Ft 

110-120 l-es kuka 733,-Ft/ürítés 

1,1 m3-es konténer  7.330,-Ft/ürítés 

   4 m3-es konténer 26.654,-Ft/ürítés 

2005. november hónap folyamán megalakult 
a Makó és Térsége Víziközmű Társulat a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése céljából. 
A küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az anyagi 
hozzájárulás teljesíthető lakástakarékpénztári
-szerződés formájában is, havi részletekben. 
A szerződések futamideje 2011. február 28-
án lejár. 

A Társulat érdekeltségi területén Apátfal-
va község lakosai közül 1228 ingatlanra lett 
kötve lakástakarékpénztári-szerződés. A szer-
ződés úgy lett összeállítva, hogy aki a megál-
lapított díjat havi részletekben és rendszere-
sen fizeti, a futamidő végén Apátfalva község 
területén a belső bekötésre is megképződik 
50.000,- Ft, amit a csonkra való rácsatlakozás 
után a tulajdonos részére az OTP kifizet. 

Fenti szabályozást az országgyűlés módosí-
totta, az 2011. január 01-én lépett életbe visz-
szamenő hatállyal, és úgy fogalmaz, hogy a 
belső bekötésre összegyűlt összeget nem 
csak a szerződő, vagy a megjelölt kedvezmé-
nyezett használhatja fel, hanem ezen szemé-
lyek közeli hozzátartozója is, amennyiben 
tulajdonosa az ingatlannak. A kifizetéshez 
szükség lesz a tulajdoni lap 30 napnál nem 
régebbi hiteles másolatára, illetve a lakáscélú 
felhasználást igazoló számlákra. 
 

Nyomatékosan szeretnénk felhívni min-
den szerződéssel rendelkező személy 
figyelmét, hogy a szerződések futamideje 
2011. február 28-án lejár. 

Lényeges, hogy a 50.000,- Ft csak 
akkor gyűlik össze, amennyiben a fenti 
határidőig mindenki megfizeti a szerző-
désben vállalt összeget.  

Kérjük a Tisztelt érintetteket, hogy 
hátralékaikat saját érdekükben szíves-
kedjenek kiegyenlíteni. 
 

Makó, 2011. január 04. 
 
Tisztelettel: 

Dr. Nagy Lajos 
 elnök 

Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat 

6900 Makó, Lonovics sgt. 24. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
2010. DECEMBER 

 

SZÜLETÉS 
 

12.15. Sóki Attila Ádám 
Apátfalva, Ady E. u. 16. 
Anyja: Csomor Nóra 
Apja: Sóki Attila 
12.17. Varga Patrik Zoltán 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 3. 
Anyja: Varga Csilla 
Apja: Varga Zoltán 
12.20. Putárik Alexa Franciska 
Apátfalva, Csokonai M. u. 13. 
Anyja: Putárik Szilvia 
Apja: Vass János 
12.24. Papdi Lehel László 
Apátfalva, Maros u. 96. 
Anyja: Morovicz Andrea 
Apja: Papdi László 
 

HALÁLESET 
 

Bagi Jánosné (Fazekas Rozália) 
Apátfalva, Árpád u. 10. Élt: 77 évet 
Beke Józsefné (Galcsik Ilona) 
Apátfalva, Kereszt u. 87. Élt: 71 évet 
Sóki Ferenc 
Apátfalva, Kossuth L. u. 39. Élt: 61 évet 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Házasságkötés december hónapban nem történt. 
 

Falunkban 2010-ben 5 pár kötött házasságot, 
41 ember halt meg és 26 gyermek született. 

„JÁTÉK-KUCKÓ” 
AZ ÓVODÁBAN 

 

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda nevelőtestülete, Óvo-
dai Integrációs Fejlesztő Programjának végre-
hajtása során új elemmel bővítette a család és 
óvoda együttműködésének mélyítését. 

 

A program célja: A szülők bevonása az óvo-
dai játéktevékenységekbe. Az óvodában 
fellelhető készségfejlesztő játékok bemutatá-
sa, a játékok szabályainak megismerése. A 
szülővel való óvodai együttjátszás örömének 
megtapasztalása. 

Olyan lehetőséget akartunk biztosítani, 
hogy a szülők az óvodapedagógusokkal kötet-
len formában tudjanak beszélgetni, mindezt 
hangulatos környezetben, ahol a szülők 1-2 
órát együtt játszanak a gyermekeikkel, megis-
merik az óvodában gyakran alkalmazott fejlesz-
tőjátékokat, azok képességterületekre gyakorolt 
hatásait, átélik az önfeledt játék örömét. Mind-
ezt, az óvodai csoportszobában, ahol a gyer-
mekük, nap-mint- nap tölti idejét és jól érzi ma-
gát. Ez a nyitott délután, a „Játék-kuckó” elne-
vezést kapta, és 2010. december. 14.-ei héten 
került megrendezésre az óvodákban. 

A szülők részéről nagy érdeklődést vál-
tott ki a kezdeményezés, a jelenlevő gyerme-
kek valamelyik szülője részt vett a közös 
játékban és beszélgetésben. A fejlesztőjáté-
kok bemutatásán túl, a karácsonyi készülő-
dés kapcsán, közös kézműves tevékenysé-
geket is szerveztünk/mécses-, asztali deko-
ráció-készítés, karácsonyfa díszkészítés/ 
Ezen a délutánon indítottuk, a gyógytea na-
pok bevezetését, amellyel az egészséges 
életmódra nevelést, egészségmegőrzést 
kívánjuk népszerűsíteni.  

A program eredményességét jól mutatja, 
hogy a szülők kérték, máskor is tartsunk ilyen 
délutánokat. 

A mai rohanó világban, úgy tűnik, jó egy 
kicsit megállni, rácsodálkozni a gyermeki-
énünkre, arra, hogy tudunk még játszani, és 
gyermekünkkel együtt gondolkozni, élvezni 
az együtt töltött időt. 

 

Legközelebb, a Húsvéti ünnepeket megelőző 
időszakban szeretnénk ismét ehhez hasonló, 
felüdülést nyújtó délutánt szervezni. 
 

Szilvási Mihályné 
IPR munkacsoport vezető 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a 
„Virágos, élhetőbb Apátfalva program követ-
kező előadására. 
 

Helye: Faluház klubterme 
Időpont:  

2011. január 21. (péntek) 17 óra 
 

Előadás címe: 
„Mi itt élünk, gyermekeink, unokáink is 
itt , a Földön szeretnének!” 
1. Az ember és környezete 
 

Előadó: Hegedűs Zoltán biológus (Szeged) 
 

Kedves Olvasó! 
 

Mint ismeretes Önök előtt a tavaly júniusban 
kezdődő program keretében a Virágos Apát-
falváért Mozgalmon túl hat előadássorozatot 
is terveztünk, mely két részből áll: Három 
előadás az előkertekkel kapcsolatos 
(Előkertek– a szépség harmóniája) volt ill. a 
harmadik majd a virágmagbörzén lesz 
(március). 

Három előadás pedig környezetünkről 
szólna. Mit tehetünk mi otthon a környezet 
védelméért? Mi is az a fenntartható fejlődés, 
mi az az ökolábnyom?  

A három előadás főcímét kis változtatás-
sal Tárnok és Törökbálint települések közös 
környezetvédelmi projektjének honlapjáról 
kölcsönöztem, hiszen a két település 
„nemcsak beszél róla - regionális kampány 
indul a környezetvédelemért. Azt szeretnék, 
hogy a helyi lakosok, gyerekek és a vállalko-
zók is többet tegyenek a környezetért, mint 
eddig. Értsék meg, hogyan lehetnek a hét-
köznapok során környezetvédők és mit jelent 
fenntartható fejlődés vagy az ökolábnyom..”  

(www.tarnoktorokbalint.hu) 
 

A honlapon olvastam, hogy az ottani régió-
ban készített  felmérés alapján tíz emberből 
7 nem tudja mit jelent a fenntartható fejlődés. 
Itt nálunk is hasonló helyzet lehet, pedig 
jövőnk, elsősorban gyermekeink, unokáink 
jövője ezen múlik.  

A három előadásból nem csak ismerete-
ket, hanem hasznos tanácsokat is kaphat-
nak, amit egy kis odafigyeléssel be is tartha-
tunk— megtudhatjuk, hogyan lehetünk otthon 
mi is környezetvédők. 
 

Az előadásokat tehát minden korosztálynak 
ajánljuk! 

Pátfalváért Egyesület 
Alapítvány Apátfalva Iskolásaiért 
Apátfalva Község Óvodásaiért 

Közhasznú Alapítvány  
Apátfalvi Gazdakör Egyesület 

Apátfalva Község Önkormányzat 

A GAZDAKÖRI ESTÉK 
sorozat keretében 2011. január 18.-tól 
minden kedden 18:00 órai kezdettel, 
mezőgazdasággal kapcsolatos előadásokat 
szervez az apátfalvi gazdakör. 
Első alkalommal a 2011-es jogszabályválto-
zásokról Ruzsity Emil, falugazdász tart elő-
adást.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Új számítógépek az 
eMagyarország pontban! 

 

Örömmel értesítünk minden kedves 
eMagyarország pont látogatót, hogy a 2010. 
évi érdekeltségnövelő pályázatból 4 új szá-
mítógépet tudott Faluházunk vásárolni. Az új 
gépekkel lehetőségünk van több látogató 
számára, magasabb színvonalon szolgálta-
tást nyújtani. 

Az érdekeltségnövelő pályázatból sok 
egyéb hasznos, a szakmai munkát segítő, és 
a Faluházat szépítő eszközt is vásároltunk: 
projektor, laptop, színpad körfüggöny, terítők, 
szekrény, állófogasok. 

Szeretettel várunk mindenkit 2011. évben 
is a Faluházba, az eMagyarország pontba és 
a Könyvtárba! 

Hőstörténet író pályázat 
 

Ha úgy érzed, benned is ott bujkál egy igazi 
hős, írd meg nekünk saját történetedet egy 
hőstörténet író- pályázat keretén belül. 
A beadási határidő: január 15., könyvtár 
Eredményhirdetés: január 22, könyvtár 
 

Várjuk izgalmas történeteiteket! 
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Az utolsó napon… 
 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napot az 
ünnepi készülődés jegyében, meghitt hangu-
latban töltötték az iskola diákjai és tanárai 
egyaránt. A nap záróeseménye a faluház 
nagytermében zajlott.  

Az iskolai énekkar karácsonyi dalcsokra 
után minden osztály ajándékot kapott. A sza-
badidő hasznos eltöltését segítő társasjátékok 
mellett kézműves foglalkozásokhoz való se-
gédeszközöket kaptak a gyerekek. Az ajándé-
kok átadása után a Forgatós Táncegyüttes 
műsora teremtett igazi ünnepi hangulatot. 

Harmadikosaink Kocsis Katalin tanárnő 
vezetésével sikeresen szerepeltek az idősek 
karácsonyán. 

 

A téli szünet után, a félév végi „hajrá” napjait 
éli az iskola. Az első félév utolsó tanítási napja 
január 14. péntek. A félévi bizonyítványokat a 
gyerekek legkésőbb január 21-ig kapják meg. 
A közoktatási törvény változásai következté-
ben a harmadik, negyedik osztályosok is osz-
tályzatokat kapnak. A korábban megszokott 
szöveges értékelés csak az első két évfolya-
mon marad meg, év végén azonban már a 
másodikosok is osztályzatokat kapnak.  

Tanulmányi séta 
 

Egy szép novemberi délután elmentünk a 
Darócz családhoz tanulmányi sétára háziálla-
tokat nézni. 

Gyalog akartunk indulni, de szerencsére jött 
a felmentő osztag, Karcsi bácsi a lovas kocsival. 

Már az úton is jól éreztük magunkat. Vicces 
volt, amikor a kamionosok dudáltak, integettek. 

Nemsokára odaértünk, Andi és anyukája 
már vártak minket. Először a lovak kifogását 
néztük meg. Láttunk gyöngyösöket, pulyká-
kat, tyúkokat, kakasokat, kacsákat, szarvas-
marhákat, lovakat, sertéseket, kismalacokat, 
kutyát, macskát. A kopasznyakú csirke kicsit 
rockeresen nézett ki. Nagyon tetszett a te-
hénsimogatás, kézzel ki is próbáltuk a fejést. 
Megismerkedtünk a fejőgéppel is. Érdekesek 
voltak a papagájok is, szinte a fél osztály azt 
hitte, hogy utánoznak bennünket. Sokat kér-
deztünk, mert kíváncsiak voltunk mindenre. 

A nézegetés után megvendégeltek min-
ket. Házi készítésű sajttal kínáltak, volt natúr, 
paprikás és fokhagymás ízesítésű. Nagyon 
finom volt. Üdítőt is kaptunk, meg ráadásul 
süteményt. 

Indulásra készülődtünk, a lovak befogása 
közben folyt a harc, hogy ki üljön előre Karcsi 
bácsi mellé. Majd búcsút kellett intenünk, és 
elindultunk vissza az iskolába. 
Köszönjük a Darócz családnak ezt a kelle-
mes délutánt. Ez nem is tanulmányi sétának 
tűnt, hanem olyan volt, mint egy igazi osz-
tálykirándulás. 

A 4. a osztály tanulói. 

Díszpolgáraink 
portréinak leleplezése 
 

Kedves Apátfalviak! 
 

Nagy csodálattal és tisztelettel tölt el, hogy tanú-
bizonyságot tettek arról, hogy a közös akarat 
létre tud hozni rövid idő alatt ilyen csodát. 

Felejthetetlen élmény volt számomra 
2010. december 12, mert jó volt apátfalviakkal 
apátfalvinak lenni. Néhány pillanat alatt elfe-
lejtettem a sok munkát és nehézséget, mert 
az ünnepi hangulat, a fokozatosan kitárulkozó 
élménygazdagság olyan hangulatot hozott 
létre, amely valóban egyszeri és megismétel-
hetetlen volt. Nagyon jó volt tapasztalni, hogy 
az emberekben mekkora igény van arra, hogy 
egy közösségalkotó és összekapcsoló erejé-
ben részt vegyenek. 

Mindenkihez szeretnék most személye-
sen és együttesen is szólni. Nem szeretném, 
ha bárkit is kihagynék, de nem szeretném azt 
sem, hogy a hozzájárulás mértéke alapján 
bárkiben is olyan érzés alakulna ki, hogy nem 
kellő odafigyeléssel és hálával közelítem meg. 

A köszönet, mint ahogyan az ünnepség 
zárszavában is elmondtam szól az egyéneknek, 
a közösségeknek, az intézményeknek, a civil 
szervezeteknek, az egyházközösségnek, az 
ismert és ismeretlen adakozóknak egyaránt. 
 
Jó érzéssel töltött el az, hogy a közös jó cél 
megvalósítása érdekében bárkit megkeres-
tünk, azonnal igen mondva felajánlotta az 
adottságaiból kiinduló segítő lehetőséget. 
Összefogtunk, és rövid határidővel teljesítet-
tük, amit vállaltunk. 

Tiszta szívemből remélem, hogy mindenki 
megelégedéssel fogadta az összefogás ered-
ményét, a portrékat, melyek állandó helyükön 
a könyvtárban bármikor megtekinthetőek. 

Bízom abban, hogy más elképzeléseim-
ben is élvezhetem támogatásukat, amely 
mindenki örömére szolgál. 
 

Köszönöm Apátfalva! 
Dr. Langó Julianna 

Az alsóban történt 
 

December 7-én alsós gyermekeink Színházi 
előadáson vettek részt a Faluházban. A Kram-
puszolimpia című előadás nagy sikert aratott a 
gyerekek körében. Külön köszönjük a szerve-
zőknek, hogy az élmény mellett ez alkalommal 
ingyen nézhettük meg az előadást. 

December 9-én 30 kis óvodás látogatta 
meg iskolánkat a hagyományos „ Iskolahí-
vogató” projekt keretében. A zökkenőmen-
tes Óvoda - Iskola  átmenet érdekében szer-
vezzük ezeket a napokat, ahol a jövendő 
első osztályosok betekintést nyerhetnek az 
iskolai munkába. Most a 2. és a két 3. osztály 
várta az apróságokat sok érdekes feladattal. 
A kicsik az iskolások segítségével könnyen 
vették a különböző  akadályokat. Az akkor 
iskolánkba látogatott vendégeink is benéztek 
ezekre a foglalkozásokra, és sok értékes 
ötlettel gyarapodva távoztak tőlünk. Gyere-
kek és felnőttek valamennyien jól éreztük 
magunkat ezen a délelőttön. Legközelebb 
tavasszal várjuk az ovisokat a következő 
foglalkozásra. 

December 11-én iskolánk néhány tanuló-
ja Makón Tolerancia Napon vett részt. Kö-
zülük Rácz Katalin 4.a. I. helyezett, Károlyi 
Laura 3.a.III. helyezett, Darócz Enikő 8.a. 
különdíjban részesült. Janovics Andrea 4.a., 
Restás Laura 4.a.Károlyi Laura 8.a.tanulók is 
jutalomban részesültek szép teljesítményü-
kért. Köszönet a gyerekeknek és nevelőknek 
a lelkiismeretes felkészülésért. 

A 3.b. osztályosok az „Életfa, kará-
csonyfa” című rajzpályázaton vettek részt 
Makón. Munkájuk a Városház galériában 
Január 19-ig megtekinthető. Gratulálunk és 
további sikereket kívánunk. 

 

A szünet előtti tanítási napok valamennyi 
osztály számára a Karácsonyi projekt kereté-
ben telt. Mindenki színvonalas műsorral ké-
szült, és apró ajándékkal lepte meg a kedves 
szülőket. Így rövid időre együtt tölthettünk 
néhány meghitt pillanatot. 

Januárban születtek, híres apátfalvi emberek voltak 
(Száz falu könyvesháza: Dr. Tóth Ferenc: Apátfalva- részlet). 

 

SÜMEGHY DEZSŐ 
1882. január 6-án született Apátfalván, apja a község nagyra becsült igazgatótanítója volt. 
...1907-től Csanád megye főlevéltárosa. Zenei érdeklődéséből következett, hogy Makón zene-
kart szervezett, ... Barna Jánossal megírta Nemes családok Csanád vármegyében című köny-
vét (Makó, 1913). A Révai lexikon számára elkészítette Csanád megye történetét. 1923-ban 
Sopron megye főlevéltárosa lett. ... 1957. április 11-én hunyt el Sopronban. 
 

TAKÁTS LAJOS 
1879. január 27-én született Apátfalván ... 1907-ben a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán ma-
gyar, latin, görög, történelem szakos tanári oklevelet szerzett. ... ... 1900-ban Makón Rózsaborkor 
címmel verseskötete jelent meg. ... 1926-ban könyvet írt Az apátfalvi nyelvjárás címmel, ... Több 
nyelvészeti tanulmánya a Népünk és Nyelvünkben látott napvilágot. 1931-ben jelent meg a Csa-
nád vármegyei könyvtár sorozatban Csanád vezér című tanulmánya. A makói Honvéd városrész-
ben napközi otthont létesített. ... 1955-ben hunyt el, az apátfalvi temetőben nyugszik. 

móricz 
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Minden gyerek „megtanulja" Apátfalvát az óvodában és iskolában.  
 

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség— Hagyományőrzők Akadémiája III.—november 19-20-21– Budapest 

A három napos rendezvény első, estébe nyú-
ló délutánján Apátfalva mutatkozott be Buda-
pesten a Muharay Szövetség felkérésére. 
 

Néhány mondat a Szövetségről, melynek 
az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport is tagja.  
1990-ben alakult (közhasznú szervezet), kö-
zel 40.000 tagja van. 
 „...Tagjaink magyar és nemzetiségi tánc-
együttesek, hagyományőrző együttesek, hon-
ismerettel foglalkozók, néprajz-, néptánc- és 
népzenekutatók, Muharay Elemér hajdani 
népi együttesének tagjai valamint a népi kul-
túra iránt érdeklődő magánszemélyek.... 
Mi a célunk? 
Névadónk Muharay Elemér 1942-ben megje-
lent „Hagyományunk, műveltségünk, életünk” 
c. írásában megfogalmazott gondolatait máig 
érvényesnek tartva valljuk, hogy 
„...életünk átalakítására, új és maradandó 
életforma kialakítására, a nemzet újjászületé-
sére a múlt befogadása nélkül nincs remé-
nyünk.” 
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a 
tradicionális falusi közösségekre, tánc- és 
zenei együttesekre, tárgyalkotó és kézműves 
csoportokra is, – akik politikai szándékoktól 
függetlenül ezt a kultúrát sajátjukként élik, 
őrzik és alakítják. Azokra a csoportokra, ifjú-
sági közösségekre, melyek a magyar folklór-
kutatás eredményeit felhasználva, fiatalok 
ezreinek szellemiségét alakítva, teremtették 
és teremtik meg a hagyományos kultúra át-
adásának és használatának nemzetközi vi-
szonylatban elismert és példaként emlegetett 
magyar modelljét …” (www.muharay.hu) 
 

A Szövetség elnöke, Héra Istvánné, 2007. 
decemberében a Kardos István emlékműso-
ron vendége volt falunknak. Akkor ill. későbbi 
beszélgetésünk, az akkor ajándékba adott 
„Bíbic-könyvek” volt apropója az akadémiára 
való meghívásnak.  
 

A Szövetség a résztvevőknek kiküldött 
ajánlásából: 
„...Vendégünk: Apátfalva. Minden gyerek 
„megtanulja" Apátfalvát az óvodában és iskolá-
ban. A koncepció, a módszerek, a gyakorlat, a 
helyi tankönyvek stb. bemutatása. …  
Számunkra azért példa, mert a helyi hagyomá-
nyokra építve szerveződik a község teljes tár-
sadalma és intézményei; óvodától az iskolai 
oktatáson át a civil közösségekig. Része ennek 
a munkának a hagyomány minden eleme; a 
falutörténettől, a családok életmódjáig, a ter-
mészetismerettől a folklór elemeinek tovább-
adásáig. ...Nem csak a tapasztalatot vihetjük 
majd magunkkal, hanem táncolunk, énekelünk 
és kézműveskedünk is vendégeinkkel. ...” 
 

A bemutatkozáson jelen volt Varga Péter pol-
gármester és felesége is. 
 
Az akadémiára érkező vendégeket Kakas 
Istvánné kézműves munkáiból készült kiállí-
tással vártuk, majd du. két órakor, bemutatko-
zásunk megkezdésekor a résztvevőket a 
„kisbíró”, Tóth Tamás, pávakörünk— citeraze-
nekarunk vezetője köszöntötte. 
 

Az előadások: 
Apátfalva „... Az ö-ző nyelvet beszélő alföldi 
népesség körében sajátos néprajzi szigetet 
képeztek. Máig különböznek Tisza-vidék né-
pétől ...”  
Ea.: Móricz Ágnes:  
Apátfalva rövid történte 
Hagyományőrző csoportok (1981-től) 
Pátfalváért Egyesület, civil szervezetek 
„Közös gyökerek a közös jövőért” program 
(Eszterlánc tábor—1984) 
Szigetház-Erdei Iskola (helytörténeti gyűjtemény) 
Bíbic-könyvek 
Guzsalyos (Testvér-települések Találkozója 2002-től)  
Közösségfelmérések 
Virágos, élhetőbb Apátfalva program 
 

Vetítés: Kiss Samu sógor esete- az elveszett 
disznóról – Pátfalvi mesék: igaz történetek, 
igaz emberekről—(DVD: m2, Földközelben c. 
műsora, 2004.) 
 

„Szil,szál, szalmaszál”  
Ea.: Csenteri Andrea óvónő: Hagyományápo-
lás az óvodában – zene-ovi—gyakorlati bemu-
tató az akadémián résztvevők bevonásával 
 

„Mint fatörzsből gyönge ága”  
Ea.: Urbancsok Zsolt  levéltáros, a helyi ált 
isk. volt pedagógusa, a munkatankönyv írója: 
a Bíbic-könyvek „megszületésének” története, 
a hat  munkatankönyv tartalmi bemutatása—
miért fontos, hogy Apátfalván minden gyer-
mek „megtanulja” Apátfalvát. 
 

„Múltunk szőtte örökség”, „Gyí paci paripa” 
Pátfolvai Parasztolimpia (Vetítés: DVD: m2-
Földközelben c. műsora, 2004.) 
Ea.: Vargáné Nagyfalusi Ilona pedagógus, a 
két munkatankönyvek írója, a parasztolimpia 
megrendezésének ötletadója:  
a két Bíbic-könyv bemutatása, használatának 
pedagógiai gyakorlata. Vargáné bemutatta 
Vargáné Antal Ilonka nénit, aki a népi játékok 
c. Bíbic-könyv társszerzője és beszélt a Bö-
kény Népe Kulturális és Harcművészeti Egye-
sület tevékenységéről is. 
 

Kardos István hagyatéka 
Ea.: Tötős Hortenzia néptánc oktató, a Sze-
ged Táncegyüttes művészeti iskolájának pe-
dagógusa, a helyi csoportok vezetője:  
Az apátfalvi néptánc kincs—Néptánc oktatás 

tanítási órakeretben (művészetiskolai munka) 
Vőfélyrigmusok: Tóth Tamás közreműködésé-
vel— Apátfalvi Hagyományőrző Csoport 
 

„Pátfolvai Rákóczi utcába”— daltanítás citerával  
Ea.:Tóth Tamás, Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar vezetője 
 

Kézművesség—karácsonyi díszek csuhából  
Vezette: Kakas Istvánné a Pátfalváért Egye-
sület és a Hagyományőrző Csoport tagja 
 

Táncház  
Vezette: Tötős Hortenzia: dél-alföldi táncok – 
elsősorban az apátfalvi gyűjtés 
 

A késő estébe nyúló rendezvény nagyon jó 
hangulatban és az akadémián résztvevők 
nagy érdeklődésével zajlott. Többen elkérték 
az előadások promócióját (vázlatát), de Bíbic-
könyveket is vásároltak. Reméljük hasznos 
volt mindenki számára. 
 

Kedves Olvasó! 
 

Számomra megtiszteltetés volt, hogy Apátfalva 
bemutatkozhatott a Hagyományőrzők Akadémi-
áján, melyen az ország mindén részéből érkező 
pedagógusok, néptáncoktatók, hagyományápo-
lással foglalkozó szakemberek vettek részt.  

Nem volt kis feladat számomra, hogy ösz-
szeállítsam a több, mint hét óra programját, 
pedig a kultúrházban eltöltött 26 évem bemuta-
tása is volt. Persze, a tanácskozáson is el-
mondtam, csak azért tudtam (talán) jól és ered-
ményesen dolgozni, mert tudom, hogy a 
pátfalvi ember lokálpatrióta, szereti faluját, így 
Apátfalva óriási kultúrkincs birtokosa. Másrészt 
megtaláltam azokat az embereket, akik segítet-
tek, akik az élet különböző területein maga-
sabb szintű tudással rendelkeznek, mint én.  

Úgy gondolom, ill. a visszajelzésekből tu-
dom—nem hoztunk szégyent Apátfalvára. Sőt, 
sokan irigyelték tőlünk polgármesterünket és 
azokat a lelkes embereket is, akik elfogadták 
felkérésemet az egy-egy előadás megtartására 
és természetesen irigyelték az apátfalvi embe-
reket, akiknek ilyen fontos faluja. 
 
Köszönöm Héra Istvánnénak, a Muharay 
Elemér  Népművészeti Szövetség elnökének  
a lehetőséget. 
Köszönöm Varga Péter polgármesternek, 
hogy eljött velünk. 
Köszönöm mindenkinek: Tóth Tamás, 
Csenteri Andrea, Urbancsok Zsolt, Vargáné 
Nagyfalusi Ilona, Tötős Hortenzia, Kakas Ist-
váné— a lelkiismeretes felkészülést, a magas 
színvonalú előadást, foglalkozásvezetést. 
Külön köszönöm, hogy Csenteri Andrea, Ka-
kas Istvánné, Tóth Tamás apátfalvi népvise-
letben jelentek meg. 

Móricz Ágnes 
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REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési  

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

 Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása 

 Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is 

 Kegyeleti tárgyak értékesítése 
 Gyászjelentés újságban való 

megjelenítése 
 Ügyelet a nap 24 órájában 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

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

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 

Lapzárta: minden hónap 3-án 
Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes 

Készült: 1500 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Makói Nyomda 
ISSN 2060-8039 

 
 
 

TŰZIFA VÁSÁR 
Tölgy  2100,- Ft/q 
Akác  2500,- Ft/q 

5 q felett házhozszállítással! 
 

SZÉN 
Lengyel lángborsó: 5400,- Ft/q 

Brikett: 5400,- Ft/q 
 

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 

TEMETKEZÉS 
 

A Csongrád Megyei  
KEGYELETI KFT 

Kirendeltsége 
APÁTFALVÁN! 

 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.  

(Temetőnél) 
VIRÁGBOLT 

 

Képviselőnk:  
Frankné Varga Zsuzsanna 

 

Ügyelet: éjjel-nappal:  
06/30/565-8384 

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!  

BÍRÓ-KER BÍRÓ-KER BÖKÉNY NÉPE 
 

TÁNCHÁZI MEGHÍVÓ 
 

Örömmel várjuk a falu apraját, nagyját, 
Akik a táncházi mulatságot epedve várják. 

A mulattság nap 2011. február 5. 
(Csak, ha lehet a lábad addig ne törd!) 

du. 5 órakor. 
A banda már hangol, 

itt nem lesz bécsi keringő, se angol. 
Hortenzia és párja mindenkit megtanít, 
külön kérésre, főképp kezdőket okít. 

Ezért hát ne félj, a táncot az elején kezdjük, 
a zene is lassú lesz, hogy el ne tévesszük. 

Ha táncot még vagy már járod, 
kedved itt megjöhet, érdemes kipróbálnod. 

Hogy a fáradságot jól kibírd, 
hozz magaddal ételt-italt megint. 
Végül elárulom, hova is gyere, 

legalkalmasabb a Faluház legnagyobb terme. 
*** 

Rovásírás oktatás 
Rovásírás oktatás lesz Apátfalván a Bökény 
N ép e Eg ye sület  sze rvezéséb e n:  
Január 13, 20, 27-én, és február 3-án, csü-
törtöki napokon lesz az oktatás a Faluház 
könyvtárában.  
Újváry Barnabás tartja Makóról. 17 órakor 
kezdünk minden alkalommal. Füzetet és 
ceruzát, tollat hozni kell. 
A foglalkozás ingyenes.  

*** 
Övszövés bemutató 

2011. január 15-én, szombaton 8-12 óráig 
övszövés bemutatót tart a Bökény Népe 
Kulturális és Harcművészeti Egyesület a 
Faluház könyvtárában. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Üdvözlettel: Bökény Népe 

„Édesanya nélkül semmi sem olyan, mint régen, 
fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. 
Idézzük szavaid, teteid, emléked. 
Szerettünk mindannyian nagyon-nagyon Téged.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk 
 
 

özv. Üveges Lajosné 
 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút, helyeztek, 
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. 
Szerető lányai és családjai. 
 

Makó és Apátfalva 

TÉLVÉGI AKCIÓ!! 
 

Értesítem Tisztelt Vevőimet, 
hogy januárban új ruha készletünkből 

20-40%-os akciót tartunk! 
CICA BUTIK 

(rózsaszín faház) 
Kínálatunkból: 

Divatos farmerek—férfi, női 
Szövetnadrágok 
Alkalmi felsők 
Kötött pulcsik, kabátok 
Divat cicák, belisszimák 
Gyerek melegítők 
Női, férfi fehérneműk 

 

BÁLÁS RUHÁK 
Továbbra is 50-70%-os akcióban kapha-

tók! 
AVON teljes kínálat decemberi áron! 

 

Zsuzsa és Zoli 

Gyökérmag eladó! 2009. évi, makói hosszú. 
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.  
Tel.: 06/20/426-72-20 

Angol nyelvi oktatás kezdőknek 
Kezdő angol nyelvi oktatás indul felnőttek-
nek Restás Marianna tanító néni vezetésé-
vel, heti 1 alkalommal.  
A részvétel ingyenes! 
Jelentkezés és megbeszélés: január 18-án, 
kedden 17.00-tól a Faluház könyvtárában. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0620/926-
3744 vagy 0662/260-126 telefonszámon. 
 

Kézműves játszóház 
Farsangi álarc készítésére várunk minden 
gyereket a Faluház könyvtárába, 2011. janu-
ár 15-én, szombaton 8-12 óráig. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Terepasztal készítő verseny  
Terepasztal készítő versenyre várunk min-
den ügyes kezű gyermeket. Aki részt szeret-
ne venni a programon, hozza magával a 
szükséges eszközöket, amit fel szeretne 
használni a készítendő terepasztalhoz. A 
terepasztal verseny témájaként bármi vá-
lasztható! 
A verseny időpontja:  
2011. január 22. (szombat) 8.00. 
A verseny helyszíne: Faluház könyvtára. 


