
„jó földbe hullott mag...” 
 Hitélet Apátfalván 
Megkerestem kérdéseimmel Salamon László plébános urat 
aki szívesen tájékoztatott Apátfalva hitéletéről és számomra 
érdekes tanulságokkal szolgált. Többek között, hogy ma már 
nem a gyermekeket, hanem a felnőtteket kell a vallás fon-
tosságáról meggyőzni: 
-   Plébános Úr! Örömmel értesültem, hogy az apátfalvi  
   egyházközségnek internetes oldala van, melyet Ön 
   szerkeszt. 
A mai kor követelményeinek igyekeztünk megfelelni, amikor 
internetes oldal szerkesztésébe kezdtünk. Szerintem semmi 
különös nincs abban, hogy egy plébániának internetes 
oldala van, lassan oda jutunk, hogy az lesz érdekes, ha 
valamelyiknek nincs. A magunk szerény eszközeivel 
igyekszünk jelen lenni, elérhető lenni. 
-   Ön apátfalvi származású vagy az egyház által került a  
    községbe? 
Kisteleki származású vagyok, 1997-ben szenteltek pappá 
Szegeden. Négy évet káplánként töltöttem Szentesen, 

Gyulán, a Szegedi Fogadalmi 
templomban. Közben elvégeztem 
B u d a p e s t e n  a z  e g y h á z z e n e i 
karnagyképzőt. 2001-ben a Szegedi 
Szeminárium prefektusává neveztek ki, 
a főiskolán tanítottam, megszereztem a 
vallástudományi bölcsész diplomámat. 
Majd négy év után, a saját kérésemre 
plébánossá neveztek ki. Így kerültem 

Apátfalvára, és büszkeség és öröm tölt el, hogy egy ilyen 
nagy múltú közösséget szolgálhatok. Tavaly ünnepeltük a 
templom 250 évfordulóját.  
-   Apátfalvát egykoron nagyon vallásos emberek lakták. A  
   múlt rendszerben azonban sokan más nevelést kaptak.  
   Sikerül-e újra a vallás felé fordítani az embereket – főleg a  
   fiatalokat? 

Ez érdekes kérdés, azért is, mert sokat gondolkodtam azon, 
hogy miért kell megfelelni annak a sztereotípiának, hogy a 
papnak az a dolga, hogy a vallás felé fordítsa az embereket, 
főleg a fiatalokat. De miért is? Ne értsen félre, a kérdés jó és 
helyén való, de más szemléletmóddal közelíteném meg a 
kérdést. Jézus Krisztus mustármagnak, tanúságtevőnek, 
kovásznak nevezi az ő követőit. Egyik gyönyörű 
példabeszédében azt mondja, hogy olyan az ő követése, 
mint amikor kimegy a magvető vetni. A búzaszemek 
különböző helyekre hullnak: köves talajba, út szélére, 
tövisek közé, és némely szem (az evangélium nevezi így) jó 
földbe, ahol 20-30-100 szoros termést hoz. Ez mélyen 
elgondolkodtatott, és rájöttem arra, hogy eddig én azt 
hittem, hogy a jó földbe hullott mag a többség, és ezen kell 
munkálkodnom papként, hogy sok legyen a jó földbe hullott 
mag. De ott van az a szó, hogy némely. Tehát egyáltalán 
nem többségről van szó. Meg különben is: mi az hogy 
100szoros termést hoz egy mag? Egy magnak nem 
egyszeres termése van? Hát itt jön az én válaszom, hogy a 
Krisztus követése nem sokaság, mennyiség, hanem 
minőség kérdése, a munkám pedig inkább tanúságtétel, 
magvetés, jelként itt lenni. Nem kell belehajszolni magunkat 
a mennyiségi versenybe, hogy nálunk sok a vallásos 
emberek száma, régen milyen sok volt, bezzeg most… Nincs 
ennek így értelme. Erről azt hiszem le is kell mondanunk. A 
lényeg a minőség: akinek a szívébe hullik az isteni ige jó 
magja, az hozzon jó termést, és a példája által akár 20-30-
100szorosat.Tehát válaszolhatom azt, igen, a falunkat 
mindig vallásos emberek lakták, ez most is így van: ez 
meglátszik a templom látogatottságán, ami a környéken 
messze a legjobb. A vallás tehát ott van az emberek 
életében, akármilyen neveltetést is kaptak. Van, aki 
kezdettől fogva itt van és itt is marad. Van, aki itt volt, de 
elkanyarodott másfelé az élete. Van, aki nem volt itt, de még 
is ide talál. Azt hiszem, hogy nem ez számít, hanem hogy 
megtalálja a hitét, kapcsolatát az Istennel, Krisztussal. És ha 
ezt intézményes keretek között teszi, jó. Ha nem, mert még 
nem tart ott vagy nem az ő útja: ez is jó. A lényeg a hit.  

folytatás a 2. oldalon 

A hírlevél 
megjelenésének 
dátuma 

Apátfalva község korrajza 
 
Célunk elsősorban  az itt 
élő emberek szemével 
láttatni a falut. A minden-
napok történései hogyan 
határozzák meg a jövőt? 
Miben rejlik a továbblépés 
lehetősége? Van-e erre 
akarat? Vannak-e akik 
ezért tennének? Vagy 
bízzuk arra a néhány 
emberre akik eddig is  
hajlandóak voltak még 
akár áldozatokra is?
Vannak akikről tudunk, 
vannak  akiket  meg kell 
találni! 

Pátfalvai korrajz 
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Pátfalvai lakodalmas 
Érdekes riportot készítettem. Igazából nem is nevezném 
annak, inkább csak „beszélgetés” Kardos Andrásné,  szüle-
tett Csala Piri vel — édesanyámmal, akit  az egykori  
„apátfalvi lakodalmas”- ról faggattam. Az emlékek nehezen 
jöttek elő, többször is neki futottunk.  
 
-  Úgy hírlik felújítják a faluban a régi lakodalmas táncmű 
  sort. Mesélj nekem légy szíves a „pátfalvi lakodalmas”-  ról. 
   Ahogy említetted már régebben –  Te is szerepeltél benne. 
Nagyon örülök, hogy felelevenítik a régi apátfalvi táncokat. 
Annak idején mi nem tartottuk ezt akkora eseménynek mint 
ahogy ma tűnik. Az idő megszépítette. Az idősebbek közül 
sem mindenki nézte jó szemmel. Azt mondták csak bohóc-
kodás az egész – haragudtak hogy ilyennel töltjük az időn-
ket. Ez részben érthető volt: az emberek többségének a 
lakodalmas szokások és a táncok természetesek voltak – 
nem értették miért kell ezt külön tanulni és aztán mutogatni. 
Szerencsére azonban voltak akik támogatták és türelemmel 
tanítottak bennünket. 
-   Mikor alakult és hogyan épült fel a „táncegyüttes” 
Ha jól emlékszem 1953 őszén alakult egy kisebb csoporttal 
az apátfalvi népi együttes. 
Kardos István vőfély, Kovács Lajosné-Margitka néni – tánc-
tanár, és Szigethy György néprajzszakos tanár vezetésével. 
Az élő zenét  Beke Pista bácsi és zenekara adta. 

 
Az együttes tagjai voltak: Az idősebbekkel kezdeném. Elő-
ször is Kardos István bácsi – aki később a népművészet 
mestere címet kapta, - felesége Juliska néni, aki élete végéig 
az apátfalvi népviseletet hordta. Kerekes „Burkus” Marci 
bácsi és felesége, Gyenge Matyi bácsi és felesége, Deszpod 
Pista bácsi és felesége Kardos Ilona néni, aki a vőfély Pista 
bácsinak volt a húga. 
Tisza Jani bácsi és felesége Rozika néni, Tisza Pali bácsi és 
felesége. 
A fiatalok - fiúk: Gonda Pista, „Kukucs” (Varga) Ferkó, Barta 
András, Bernát Jóska, az ötödikre sajnos nem emlékszem.   
A lányok:  Tisza Juci, Tisza Erzsi, Mátó Kati, Mátó Manyi és 
Csala Piri (jómagam). 
A kislányok: Csala Manci, Csala Erzsi, Kovács Margit, Balogh
-Vígh Mari, Vári Mari.  
A  menyasszony Fejes „Púró” Márti, a vőlegény Kardos And-
rás. 
Emlékezetem szerint a színpad úgy volt felépítve, hogy a 
balszélen volt a „menyasszonyos ház”, jobboldalt pedig a 
„vőlegényes ház” 
A műsorszám úgy kezdődött, hogy elindult a menet a vőfély-
lyel az élen, utána a vőlegény gyöngyös bokrétás kalapban, 
fehér bő ujjú ingben és fényes gombos mellény-
ben,csizmában - amely kemény szárú volt. A vőlegény mel-
lett két fiú, utána  a többi fiú és a népviseletbe öltözött idő-
sebb párok. A táncoló-mulató menetet kísérte a zenekar.  

folytatás a 7. oldalon 

Alkalmi kiadvány a falu életéről 



„jó földbe hullott mag” 
 Hitélet Apátfalván 

folytatás az 1. oldalról 
 

Ami pedig a fiatalokat illeti: azok a keretek alaposan 
megváltoztak, ami arra predestinált egy apátfalvi 
gyereket, hogy egyedüli alternatív programként a 
templomot és a hittant találja meg. Sokféle hatás éri 
őket, nem tudunk mást tenni, mint nyitottnak lenni 
velük kapcsolatban. Erőltetni nem lehet. Aki jön, azt 
szeretettek fogadjuk.  
-    Iskoláskoromban még én is jártam hittan órára 
     és első   áldozó is voltam Apátfalván – utána  
     elszakadtam a   vallástól.  Mennyire volt ez  
     jellemző? 
Némi vallásnéprajzi és vallásszociológiai vizsgálódás 
után azt kell mondanom, hogy ez volt az általános a 
falunkban, hogy ti. elsőáldozásig, bérmálásig a 
fiatalokat, gyermekeket meg lehetet találni a 
templom környékén, de utána, mintha elvágták 
volna. Ehhez még jött Laczkó atya idejében a 
ministráns csoport kiépülése (színdarabok, foci). 
Szóval nincs ebben semmi különös: ilyen volt az 
élet. A szülök, akkoriban, nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy a vallásos alapokat átadják a 
gyermekeiknek. Azokat az alapokat, amiket vagy 
rendszeresen, vagy nagyobb ünnepeken éltek. Ha 
visszaemlékszik, igen csak az volt a "rend", hogy a 
tanyáról beköltöztek az "öregek" a faluba és 
templomba jártak, míg a fiatalok, a tanyára 
költöztek és dolgoztak – nem nagyon volt idejük 
templomba járni. Akik viszont az idősekkel együtt ott 
voltak a templomban, azok a gyerekek, akik felnőve 
átvették a gazdaság fenntartását. Ez volt a 
körforgás.  
Ez nagyban megváltozott a 70-es, de inkább a 
nyolcvanas évekre. Ma, pedig már teljesen 
máshogyan szerveződik az élet. A fiatalok itt hagyják 
a falut, talán még hamarabb is, a városi 
tanulmányaik miatt. 
Azt üdvözlendőnek tartanám, ha a vallásos alapokat 
újra megtanítanák minden - hangsúlyozom: minden 
gyermeknek. Nem hátrány az senkinek, ha már 
gyermekként megtanulja az általános emberi 
erkölcsöt szervező tízparancsolatot, egy kicsit 
kiműveli a lelkét, legalább is az alapokat lerakja, s 
az életében erről később dönt, tehát folytatja, amit 
megtanult, vagy másképpen rendezi be az életét. 
Úgy hiszem, ez most hiányzik. De erről a mostani 
szülőket kellene meggyőzni, nem pedig a 
gyerekeket, fiatalokat. Akkoriban – kommunizmus, 
szocializmus ideje alatt – azért lehetett minden 
szorongatás ellenére is annyi gyerek hittanos és 
ministráns, mert volt egy nagyon komoly szülői 
háttér. Ma ez hiányzik. Tképpen a szülőknek kellene 
hittant tartani. Mint ahogy ezt más nagy városokban 
csinálják, pl. az egyik plébánián mindig 300-400 
elsőáldozó van, de ott a szülök azok, akik 
elsősorban hittanra járnak, a gyerekek csak a 
szokásos oktatást kapják. Mostanra kezdenek 
rájönni a lelkipásztorok, hogy nem igaz már az a tíz-
húsz éve hangoztatott tétel, hogy a gyermeken 
keresztül érjük el a szülőket. Ma inkább igazabb az, 
hogy ahol a szülő fontosnak tartja, ott a gyermek is 
fontosnak éli meg.  
-  Ma sok gyermek jár-e a templomba oktatásra? 
Nem. Talán csak 7-8 százalék. Ők is inkább hittanra, 
mint szentmisére.  
-   Az idősebbek tartják az egyházi szokásokat? 
Igen, fontosak számukra ezek a szokások, rendet, 
biztonságot, megnyugvást találnak benne. De itt is  
hangsúlyoznám a hit fontosságát. Ha például 
elképzelem magamnak egy nem vallásos ember 
gondolkodását, aki azt látja, hogy XY templomba jár 
(tehát megtartja a vallási előírásokat) ám életében 
nem sok nyomát fedezni fel az evangéliumnak és a 
Krisztus követésének, nos… Elképzelhető, hogy 

idegenkedik, és azt mondja, inkább nem leszek 
vallásos. Ezért fontos, hogy a vallási szokásainkat, 
mély hittel, keresztény lelkülettel telítsük meg. 
-   Hitükben mennyire megosztott a lakosság?  
    Helyben római  katolikus templom van, gondolom 
     ez a jellemző vallás. Sok    református jár át  
     Magyarcsanádra? Ezen kívül vannak  más 
      vallásúak is a faluban? 
Apátfalva jelentős többsége vallásilag homogén 
képet mutat. Római katolikusok. Néhány emberről 
tudom, hogy református, és ha teheti, és van 
alkalma, átjár Magyarcsanádra. Jó 
kapcsolatbaagyunk velük. Vannak, akik a nemrég 
alakult felekezetekhez tartoznak (Jehova tanúi, Hit 
gyülekezete). 
-     Az apátfalvi plébánián mióta vezetik a "születési  
     anyakönyvet".ill. a házasság kötéseket. 
1759-től kezdve vezetjük az anyakönyveket. Ennek 
kutatása a Szeged-Csanádi püspöki hatóság 
engedélyétől függ. Nem lehet szabadon kutatni.  
-     A szocializmus idején sok családi eseményből  
    "kimaradt"  az egyház? A nem megkeresztelt   
     gyermekekről, ill. a   polgári esküvőkről "nem  
      tudnak"? 
Nem igazán értem a kérdést. Tudni természetesen 
tudunk arról, hogy nincs mindenki megkeresztelve, 
és nem kötött egyházi házasságot. Erről nincsen 
listánk, csak azokról, akik nálunk kérték a 
keresztséget, illetve a házasságkötést.  
-     Általában hogyan ítéli meg a mai politikai 
      közegben a  vallás szerepét – és mennyire  
      jellemző a faluban?  
Talán nem népszerű egyeseknek, amit mondok, de 
igyekszem "magunkat" távol tartani mindenfajta 
politikai befolyástól, ami persze nem azt jelenti, 
hogy ne lenne az embernek (papnak, plébánosnak, 
hívőnek) magánvéleménye a politikai dolgok 
alakulásáról. Szeretném, ha a templom és 
közössége a "béke szigete" lenne, ahol nem a 
politikai meggyőződése szerint fogadunk be valakit, 
vagy távolítunk el valakit. Ez persze túl ideálisnak 
tűnik. A templomba járó híveinknek megvan a 
politikai meggyőződése, amit nem lehet 
prédikációkkal ilyenné, vagy olyanná formálni. Attól 
mert a "pap azt mondja" nem fog senki ide vagy oda 
szavazni. Ilyen megnyilvánulásokat nem is 
engedhetünk meg magunknak. Eddig sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani mindkét oldal képviselőivel, 
mert nem a politikai meggyőződésünket vettük elő, 
hanem azt, hogyan tudunk együttműködni a faluért, 
az egyházközségért.  
S még valami: amikor a Püspök atya ideküldött, 
kifejezte abbéli kívánságát, hogy nemcsak azokért 
vagyok felelős, aki templomba járnak, hanem 
mindenkiért, mert egész Apátfalva plébánosává 
nevezett ki. Vagyis gondolnom kell azokra is, akik 
katolikusok, templomba járnak, vagy éppen nem 
járnak; azokra is, akik a jobb oldalhoz tartoznak, és 
azokra is, akik a baloldalhoz tartoznak, vagy éppen 
nem tartoznak sehová – politikailag.  
Bennünket Krisztus evangéliuma kell, hogy 
közösséggé kovácsoljon. És Krisztus tanítása 
mindenkié, aki a követőjévé szegődik.   
 

Így látom 
 
 
Az indíttatásom a szülőföldem 
szeretete. Hogy eddig miért nem? Erre 
nem tudok válaszolni. Az emberben a 
szunnyadó dolgokat mindig felébreszti 
valami. Nálam is ez történhetett. 
Bizonyos szinten mindig is érdekelt a 
község élete, de megelégedtem azzal 
a m i t  r o k o n a i m t ó l  a  f a l u b a 
látogatásaimon hallottam. Tudtam arról 
ki a tanácselnök, aztán a polgármester. 
Azt is hallottam, hogy teszik a dolgukat. 
Úgy,amennyire éppen szükséges. A 
mindennapi események folyamatát 
nem zavarta semmi. Valami „nagy 
dologról”, jelentős változásról sosem 
hallottam. Egy átlagos falu, átlagos 
emberekkel. Ezzel rendben is voltunk. 
Azonban ma már másképp látom. Az 
országban sok átlagos falu van. Aztán 
sok elmaradott falu is van. És  kevés  
amely országosan is hallat magáról, 
fejlődik, „eseményekkel” hívja fel 
magára a figyelmet. Apátfalva melyik 
kategóriába sorolható? Az utóbbiba 
biztos nem. A másik két lehetőség: 
elmaradott vagy átlagos? Nekem innen 
inkább úgy tűnik: elmaradott. És ez az 
amin elgondolkodik az ember. 
Tulajdonképpen az én életemen nem 
változtat  ha így marad, vagy ha  
fejlődik - akkor sem. De hát ez nem 
ilyen egyszerű: vannak az embernek 
érzései melyek hatással vannak 
cselekedeteire. Jelen esetben is erről 
van szó. Ha szeretjük szülőföldünket 
akkor tegyünk is érte. Adódik a kérdés: 
mit és hogyan? A lehetőségek 
behatároltak. Anyagi javakkal nem – 
mivel most éppen nincs annyi. 
I s m e r e t s é g i  k ö r r e l ,  k o m o l y 
kapcsolatokkal nem  - mivel nem 
forgok olyan társaságban amely nagy 
hatással lehetne a falu lehetőségeinek 
javítására. Marad a személyes 
lehetőség. Ez pillanatnyilag  pl. ebben 
az internetes oldalban nyilvánul meg. 
Az oldal létesítése nem változtat a falu 
életén - ebben biztos vagyok. Nem is 
azért hoztam létre. Egy átfogó képet 
szeretnék  a mai „állapotról”, amit 
korrajznak neveznék.(Lehetne kórkép 
is, de talán nem ennyire súlyos a 
helyzet) Ezért is adtam ezt a címet az itt 
megjelentetett vélemény halmaznak. A 
saját véleményem is igyekszem majd 
elmondani, de elsősorban a helyben 
lakóktól várnám el hogy  elmondják, 
é lménye ike t ,  tapasz ta la ta ika t , 
javaslataikat és sorolhatnám még  mi 
mindent. A válaszokból aztán – 
szándékaim szerint – kirajzolódik egy 
remélhetőleg nem teljesen homályos 
kép a korról amelyben telnek az 
apátfalviak hétköznapjai. A megjelenő 
beszélgetésekhez hozzá lehet szólni, 
lehet kérdést feltenni.,véleményt 
formálni. 
És ez mind miért ? Hátha megtudunk 
valamit ami eddig elkerülte a 
figyelmünk, vagy nem tulajdonítottunk 
jelentőséget annak ami másoknak 
fontos, és aztán nekünk is fontos lehet. 
És talán ebből meríthetünk a falu 
boldogulására. 
www.patfalvaikorrajz.blog.hu 

a szerkesztő 
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Ez itt az Ön hirdetésének helye! 

Amennyiben szeretné termékét, szol-
gáltatását megismertetni  
az alábbi elérhetőségen 

 keressen meg. 
E-mail: 

kardos.andras@goodwill.hu  
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A Varga Péter polgármester úrral készült beszél-
getésben a kérdések megfogalmazásánál az a 
cél vezetett, hogy ha nem is teljes, de minél átfo-
góbb tájékoztatást tudjunk adni. A polgármester-
ről, céljairól, megvalósíthatóságukról. A kimerítő 
válaszokból  képet kapunk a község életéről, és a 
fejlődés érdekében szükséges lépésekről. 
  
-   Engedj meg egy személyesnek tűnő kérdést. Az  
    elmúlt  választáson  lettél Apátfalva polgár 
    mestere. Mi indított Téged arra, hogy indulj a  
    polgármesteri pozícióért? 
 
 A történet – ha egyáltalán van – sokkal mesz-
szebbről indul, mint a 2006-os választás. Szege-
den a középiskola után rögtön egy alapítványnál 
helyezkedtem el, amely többek között pályázatok-
ból tartotta fönn tevékenységeit. Ott tanultam 
meg a pályázatírás alapjait. Ekkor fertőződtem 
meg végérvényesen a 
szemlélettel, aminek a 
lényege, hogy mindig kell 
egy cél, amit el kell érni, 
természetesen ehhez 
partnerek kellenek, így 
együtt dolgozol mások-
kal. Olyan dolgokat sze-
rettem volna elérni, ame-
lyek jók a közösségnek, a 
közösségen keresztül 
pedig az egyénnek. Az 
élet aztán messze sodort 
ettől az alapítványtól, 
mert hazaköltöztem Apátfalvára, itt az önkor-
mányzatnál kezdtem dolgozni mint polgári szolgá-
latos, pályázatokat írtam, a Pátfalváért Egyesület, 
a PEREC Apátfalvi Fiatalok Köre, az Apátfalvi 
Polgárőr Egyesület születésénél „bábáskodtam”, 
az egyesületek tevékenységéből kivettem a ré-
szem. Ezek, mint minden civil szervezet, valami-
lyen részterület gondjainak megoldását vállalja 
föl: ifjúság, bűnmegelőzés, településfejlesztés, 
kulturális tevékenységek. Ezeken a területeken 
belül csak nagyon szűk mozgástér van, nem lehet 
teljes körű megoldásokat kínálni. A civil szerveze-
ti keretek szűkössége adott lökést, hogy önkor-
mányzati képviselő legyek, de ezt is kevésnek 
éreztem a célok eléréséhez. Ezért ha komolyan 
gondolom, hogy Apátfalva többre hivatott, több 
lehetőség rejlik benne, mint amit eddig elért, 
akkor indulnom kellett polgármesternek, mert 
csak így bizonyíthatom be. Nagyon örülök, hogy 
végigjártam ezt az utat, mert nagyon sok tapasz-
talatot szereztem, sok ember különböző vélemé-
nyét ismerhettem meg. Nagyon fontos volt szá-
momra, hogy megtapasztalhattam: a hegycsúcs-
hoz nem csak egy ösvény vezet. 
  
-   Miután ezt elérted, mi az, amit „véghez” szeret 
      nél vinni? 
 
Egy kis pontosítás: a most általam betöltött funk-
ció nem cél, hanem eszköz. A kezembe került egy 
olyan eszköz, amit ha jól használok, alkalmas 
lehet arra, hogy Apátfalván nagyobb lehessen a 
rend, új buszmegállókban várjuk a buszt , keve-
sebb legyen a földes utca, kikerüljenek az utca-
név táblák az utcasarkokra, biztonságosabb 
legyen a 43-as úton való átkelés, egyáltalán, 
apróbb és nagyobb dolgokat végrehajtani, amivel 
egy jobban élhető települést működtetünk. 
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-   Az emberektől azt lehet hallani, hogy a kezdeti  
 lendület elfogyott, úgy   látszik, minden vissza 
   zökken a régi kerékvágásba. Egyetértesz ezzel? 
 
Nem értek egyet, mert minden általánosítás 
torzít. Persze erre is érvényes a „nem zörög a 
haraszt…” elv. Én nem lendületvesztésről beszél 
nék, hanem látványos és kevésbé látványos 
eredményekről, sikerekről és kudarcokról. Biztos 
vannak, akik úgy gondolták, hogy egy csapásra  
minden megváltozik. A polgármester személye és 
a képviselő-testület változott. A feladat, a funkció, 
a keretek, amelyben mozoghatunk, alig változott. 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden 
maradt a régiben. Felsorolok néhány területet, 
ahol eredményeket, ha úgy tetszik, sikereket 
értünk el, és néhány olyat, amiben további erőfe-
szítéseket kell tennünk: 
-Kevesebb bizottság működik a képviselőtestület-

ben, ez olcsóbb, hatékonyabb feladatellá-
tást jelent. A különböző testületi anyagok 
előkészítése szorosabb rendszerben törté-
nik. 
-Minden héten vezetői értekezletet tartunk, 
ami eddig egyáltalán nem volt: ettől gyors, 
hatékony és felelős a döntéshozás. 
-A településüzemeltetési feladatok irányítá-
sa, szervezése, az intézmények üzemelteté-
se racionálisabb rendszerben történik, 
egyértelmű felelősségi utak mentén. Rend 
van az Aradi, a Széchenyi, a Móricz Zsig-
mond utcán, átvettük a temető rendben 
tartási feladatait (közel száz köbméter 

szemetet hordtunk be Makóra szeméttelepre 
lakossági összefogással), ivókutakat helyeztünk 
el a játszótereken, külterületi utakat glédereztünk 
a gazdák segítségével, arankát irtottunk. Összes-
ségében 60 közmunkás több mint tíz fűnyíró, 
négy traktor folyamatosan dolgozott februártól 
napjainkig. 
A hivatali tisztségviselők kisebb létszám mellett is 
ellátják feladatukat – ami csak a pályázati munka 
miatt is jóval több –, gyorsabb és pontosabb 
munkavégzés történik, ideértve a polgármester 
hivatali feladatellátását is. 
-- Nagyságrendekkel több pályázatot adott be 
Apátfalva ebben az évben, mint az előzőekben, 
mind a pályázatok számát, mind a támogatási 
összeget tekintve – ez a munka még az év végéig 
tart 
— Jelentős fejlesztési munkát végeztünk el: több 
kilométer belvízelvezető csatorna újult meg, több 
száz méter járda épült, átadtuk az új könyvtárat, 
Ifjúsági Pontot, felújítottuk a Polgármesteri Hiva-
tal tetejét.  
- Tervek készültek utakra, központi óvodára, 
kerékpárútra, jelzőlámpás közúti átkelőhelyre, ez 
nagy mennyiségű adminisztratív és egyeztetési 
munka elvégzését igényli mind a hivatal, mind a 
képviselő-testület részéről. 
Sajnos a településközpont megújítására vonatko-
zó pályázatot az előzetes hírekkel ellentétben 
idén nem írták ki, így nem sikerült a Templom 
utcát újjávarázsolni. Szerettünk volna több belvíz-
csatorna rekonstrukciót elvégezni, de a keretek 
nagyon szűkösek voltak, ezért csak részmegoldás 
született. Még egy év türelmet kell kérni a földes 
utcák lakóitól, mert a belterületi utak építésére 
szóló pályázat beadási határideje év végére toló-
dott, ezért támogatás esetén már csak jövőre 
lehet utat építeni. 
 
 

 
-    Ha a lakosság nem ismeri, milyen tervek van 
    nak, milyen háttérmunkák  folynak,hajlamosak 
    azt gondolni: itt senki nem csinál semmit. 
Az előző felsorolásból is kitűnik, hogy van látvá-
nyos és kevésbé látványos része egy polgármes 
ter munkájának. Ezt a munkát, az elért eredmé-
nyeket, de a problémákat is jobban láthatóvá 
kellene tenni az itt élők számára. Bár a havonta 
megjelenő helyi lapban sok minden szerepelt, a 
falugyűlésen a tervek nagy részéről részletesen 
beszámoltam, ezek ellenére a rendszeres tájé-
koztatásban nem voltam eredményes. Ezen min-
denképpen javítani szeretnék. 
 
-    A Szigetház – Erdei iskola mekkora kihasznált 
     sággal működik? Milyen  programot kínál az 
      ide utazóknak és milyet a helyieknek? 
 
Az Erdei Iskola kihasználtságáról nincs pontos 
információm. Már 2007. tervezésénél tudtuk, 
hogy nem lesz az önkormányzatnak energiája, 
pénze arra, hogy működtesse a Szigetházat. Ezért 
kiadtuk jelképes összegért a Pátfalváért Egyesü-
letnek, hogy magas szakmai színvonalon működ-
tesse az apátfalvi erdei iskolát, a programokat. 
Sajnos az egyesület egy jelentős pályázattal lekö-
tötte kapacitásait, ezért már nem volt kellő ener-
giája a házra. Továbbra sem tudjuk jól kihasznál-
ni ezt a páratlan lehetőséget. Én azért bizakodó 
vagyok, mert jövőre már nem lesz az Egyesület 
előtt olyan akadály, ami hátráltatná a Szigetház 
programjainak a gondozását. 
 
-    Mikor lesz Apátfalván Tájház, vagy falu- 
     múzeum? 
 
Az időt nem tudom megmondani, sajnos, ez kizá-
rólag pénzkérdés. Az önkormányzatnak saját 
forrása nincs, pályázati lehetőségek pedig erre a 
célra eddig nem álltak rendelkezésünkre. 
 
 -     Ha valaki falusi „túrát” tervez, számít arra, 
     hogy láthatja, mi módon  válnak az ember 
     hasznára a háziállatok. Gondolok egy minta 
     gazdaságra,  ahol látható, hogyan fejik meg a 
     tehenet és megkóstolható, milyen ízű a 
     nyerstej, hogyan ülnek a kotlósok a tojásokon, 
     hogyan bújnak ki a tojásból a csirkék,  
    kacsák, stb. Van itt a faluban ilyesmi? 
 
Természetesen van. Bár el kell mondani, hogy az 
internet és a hipermarketek kora Apátfalvát sem 
hagyta érintetlenül, egyre kevesebb az olyan 
gazdaság, ahol minden van egy helyen, mert 
gazdák már régóta árutermelő gazdálkodást 
folytatnak. 
 
-     A Maroson régen működött vízimalom. Ennek  
     újraépítésén munkálkodsz. Mi az esélye an 
     nak, hogy ez megvalósul? Amennyiben igen,  
     akkor ténylegesen lehetne gabonát őrölni  
     benne? A tervek szerint hol működne – a  
      hídnál vagy a strandnál? 
 
Apátfalva legnagyobb kihasználatlan kincse a 
falusi turizmus. Mint minden szolgáltatásnak, a 
turizmusnak is vannak kötelező elemei, ami nél-
kül nagyon nehezen működtethető. Ezek a teljes-
ség igénye nélkül: megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű szállás, elérhető programok, látványossá-
gok, attrakciók, megfelelő mennyiségű és minő-
ségű vendéglátó egység, és még nagyon sok 
minden. Az egyik szelet lehet a térségünkben 
utolsó működő apátfalvi vízimalom megépítése, 
mely valóban turista látványosság lehet, emellett 
termékeket is állíthatna elő, lisztet, őrölt gyógynö-
vényeket. 

 folytatás  a 4. oldalon       
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-   A község több pályázatot nyújtott be különbö- 
   ző témákban. Szabad-e erről valamit megtudni? 
Külterületi kerékpárút tervezési költségeire nyúj-
tottunk be pályázatot a GKM-hez, nyertünk, az 
összesen 3 milliós tervezési költség felét kell 
állnia az önkormányzatnak. 
Az idősek otthona akadálymentesítését is szeret-
tük volna már idén megoldani, az Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumhoz (SZMM) benyújtott 
pályázatunkat nem támogatták, most újra pályáz-
tunk a Dél-alföldi Regionális  Operatív Program-
ban (DAOP) ugyanerre, ez közel 7 milliós beruhá-
zási költség. November 16-án további két pályá-
zatot küldtünk el a DAOP kiírására, mindkettő 
belterületi utak építése és felújítása 170 millió 
forint értékben, ehhez 25,5 millió Forint önerőt 
kell biztosítani. Amennyiben támogatják a két 
pályázatunkat, megépül a Móricz Zsigmond, a 
Szellő, a Táncsics, a Toldi utca, és megújul a 
Kereszt, Kossuth, Templom, Maros, Jókai utca, 
Hajnal és a Kölcsey utcák egy része. Tovább 
folyik Apátfalva történetének legnagyobb beruhá-
zása, a szennyvízcsatornázás előkészítése, ezen 
kívül ivóvízminőség-javító és szeméttelep-
rekultivációs regionális együttműködésben va-
gyunk tagok.  
Elkezdődik a buszmegálló rekonstrukciós pályá-
zat elkészítése, valamint folytatjuk a belterületi 
belvízelvezető csatornahálózat felújítását. Jelen-
tős mértékben fel kívánjuk újítani az általános 
iskolát, központi óvodát szeretnénk építeni.  
Nagyon pontosan kell tervezni, lehetőség szerint  
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minden nézőpontot figyelembe kell venni. Csak 
olyan fejlesztésekben gondolkodunk, amire szük-
sége van a településnek ahhoz, hogy élhetőbb 
község legyen. Hiszen ezek a pályázatok nem 
ajándékpénzek, önerőt kell felmutatni minden 
esetben. A felsorolt fejlesztési elképzeléseknek 
összességében 200–300 millió forint az önerő-
szükséglete, amit négy–hat év alatt kell biztosíta-
ni. Jelenleg Apátfalva ennek az összegnek csak a 
töredékét képes előteremteni, azt is rendkívül 
feszes gazdálkodással. A hitelfelvétel községünk 
esetében nem jelent megoldást, mert csak na-
gyon kevés fedezet áll rendelkezésükre. Tehát 
amellett, hogy gőzerővel tervezünk, a megvalósí-
tás pénzügyi megoldását is meg kell keresni, 
azonban ez nem lehet akadálya egy-egy pályázat 
beadásának. Mert van egy szabály: egy  
pályázatot úgy lehet legjobban elrontani, ha be 
sem adjuk. 
-   Van a községben eMagyarország Pont. Mikor 
   lesz ebből Teleház? 
A Teleház egy magasabb szintű szolgáltatás, 
sajnos, azt kell mondanom, hogy ez is pénzkér-
dés. Tudomásom szerint az utóbbi időben nem 
írtak ki pályázatot Teleházak létrehozására. To-
vábbra is az a célunk, hogy az idén létrehozott 
Faluház, melyben egy intézményben működik a 
Művelődési Ház, Könyvtár, eMagyarország Pont, 
Ifjúsági pont, Apátfalva információs, kulturális 
közösségi tere legyen. 
-   Úgy tudom, pályázaton nyertetek egy kisebb 
   összeget az „ifjúsági pont”  elnevezésű prog- 
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  ramra, amely már működik is. Tulajdonképpen  
   mit jelent   ez a fogalom? 
Az Ifjúsági Pont működik. A célunk az volt, hogy 
hozzunk létre egy helyet, amit a fiatalok használ-
hatnak, találkozhatnak, beszélgethetnek, infor-
mációt cserélhetnek, vagyis ifjúsági közösségi 
életet élhetnek kulturált, biztonságos helyen.  
Tehát hely van, most a fiatalok térfelén pattog a  
labda. Természetesen ami rajtunk múlik, meg 
tesszük. De csak azt, ami rajtunk múlik. Az én 
fiatalkoromban sem találták ki helyettünk a fel-
nőttek, hogy mit csináljunk. Valljuk be, ha akarták 
volna, se tudták volna. 
 -   Az apatnet internetes fórumon olvastam felhá-
borodott hozzászólásokat  
   arról, hogy a „főtéren” kivágtátok a fákat, és 
nem tudható, mi lesz helyet- 
    te. Tájékoztatnál erről az elképzelésről? Bizto-
san megnyugodnának a  
    parkért aggódók. 
Mintegy 50 millió forint beruházási összeggel 
településközpont rehabilitációs pályázatot adunk 
be. Sajnos, megvalósítására az előzetes hírek 
ellenére már csak 2008-ben lesz lehetőség. A 
kivágott fák betegek voltak, ezt egy kertépítő 
mérnök szakvéleménye támasztotta alá. Ha vala-
ki sétál Apátfalván, láthatja, hogy több fát már 
végletesen kipusztított ez a gombafertőzés, mi 
nem akartuk megvárni, hogy egymás után szárad-
janak ki a fák a település szívében. Ezt a fenyőfa-
sort 25-30 évvel ezelőtt ültették, amikor alig volt 
fa a Templom utcán 

 

Egy nap a főzdében 
 
Ősszel  elérkezik az évi alkohol mennyiség biztosításának az ideje. Az em-
ber nyáron összeszed annyi gyümölcsöt amiből aztán főzet egy kis jó 
„házi”pálinkát. Az az igazi - nem a bolti!  Meg aztán az sem mindegy hol 
főzetjük ki. Az apátfalvi szeszfőzdének jó a híre. (Igaz a szomszédban – 
Magyarcsanádon- már rég bezárták.) Jó anyagból van minden: az üst, a 
csövek, stb.  
 
 Deszpod István vállalkozó, a főzde üzemeltetője sopánkodik: 
- Sokáig az Áfész üzemeltette az egységet, de ma már saját vállalkozásban 
dolgozom. Éppen akkor amikor már kisebb az igény a főzésre. Nem azért 
mert kevésbé szeretnék, hanem mások az anyagi lehetőségek. 
Sokan kivágják a gyümölcsfákat vagy a fák maguktól tönkre mennek. A 
Szilvásban, a Szigetben, vagy  a Disznójárásban benőtte a gaz a fák közét. 
Nem sokan törődnek már a kertekkel. 
Egyre csökken a „főzőkedv”. A 80-as években volt a csúcs : akkor még volt 
aki több napra is foglalta a főzdét – többek között a néhai  Csala Karcsi 
bácsi. Azóta évről évre kevesebben jönnek. 
A „teremben” napközben többen megfordulnak. Az aktuális főzetőkön kí-
vül  jönnek akik már a következő napra hozzák a nyersanyagot és  a tüze-
lőt. 
Akinek nincs otthon elegendő fája az vásárol a szomszédos „Tüzép” tele-
pen. Ott már kifejezetten az üst alá való méretre fűrészelt fát is árulnak. Én 
egy évtizede foglalkozom főzéssel és rendszerint veszek tüzelőt. Érdekes 
megfigyelni, hogy tíz esztendő alatt kb. a háromszorosára nőtt a tűzifa ára. 
A főzetés és adó mértéke „csak” kisebb mértékben emelkedett. 
A főzdében nagy az egyetértés. A főzetők kölcsönösen segítenek egymás-
nak az üst megtöltésében. Gyorsan felöntik  a hozott anyagot  aztán más 
dolog nem igazán van vele. Időnként tenni kell a tűzre és a  vodka lecsapó-
dik a tartályban. Még egy kis türelem aztán már a tiszta pálinka folyik az 
edénybe. Ez a pár mondatos ismertetés a valóságban több óráig is eltart – 
attól függ ki mennyi gyümölcsöt gyűjtött össze. 
 
A főzés ideje alatt aztán meglehet vitatni a „fontos” dolgokat. 
Sok minden szóba kerül. Többek között a megélhetés a faluban. 
Sertéssel már nem kifizetődő foglalkozni. Az emberek megszokásból tarta-

nak, meg azért hogy saját részükre vágjanak a garantált ízek miatt - nem a 
külföldről behozott húst kell enni. 
- Nem éri meg disznót tartani. Van akinek az ismerőse ingyen ajándékozott 
kismalacot.  Hasonló helyzet az ötvenes évek elején volt. Apósom mesélte, 
hogy bevitte Makóra árulni a malacokat, s ami nem kelt el azt hazafelé 
Kákásnál elengedte. Érdekessége a történetnek, hogy azok aztán hazata-
láltak a Maros parti tanyára. – meséli Nagy Sándor nyugdíjas, majd így 
folytatja: 
- Munkahely alig akad: a kereskedelemben, az önkormányzatnál  és apró 
kiegészítő tevékenységen kívül nincs munkalehetőség. 
Szóba kerül a 43-as erős forgalma, és hogy merre megy majd az autópálya. 
A falusiak nagyon várják. 
A vasúti szárnyvonalak szükségességéről is megoszlanak a vélemények. 
Van aki szerint az üres szerelvényekért kár fenntartani a vonatközlekedést. 
A teher forgalom meg tulajdonképpen megszűnt. Hol vannak a régi szép 
idők., mikor még a mezőgazdasági terményeket nem győzték szállítani? 
Még én magam is emlékszem a nagy cukorrépa hegyekre. 
A faluhoz közel gyümölcsöt, szőlőt és mást sem nagyon érdemes termel-
ni,  mert az úgynevezett „gyorstermelők” leszedik. 
 
- Megjegyzem a falutól távolabb sem. 1998-ban és 99-ben műveltem a 
nagybátyám szőlőjét a békai Csala dűlőben. Én is tapasztaltam, hogy né-
mely sort megszedték a „kilátogatók”! Sőt a kunyhót is feltörték. Találgat-
tuk ki lehetett, erős sejtésünk is volt, de bizonyíték híján nem lehet senkit 
meggyanúsítani. Így aztán el is ment a kedvem az egésztől. 
 
A politikai nézetek is „megütköznek”. Itt is mint általában az országban 
jellemző a vélemény különbség. Van akinek az előző rendszer, van akinek a 
jobboldali  a szimpatikusabb. 
Egy valami közös pont van, amiben teljes az egyetértés: A Tsz-eket kár volt 
szétverni. Addig volt munka – nem volt ilyen nehéz a megélhetés. 
Könnyedebb témák is szóba kerülnek. Az újságok nézegetése közben el-
mélkednek arról, milyen jó lenne még fiatalnak lenni – látva a hiányos 
öltözetű lányokról készült fotókat. 
Az emberek közben jönnek mennek. Van aki kóstolja a frissen lefolyt italt 
és elégedetten megállapítja, hogy milyen jól sikerült. 
Miután az én termékem is elkészült fizetek és reménykedve a jövő 
évi  találkozásban elköszönök. 
Magamban megállapítom: már csak azért is érdemes a dologgal foglalkozni 
hogy az ember tájékozódjon a falu életéről.  



„Kapu a világra”  - 
  
Beszélgetés Ludányi János helyi vállalkozóval az 
internetről, a falu helyzetéről és a jövőről. 
 
- A jövő a kezedben? Te biztosítod a világra való 
   kitekintést  az apátfalviaknak. 
Valójában rajtam nem sok múlik, bár ha 
nem működne az Apatnet, a település távközlési 
infrastruktúrájából adódóan holmi kevés 
lehetőség nyílna az elektronikus információs 
sztráda ilyen tömegben való elérésére 
Szolgáltatásommal a helyiek számára elérhetővé 
teszem a világhálót, "kaput nyitok" a nagyvilág 
felé. 
 Nem utolsó sorban fontos, hogy általa a lakosság 
- időseket és fiatalokat egyaránt beleértve - 
számtalan lehetőséghez jut. Akár a szórakozás, 
vagy a hivatalokkal, munkahelyekkel, rokonokkal, 
barátokkal való folyamatos kapcsolattartás  
terén. Nem beszélve a munkaerőpiac és az 
elhelyezkedési lehetőségek naprakész 
ismeretéről, ami jelenleg a lakosság nagy részét 
érinti. Egyszóval a mai világban szinte 
mindenkinek szüksége lehet a világháló 
e l é r é s é r e ,  l e g y e n  a z  g a z d á l k o d ó , 
vállalkozó, pedagógus vagy diák, dolgozó vagy 
munkanélküli. Talán mégiscsak a kezemben van 
a jövő egy része. A fejlődés, fejlesztés terén nincs 
megállás. Úgy érzem szolgáltatásommal évekkel 
előbbre hoztam Apátfalván a világ  elérhetőségét 
a lakosság számára. Ha nem kezdtem volna bele 
és nem fejleszteném a hálózatot talán  10 év sem 
lett volna elég, mire ide jutott volna a mindenki 
számára elérhető internet. 
  - Nem az informatika az eredeti szakmád. Ki,  
    vagy mi  vezetett erre a területre? 
Eredeti szakmám autószerelő mester, 
amelyben  20 évig dolgoztam. Az első felében 
autó szervzben, utána pedig vállalkozóként 
gyakoroltam a szakmát. Aki nem ismer annak 
talán meglepőnek tűnik, hogy egy "vasas 
ember"  hogy kerül az informatikához. Aki ismer 
az nem csodálkozik viselt dolgaimon.  
Nos érdeklődésem mindig is szerteágazó 
volt. Már kisgyermekként érdekelt minden 
mechanikus és elektromos "kütyü". Általános 
iskolás koromban közel kerültem az 
elektronikához, hobbiként cca. 30 éve ez fenn is 
maradt. 
Elektronika, CB-s korszak, rádióamatőrködés és 
a számítógép, - jöttek sorban. Autodidakta módon 
képeztem magam a modern informatika 
irányába.  
2000-2002 között Sóki István barátommal az 
akkor még újdonságnak számító "wifi" vezeték 
nélküli technológiával kezdtünk ismerkedni 
amelynek hamarosan meg is lett az eredménye. 
Makón elindult a Teleline 95 kft. vezeték nélküli 
internet szolgáltatása. Majd ezt követően 
"átlőttünk" hozzám Aapátfalvára egy ADSL 
sávszélességű internet hozzáférést. Ez számomra 
nagy lépés volt a DECT-es telefonon történő 
netezési kísérletek után. Egyre gyakrabban 
hallgattam a kérdést: Mikor lesz már internet 
Apátfalván? 
Innen már csak néhány technikai lépés és némi 
tőke választott el bennünket a megvalósításig!  
Kezdetben barátom vállalkozásában egy 
bázisállomással indult a szolgáltatás. Én 
alkalmazottként építettem a hálózatot, kötöttem 
be az előfizetőket az autószerelés mellett. Óriási 
élmény volt ez !  Ekkor éreztem, hogy valami 
fontos dologba kezdtünk amit fejleszteni kell, 
minél több emberhez eljuttatni a világhálót. 
2005 augusztus 20. napja megváltoztatta az 
életem. Antenna szerelés közben balesetet 
szenvedtem, amit néhány csigolyám és egyéb  
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csontom épsége bánt. Felépülésem után még jó 
ideig eredeti szakmámban nem tudtam dolgozni, 
és így jött az ötlet. Átvettem az akkor már működő 
apátfalvi hálózatot, amit mindig is a magaménak 
szerettem volna. 
2006 febr. 01.-től Apátfalván vállalkozóként 
internetet szolgáltatok, folyamatosan bővítem a 
rendszert. A szolgáltatási területem jelenleg - hat 
bázisállomással - Apátfalva és Magyarcsanád kül-
, és belterülete.  
A lakosság közel 10%-a használja a világhálót (ez 
lakásra kivetítve cca. 20%) az apatnet-en 
keresztül.  
- Hogyan ítéled meg? Nem szélmalomharc amit  
  csinálsz? Kell ez az ittenieknek? Vagy csak az  
  internetes játékok letöltésére használják 
   elsősorban a   netet? 
Az igény meglátásom szerint egyre nő. Ezt 
támasztja alá az egyre gyarapodó megrendelés. 
Az elmúlt negyed évben közel 10%-al nőtt az 
előfizetők száma, és ez a tendencia stabilnak 
látszik. 
Főleg a felsőfokú intézményekben tovább tanuló 

fiatalok azok 
akik egyre 
t ö b b e n 
i g é n y b e 
veszik a 
szolgáltatást, 
de számos 
aktív dolgozó 
és nyugdíjas 
is csatlakozik 

a  há ló ra .  I de i  i ngyenes  bekötés i 
akcióm során több - egyébként rossz anyagi 
helyzetben lévő családhoz is eljutott az internet, 
akik nem tudták volna kifizetni a csatlakozás 
költségét. 
Ügyfeleimmel folytatott beszélgetéseim alapján 
az előfizetők 15-20 %-a munkájához, üzleti 
tevékenységéhez, 10-20%-a játék és szórakozás, 
film letöltés céljából, a fennmaradó többség 
általánosságban hírek, információ szerzésre, 
tájékozódásra, távoli kapcsolattartásra használja 
az internetet. 
A hálózatban előforduló esetleges karbantartási 
javítási munkáim során tapasztalom, hogy igen 
rövid idejű néhány perces kiesést is azonnal 
jeleznek. Ez igazolja hogy a rendszer él, az 
előfizetők 25-30%-a szinte folyamatosan 
használja a netet. 
Technikailag és anyagilag elég nehéz követni az 
egyre bővülő igényeket, hogy a világháló által 
kínált egyre tágabb lehetőségek folyamatosan 
elérhetőek legyenek.  
Úgy érzem nem hiábavaló szélmalomharc amit 
teszek, a jövő szükséges és hasznos 
információforrása az internet.  
-  Érzékeny pontra tapintok. Hogyan lehetséges, 
   hogy a falunak még nincs  honlapja? 
Igen. Régóta fáradozom azon, hogy Apátfalva 
végre „felkerüljön a netre”. 
Szélmalom harcnak indult a dolog, de Varga 
Péter polgármesterünk a közelmúltban 
megkeresett és a segítségem kérte a honlap 
szerkesztéshez, és az ezzel járó egyéb 
tevékenységekhez. Megbízást adott Bálintné 
Siprikó Zsuzsának, aki jelenleg az apátfalvi 
teleház vezetője, hogy az általam a 
honlaphoz  korábban kért információkat gyűjtse 
össze és készítsen egy vázlatot a készülő 
oldalhoz. 
A jövő szempontjából fontosnak tartom, hogy a 
világhálón keresztül megismerjék Apátfalvát, az 
itt élő embereket, az itt szunnyadó befektetési 
lehetőségeket, és nem utolsó sorban 
megismerhesse a világ a község múltját, 

hagyományait, és jövőképét. 
Csodát ettől nem várok, de meggyőződésem, ha 
felkerülünk a hálóra számtalan lehetőség nyílik a 
lakosság és a község számára. Ezáltal potenciális 
m u n k a a d ó k ,  b e f e k t e tők  i s m e r h e t i k 
meg településünket és az itt rejlő kiaknázatlan 
lehetőségeket. A kultúra és közélet iránt 
érdeklődők pedig képet alkothatnak a falu 
életéről. A határainkon túl is híres, sikeres falunk-
szülötteiről szerezhetnek információt. 
 - Úgy tudom, Te vagy az aki mindent elkövet  
    azért, hogy a falu „felkerüljön   a térképre”? 
 A minden - az túlzás. A tőlem telhetőt 
megteszem. Elsősorban a technikai hátteret: 
"helyet biztosítok a lapnak". 
Találtam a településért tenni vágyó fiatal 
szakembert Czégény Róbert barátom 
személyében, aki az információk birtokában 
elkezdte fejleszteni Apátfalva honlapját. Bízom 
benne, hogy önzetlen munkája, eredménye 
egyszer majd hasznára is válik, akár 
pályakezdése, elhelyezkedése során.  
Remélem hamarosan elkészül egy a községhez 
illő és azt valóságában tükröző honlap, amit 
életben is tart majd a közösség. 
  - Te -  tevékenységed okán -  közéleti befolyásoló 
    tényező vagy. Szerinted  mit kellene tenni, 
    hogy változzanak a „dolgok”? 

Hm.  a dolgok folyamatosan változnak. Pontosan  
nem tudom mit  értesz a dolgok fogalom 
alatt?  Igazán nem érzem úgy hogy nekem ebben 
tevőlegesen aktívan részt kellene vennem. 
Inkább úgy fogalmaznék, hogy szolgáltatásommal 
kiszélesítem azok körét akik az interneten 
keresztül változásokat hozhatnak ha kell,  a 
"dolgokban" .  
Az elektronikus hírközlési csatorna velejárója, 
hogy információkat híreket továbbít, és ezáltal 
befolyásolható a lakosság, legalább olyan szinten 
mint az írott vagy elektronikus sajtóban. 
Függetlenül az információ tartalmától, ami lehet 
igaz vagy valós, jó vagy rossz hír. Mindennapi 
életünket befolyásoló politikai, közéleti 
információk ezrei jutnak el "rajtam keresztül" a 
lakossághoz. A keresztül áramló információ a 
befolyásoló tényező nem maga az internet vagy 
annak szolgáltatója. ’A postás akkor is csak 
postás ha örömhírt, vagy gyásztáviratot kézbesít ’ 
Más a helyzet pl. az apatnet-en üzemelő 
fórummal. Itt lehetőség adatik számtalan 
témában mindenkinek, hogy egyéni véleményét 
élményét, szabadidős tevékenységét stb., 
megvitassa másokkal. 
Befolyásoló tényezőként említhetünk pl. egy polit 
ikai hír vagy esemény fórumon való kultúrált 
megvitatását. 
A fórumot elsősorban önmagunk szórakoz-
tatására, helyi aktuális események közzétételére 
hoztam létre. (addig is még nincs  "apatnet.hu") 
Természetesen helyet ad minden olyan témának, 
- akár közéleti, politikai nézetek egyeztetésének, 
kulturális és szórakoztató tevékenységnek – 
amely érdekli az embereket. Valójában a 
résztvevők vérmérsékletén, meggyőződésén 
múlik, hogy egy témát milyen hangnemben 
vetnek fel és vitatnak meg.  
Természetesen van önálló nézetem és 
meggyőződésem, a  fórumot  v iszont 
a d m i n i s z t r á t o r k é n t  k i z á r ó l a g  e t i k a i 
jelleggel moderálom. 
-I  tt nem az internetre ill. a munkádra gondoltam 
 . A kérdés inkább általános: ezt úgy értem, hogy  
   az emberek hozzáállásán,mentalitásán,  
   közössé gért  való tenni vágyásán,stb. hogyan  
   lehetne változtatni(vagy kell-e?),   egyszóval  
   mitől változnának az emberek és ezáltal a  
   környeztük. Persze  lehet , hogy erre nincs is  
    szükség. Egyszerűen csak lehetőséget kell az   
   embereknek biztosítani és már teszik is amit  
    szükséges?  

folytatás a 6. oldalon 
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Kapu a világra           
folytatás az 5.oldalról 
 
 Véleményem szerint a az apátfalvi "dolgok" a jó  
irányába haladnak. Számtalan pozitív kezdemé-
nyezés tapasztalható. Vezetői szinten a község és 
a lakosság érdekeit tartják szem előtt. Sajnos 
politikai téren a lakosság itt is kettészakadt, 
meglátásom szerint az összefogás az ami hiány-
zik. Igazán itt lenne tenni való a dolgok változása 
érdekében. 
A fejlődés magával hozza az emberek szemléleté-
nek változását, noha ezen még akad bőven csi-
szolni való. Ebbe talán nem is kell igazán beavat-
kozni, a magot rég elültették - a facsemete fejlő-
dik, csak óvni kell és várni a kifejlődésére.    
A mostani fiatal generáció már másként gondol-
kodik, persze az irányt nagyrészt meghatározza a 
család, és a településen élők egész közössége.  
A legnagyobb probléma  amit látok és 
amin változtatni kellene:a fiatalok végzettségük-
nek, tanult szakmájuknak megfelelő elhelyezke-
dési lehetőség, ami jelenleg  szinte csak vidéken 
adódik. A fiatalság lassan elszivárog a település-
ről mivel nincs munkalehetőség. Ezáltal a község 
elöregszik, unokáink távol nőnek fel, és apátfal-
vához már csak a nagyszülők kötik őket. Az itt 
maradó emberek szemlélete, tenni vágyása a 
lehetőségek hiányában kizárólag sa-
ját megélhetésére, boldogulására korlátozódik.  
Uniós tagságunk ne csak a csatlakozás évforduló-
ján jusson eszünkbe, a dínom-dánom ünnepsé-
gek alkalmával. Számtalan lehetőséget kellene 
megragadnunk és élnünk vele. 
Itt az ideje helyi ötletekkel, döntésekkel, lakossá-
gi, vállalkozói és önkormányzati beruházásokkal 
a lehetőségek megteremtésének, az elöregedé-
si folyamat visszafordításának. Az itt élők képe-
sek a helyi adottságokból tőkét kovácsolni és 
Apátfalvát az átlagos szürkeségből kiemelni, 
követve azon települések példáját ahol a lehető-
ségeket kihasználva a facsemete már vastag 
törzsű fává fejlődött. 
-   Véleményed szerint a fiatalokat mivel lehetne 
    fokozottabban bevonni   a falu életébe? 
 Visszatérek saját iskolás koromhoz. Számtalan  
 

szakkör működött - akár a technikai dolgokat 
kedvelő - akár a humán érdeklődési körű fiatalok 
számára. 
A fiatalságnak, az általános iskolai tanulóktól a 
felsőfokú intézményekben tanulókig, szüksége 
van az összefogásra, közösen művelhető tevé-
kenységekre. Ez az ami hiányzik.  "az esti kukori-
ca fosztás közbeni, és az utcán lévő kispadon 
való beszélgetések ideje lejárt" 
Itt egy lehetséges kapocs, az internet, ami önma-
gában kevés ehhez, viszont ha valaki kézben 
tartja és célzottan feladatokkal látja el a fiatalo-
kat akik egyébként önállóak, önállóan döntenek 
és végzik munkájukat, - de irányításra szükségük 
van. Ők mind tenni vágyók, készek erre. 
"Valaki"  személy vagy intézmény akár 
az  interneten keresztül is összefoghatja őket, és 
a kezdőlökést megadva ötleteket, segítséget 
nyújthat. 
Az interneten nem csak a chat, az msn és az iwiw 
fogná össze őket. 
Akár a közéletbe is bevonhatóak. Pl. egy fórumon 
segítséget kaphatnának tanáraiktól vagy egymás-
tól. 
A faluban működő teleház és az új könyvtár egy 
jó kezdeményezési pont lehet. 
Magam részéről a labdát feldobtam az apatnet 
fórumon. Az internet segítségével időben és tér-
ben különböző helyeken élő "tenni vágyó fiatal" 
bevonható lenne közös érdekeinket célzó mun-
kák, események megszervezésébe. 
-   Mi az amire szükség volna Apátfalván? Csak 
    elérhető célokra gondolok.  
"Elbagatelizálva" Pénz, Pénz és Pénz. 
A vezetés látja azt az irányt amerre a település 
fejlődhet. Anyagi korlátokba ütközve nem egysze-
rű döntéseket hozni, és utána azokat felelősség-
teljesen fel is vállalni, véghezvinni. 
Elsősorban a lakossági összefogás és összetartás 
az ami segíthetne a célok elérésében. Nincs az a 
pénz ami  összefogás nélkül bárminek 
a  megvalósítására elég lenne. 
A kulturális intézményeink megújulás alatt áll-
nak:Felújították a régi mozi helységét és benne 
az új könyvtár és a megújult teleház üzemel. A 
mozi az hiányzik - véleményem szerint erre szük-
ség lenne. 
A fiatalok pl. szívesen fogadnának egy fedett  

sport komplexumot. 
Egy megvalósításra váró ötletem: A hálózat segít-
ségével ma már megoldható lenne pl. egy testüle-
ti ülés online közvetítése a lakosság részére. Így 
szélesebb körben lenne ismert az általunk válasz-
tott képviselőink, vezetőink munkája, értünk 
vívott harca. 
Web kamera telepítésével pl. fokozható lenne a 
közbiztonság. 
Jelenleg talán a község legfontosabb megoldani 
való problémája az átmenő forgalom-
tól életveszélyessé vált 43-as főútvonal, ami 
kettészeli Apátfalvát. 
-  Az ötleted – a közgyűlés közvetítése, ill. a térfi 
   gyelő kamerák,(és kellenek  még monitorok,  
   rögzítő berendezések, stb) – milyen költséggel 
   valósítható meg? 
A testületi ülés közvetítéséhez néhány berende-
zés kellene. 
Kezdetnek egy ETHERNET-es webkamera és 
mikrohullámú csatlakozási pont, ennek a költsé-
ge cca. 100-150 e.Ft  
Egy komolyabb berendezés ami képes normál 
videó - kamera - hang képjelét illeszteni az inter-
net hálózatára (video webszerver) cca.200-300 e. 
Ft. 
A községben kültéren elhelyezett webkamera(k) 
darabonként 30-40E. Ft-tól a több milliós érték-
határig. Konkrétan én 2-3 db olyan 40-50 e.Ft 
költségű kamera telepítésére gondoltam melye-
ket pl. iskola, művelődési ház, önkormányzat, 
templom vagy egyéb közintézményen lehetne 
elhelyezni, ahol adott az internet csatlakozási 
lehetőség. 
Véleményem szerint nem kellene fenntartani 
monitorozáshoz külön berendezéseket és sze-
mélyzetet. Az online képek elérése publikus le-
hetne s így otthoni számítógépen követhetőek az 
események. A polgárőrök segíthetnének az ese-
tenkénti figyelésben lakásukban, ill. a polgárőr 
központban. Vagy járőrözés közben egy mobil 
Notebook-ról.    
Úgy érzem ez nagyon fontos a mai világban. Vál-
lalkozók, egyetemisták, főiskolások pótolhatatlan 
eszközévé vált az internet, amely nélkül munká-
jukhoz, tanulmányaikhoz sokszorta több lenne az 
energia és idő ráfordítás. 

 

 

„A mai nap eseménye...” 
 
Riportot készítettem „Klaraval". Elárulta ki van e név mögött, de mint 
az  alábbiakból is kiderül, továbbra is Klara akar maradni. Tartsuk tisztelet-
ben a kérését. És azt is megtudjuk, hogy - másokkal együtt - örülne a falusi-
ak nagyobb aktivitásának.  
 

 -   Sokak által olvasott „fórumíró" vagy Apátfalván! Álnéven jelentkezel  
    naponta, de vajon tudják-e az olvasók, hogy ki az a „Klara"? 
 A közvetlen környezetem,a barátaim,munkatársaim,természetesen tud-
ják,ki az a "Klara". Nem szeretném, ha ez a továbbiakban nyilvánosságot 
kapna, mert ezen a nicken írtam először a Fórumba, és továbbra is szeret-
nék úgymond csak "álnéven" írni a hozzászólásaimat. 
-  Mindig is csodáltam a naprakész adatokkal bíró embereket. Honnan az 
    energia az információ gyűjtéshez? Mi az indíttatásod? A foglalkozásod 
    ból, vagy érdeklődésedből, kultúra szeretetedből fakad?  
Az interneten,minden megtalálható,ami az embert érdekli,amiről többet 
szeretne tudni. Amikor elindult ez a Fórum Apátfalván, nagyon örültem. 
Köszönöm Ludányi Jancsinak! Azt hittem,létrejön egy olyan Fórum szűkebb 
környezetünkben, mint amilyenek a "nagy" Fórumok. Sajnos az Emberek 
érdektelensége,illetve nem is az érdektelensége,mert nagyon sokan napon-
ta olvassák ,inkább a visszahúzódása lett a jellemző. Ahogyan én, bárki 
írhat, hozzászólhat álnéven, nem kell a nyilvánosság elé lépnie. 
A Fórumon a napi jelentkezésem, azt hiszem a kultúra,az irodalom,a művé-
szetek szeretetéből fakad, de említhetném a sportot, az érdekes, izgalmas 
dolgokat is. Úgymond, minden érdekel. Minden amiről sokszor én is akkor 
hallok először. 
-   Beavatnál bennünket olvasókat, hogy honnan ez a sok adat. Mennyi  

   időt igényel az összeállítás? Van-e segítséged?  
A sok adatot,össze lehet szedni, vannak" bejáratott" forrásaim.:))) 
Az idő nagy Úr! Sokkal több érdekes dolgot szeretnék megosztani a Kedves 
olvasókkal, mint ami naponta belefér az időmbe. Nincs segítségem, ma-
gam keresem a cikkeket, az eseményeket, amihez odaillő képet is keresek. 
Több-kevesebb sikerrel. 
Van egy kedves "net ismerősöm" aki létrehozott az apatnet  fórum oldalán 
két témakört. 
Egyik a „napi időjárás", a másik az „Apátfalvi ételek". 
Ő is nagy lelkesedéssel jön ide minden nap. Email-en szoktunk néha be-
szélni, sajnálja, hogy Rajta kívül, senki nem szól hozzá. 
Itt szeretném megköszönni a színvonalas hozzászólásait. 
-   A „Versek, idézetek"- hez milyen szempontok szerint  válogatod a témá 
   kat. Mi határozza meg, hogy az adott napon kinek a versét ismerteted,  
   vagy kitől idézel?  
A versek, idézetek,a z irodalom, mindig a kedvenceim voltak. Nagyon szere-
tem a verseket,a művészeteket. 
Az, hogy milyen verset teszek be adott napom, sokszor a hangulatomtól, a 
lelkiállapotomtól is függ. Ezeket a verseket, néha nagyon sokáig keresem. 
-    Az illusztrációk is csodálatosak – biztosan van miből válogatni.  
A képek,illusztrációk keresése vesz el a legtöbb időt. Rengeteg forrás van a 
neten, csak meg kell találni. 
Szeretném, hogy a vershez a megfelelő képet találjam meg. Ez nem mindig 
sikerül. 
-    Mit gondolsz a faluban élők mennyit merítenek a Te „írásaidból"?  
Ezt nem tudom megmondani. Annak azonban mindig örülök, ha lá-
tom,naponta többen olvassák a hozzászólásaimat. Köszönöm szépen az 
érdeklődést! Ilyenkor úgy érzem, nem csak én éreztem jól magam - mások-
nak is tudtam valami pluszt adni. 
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Apátfalva egészségi állapota 
 
Megkérdeztem Dr. Bitto Csaba háziorvost Apátfalva egészségi állapotáról. 
A helyzet nem valami rózsás.  
 
-Én Apátfalván születtem a mai orvosi rendelővel szemközti házban. Fráter 
doktor úr segített a világra, aki hosszú évekig volt körzeti orvos a faluban. 
Mint az előzőekből kiderül akkor még lehetőség volt otthon szülni. Ma ez 
másképp van. Mi erről az Ön véleménye? Mennyire lehetne ez jellemző ma 
a faluban?  
A véleményem az otthon szülésről:Saját nevemben. A szülés levezetése, ha 
nem komplikált a  dolog otthon is elvégezhető. Ilyenkor a nyugodt légkör, a 
szerető gondoskodó család sokat segítene a vajúdónak. Az újszülött is 
békésebb, nyugodtabb helyre érkezne meg. De ha nem várt esemény lép 
föl annak kezelése, már szakértelmet kíván, ezt egy körzeti orvos nem tudja 
megtenni, csak olyan orvos,aki minden nap ilyen esetekkel foglalkozik. 
Otthon szülést tehát a kivizsgált, teljesen biztonságos, tervezhető esetek-
ben akár ma is lehetne  végezni a családi háznál. 
-Milyen "beteg" a község? Az emberek mennyire használódtak el a mező-
gazdasági munkában? A mai "kényelmesebb" élet érződik-e az egészsé-
gi állapotukon? Vagy az állástalanság-kilátástalanság még rosszabb tüne-
teket produkál? 
A falunak nem kellene betegebbnek lenni, mint évekkel ezelőtt. Mégis 
többen fordulnak orvoshoz. Szerintem ennek az oka, hogy nincs munka-
hely, az emberek otthon ülnek, ráérnek betegnek lenni. Jobbak a körülmé-
nyeink, többet eszünk, kevesebbet mozgunk. Rengeteget idegeskedünk. Az 
információ mennyiség, ami bennünket  ér többszöröse a réginek, nem 
tudjuk rendesen feldolgozni. Sok a psychésen sérült ember, nem foglalko-
zunk egymással. Régen összejártak a szomszédok kártyáztak, beszélget-
tek, kibeszélték a bajaikat, amik aztán nem nyomasztották tovább őket. 
Jártak templomba, ami megint segített a problémáik feloldásában. Ez saj-
nos ma nincs.  
-A betegek bíznak az orvosukban - sok mindent megbeszélnek velük. Így 
van ez itt is? Megkeresik ügyes bajos dolgaikkal vagy csupán az egészség a 
téma? A vizitdíj megjelenése majd eltűnése mennyiben befolyásolta az Ön 
látogatottságát? A vízit díj bevezetésével itt is egészségesebbek lettek az 
emberek? 

 
 
 
A napi betegforgalmam a vizitdíj bevezetése előtt 50-60 fő között volt. A 
vizitdíj alatt 40-50 fő. Most megint naponta 50-60 ember fordul meg a 
rendelőmben. 4 óra - a rendelőben töltött idő - alatt, így óránként kb. 12-15 
embert nézek meg. (30 éve a napi betegforgalom 20-30 fő volt, a falu lélek-
száma a mainak majdnem a duplája). Sajnos csak az egészségügyi dolgok-
kal tudok foglakozni, ritka hogy másról is tudjak a beteggel szót váltani. 
Nehéz úgy beszélgetni, hogy a váróban 5-10 beteg türelmetlenkedik. 
-  Az orvosi munka  csak húsz %-a a rendelési időnek, és nyolcvan % az  
   titkárnői? Ezek az arányok mit takarnak? 
Az arányok azt takarják, hogy a napi munkám 80%-ban nem orvosi munkát 
végzek. Adminisztrátor, titkárnő, számítógépes szakember, jogász, pénzügyi 
szakember stb. ezt mind nekem kell megoldani. A papírmunka olyan mér-
tékben megsokszorozódott, hogy a körzeti nővér munkaidejének 90-95%-
ban csak ezt csinálja. Ezt tudom nehéz elhinni, de ez az igazságon nem 
változtat. Felvetődik a kérdés miért nem alkalmazok még egy adminisztrá-
tort? A válasz eldől: a finanszírozásból, amit kapunk a praxis után abból 
nem lehet kigazdálkodni. 
-Az orvosi rendelőből nézve milyen az arány az idősebb ill. fiata-
labb  korosztály között  Apátfalva lakosságában.  
A falu öregszik. Kevés a fiatal, nincs munkalehetőség így elvándorol az 
értelmiség. Az olcsó házak miatt szegényebb családok költöznek a faluba, 
akik segélyből, esetleg (ez a ritkább) alkalmi munkából próbálnak megélni. 
Pár hete egy ismerősöm nem talált három embert kert ásásra 450,-Ft-os 
órabérért.(Én bruttó 1100,-Ft-ért ügyelek este) 
-  Ön makói származású, hogyan  sikerült beilleszkednie a helyi közösség 
   be?  Úgy érzi befogadták? 
A beilleszkedéssel nem volt baj. Úgy érzem elfogadott a falu. Természete-
sen vannak emberek, akik nem nézik jó szemmel, hogy itt vagyok, de az 
ember nehezen tud úgy élni, hogy az mindenkinek megfeleljen. 
-Mielőtt Apátfalván háziorvos lett máshol dolgozott már?  
Szegeden mentőztem 2 évet 1994-96 közöttt,, majd Békésen dolgoztam 
rezidensként egy háziorvosnál, ez a kötelező képzés része. 2000 óta va-
gyok Apátfalván 
-   Mennyiben vesz részt a falu közéletében? 
A közéletben nem veszek részt. A Pátfalváért egyesületnek tagja vagyok - 
voltam, sajnos nincs sok szabadidőm, hogy részt vegyek a rendezvényeken. 
A politika nem érdekel, így azzal sem foglalkozok. 

 „Pátfalvai lakodalmas” folytatás az 1.oldalról 

Amikor a lányos házhoz értek fogadta őket a menyasszony szüleit játszó 
Kerekes Marci bácsi és felesége, meg az egész lánycsapat a menyasszony-
nyal az élen. 
Mindenki apátfalvi népviseletbe  volt öltözve. A lányokon-asszonyokon  öt 
alsószoknya kikeményítve, a felső szoknya és a csipkés aljú kötény, felülről 
az ingváll és a mellény. Az  idősebb asszonyokon az úgynevezett „testhez 
álló” és a fejükön selyemkendő. A menyasszonynak gyöngyös pártája  volt 
derékig érő szalagokkal. A menet énekelve érkezett a lányos házhoz. A 

„Jaj de hosszú az az út,  
amelyen a barna legény elindult, 

barna legény térj vissza az utadról, 
emlékezz a szombat esti szavadról. 
Hosszú útról visszatérni nem lehet, 

a szerelmet eltitkolni nem lehet, 
a szerelem szélesebb a tengernél, 
árvább vagyok a lehulló levélnél.” 

 
népdalt adták elő. Mikor megérkeztek a vőfély kezdte mondani a lány kiké-
rő rigmust, amely humoros volt és legalább tíz percig tartott. A lányos szü-
lők kiadták a menyasszonyt és együtt indult a menet a vőlegényes házhoz. 
Útközben énekeltek, táncoltak.  
A vőlegényes házhoz közeledve a zenekar rákezdte a „marsot”, mindenki 
táncolt és énekelt: 

„Gyere ki Te vén boszorkány 
nézd meg kit hoztunk! 

Szőkét-e  barnát-e 
Kiért fáradtunk. 

Ha nem tetszik visszavisszük édesanyjának, 
Ki fölnevelte szép menyasszony lányának.” 

A vendég fogadására a menet elé jöttek az örömszülők és elkezdődött  a 
mulatás.Először a lányok tánca, amelyben égő gyertyával körbe fogták az 
újpárt és kiabálták: 

„Sánta-e a menyasszony?” 

 
Tánc közben a menyasszony csipkés keszkenővel eloltotta a gyertyákat.  
A vőfély vezetésével elkezdődött a legények tánca: köralakban járták és 
körben csapkodták a csizmájuk szárát. Ezután következtek a kislányok 
táncukkal. Utána az egész együttes táncra perdült. Az idősek járták a régi 
szép pörgetős csárdásokat, amit csak Ők tudtak. 
És eljött az idő amikor a menyasszonyról lekerüljön a gyöngyös párta: a 
keresztanya elvitte átöltözni. 
Az ott maradottak félkörbe állva népdalokat énekeltek. Amikor a vőfély 
visszahozta a menyasszony – menyecskét egy hosszú rigmust adott elő, 
melynek a vége így szólt: 
 

„....Míg menyasszonyunkat visszahozza lába, 
Ez a kis menyecske vegyen részt a táncban” 

Mikor a táncnak vége lett a menyecskét leültették és pólyás babát tettek az 
ölébe és énekeltek: 

„Ma menyasszony,holnap asszony, 
Holnapután komámasszony.” 

A vőlegény kalapjáról is lekerült a gyöngyös bokréta és eljárták az új párok 
csárdását. Az egész együttes táncra perdült és így ért véget a lakodalom. 
Zeneszóra mindenki meghajolt és levonult a színpadról, legutoljára zene-
kar. 
 - Mennyi ideig tanultátok be a műsort és hol voltak a próbák? 
Amikor az együttes összeállt még hetente voltak próbák,de később már 
ment minden próba nélkül is – mindenki tudta a dolgát. A próbák a Glück-
házban voltak – akkor még a jelenlegi kultúrház nem volt meg. 
A táncokra felkészülésnél az idősebbek segítettek a fiataloknak beöltözni, 
a sok szoknyát igazgatni. Marci bácsi mutatta be a régi táncokat. 
A fellépésekre már Margitka néni és Gyuri bácsi nem jött velünk.Különböző 
helyeken szerepeltünk: Apátfalván többször is. Volt rá igény a szép ruhák, a 
jó zene vonzotta közönséget. 
Azonkívül Hódmezővásárhely, Makó, Pitvaros, Nagylak, Magyarcsnád, Kis-
zombor,Földeák és még sorolhatnám ahol bemutattuk a műsorunkat. 
Nem emlékszem pontosan, hogy meddig működött az együttes,de jöttek a 
nyári munkák és valahogy szétszéledt a társaság. Az idősek betegeskedtek, 
a fiatalok házasodtak és már új tagok nem jöttek az együttesbe 
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Orientális tánc 
 Apátfalván  
 
Riport  Zölleiné Takács Anna vállalkozóval az apátfalvi 
Mini Market társtulajdonosával: 
 -  Kereskedő és hastáncos. A kettőben mi a közös  –  
    személyeden kívül? 
Míg az előbbi a munkát és a megélhetést jelenti szá-
momra, az utóbbi a hobbit, a kikapcsolódást. 
Személyemen kívül közös dolog még a vállalkozói iga-
zolványom: a két tevékenység megfér egymás mellett. 
Egyébként nem vagyok hastáncos, csak tanulom és 
művelem ezt a műfajt. 
-    Hogyan született meg szereteted a hastánc iránt? 
Amikor először láttam ezt a táncot - sok-sok évvel ez-
előtt - teljesen elvarázsolt. Szerelem első látásra és 
hallásra. Mert ugye amely zenére táncolunk, számunk-
ra különös és ismeretlen hangszerek játéka és a kelet 
misztikus világába röpít el bennünket. 
Nos az első találkozás után kerestem a következőt. 
Szegeden találtam rá 6 évvel ezelőtt a Táncművészeti 
Iskolában Dr Vajda Hajnalka oktatónál - és ahová a mai 
napig bejárok. 
 -   Mesélj magáról a táncról. Úgy tudom, - miután 
megta     nultad – most már 
oktatod is a   táncművészetet  
     Apátfalván. 
Valahol azt olvastam: "a has-
táncot lehet tanulni, de megta-
nulni egy élet is kevés hoz-
zá"úgy gondolom, ez valóban 
így van. A hastáncnak nagyon 
sok műfaja van. 
Oktató sem vagyok, az eddig 
tanultakat próbálom átadni 
azoknak, akik szintén érdeklő-
dői, hódolói ennek a táncműfaj-
nak. A koreográfiákat magam 
készítem, melybe beleszövöm 
a magam egyéniségét,  és azt a 
mondanivalót amit a zene 
számomra jelent. 
Hogy mi is a hastánc? Sokak-
nak ennyit jelent:  kissé hiá-
nyos öltözetű hölgy rázza a 
hasát. És talán az erkölcsét is 
megkérdőjelezik - éppen a 
merész ruhaviselet miatt, hi-
szen a has fedetlenül van, és a combok is ki-kivillanak. 
Nos a hastánc nem a has rázásáról szól!  
Az orientális(has) táncnak több stílusa van. Táncolják 
fátyollal, bottal, karddal, gyertyával, cintányérral, sőt  a 
nagyon merészek még élő kígyóval is. 
A nagyon könnyed, laza, hullámzó, csípőmozdulatokkal 
tarkított tánc igen kemény "fizikai" munka. Ennek a 
táncnak nemcsak a testre, de a lélekre is pozitív hatá-
sa van. Hiszen aki műveli ,örömét leli benne. És örömöt 
lelni = lelki béke. Hadd mondjak egy példát: egy táncok-
tató daganatos műtéten átesett nőknek tartott táncórá-
kat Budapesten. A gyógyulás sokkal intenzívebb volt, a 
nők lelki békére leltek,önmagukra találtak, mivel a tánc 
által újra nőnek érezhették magukat. 
 - Sokan járnak megmozgatni testük „középső” részét?  
 Apátfalván megalakult az "Opál hastánc csoport Ennek 
keretében járunk rendszeresen táncolni.  
A hastáncról, és a csoportunkról olvashatnak a honla-

punkon is: 
http://www.ophcs.extra.hu/news.php 
- A lányokat, asszonyokat mi vonzza a tánchoz? A moz 
    gás öröme, a tánc szépsége, vagy   valami más? 
 A kérdéseddel szinte már válaszoltál is.  
Lehet eltúlzom, de úgy gondolom kétféle nő van. Aki 
már kipróbálta, vagy ki ezután szeretné kipróbálni a 
hastáncot. Vannak bátrabbak, azok jönnek, a kevésbé 
bátrak viszont lelkes nézőink. 
Itt falun sajnos úgymond tartanak attól, hogy 
"megszólják őket" 
Persze ehhez a tánchoz idő kell, kitartás és rengeteg 
gyakorlás. Hónapok kellenek az alapok elsajátításához 
és újabb hónapok néhány perces koreográfia megtanu-
lásához. 
- Milyen anyagi vonzata van- tevékenységnek? Ruhaköl-
temény vagy csak szabadidő ruha szükséges? (Vagy a 
kettő között?)  
Kész  fellépő ruhákat lehet kapni, melyeknek igen 
borsos áruk van 5O ezertől akár 1OO ezer Ft feletti 
áron is. Így aztán ki-ki maga, vagy varrónője segítségé-
vel készíti, készítteti ruháit, /minimum 1O-15 ezer egy 
valamire való" öltözék, de előbb-utóbb minden táncos 
áldoz egy komoly  "ruhakölteményre". 
Próbán egy bő szoknya, top és egy un. rázókendő meg-
felel. Általában évek alatt gyűjtöget a táncos, mert 
kísértés az mindig van ami a ruhákat, fátylakat, rázó-
kendőket és egyéb kellékeket illeti. 

 - Milyen sűrűn vannak foglalkozások a Művelődési 
Házban? 
 A próbák hetente 2 alkalommal 1,5 órában vannak a 
Művelődési Házban. Megragadom az alkalmat, hogy 
köszönetemet fejezzem ki a magam és a lányok nevé-
ben is, hogy a Művelődési Ház vezetése biztosítja a 
termet a próbáinkhoz. 
Mivel már több anyuka keresett meg azzal a kéréssel, 
hogy  a kislánya szeretne jönni táncolni, terveimben 
szerepel /kellő létszám esetén/ gyermekcsoportot is 
indítani. 
 - Egyéb programokról tudsz beszámolni? 
 Részt vettünk a Makón megrendezett országos kezdő 
amatőr versenyen , ahol a szóló kategóriában verseny-
zőnk Nagy Ivett 3.helyezést,  duónk Csapó Heni és 
Takács Ági 4. helyezést értek el. Csoportos kategóriá-
ban szintén szép eredményt értünk el,.) 

csoport tagja 
Szolgáltatásaink: 
- Lakáshitelek 

- Szabad felhasználású             
 hitelek 

- Hitelkiváltás 
- Lakás-takarékpénztár 

-Kombinált jelzáloghitelek 
 teljeskörű ügyintézése. 

 BAR-lista NEM AKADÁLY! 
 Szeged 

           Tel.:70/452-2266               
70/409-5702 

 

 

 

Ez itt az Ön hirdetésének helye! 
Amennyiben szeretné 

 termékét, szolgáltatását 
 megismertetni  

az alábbi elérhetőségen 
 keressen meg. 

e-mail: 
kardos.andras@goodwill.hu  

apatnet@apatnet.hu 
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