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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Elmúlt egy újabb esztendő,
Történt jó is, rossz is, elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel,
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.

Gondoljunk az idősekre,
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!

Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.

Szép korúak, örök fiatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok.

Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntjük az időskorúakat és a szépkorúakat az Idősek Világnapja al-
kalmából. Köszönettel tartozunk a hosszú évek alatt végzett becsületes munkáért, jó 
egészséget és tartalmas boldog életet kívánunk minden Apátfalvi idős lakosunknak. 

Szekeres Ferenc polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály Plébánia 
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a

MINDENSZENTEK NAPI 
MEGEMLÉKEZÉSÉRE
Ideje: 2020. november 1. vasárnap, 14 óra

Szoborkert
 13 Aradi vértanú emlékhelye
 I. Világháborús emlékmű
Római katolikus temető
 II. Világháborús emlékmű
 Magyar és szovjet katonák hősi sírjai
 Ünnepi beszédet mond Nándori Gábor települési képviselő
  Közreműködik a Borbély András Band, Mátó Mátyás vezényletével

15 óra: Szertartás az elhunytakért
 Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár
 Bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és Kedves Családját az

1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 

64. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
RENDEZENDŐ MEGEMLÉKEZÉSRE

Ideje: 2020. október 22. csütörtök, 14 óra

Helye: Szefo épülete előtti útszakasz 
(eső esetén a Faluház nagyterme)

Program: Köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester

Ünnepi beszéd: Antal Sarolta települési képviselő

Ünnepi műsor: Kucsora István és barátai előadásában

Dózsa György Általános Iskola műsora 

Emléktáblák koszorúzása a Szefo épületén

Közreműködnek a Borbély András Band tanulói, 
Mátó Mátyás vezényletével.
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 � A képviselő-testület 2020. szeptember 
10-én rendkívüli ülés tartott, ahol a gördü-
lő fejlesztési terv elfogadására került sor a 
2020-2034 időszakra vonatkozóan, vala-
mint közterület használati engedély iránti 
kérelmek kerültek elfogadásra gázbekötő 
vezeték építéshez.

 � A képviselő-testület 2020. szeptember 
25-én rendkívüli ülést tartott, ahol közte-
rület használati engedély iránti kérelem-
ben döntött (búcsúval kapcsolatosan).

 � A testület 2020. szeptember 28-án tar-
totta soros ülését.

 � A testület megtárgyalta és elfogad-
ta a Dózsa György Általános Iskola 
2019/2020-as tanévben végzett munkájá-
ról szóló tájékoztatót.

 � Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcső-
de a 2019/2020-as nevelési évben végzett 
munkájáról tartott beszámolót, melyet 

a képviselő-testület elfogadott, valamint 
az intézmény 2020/2021-es nevelési év 
munkatervét. Elfogadásra került mindkét 
intézmény Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítása. A módosításra 
a különleges jogrend beiktatása miatt volt 
szükség.

 � A Képviselő-testület hozzájárult ah-
hoz, hogy a településkép védelméről szóló 
8/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. 
sz. mellékletének 9 sorában a helyi egyedi 
védelemnél csak az Egressy-kúria szere-
peljen, a kertje kivételre kerüljön.

 � Az M43 autópálya és a Cenad között 
tervezett új út a 432 sz. országos másod-
rendű főút elnevezést kapta, melynek fel-
ső, északi szakasza a 4425 j. összekötő út 
nyomvonalán halad, majd erről leágazva 
hagyja el Apátfalvát. Az új út apátfalvi 
szakaszához szükséges a településrende-
zési eszközök módosítása. A beruházás 
megvalósításához a változtatás érinti a 

településszerkezeti tervet, a helyi építési 
szabályzatot és a hozzákapcsolódó szabá-
lyozási terveket (belterület és külterület) is, 
melyet a testület elfogadott.

 � Tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás megadására került sor egy magánin-
gatlannál történő villamos-energia ellátás 
építéséhez.

 � Tulajdonosi és közútkezelői hozzá-
járulás megadására került sor több in-
gatlan vonatkozásában földgáz ellátás 
kivitelezéséhez.

 � Önkormányzati tulajdonú földterüle-
tek haszonbérleti szerződésének meghosz-
szabbítására került sor 2 éves időtartamra.

 � A képviselő-testület zárt ülésen dön-
tött a szociális igazgatással összefüggő, 
valamint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatokról. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. szeptember

SZÜLETÉS:
09.27.: Marosvölgyi Tamás
Édesanyja: Deák Viktória
Édesapja: Marosvölgyi Sándor
Apátfalva, Rákóczi F. u. 30.

HALÁLOZÁS:
Graur Demeter Apátfalva, Arany Já-
nos u. 7. – 62 éves
Korom László Apátfalva, Ady E. u. 5 

– 82 éves
Balog-Víg János Apátfalva, Maros u. 
101 – 84 éves

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Berta Erika és Tóth László 
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Az aradi vértanúkra emlékeztek 
Apátfalván

Az aradi tizenhármak, Batthyány 

és valamennyi áldozat vértanúsá-

ga a kiegyezés utáni egyedülálló 

felemelkedésben, a magyar pol-

gárosodásban nyerte el értelmét 

– emelte ki Szekeres Ferenc ok-

tóber 6-án délután, az apátfalvi 

Petőfi-szobornál rendezett meg-

emlékezésen.

Ma, október hatodikán az aradi vértanúk-
ra emlékezünk, azokra a hősökre, akik az 
1848-as forradalom és szabadságharc le-
verése után a kegyetlen megtorlás áldo-
zatai voltak, akik önként vállalták a halált 
egy nemzetért – mondta ünnepi megem-
lékezésében Szekeres Ferenc. Apátfalva 
polgármestere kiemelte: – Az aradi tizen-
hármak és az első magyar miniszterelnök vértanúsága az üzeni 
a jövendő magyarjainak, hogy az áldozatként hullajtott vérből 
mindig új élet sarjad. A kivégzés napja, október 6-a már akkor 
is a nemzet gyásznapja volt, pedig az aradi vértanúkra, az 1867-

es kiegyezésig nem lehetett emlékezni 
csak titokban. A kiegyezés során mi ma-
gyarok lépésről-lépésre visszahódítottunk 
mindent, amit Világoson, Aradon vagy 
Pest-Budán 1849-ben eltiportak. Életté és 
valósággá vált mindaz, ami 1849 októbe-
rében végleg elveszni látszott. A kiegyezés 
műve így adta vissza nekünk magyarok-
nak 1848-at teljes fényében, teljes méltósá-
gában. 1848 értelme nem a Habsburg ház 
trónfosztása, hanem Magyarország polgá-
rosodása volt. Hiszen 1867 után az ország 
addig nem ismert mértékű fejlődése kö-
vetkezett be. Az aradi tizenhármak, Batt-

hyány és valamennyi áldozat vértanúsága a kiegyezés utáni egye-
dülálló felemelkedésben, a magyar polgárosodásban nyerte el 
értelmét… Merítsünk erőt az aradi vártanúk áldozatából, emberi 
nagyságuk szolgáljon példaként, hiszen csakis ezáltal maradhat 

meg a magyarság hite önmagában, így maradhat meg 
ereje, bizakodása, megújuló képessége.
A Petőfi szobor előtti megemlékezésen közreműködtek 
a Dózsa György Általános Iskola diákjai, akik a mű-
soruk után elhelyezték az Aradi 13 és Gróf Batthyány 
Lajos vértanúságát szimbolizáló 14 mécsest. A meg-
emlékezés résztvevői végül megkoszorúzták a lánglel-
kű költő mellszobrát. Végezetül a Szózat eléneklésével 
zárult az ünnepség.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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AZ IDŐS- ÉS SZÉPKORÚAKRA 
EMLÉKEZTÜNK

Mintegy kettőszáz idős és szép-

korú vett részt 2020. októ-

ber 3-án, az Apátfalvi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ és 

Apátfalva Község Önkormányzat 

által a helyi faluházba szervezett 

idősek napi ünnepségén.

A művelődési házban tartott Idősek Vi-
lágnapja rendezvény idén a járvány miatt 
nem olyan volt, mint a korábbi években, 
de így is jól szórakoztak a település nyug-
díjasai. Testhőmérséklet mérés és kézfer-
tőtlenítés után szájmaszkban mehettek be 
csak a vendégek az apátfalvi művelődési 
ház nagytermébe az idősek világnapja al-
kalmából szervezett rendezvényre, és a 
székeket is nagyobb távolságra helyezték 
el egymástól. Köszöntötték Apátfalva két 
legidősebb polgárát – Gulyás Jenőnét, aki 
1923. október 19-én született, a lakcíme 
Kereszt utca 77. és Mátó Pál Andrást, aki 
1926. augusztus 3-án született és a Kossuth 
Lajos u. 37. szám alatt lakik. Sajnos nem 
tudtak jelen lenni az ünnepségünkön.
Szekeres Ferenc polgármester a köszön-
tőjében úgy fogalmazott – a koronavírus 
járvány miatt idei év még annak ellenére 
is nagyon megviselte a közösséget, hogy 
a településen szerencsére nem volt emiatt 
haláleset. Ennek ellenére azt öröm volt lát-
ni, hogy ismerősök, rokonok, barátok fog-
tak össze, hogy segítsenek egymásnak eb-
ben a nehéz időszakban. A jó hangulatról 
idén Varga Feri és Balássy Betty popduó 
gondoskodott, (Varga Ferenc, a Megasztár 

3 második helyezettje és 2006 férfihangja, 
Balássy Betty dzsesszénekesnő, akik 2007-
ben Fonogram Díjat is kaptak). A meghí-
vott előadók a műsorukban számos slágert 
adtak elő, az ismert dalokba a meghívott 
időskorú vendégeink is szívesen becsatla-
koztak. Az ünnepségre a vacsorát az óvo-
da konyhán Tóth Tamás és Gyenge Attila 
főzte, azonban a korábban megszokotthoz 
képest nem a művelődési házban fogyaszt-
hatták el az idősek, hanem ételhordóban 
vihette mindenki haza.
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ, valamint Apátfalva Község 
Önkormányzatának nevében, köszönöm 
mindenkinek az odaadó, áldozatos mun-
káját, akik e csodás nap megvalósításában 
részt vettek.

(www.makohirado.hu, 
Nagy Szabolcs cikke alapján)

Herczegné Jáksó Anita intézményvezető
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Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!

Apátfalván minden hónap máso-

dik szerdáján 13.00 és 15.00 kö-

zött várja ügyfeleit a kormányab-

lak busz a Polgármesteri Hivatal 

előtt (6931 Apátfalva Templom 

u. 69.).

Következő alkalom: 

2020. október 14. (szerda) 

13.00-15.00 között

Hivatalunk által biztosított szolgáltatások 
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen mi-
nél több ügyüket el tudják intézni. Ennek 
keretében fontos célunk, hogy a kisebb la-
kosságszámú településeken élő ügyfeleink 
is helyben tudják a személyes okmányaik-
kal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kor-
mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így 
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat 

(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási 
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú te-
lepüléseken. A kormányablak buszban a 
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes 
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pe-
dig további – eddig, valamely kormányab-
lakban intézhető – ügyek is elintézhetőek 
lesznek helyben. A kormányablak busz 
által tehát jelentős mértékben növeljük a 
helyben intézhető ügyek számát a kisebb 
települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő 7.00–17.00
kedd 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek 8.00–12.00

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott

Nyertes 
pályázatok

A Belügyminisztérium önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása keretében, az Apát-
falvi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyének infrastrukturális fej-
lesztésére nyert Apátfalva Község 
Önkormányzata 26.612.445 Ft-ot. A 
pályázat lehetőséget nyújt eszközbe-
szerzésre, a tetők cseréjére, a hivatali 
lépcső rekonstrukciójára. Nagyon 
örülünk a pályázatnak, hiszen amit 
az energetikai beruházásból nem 
tudtunk megvalósítani, arra most le-
hetőségünk lesz.

TŰZIFA
Apátfalva pályázott a települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásra, és nyert 315 erdei 
köbméter keménylombos tűzifát, 
6  millió 750 forint értékben. A Dél-
alföldi Erdészeti Zrt.-vel már felvet-
tük a kapcsolatot. Apátfalva Község 
Önkormányzata a megvásárolt ke-
ménylombos tűzifából, szociális célú 
tűzifát fog adni a rászorulóknak.

KÖZTERÜLET 
KARBANTARTÁ-
SÁT SZOLGÁLÓ 

ESZKÖZÖK
A Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Közterület karban-
tartását szolgáló eszközbeszerzésre, 
Erőgépek, munkagépek beszerzésé-
re nyertünk 8.556.120 Ft-ot. A nyert 
eszközökre, traktor, pótkocsi, talaj-
maró, és tárcsára az árajánlatkérők 
kiküldésre kerültek. Ahogy az ár-
ajánlatok visszaérkeznek a képvise-
lő testület fogja eldönteni a nyertes 
ajánlatot, és azután történik meg az 
eszközök megrendelése.
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Koronavírus-tájékoztató
Tekintettel arra, hogy a koro-

navírus-járvány egyre nagyobb 

méreteket ölt, szeretnék né-

hány gondolatot megosztani 

ezzel kapcsolatosan.

Mekkora veszélyt jelent? Kell-e 
félni ettől a betegségtől? Meddig 
tart ez a helyzet?

Először talán a legutóbbi kérdésről: 
sajnos meg kell tanulni együtt élni 
a vírussal, ez már mindig az emberi-
séggel marad. A védőoltás bevezetése 
után, ha legalább a veszélyeztetett cso-
portokat és az egészségügyi személy-
zetet beoltják, a szövődményes esetek 
száma és a halálozás csökkenni fog.
De a vírus ugyanúgy, mint az influen-
za, újra és újra fel fog bukkanni.

A védőoltást pedig valószínűleg rend-
szeresen ismételni kell, mert sajnos 
nem ad túl hosszú védelmet.
A betegség súlyos, akár halálos is lehet, 
a gyógyulás lassú, és maradandó káro-
sodások is kialakulhatnak.

Mit tehet az ember addig, amíg 
nincs védőoltás?

A legjobb elkerülni a fertőzést.
–  Ha nem muszáj, ne menjen olyan 

helyre, ahol több ember van együtt 
(főleg zárt térben)!

–  Ha olyan helyre kell mennie, ahol 
többen vannak, tartson megfelelő 
távolságot, viseljen maszkot!

–  Használjon kézfertőtlenítőt, mos-
son gyakran és alaposan kezet!

Mi történik, ha mégis elkapja a 
fertőzést? Mitől függ, hogy meny-
nyire lesz beteg?

Röviden: attól, hogy mennyire egész-
séges. Mit lehet tenni ezért?

Éljen egészségesen:
– Táplálkozzon változatosan! A táplálék 
nemcsak kalóriaforrás, hanem mind-
azokat a kisebb mennyiségben szüksé-
ges összetevőket is biztosítja, amelyek 
nélkül a szervezet nem tud jól működ-
ni. Ezek például az ásványi anyagok, 
vitaminok, aminosavak, antioxidánsok. 
Minél többféle nyersanyagból állít-
ja elő táplálékát, annál valószínűbb, 
hogy nem fog hiányt szenvedni ezek-
ből a fontos tápanyagokból. Lehetőleg 
kerülje a magasan feldolgozott élelmi-
szereket (pl. fagyasztott „húspogácsa”, 
chips, felvágottak, üdítők, cukorkák), 
mert ezek kevés értékes alapanyagot 
és sok tömegnövelő, állagjavító, ízbe-
állító, tartósító adalékot és fölös kaló-
riát tartalmaznak, amelyek egyáltalán 
nem hasznosak a szervezet számára.
Egyen zöldségféléket, gyümölcsöt, 
mézet, főzzön szárazbabot, borsót, 
lencsét, értékes gabonaféléket (haj-
dinát, zabpelyhet, kuszkuszt)! Egyen 
halat, baromfit, és mérsékelt mennyi-
ségben vörös húsokat!

Az immunrendszer jó része a belek-
ben működik, ezért fogyasszon élőfló-
rás, savanyított tejtermékeket: ilyenek 

a kefir és a joghurt. Lehetőleg a natúr 
változatot válassza. Hasznos lehet ha 
olyan élelmiszereket választ, amelyek 
szintén tápanyagként szolgálnak a 
hasznos bélbaktériumok számára. Né-
hány példa: dió, vörös lencse, hagyma, 
fokhagyma, zabpehely, savanyú ká-
poszta, alma.

Forgalomban van olyan, ásványi anya-
gokkal dúsított élelmiszer, amely a 
szervezetnek azon működését erősí-
ti, amelyet elsődlegesen megtámad a 
koronavírus.

–  Tartsa a testsúlyát a normál tarto-
mányban, mozogjon rendszeresen 
és intenzíven!

–  Lehetőleg kerülje a nagymértékű 
és rendszeres alkoholfogyasztást, 
ne dohányozzon!

Mint látható, semmi különleges nincs 
az ajánlásban. Mindez általában is ér-
vényes az egészség tartós megőrzése 
érdekében.

Mit tegyen, ha mégis tüneteket 
észlel magán?

Tünetek: Magas láza, izomfájdalmai 
vannak, köhög, fáj a mellkasa, lég-
szomja, esetleg hasmenése van, fáj a 
feje, nem érez ízeket és szagokat.

–  Semmiképpen ne menjen el a há-
ziorvosi rendelőbe!

–  Telefonáljon a háziorvosnak, aki 
az Ön állapotának megfelelően 
gondoskodni fog otthoni tesztelé-
séről és kezeléséről, vagy szükség 
esetén intézkedik kórházba szállí-
tása érdekében.

Dr. Sziebig Géza 
háziorvos
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Kosárfonó 
az óvodában
A Maros utcai óvoda Margaréta csoportjá-
ban a foglalkozásokkal, ősi mesterségekkel 
ismerkedtünk. Úgy gondoltuk, felkeressük 
Vígh Tóni bácsit, aki egy természetből fa-

kadó ősi mesterséget, a kas-vesszőfonást 
műveli. Ez a nyugalmat kívánó munka 
kikapcsolódást nyújt számára. Régen a 
mindennapi életben a használati tárgyak, 
gazdasági eszközök nagy része természe-
tes anyagból készült. Így a kosarak, táro-
ló edények, demizsonok fonatai vesszőből 
készültek. Műanyagokkal teli világunkban 
az emberek többsége ma is szívesen be-

költözteti a természetet a lakásába. Cso-
portszobánkban is vesszőkosarak díszítik 
a polcokat. Úgy gondoltuk, hogy „kóstol-
janak bele” a gyerekek mélyebben ebbe 
az ősi mesterségbe, amíg vannak művelői 
faluközösségünkben.
Október elsején hűvös időben Vígh Tó-
ni bácsi elhozta a vesszőfonás kellékeit, 
szerszámait óvodánkba. A kosárfonás ős-
időkre visszanyúló mesterség. Tóni bácsi 
hozott kedvcsináló kosarakat is. A gyere-
kek érdeklődve csodálkoztak rá a készülő 
munkára. Nagy figyelemmel és türelem-
mel nézték Tóni bácsi kosárfonását.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Tóni 
bácsi megígérte, hogy lesz folytatása en-
nek az alkalomnak.
Köszönjük Vígh Tóni bácsinak ezt a tartal-
mas délelőttöt. 

Papp Józsefné 
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS HÍREK

Őszköszöntő Vikivel

2020. szeptember 22-én az apátfalvi óvo-
dások - mindhárom tagóvoda gyermekei-, 
zenés interaktív koncerten vettek rész 
- Őszköszöntő Vikivel – címmel. A CO-
VID -19 vírus helyzet miatt a rendezvényt 
szabad téren, a rendőrség előtti park terü-
letén került megrendezésre. A gyermekek 
nagyon élvezték a zenés, táncos műsort. 
Őszi témában, az őszről, állatokról énekel-
hetek a gyerekek Vikivel. Szeretnénk meg-
köszönni az Apátfalva Község Óvodásai-
ért Közhasznú Közalapítvány támogatását, 
a zenés rendezvény megvalósításáért.

Csikós Anita óvodapedagógus
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Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
hirdetménye

Székhelye: 6931 Apátfalva, Maros utca 43.
Telefonszám:  62/260 052
OM azonosító: 201361
Intézményvezető neve:  Luczó Anikó
Intézményvezető-helyettes: Duma Jánosné

Telephelyek megnevezése és címe:

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Dózsa György utcai 
Tagintézménye
6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9.
Mobil: 20/ 2500492
Telephelyvezető neve: Bunyeváczné Bakai Ágota

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézménye
6931 Apátfalva, Rákóczi utca 23.
Mobil: 20/ 2500636
Telephelyvezető neve: Csenteri Andrea

Óvodai nevelési év rendje 2020. szeptember 1 – 2021. 

augusztus 31-ig tart.

Az intézmények nyitva tartása: Munkanapokon: 6.00 –17.00-ig

Intézményünkben 6 csoport szerveződött.
– óvodai csoportok száma: 5
– bölcsődei csoport száma: 1

Az óvodában, bölcsődében, jogviszonyban álló gyermekek szá-
ma: 110 fő.

Az óvodai nevelés rendje

Tervezett nevelés nélküli munkanapok:
– 2021. január 11. (hétfő) – Nevelési értekezlet, szakmai tovább-
képzés, lehetőség szerint előadó bevonásával.
– 2021. április 21. Bölcsődék világnapja – kistérségi továbbképzés 
a bölcsődei dolgozóknak
– 2021. augusztus 23. (hétfő) 900 óra – Tanévzáró-nyitó nevelő-
testületi ülés és alkalmazotti értekezlet

Szünetek:

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek 
megfelelve fenntartói egyeztetés szerint működik az intézmény.
(Szünetek időtartama előtt kötelező igényfelmérést végezni a 
napközbeni ellátás kéréséről!)
iskolai őszi szünet: 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig

 utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)
 első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő)

Az óvodában, bölcsődében nincs őszi szünet!
téli szünet: 2020. december 21-től 2021. január 03-ig
 utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek)
 első tanítási nap: 2021. január 04. (hétfő)

tavaszi szünet: 2021. április 01-06-ig
 utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda)
 első tanítási nap: 2021. április 07. (szerda)

Munkaszüneti és munkanapok átcsoportosítása:

2020. december 24. (csütörtök) pihenőnap – december 12. 
(szombat) munkanap

Az óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma a 

csoportban:

Maros utcai óvoda:

Katica csoport: 22 gyermek
Óvodapedagógusok: Ludányiné Dinnyés Éva és Csikós Anita, 
dajka: Téglásné Molnár Barbara
Margaréta csoport: 21 gyermek
Óvodapedagógusok: Duma Jánosné és Papp Józsefné, dajka: Var-
ga Imréné.

Dózsa Gy. utcai óvoda:

Hétszínvirág csoport: 20 gyermek
Óvodapedagógusok: Bunyeváczné Bakai Ágota és Kardos-Tóth 
Anita, dajka: Nagy Péterné.
Napraforgó csoport: 19 gyermek
Óvodapedagógusok: Tornyai Jánosné és Faragó Erzsébet, dajka: 
Vancsó Mátyásné.

Rákóczi utcai óvoda:

Szivárvány csoport: 21 gyermek
Óvodapedagógusok: Csenteri Andrea és Jázmin Laura,
pedagógiai asszisztens: Kerekes Tünde Julianna, dajka: Restás 
Melinda.
Napsugár mini bölcsődei csoport: 7 gyermek
Kisgyermeknevelő-gondozók: Borbélyné Varga Mariann és Ke-
rekesné Binecz Zsuzsanna, bölcsődei dajka: Szilvási Gáborné
Összesen: 110 gyermek

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Várják a gyerekeket az apátfalvi 
ovifocira

Olyan népszerű az apátfalvi ovifo-

ci, hogy Magyarcsanádról is visz-

nek erre gyerekeket a szüleik, s 

tavaly ketté is kellett választani a 

csoportot. Most ismét lehet jelent-

kezni rá. Részletek lejjebb!

– Elsősorban a 2014-ben vagy a 2015-ben 
született gyerekeket várjuk az ovifocira, de 
bárki jöhet, aki érez magában egy kis ked-
vet a foci iránt, legyen ő kisfiú vagy akár 
kislány – mondta a makohirado.hu-nak 
Bány Tamás edző, aki Keresztúri Dáviddal 
közösen várja az érdeklődők jelentkezését.
Az ovisfocit az apátfalvi sportcsarnokban 
rendezik, aki jelentkezni kíván rá, az ked-
denként és péntekenként (mindkét nap) 
délután 4 és délután fél 6 között pillant-
hat bele az edzésekbe ugyanitt, de tele-
fonon is érdeklődhet a két edzőnél, Bány 
Tamásnál a 06-30-643-2424-es és/vagy 
Keresztúri Dávidnál a 06-20-516-6529-es 
mobilszámon.
– Az Apátfalvi Sport Club toborzása cél-
ja – az utánpótlás biztosítása mellett – a 
tömegsport népszerűsítése a gyerekek 
számára.

– Tartunk tornákat, míg a járványhelyzet 
megengedi, zajlik a Bozsik-foci program. 
S ha lehet megpróbálunk minitornákat 
rendezni a környékbeli klubokkal. Az óvo-
dások heti két alkalommal sportolnak. Az 
ovisoknak kedden és pénteken délután 4 
órától háromnegyed 5-ig tartjuk a progra-
mot, fél 5-től pedig a nagyobbaknak, azaz 
a 2010-es, 2011-es születésű, azaz az U-
11-es korosztály tagjainak – mondta Bány 
Tamás.
Hozzátette, hogy az ovifoci játékos gya-
korlatokat, kapura vezetést és üres kapuba 
való góllövést jelent, de beletartozik a 2:1. 
valamint a 3:1 elleni játék is. De vannak 
ügyességi játékok, azaz a gyerekek kipró-
bálhatják, hogyan kell bevezetni a labdát 
a kapuba, azaz az életkori sajátosságokat 
figyelembe vevő feladatokat oldanak meg 
a gyerekek.

Az ovisfocira jellemzően a nagycsoporto-
sok és az első osztályosok járnak, s a ki-
csikkel Keresztúri Dávid edző foglalkozik.
Bány Tamás azt is elárulta, hogy az ovis-
foci meglehetősen népszerű a közel há-
romezres lélekszámú Apátfalván, de még 
a szomszédos ezerkilencszázas lélekszámú 
Magyarcsanádról is jönnek gyerekek. Ak-

kora volt az érdeklődés a sportág iránt, 
hogy tavaly 22-23 gyerek járt az edzésekre. 
S mert ilyen nagy volt a létszám, ezért két 
csoportra is kellett őket szétválasztani.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Oscar-díjat kapott 
a Borbély András Band vezetője

Az elismeréssel az idén 40 éves ze-

nekar kedveskedett a jubileum al-

kalmával Mátó Mátyásnak, a zene-

kar vezetőjének és lelkének.

1920-ban már alakult Borbély András 
vezetésével levente fúvószenekar Apát-
falván, az azonban 1945-ben prózai okok 
miatt szűnt meg, a szovjet Vörös Hadse-
reg ugyanis közösségi tulajdonába vette a 
hangszereiket. Ezek nélkül pedig nehezen 
lehet muzsikálni.
Az újabb immár úttörő zenekar megalaku-
lására 1964-ban került sor, melyben már 
Mátó Mátyás is muzsikált. A mai Borbély 
András Band, még Apátfalvi Fúvószenekar 
néven 1980 óta létezik folyamatosan, azaz 
ebben az esztendőben ünnepli fennállása 
40. évét. Ez szeptemberben jubileumi kon-
certtel szerették volna megünnepelni, de 
közbe jött a koronavírus…
– 1980-ban vettem át a zenekart, amikor 
Bandi bácsi már beteg volt, s azóta is én 
viszem – mondta Mátó Mátyás a zenekar-
vezetője, aki emellett 13 esztendeig a Csa-
nádpalotai Fúvózenekart is vezette.
Mátó Mátyás, aki annak idején a szegedi 
konzervatóriumban végzett klarinétos-
ként, minden hangszert ő tanít a zenekar 
tagjainak. – Büszkén mondhatom, hogy 
két klarinétos növendékem is van, akik 
elvégezték a Zeneakadémiát. Erzsébet lá-
nyunk, aki klarinétozik, Németországban, 
Aradon is nemzetközi versenyeket nyert, 

de végül nem a zenei pályát választotta. 
Negyedikes korában hívták a kölni aka-
démiára tanulni, de túl kicsi volt, nem 
engedtük. Zenekar végül azért vette fel 
Borbély András nevét, mert ő indította el 
a faluban a fúvózenekart, s ő is maga taní-
tott minden hangszert, bár maga szaxofo-
non játszott.
Mátó Mátyást a főiskola után katonaze-
nésznek vitték el, majd amikor leszerelt, 
egy évig a szegedi operánál klarinétozott, 
majd hazakerült a faluba, s azóta is itt ta-
nítja a zenekedvelő gyerekeket.
Az apátfalvi Borbély Band nem csak a he-
lyi rendezvények állandó szereplője, de a 
makói térség települései is rendszeresen 
fellép. A jelenleg 20-22-es létszámú zene-
kar a négy évtized alatt külföldön is több 

alkalommal bizonyított. – A legnagyobb 
eredménynek azt tartom, hogy kiváló ta-
nítványok kerültek ki belőle, s nem csak 
klarinétosok, de konzis tubásom és fuvo-
listám is van. Büszke vagyok arra, hogy 
innen a faluból eljuttattam ezt a zenekart 
a németországi Bergheimbe, ahol egy cso-
mó díjat megnyertünk, a híres (francia-
országi) nizzai fesztiválra, ahol a fellépő 
harmincvalahány zenekar közül bejutot-
tunk a legjobb hét közé. S ezzel lehetősé-
get kaptunk fellépni a Nizzai Arénában. 
Nyertünk fesztivált Aradon, Hévízen, jár-
tunk a franciaországi La Rochelle-ben. A 
zenekar pedig közben show és nemzetisé-
gi kategóriában is arany minősítést nyert 
el – sorolta Mátó Mátyás. Hozzátette, hogy 
a felesége által vezetett mazsorett csoport 
is jelentősen hozzájárult eredményeikhez. 
A Borbély András Band múlt hét végén 
ünnepelt, amikor megkoszorúzták a név-
adó, a faluház bejáratánál lévő emléktáb-
láját, illetve a zenekarvezető kapott tőlük 
egy Oscar-díjat. Ezen az ünnepen olyan 
régi zenekari tagok is részt vettek, mint a 
nemzetközi hírű dr. Furák József szegedi 
mellkassebész, aki annak idején ütőhang-
szeres volt. A zenekarból egyébként jogász 
és pap is kikerült, utóbbi Varga Attila kis-
zombori plébános.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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HÁROM JÁTSZÓTÉR ÚJULT MEG 
APÁTFALVÁN

A Vidékfejlesztési Program kere-

tén belül a Tisza és Maros Vidéke 

Jövőjéért Egyesület működési te-

rületére meghirdetett, VP6-19.2.1-

84-5-17 kódszámú, Tisza és Maros 

Vidéke Jövőjéért Egyesület- A te-

lepülésen élők hasznos szabadidő 

eltöltését segítő fejlesztések meg-

valósítása című felhívás alapján 

Apátfalva Község Önkormányzata 

3 millió forint vissza nem téríten-

dő támogatást nyert.

A Hunyadi, a Móricz és a Damjanich ut-
cai játszóterekre egyenként 1 millió fo-

rintot értékben tudtunk új játszótéri esz-
közöket és elemeket beszerezni, összesen 
3 millió forint értékben. Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata 500.000Ft értékben 
további eszközöket tudott beszerezni a 
játszóterekre. Az új játszótéri eszközök: 
fészekhinta állvány kosárral, ülőkével, 
kötélgúla mászóka, piruett forgó, rugós 
játékok, csúszdatestek, csúszda standard 
állvánnyal, kétüléses fém libikóka, két-
üléses lengőhinta bébi- és laphintával, fé-
szekhinta ülőkéket, és a sziklamászó falak 
sérült paneljeinek cseréje is megtörtént. 
Az új játékok megérkeztek, és a játszóte-

reken elhelyezésre, felszerelésre kerültek.
Reméljük, hogy a játszótéri eszközök sok 
örömet és felhőtlen órákat nyújtanak a 
gyerekeknek!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Kibontakozóban a koronavírus második hulláma, amikor is ne-
hezebb a védekezés, hiszen már a „közösségi terjedés” szakaszába 
értünk. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenütt megjelenhetnek a 
betegek. Apátfalva Község Önkormányzata, összhangban a ma-
gyar kormány intézkedéseivel, mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy községünk lakóinak egészségét a lehető leghatéko-
nyabban megóvja, illetve gondoskodjon azokról, akik előrehala-
dott koruk vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak.
A COVID-19 járvány első hullámát, köszönhetően a kellő időben 
és mértékben bevezetett intézkedéseknek, községünk sikeresen 
vészelte át.
A Magyar Kormány szeptember 1-jétől visszaállította a határellenőr-
zést, illetve 500 főben maximalizálta a zenés és táncos rendezvények 
látogatói létszámát. A tanév megkezdésének biztonságos feltételei 
adottak voltak a minden oktatási és nevelési intézményre vonatkozó 
protokoll és a szükséges eszközök biztosítása által, így a bölcsődék, 
óvodák, általános- és középiskolák a megszokott rendben indíthat-
ták az új tanévet.
Községünk önkormányzata által fenntartott intézmények és 
cégek – valamint a polgármesteri hivatal is – szintén szigorú 
protokoll szerint folytatják működésüket az eddig megszokott 
rendben és formában. Valamennyi épületbe a belépés kizáró-
lag védőmaszk használatával, testhő mérését és kézfertőtlenítést 
követően lehetséges csak.
Hangsúlyozni kell, hogy minden korlátozó intézkedés kizárólag 
a közösség védelmét szolgálja, meghozataluk minden esetben az 
arányosság és a legszükségesebb mérték elvét követik.
Továbbra is él az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ 06 
20 8015018-as krízistelefonszáma, melyen segítséget kérhetnek 
az arra rászorulók. Az intézmény munkatársai az ebédkiszállí-
tás mellett a gyógyszerkiváltásban, a bevásárlásban vagy a postai 
csekk befizetésében is segítséget nyújtanak.
Az orvosi rendelő telefonszámai: 62/260-012 (Dr. Sziebig Géza 
rendelője)

Háziorvos telefonszáma:+ 36 20/9705-821 (Dr. Sziebig Géza)

Körzeti nővér telefonszáma:+ 36 20/823-2507 (Oláh Andrásné)
Az orvosi rendelő telefonszámai: 62/260-036 (Dr. Bittó Csaba 
rendelője)

Háziorvos telefonszáma:+36 20/929-2188 (Dr. Bittó Csaba)
Fogászat: Bejelentkezni a 06/30-779-1312 számon lehet, akár 
rendelési időn kívül is.

Gyógyszertár telefonszáma: 62/260-015
Gyógyszerész telefonszáma: +36 20/318-6708 (Végh Imre)

Elkezdődött az új járdák építése
A Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása keretében, a járdák felújítására 
is nyert Apátfalva Község Önkormány-
zata pályázatot 15 millió forint összeg-
ben. Járdák épülnek a Dózsa György, a 
Szabadság és a Damjanich utcán közel 
800 méter hosszban. Az érintett három 
utcában a járdák rossz műszaki állapo-

túak, a gyalogos közlekedést veszélyez-
tetik. A felújítással egységes térköves 
burkolatú járda épül. A beruházáshoz 
a start közmunkaprogramban készített 
térköveket használják. A munkát szep-
tember 21-én kezdte el a kivitelező. Ter-
mészetesen tudjuk, hogy nagyon sok 
járdaszakaszt kellene felújítani, ezért to-
vábbra is pályázunk, ill. a járdaépítési tá-

mogatást igényelheti, aki vállalja, hogy a 
saját ingatlanjuk előtti közterületen lévő 
járda felújítását saját maguk elvégzik. 
Részükre az Önkormányzat a járda fel-
újításához szükséges térkövet és szegély-
követ biztosítja. Az elmúlt években több 
mint 10 km járda épült a településen.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Helyi közösségek fejlesztése
Folytatódik a TOP-5.3.1-16-CS1-2017 
-00009 „Helyi közösségek fejlesztése Apát-
falván és Magyarcsanádon” elnevezésű pá-
lyázat megvalósítása. Ennek keretén belül 
2020. szeptember 17-én részvételi fórumot 
tartottunk az Apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központban. A jelenlévőkkel 
ismertettük a pályázat miértjét, az eddig 
megvalósult programokat és az elkövetke-
ző időszak rendezvényeit.
Szomszédolás címmel biciklitúrát szervez-
tünk Apátfalváról Magyarcsanádra 2020. 
október 2-án. A résztvevőket pogácsával 
és ásványvízzel kínáltuk az induláskor és 
örültünk, hogy a fiataloktól az idősebb 
korosztályig szép számmal eljöttek. Az 
időjárás is kedvezett nekünk, így kellemes 
napsütésben tekerhettünk át a szomszédos 
településre. Magyarcsanádon Ficsór János 
közösségfejlesztő volt az idegenvezetőnk, 
aki megmutatta a 2016-ban átadott mű-

velődési házat és könyvtárat. Ezt követően 
a szerb pravoszláv templomot tekinthet-
tük meg. Igazi kuriózumnak mondhatjuk 
ezt, hiszen nem minden nap nyerhetünk 
betekintést a templom belső terébe és néz-
hetjük meg a díszes ikonfalát. Itt Popovics 
Krisztián kalauzolt bennünket, aki mesélt 

a templom történetéről, szokásaikról va-
lamint elmodta, hogy a mai napig szer-
bül folynak a szertartások. Ezt követően a 
község fő terén néztük meg a Béke szobrot 
és kaptunk róla némi információt. Túránk 
végén pedig a Szent Gellért templomot 
nézhettük meg Nándori Gábornak kö-
szönhetően. Itt Vargáné Nagyfalusi Ilona 
ismertette a templom történetét. A vállal-
kozó kedvűek pedig 108 lépcsőfok megté-
tele után feljuthattak a templom tornyába, 
ahonnan csodás kilátás nyílt a környékre. 
Végül öt óra körül élményekben gazdagon 
indultunk vissza Apátfalvára.
Reméljük, hogy legközelebb, vagyis ok-
tóber 16-án is ugyanilyen kellemes dél-
utánnak lehetünk részesei. Ekkor ugyanis 
Magyarcsanádról jönnek hozzánk, de ide 
is nagyon szívesen várjuk az apátfalviakat!

Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Szalamia Lóránt
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BURSA Hungarica 2020.
A Képviselő-testület csatlakozott a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához. A pályázat ki-
írására 2020. október 01-ig kerül sor. A 
pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz 
2020. november 05-ig nyújthatják be a 
felsőoktatási intézmények hallgatói. A 
pályázó ösztöndíjra akkor jogosult, ha 
a családjában az egy főre jutó havi csa-
ládi jövedelemhatár az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét, 42.750,-Ft-ot, a pályázót 
egyedül nevelő szülő esetén pedig a két-
szeresét 57.000,-Ft-ot nem haladja meg.

„A” típusú pályázatot nyújthatnak be 
azok a települési önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali munkarend), alapképzésben, mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utol só évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

„B” típusú pályázatot nyújthatnak be 
azok a települési önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok, akik a 2020/2021. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy felsőfokú diplomával nem rendel-

kező, felsőoktatási intézményben még 
felvételt nem nyert, érettségizett pályá-
zók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. A „B” tí-
pusú pályázatra jelentkezők közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2020/2021. tanévben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben 
ténylegesen megkezdik.
A pályázathoz szükséges kérelem átve-
hető munkaidőben a polgármesteri hi-
vatalban Varga Györgynénél, illetve le-
tölthető a www.emet.gov.hu internetes 
oldalon.

Iskolai életünk.
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”

Eltelt egy hónap az iskolából. Az előző félév 
hónapjai után, bár nem online, de különle-
ges biztonsági intézkedések mellett folyta-
tódott az iskolai tanulás. Az intézkedések, 
amiket bevezettünk az intézményünkben, 
érinti az ebédeltetés rendjét, a folyosón és 
az udvaron történő maszk használatot, a 
kézfertőtlenítők folyamatos használatát, a 
bejáratoknál történő lázmérést, a kesztyűk 
használatát rajz, testnevelés és informatika 
órákon, a gyermekek korosztály szerinti 
elkülönítését. Kialakításra került egy kü-
lön tanterem arra a célra, ha vírusgyanús 
személy lenne az iskolában. Köszönettel 
tartozunk az önkormányzatnak, hogy se-
gítséget nyújtottak a lomtalanításban.
Új kollégák is érkeztek az intézményünkbe. 
Dobra Bernadett, aki az első osztályban 
lett tanító, Molnár Fanni Iringó, aki kémia 
tantárgyat fog tanítani a felsősöknek, és 

Szalma Mária, aki a második osztályban 
lett tanító. Megújult a távolugró árok és 
a gyerekek által közkedvelt homokozó is. 
Köszönjük az önkormányzatnak az ebben 
nyújtott segítséget.
Megtartottuk az év elején esedékes szülői 
értekezleteket. A pedagógusok elmondták 
az idei év rendjét, a különleges biztonsági 
intézkedéseket. Mivel az iskola területére 
nem jöhetnek be a szülők így az Apátfal-
vi Faluház biztosította számunkra a helyet. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a segítségért.
Bemutatkozott intézményünkben a Ma-
kó Művészeti Iskola új vezetője Rónai 
Dániel, aki beszámolt terveiről az isko-
lánkkal kapcsolatban. Ebben az évben is 
folytatódik a már megkezdett hangszeres 
zenetanulás. A gyereknek lehetőségük van 
osztályokra lebontott rajzszakkörre járni, 
ahol az elkészült alkotásokat terveink sze-
rint egy kiállításon tekinthetik majd meg 
az érdeklődők.

Szeretnénk megköszönni a szülőknek, 
hogy a jelenlegi helyzethez rugalmasan 
alkalmazkodtak, kéréseinknek maradék-
talanul eleget tettek. Kérjük, hogy foko-
zottan figyeljenek gyermekük egészségere!

 
Simon Hajnalka 

megbízott igazgató
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Búcsú Apátfalván
Az apátfalvi Szent Mihály templom búcsú-
jának összefoglalója:
„Apátfalva, Szent Mihály arkangyal tisz-
teletére felszentelt római katolikus templo-
mának hagyományos búcsú ünnepe, szep-
tember 26-án került megtartásra. Temp-
lomunk védőszentjének választott Szent 
Mihály alakja az oltárképen is megjelenik, 
ahol a sátán letiprásának ominózus jele-
netét láthatjuk. A búcsús szentmise szóno-
ka és főcelebránsa főtisztelendő Jánosi Gel-
lért székelyvarsági plébános, ezüstmisés 
atya volt. Nemcsak az apátfalvi, hanem 
a környező településekről megjelent hívek 
nagy számban való részvétele is mutatja, 
mennyire fontos és jeles nap ez egy telepü-
lés életében. A szentbeszédet és szentáldo-
zást követően az idő is kedvezően alakult, 
így a már hagyományossá vált körmenet 
is megtartásra kerülhetett. A Nepumuki 
Szent János szobornál Szentségi áldásban 
részesítette a híveket Gellért atya, majd a 
templomba visszaérve, a befejező szertar-

tás keretében 25 éves papi jubileumát ün-
neplő főcelebránsunk ezüstmisés áldásban 
részesítette a megjelenteket. A himnuszok 
eléneklését követően szeretetvendégség 
vette kezdetét a Szent Mihály templom 
előtt. A templombúcsú az apátfalvi katoli-
kus hívek egyik jeles napja és mint tudjuk, 
a szentmisén való részvétel Jézus baráti 
meghívásának elfogadása, így köszönet-
tel tartozunk mindenkinek aki megjelent, 

köszönet a közreműködő személyeknek és 
mindazoknak, akik munkájukkal hozzá-
járultak az ünnep megvalósításához. Kü-
lön köszönjünk Gellért atyának, hogy a 
jelen pandémia okozta nehézségek ellené-
re a meghívást elfogadta, ezúton kíván-
juk az Úr Jézus Krisztus áldását további 
szolgálatára.”

Jánosi Szabolcs atya

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ 
Kerékpározással a mellrák ellen

Október  a mellrák elleni küzdelem hó-
napja. Világszerte és Magyarországon is 
ebben a hónapban számtalan rendezvény-
nyel hívják fel a figyelmet a mammográfiai 
szűrővizsgálatok fontosságára.
Így teszünk mi is  az október 16-án pénte-
ken 14 órakor „Kerékpározással a mellrák 
ellen” szlogennel megrendezésre kerülő 
jelképes biciklitúrával. 13.30-tól kezdődik 
a regisztráció a faluház előtt. 
Kerékpározók útvonala: Faluház, Temp-
lom u. Kereszt u. Széchenyi u..Kölcsey u. 
Templom u. Faluház. Várjuk az anyukákat 
babakocsival egy léggömbös sétára, mely-
nek útvonala Faluház, Hajnal u.  Széche-
nyi u. Hunyadi u. Faluház.
Az útvonalat rózsaszín szalaggal jelöljük 
ki. Mindenkit  regisztráltunk és mellrák 
elleni küzdelmet szimbolizáló rózsaszín 
szalagot tűzünk ki. 

A rendezvényünk résztvevői között aján-
dékokat, köztük az önkormányzat által fel-
ajánlott 2 db ajándékkosarat sorsoltunk ki, 
miután visszaértek a biciklitúráról. Fődíj 
egy kerékpár, ami a szűrésen részt vevők 
között lesz kisorsolva.
Minden szűrésen résztvevőt, szimpati-
zánst, támogatót szeretettel várunk!

BABA-MAMA TORNA indult a Sportcsar-
nokban kéthetente a páros heteken csü-
törtökön 10 órától  Sajtos Renáta gyógy-
tornász vezetésével. Az anyukák és csecse-
mők közösen vesznek részt az átmozgató 
tornában. Nagyon élvezték a csöppségek 
a közös mozgást az eddigi foglalkozáso-
kon. Továbbra is várjuk a mozogni vá-
gyókat. Hozz magaddal plédet a babának 
polifómot magadnak, és törlőt-fertőtlení-
tőt a nagy labdák áttörléséhez, melyet mi 
biztosítunk.

A BABUSGATÓ foglalkozásokat új idő-
pontban, minden kedden 10 órától tartja 
a Faluházban Tariné Tóth Hajnalka . Vár-
juk a babákat a zenés-énekes-mozgásos 
programra.

Folytatódik az ÁTMOZGATÓ TORNA, 
amely továbbra is hétfőn és csütörtökön 
16.30–17.30 között lesz. A hétfői torna a 
FALUHÁZBAN lesz megtartva, a csütör-
töki a SPORTCSARNOKBAN. Lassan két 
éve működik ez a csoport, melybe minden 
korosztályt várunk szeretettel.

Kérjük, hogy a Tanácsadóba előzetes te-
lefonos egyeztetés után csak egészségesek 
jelenjenek meg státusz vizsgálatra, védőol-
tásra, várandós gondozásra. Kérjük min-
denki viseljen szájmaszkot !
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Száz mázsa csemegekukoricát 
osztottak szét Apátfalván

Mindenki annyi vihetett belőle, amennyit csak akart. Az Apátfal-
vi Búzakalász Kft. akart így örömöt szerezni a helybélieknek az 
extra minőségű, helyben termett, s reggel vágott csemegekuko-
ricával. Az óvodások, iskolások és az idősek otthonában étkezők 
ebédre főve kapták.
Száz mázsa csemegekukoricát osztottak szét ma délelőtt 10 és 
délután 1 óra között az Apátfalvi Búzakalász Kft. jóvoltából a 
községháza udvarán az helyi önkormányzat segítésével.
A mezőgazdasági cég ma vágta le a csemegekukoricát, melyet 
pótkocsival szállítottak a helyszínre.
– Az Apátfalvi Búzakalász Kft. felajánlásaként kaptuk meg a több 
mint száz mázsa csemegekukoricát. Délelőtt tíz órára érkezett a 
polgármesteri hivatal udvarára, s attól kezdve folyamatosan osz-
totta ki az önkormányzat – mondta portálunknak Szekeres Fe-
renc polgármester. Hozzátette, hogy az adománnyal a mezőgaz-
dasági vállalkozás azt szeretné meghálálni, hogy számos apátfalvi 
földtulajdonos termőföldjén gazdálkodnak, de a földtulajdono-
sok mellett valamennyi helybélinek akartak kedveskedni.

– Folyamatosan érkeztek az emberek és mindenki annyi csemege-
kukoricát vitt, amennyire szüksége volt, nem szabtuk meg, hogy 

egy-egy ember mennyit vihetett. Beszéltem telefonon Vancsura 
Józseffel, az Apátfalván Búzakalász Kft. tulajdonosával, aki azt 
mondta, hogy örömöt szerettek volna okozni az apátfalviaknak 
– tette hozzá a polgármester.
Az extra minőségű csemegekukorica nagyon sok helybéli család 
tányérjára kerül majd mától főtt kukoricaként, így a helybéliek 
igazi helybéli terméket csemegézhetnek.
Apátfalván egyébként hagyománya van az ételek, termények, 
termékek osztásának, a start közfoglalkoztatási programban te-
nyésztett csirkéket évek óta a rászorulók és a nyugdíjasok kap-
ják meg, ahogy karácsony előtt szintén a közmunkaprogram-
ban nevelt sertésekből is készül disznótoros csomag, szintén a 
rászoruló családok és a nyugdíjasok ünnepét megkönnyítendő.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.

Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében – 
elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.

Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy 
megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája vállal

RUHAJAVÍTÁST, 
ZIPZÁRCSERÉT, 

NADRÁGFELVARRÁST, 
RUHAÁTALAKÍTÁST 
KEDVEZŐ ÁRAKKAL.

Lepje meg szeretteit különleges egyedi párnákkal, pó-
lókkal, melyeket többfajta nyomtatási eljárással tudunk 

díszíteni!

Rongyszőnyegek széles választékban, 
több méretben kaphatók.

Előrendelést is felveszünk. 

Aktuális árainkról érdeklődjenek üzemünkben!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája
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Emlékezés az ősökre
Embernek maradni a vérzivataros és nél-
külözéstől terhes időkben – ez az igazi hős 
ismérve. Otthonunk, Apátfalva sem szű-
kölködött ilyen hősökben.
Az apátfalvai emberek mindig híresek 
voltak a föld iránti szeretetükről és ar-
ról, hogy a földdel való munka első helyet 
foglalt el az életükben. Arról, hogy mi-
lyen is volt a világ a településen 1945 és 
1956 között, majd az azt követő időkben, 
egy régi apátfalvai család, a Sóki famí-
lia egyik leszármazottjával, Farkas 
Ilonával beszélgettünk.–Mindenki 
keményen dolgozott, még az asz-
szonyok is egymaguk szántottak-
vetettek, ha az élet rákényszerítette 
őket azzal, hogy megözvegyültek. 
Ilyen asszony volt Belez dűlőn a 
tanyai szomszédunk, Örzse án-
gyunk is, akinek a férje odamaradt 
a háborúban. A csanádi határban 
bivalyokkal szántották fel a termő-
földet, mindenki kivette a részét a 
munkából. Emlékszem, gyermek-
ként, ha a fiatalkorukról kérdeztem 
a nagyszüleimet, mindig csak azt 
hallottam, hogy sokat dolgoztak. 
Nem is értettem, miért nevetnek ki, 
mikor gyermekkoromban elvittek 
a Belez dűlői, még akkor meglévő 
tanyájukra szilvát szedni és én elő-
ször játszani akartam munka he-
lyett. – idézte fel Ilona korai emlékeit.–A 
mi családunk tagjai is mindig szorgal-
masan dolgoztak, de a gyarapodásnak a 
TSZ kampány vetett véget. Az 50-es évek 
téeszesítésével életforma változásra akar-
ták kényszeríteni a parasztságot. Egy kü-
lönleges értékrendet akartak elveszejteni, 
ami a földön alapult, de ez nem sikerült, 
bárhogy igyekeztek is. Az élet nem állt 
meg a belez dűlői tanyavilágban sem, 
ahol a nagyszüleim és további Sóki ro-
konnak volt tanyája. Voltak szabadkémé-
nyes és voltak nádfedeles tanyák, gyakran 
összegyűlt a rokonság. Tatám kast font, 
mamám kalácsot sütött és a szomszédos 
Sóki Andrásék tájékoztattak minket a hí-
rekről, mert ők fogták a Szabad Európa 

rádiót. Közben érlelődtek az 56-os ese-
mények is. – idézi a történetet a forrada-
lom előtti időszakról, Farkas Ilona.

A parasztságot sem kerülte el a lázadás 
szele

Bár a korabeli és a visszaemlékező hír-
adások is főként a fővárosi történéseket 
emelik ki, a vidéken élők, a parasztság 
1945-1956 közötti élete és a történelem 

folyásához kapcsolódó tettei korántsem 
elhanyagolhatóak. Sőt, munkájuk és az 
igazságba vetett hitük nélkül talán más lett 
volna a forradalom végkifejlete. Tudták ezt 
azok a műegyetemi diákok is, akik 1956. 
szeptember 22-én kiadták saját 22 pontju-
kat. „Követeljük a beszolgáltatási rendszer 
új alapokra fektetését és a termények oksze-
rű felhasználását. Követeljük az egyénileg 
gazdálkodó parasztok egyenrangú támo-
gatását.” – szólt a tízedik pont. Nem volt 
meglepő ez a követelés, hiszen tudták, az 
ország parasztságát kiszipolyozza a TSZ-
ek megalakítása és a kötelező terménybe-
szolgáltatás, ami gyakran szó szerint azt 
jelentette, hogy még a padlást is tisztára 
söpörték az utolsó szem gabonáért, így ez 

nyomós érv volt abban, hogy a parasztság 
is a forradalom mellé állt. – A beszolgálta-
tási rendszer kegyetlen lehetett, bár az élet 
produkált néha derűs pillanatokat. Mesél-
te anyukám, hogy a szülei azt mondták ne-
ki egy finom vacsora után, hogy túzokból 
készült az étel, amit ő boldogan elmesélt a 
tanító néninek. Később kiderült, hogy az a 
túzok az a kisborjú volt, amit másodikként 
vágtak le, pedig akkoriban a gazdának csak 
egyet lehetett, de enni, élni kellett. – me-

sélte el a családi anekdotát Farkas 
Ilona, aki arról is beszélt, hogy a fa-
lusi lakosság is a forradalom mellett 
volt és mindenki a saját lehetőségei 
szerint támogatta azt.–Sóki József, 
a nagyapám 56-ban két parasztko-
csit összekötött és az orosz tankok 
közepette vitte a tüzelőt a helyi pé-
keknek, hogy tudjanak a falu lako-
sainak kenyeret sütni. Ő így mutat-
ta meg bátor kiállását és emberségét 
azokban a nehéz időkben. – tudtuk 
meg a helyi hős unokájától.

Az igazságba és szabadságba vetett 
hitet semmi sem törheti meg

A rendszerváltás – hasonlóan az 
1956-os eseményekhez – ismét 
alapjaiban forgatta fel az évtizedek 
alatt kialakult életet. Sóki József ek-

kor megmutatta hosszú időn át féltve óvott 
kincsét, megmutatva a település lakosai-
nak, hogy a múlt ismerete nélkül nem le-
het megalapozni a következő generációk 
életét sem. – A nagyapám a rendszerváltás 
után elővette a pajtában, a szalma és a ku-
koricaszár alatt pihenő hintóját és a szom-
szédunk, Vígh Matyika segítségével lova-
kat fogott elé, majd került egyet a faluban. 
Azzal, ahogy hosszú időn át óvta azt a hin-
tót, és ahogy ismét megmutatta épségben, 
szimbolizálta minden ember dédelgetett 
hitét az elkövetkezendő igazságban és a 
szabadságban. – vallja Farkas Ilona.

Schweiczer Tímea Aina
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Kedves Olvasó!
Nagyon örülök, hogy ismét megosztha-
tom gondolataimat, azokkal akik szeretet-
tel olvassák soraimat!
Minden hónap közepe táján, már jön-
nek a gondolataim, amelyek gyor-
san változnak míg végül lecsendesedve 
megfogalmazódnak.
Az idő múlása egy örök érvényű törvény, 
amely magába foglalja az elmúlást, de 
hordozza a kíváncsiságot a jövőre tekint-
ve. Az október olyan színekben pompázik, 
amelyre rohanó világunkban talán már 
oda sem figyelünk. Láttuk ezt már né-
hányszor éveink során, de ember állj meg 
egy percre és a múló időben csendesedj el! 
Meg kell hallanunk a csend szavát, amely-
re mindig, de most különösen nagy szük-
ségünk van.
Október- Mindenszentek Hava- Októberi 
ájtatosság.
Október hónapban az októberi ájtatossá-
got, helyesebben a rózsafüzér- ájtatosságot 
végzik a hívek.
Mit jelent számunkra a rózsafüzér? Van-
nak, akik nem ismerik, mások csak egy 
szimbólumot látnak benne hiszen hány 
helyre elhelyezzük-lásd gépkocsikban. 
Több évszázada már a rózsafüzér a hívek 
közkedvelt imájává vált.
II. János Pál pápa 2002-ben közzétett 
apostoli körlevelével és Rózsafüzér Évének 
meghirdetésével új lendületet adott ennek 
az ima gyakorlatnak. 
Én még emlékszem gyerekkoromból, ami-
kor idős nénik úgy jöttek a szentmisére, 
hogy kezükben volt az imádságos könyv 
és a rózsafüzér.
Az igazi szép népviseletbe öltözött lányok 
és asszonyok kezében ott volt amikor mi-
sére mentek. Régen elsőáldozáskor és bér-
málkozáskor rózsafüzért és imádságos 
könyvet- Hozsannát kaptak a szentségben 
részesülők.
A rózsafüzér magában hordozza oly ked-
ves imának az egyszerűségét és egy cso-
dálatos kegytárgyat. A rózsafüzér mint 
ahogyan nevében is hordozza kegytárgy. 
Formátumában mind egyforma, de kidol-
gozásában legegyszerűbbtől a legdrágáb-

big kivitel megtalálható.
Régen a zarándoklatokról és búcsúkról ró-
zsafüzért hoztak ajándékba, amelyet meg-
szenteltettek és buzgón végezték imáikat. 
A koporsóban a halott mellé útravalónak 
ott volt egy rózsafüzér. Az én kedves olva-
sóm a Szentföldről származik és rózsafá-
ból van, egy kicsit megkopott, de még nem 
eléggé!
Mindenkinek ajánlom, hogy vegye elő mi-
nél gyakrabban a rózsafüzérét, ha nincs ve-
gyen és kérjen segítséget az imádkozáshoz.
Vannak helyzetek amikor szívesen imád-
koznánk a rózsafüzért, de nincs nálunk. 
Ez ne legyen akadály hiszen a tíz ujjunkkal 
követhetjük a tizedeket. Én először ezt Ka-
tona püspök atyától hallottam, amikor egy 
Szicíliai élményét elmesélte.
A hónap folyamán a szentmisék előtt fél 
órával a hívek közösen végzik majd a ró-
zsafüzér imádságot. Minden egyházköz-
ségben rózsafüzér társulatok működnek, 
tagjaik minden nap imádkozzák ezt a cso-
dálatos imát. Nagyon sok szég dolgot le-
hetne itt még leírni. 
Október elsején Lisieux-i Szent Teréz
Kis Szent Teréz így is szokták emlegetni. 
Rövid élete során olyan gazdag példával 
rendelkezett, amely sok embernek meg-

érintette a lelkét.
Legnagyobb bizonyítékok egyike hogy Te-
réz anya a karmelita szerzetesnő után vá-
lasztotta új életének kezdetén az új nevét.
Október 4-én Assisi Szent Ferenc
Óriási egyéniség volt, de adott időben 
kevesen értették meg. Mindenről lemon-
dott pedig vagyonos családból szárma-
zott. Gondolkozzunk el nekünk a mai 
napjainkban miről kellene, vagy kell le-
mondanunk? Megértjük e, hogy az a” kis 
lemondás” hogyan szolgálja személyünk 
és környezetünk hasznát!
Kapisztrán János akinek keresztesei eldön-
tötték a nándorfehérvári csatát szintén fe-
rences volt. 
A szent nyomában kelt nagy vallási, társa-
dalmi és kulturális átalakulás a középkor 
egyik legnagyobb korszaknyitó alakjává 
avatta őt.
Október hetedikén Rózsafüzér Királynője 
ünnepe –Szent Olvasó ünnepe
Október hónapban még nagyobb buzga-
lommal imádkozzuk a rózsafüzért.
Október 8-án Magyarok Nagyasszonya
1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte 
amikor a magyarság ezer éves fönnállását 
ünnepelte és már közel 900 éve Mária or-
szágának vallotta magát, amióta Szent Ist-
ván az ő országát a Szűzanya oltalmába 
ajánlotta.
Október 15-én Avilai Szent Teréz
Hosszú út vezetett addig még eljutott a 
misztikai élet igazi nagy tanításaihoz. 
Imádságos élményeit páratlan részletes-
séggel, pontossággal és szemléletességgel 
tudta leírni. Spanyolország második vé-
dőszentje, Kármel anyja, írásaival pedig a 
nagy imádkozók mestere.
Október 18-án Szent Lukács Evangelista 
ünnepe Missziós Vasárnap
Lukács Pál Apostol útitársa, megtéré-
se előtt pogány orvos volt. Evangéliu-
mát „szegények evangéliumának” szokták 
nevezni.
Lukács az orvosok és kórházak, fürdők je-
les védőszentje.

(Folytatás a 20. oldalon.)
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Hazánkban az ő nevét viseli a budai Lu-
kács-fürdő és kórház, amelyet az irgalmas 
rend alapított.
Két kiemelkedő szent életű pápára is em-
lékezünk ebben a hónapban. Október 11-
én XXIII. János páp, aki idős kora ellené-
re összehívta a Vatikáni Zsinatot, amely 
számos új elemet hozott, pl.: anyanyelven 
végzett szentmise, a pap a szembe oltáron 
végzi a liturgiát, amit mi hívők leginkább 
érzékelünk.

Október 22-én II. János Pál pápára em-
lékezünk. Ebben az évben ünnepelte az 
egyház 100. születésnapját. Ő volt az első 
pápa aki legtöbbet utazott a világ külön-
böző tájain élő híveihez. Magyarországra 
is kétszer ellátogatott. Az ifjúságot min-
dig kiemelt szeretettel figyelte, mint a jövő 
generációját.
A járványügyi helyzet miatt mindig figyel-
jünk a hirdetésekre! Tartsuk be azokat a 
szabályokat, amelyeket az egyházi és álla-
mi vezetők kihirdetnek!

Ebben a hónapban már a vége felé készül-
jünk arra, hogy megemlékezzünk halot-
tainkról. A temetőben figyeljünk a rend és 
a tisztaság betartására! A hirdetésekben a 
Plébános úr elmondja a misék és a szer-
tartások időpontját.
Nagy szeretettel imádkozzuk a rózsafüzért 
és imáinkat ajánljuk fel szeretteinkért és 
egymásért!
Jó egészséget kívánva!

dr. Langó Julianna

Kedvelik a kismamák 
az apátfalvi Babusgatót

Minden héten várják a kismamá-

kat és óvodása korúnál fiatalabb 

gyermekeiket az apátfalvi faluház 

Babusgató rendezvényére.

Ez annyira népszerűvé vált, hogy a koro-
navírus veszélyhelyzet első tavaszi fordu-
lója idején, bár a faluház is zárva volt, tu-
domásunk szerint akadt olyan édesanya, 
akinek csak útközben esett le, hogy fö-
löslegesen etette, öltöztette fel gyermekét, 
nincs foglalkozás.
– Idén február közepén kezdődtek a Ba-
busgató foglalkozás, mégpedig azután, 
hogy összebeszéltünk az apátfalvi védő-
nőkkel és az Önkormányzattal. A Babus-
gató nevet én adtam neki – mondta ér-
deklődésünkre a foglalkozásokat vezető 
Tariné Tóth Hajnalka. – Ezekre a foglalko-
zásokra a 0-3 éves korú gyerekeket várjuk, 
azaz azokat, akik még nem járnak közös-
ségbe, azaz sem a bölcsődébe, sem az óvo-
dába – tette hozzá a foglalkozásvezető. S, 
hogy mit is csinálnak a gyerekek(kel) ezen 
alkalmakkor?
– Az volt a szempontom, hogy a magyar 
gyermekdalokat, az egyik legismertebb 
magyar hangszerünk, azaz a citera segítsé-
gével ismertessem meg velük és természe-
tesen az anyukákkal is. A gyermekdalokat, 
gyermekmondókákat ezen a hangszeren, 
illetve furulyával, illetve ritmuskeltő hang-
szerként botütésekkel kísérem. A foglal-
kozásokon mondókázunk, ölbéli játéko-

kat játszunk. Ez utóbbiak közé tartozik a 
lovacskázás, a ringatás. Az a lényeg, hogy 
meglegyen a testi kontaktus az édesanyák 
és a gyermekeik között – avatott be a rész-
letekbe Tariné Tóth Hajnalka. A pandémia 
miatti kényszerűségből sokáig szünetelő, 
de nemrégiben újraindult foglalkozások 
meglehetősen népszerűek, igaz a résztve-
vők létszáma, főleg az időjárás miatt in-
gadozik, eső esetén kevesebben voltak. A 
létszám 5-6-től 17-18-ig változott eddig 
de jellemzően 10-12-ő körüli. A babák és 
az anyukák a faluház könyvtárában a dísz-
polgárok fala előtti szőnyeges részt fog-
lalják el, hiszen van olyan baba, aki olyan 
kicsi, hogy őt az édesanyja még kézben 
tartja, de a nagyobbak közül vannak, akik 
már másznak, ülnek vagy éppen totyogva 

próbálják felfedezni a világot.
Tariné Tóth Hajnalka színes játékokat is 
elvisz egy-egy foglalkozásra, mely a ba-
bák kedvencével, a buborékfújással zárul. 
– Ezt nagyon élvezik a babák, csodálattal 
nézik a színes buborékokat – mondta Ta-
riné Tóth Hajnalka, foglalkozásvezető, aki 
nem titkolta, hogy őt is lelkesíti a résztve-
vők létszáma, s azt, hogy az anyukák és a 
babák szeretnek a foglalkozásokra járni. 
A foglalkozásokon résztvevő anyukák ta-
pasztalatokat is cserélnek egymással.
A községi önkormányzat egyébként teljes 
mellszélességgel támogatja a Babusgatót, a 
helyszínt is biztosítva hozzá.

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

(Folytatás a 19. oldalról.)
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Kenutúrát szervezett 
az apátfalvi önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzata rend-
szeresen szervez túrákat a Maroson, és 
szeptember 12-én ingyenes kenutúrát 
szervezett, amire 40 fő jelentkezett. A 
résztvevők között volt, Szekeres Ferenc 
polgármester is, aki elmondta a mai tú-
ra is nagyon jól sikerült és minden részt-
vevő rengeteg élménnyel gazdagodott. 
A kenuzás után Apátfalva Község Ön-
kormányzata egy finom ebéddel ven-
dégelte meg a résztvevőket. Joó Zoltán 
túravezető a Rádió 7-nek elmondta: eb-
ben az időszakban, vagyis augusztusban, 
szeptemberben, illetve október elején a 
legalkalmasabb erre a folyó. Hozzátette: 
Nagylaknál szállnak vízre a túrázók és 
2,5-3 óra alatt szép lassan visszaeveznek 
Apátfalvára. A túravezető kiemelte: nem 
csupán a vízállás a megfelelő ilyenkor, 
hanem a folyóparti fák, a táj most a leg-
szebb, emellett homokpadok is tarkítják a 

medret, ahol ki is kötnek egy kicsit meg-
pihenni. Joó Zoltántól megtudtuk: fontos, 
hogy szakavatott vezetővel vágjon neki 
mindenki egy ilyen túrának. Sokan nem 
is gondolják, milyen veszélyes folyó is a 
Maros. Most az alacsony vízállás miatt 
néhol alig 40 centiméteres, de hirtelen 

pedig több méter mély is lehet. A sodrása 
is igen kiszámíthatatlan, ezért szükséges, 
hogy a kenuzás előtt mindenki hallgassa 
meg és vegye komolyan azt, amit a túra-
vezető mond.

(Rádió7, 
Kormos Tamás)
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Tekerj Edóval!
Nagy sikert arat Apátfalván a Spinning, hiszen az 

elmúlt 2 hónapban nagyon sok új bérletet vál-

tottak a biciklizés kedvéért, ami azt jelenti, hogy 

heti 2 órában Simonné Lőrincz Edith szakedző 

segítségével tekerhetnek!

A bérlet feljogosít a konditerem és a biciklik korlátlan fel-
használására. Ha érzel magadban elég motivációt, esetleg a 
mindennapi stresszt oldanád akkor jelentkezz a sportcsar-
nokban Varga-Jani Ildikónál.
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LAKOSSÁGI HIBA-
BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatéko-
nyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a 
közterületeinket érintő javítással, hi-

baelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és 
az Apátfalvi Gazdakör szervezésében

ingyenes tájékoztató előadásra kerül sor
Az előadás időpontja:

2020. november 3. (kedd) 17 óra

Az előadás témái: 

VP pályázatok (Mg.-i kisüzemek 15 ezer Euró, kertészet) 
Kárenyhítési kérelem benyújtása novemberben 
Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó köte-
lezettségek, aktualitások, szabályozási háttér és határidők 
A Kölcsönös megfeleltetés előírásai, Nitrát adatszolgáltatás, 
Talajmintavétel, Laborvizsgálat, TGT, Kamarai tagdíj

Előadók:

Kozák Nóra, falugazdász 
Fehér Attila, biztosításközvetítő falugazdász

Az előadás helye:
Apátfalva Művelődési Ház
Templom utca 57.

Minden érdeklődő gazdálkodót tisztelettel hívunk és várunk!

Köszönjük!

A könyvtár színpadjának szőnyege gyönyörű tiszta! Porszí-
vó–felületelőkészítő–kefe–szőnyegtisztítógép! Főként a Ba-
busgató miatt örülünk, amikor a babák kúsznak másznak. 
Most már a tiszta szőnyegnek köszönhetően itt lesz meg-
tartva a babamasszázs is. Hálás köszönet Varga Csabának 
az önkéntes közösségért végzett önzetlen munkájáért!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Nyári olvasás 
kihívás 

eredménye
2020-ban, a nyár folyamán a könyvtárban „Nyári olvasás ki-
hívás” című programot hirdettünk. A játék lényege az volt, 
hogy a könyvtárba látogatók ajándék könyvjelzőt kaptak, 
amit minden könyvtári látogatáskor hoztak magukkal, és 
egy-egy pecsétet kaptak rá. Az olvasók feladata a pecsétek 
gyűjtése volt. A játékkal az olvasást szerettük volna népsze-
rűsíteni. A legtöbb pecsétet összegyűjtött olvasók kisebb 
ajándékokat kaptak köszönetképpen. Az első helyezést Fe-
renczi Sándorné érte el, a másodikat Bodrogi Ágnes, a har-
madikat Szecskó Ádám. 

Gratulálunk nekik!



2020. október24 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Megnőtt a gyermekvállalási kedv településünkön, 

ebben az évben már 23 kisbaba született. 2018-

ban döntött arról a képviselő-testület, hogy min-

den újszülött 40 ezer forint értékű készpénzes bé-

bikötvényt kapjon. Szekeres Ferenc polgármes-

ter és Kiszely János Pálné alpolgármester asszony 

2020.09.25-én négy kislányt köszöntött, szüleiknek 

az önkormányzat ajándékát vitték el. 

Elsőként Sápos Eszter Máriát és szüleit, Vass Ildikó Annát és 
Sápos Attila Istvánt látogatták meg. A kis Eszter Szegeden 2020. 
július 15-én 2830 grammal és 40 centivel ötödikként érkezett a 
családba. Az anyuka elmondása szerint az édesapa a legnagyobb 
segítség. A kicsi Eszter nagyon jó baba különösen a testvére Ildi-
kó szeret vele foglalkozni. Több gyermeket már nem szeretnének.

Ábel Csilla Nóra Hódmezővásárhelyen született 2020. június 30-
án, Jakabovics Anett Elvira és Ábel Gyula 3. gyermekeként. Anett 
elmondta nekünk, hogy a legtöbbet az apuka segít, de az újszülött 
testvérei is kiveszik a részüket. Rendszeresen járnak a Babusgató-
ra, a Baba-Mama tornára és még a Baba masszázsra is. A kapott 
támogatásból zenélő forgót fognak vásárolni a kicsi Csillának, hi-
szen nagyon aktív baba. Az idei év a születésről szólt nekik, a jövő 

év pedig a ballagásokról. A járványhelyzet miatt Csilla kereszte-
lőjét 2021-ben szeretnék megtartani. 

Harmadikként Toto Tamarát köszöntötték. Tamara 2020. au-
gusztus 25-én jött a világra 2500 grammal és 45 centivel. Szülei 
Totoné Farkas Ramóna és Toto József Attila elmondása szerint az 
újszülött nagyon jó étvágyú baba, az éjszakákat még nem alussza 
át. Ramónának a legnagyobb segítség az anyukája és a párja. Ta-
mara másodikként érkezett a családba a 3 éves Toto Raul Nikol-
ász mellé. Újabb kisbabát nem szeretnének.

Az önkormányzat a Göbölyös családnál is járt. Göbölyös Linett 
Hódmezővásárhelyen 2020. augusztus 19-én látta meg a nap-
világot, 2930 grammal és 47 centivel Restás Laura és Göbölyös 
Ferenc első gyermekeként. Az anyuka elmondása szerint a pici 
nagyon jó kisbaba – eszik, alszik. A családban mindenki segít a 
kisbaba kerül. Szeretnének járni a Babusgatóra és a Baba-Mama 
tornára is, ha a pici betölti a kéthónapos kort. Pár év elteltével 
szeretnének Linettnek egy fiú kistestvért. 

Varga Alexandra


