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APÁTFALVÁN JÁRT LÁZÁR JÁNOS
Apátfalván és Magyarcsanádon járt
a térség országgyűlési képviselője, hogy a fejlesztési lehetőségekről
egyeztessen a polgármesterekkel.
Július 23-án két kiváló polgármesterrel,
az apátfalvi Szekeres Ferenccel és a magyarcsanádi Farkas Jánossal az élhető
vidékről, az ezt támogató pályázatokról,
lehetőségekről egyeztettünk. – Legyen
tisztességes munka és tisztességes bér, legyen helyben minőségi közszolgáltatás,
legyen magas színvonalú, minőségi oktatás, legyen magas minőségű óvodai és
bölcsődei ellátás! – írta közösségi oldalán
Lázár János, aki szerint többek között ezt
jelenti az élhető vidék. Hozzátette: Nem
járhat alacsonyabb szintű szolgáltatás egy
vidéki polgárnak, mint egy budapestinek!
Cikk: www.makohirado.hu

MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfalvi Szent Mihály
Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az Állam- és
Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó
ünnepi szentmisére és települési ünnepségre.
Helye: Szent Mihály Római Katolikus Templom
Ideje: 2021. augusztus 20. (péntek)
Ünnepi szentmise kezdete: 9.00
A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános úr
Települési ünnepség kezdete: 9.45
Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné alpolgármester asszony
Új kenyér megáldása, Szent István Király szobrának megkoszorúzása
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2021. július 16-án újabb négy újszülöttet köszöntött Szeke- két hét volt, mikor elkezdett forogni, mászni. A kapott 40 ezer
res Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné alpolgármes- forintos támogatásból bébikompot vagy etetőszéket szeretnéter. Egy-egy kisebb település fennmaradása érdekében az nek vásárolni.
az egyik legfontosabb, hogy megfelelő számú gyermek szülessen. Minden apátfalvi újszülött 40 ezer forint készpénzes
támogatásban részesült. A szülőknek virággal, édességgel
és borral kedveskedett az önkormányzat.

Harmadikként Janovics Kamilla Noémit köszöntötték. Kamilla
2020. november 13-án pénteken született Koszta Noémi és
Janovics Dávid negyedik gyermekeként. Az anyuka megosztotta
velünk, hogy nagyon jó kislány, a fogzási időszakot is jól viselte.
Elsőként Ludányi Mártont és szüleit, Sziklai Orsolyát illetve Legjobban a testvéréhez, Milánhoz (9 éves) húzódik, ő a legnaLudányi Bálintot látogatták meg. Marci 2020. október 29-én szü- gyobb segítség is. A szülők csodának tartják, hogy a három fiú
letett Szegeden 4450 grammal és 52 centivel. A szülők elmondása mellé egy kislány érkezett a családba. A kapott támogatásból mind
szerint barátságos, érdeklődő és „musicalis” baba, imádja a zenét. a négy gyermek számára vásároltak. Több gyereket nem terveznek.
Bálint megosztotta velünk, hogy a kis Marci nem igazán viseli
jól a meleget, inkább hidegpárti, mint a szülei. Újabb babát majd
szeretnének a későbbiekben. Úgy gondolják, hogy mindenféleképp jó, ha egy gyermek testvérrel nő fel.

Az önkormányzat Marosvölgyi Tamást is meglátogatta, aki 2020.
szeptember 27-én született Hódmezővásárhelyen 56 centivel és
4600 grammal. Tamás elsőként érkezett a családba Marosvölgyiné Deák Viktória és Marosvölgyi Sándor gyermekeként. Viki
Hős Zsombor Árpád Hódmezővásárhelyen látta meg a napvi- elmondta, hogy apás szülés volt. Tomi nagyon jó baba, a fogzálágot 2020. december 13-án 4320 grammal és 55 centivel, Jani si időszakot is jól viseli. Az első 2,5 hónap volt nehéz a hasfájás
Andrea és Hős Árpád gyermekeként. Az anyuka elmondása sze- miatt. A szülők megosztották velünk, hogy Tomi már 9 hónapos
rint Zsombi körül a legnagyobb segítség nővére, a 16 éves Bogi. és 11 kilogrammos. A közeljövőben szeretnének újabb babát.
Nagyon nyugodt kisfiú, háromhónapos kora óta végigalussza az
éjszakát. Az elmúlt hét hónap legjelentősebb pillanata az utóbbi
Varga Alexandra
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. július 21-én
rendkívüli ülést tartott

is a rendezvényen való árusítás feltétele a
közterület-használati engedély megléte.
Apátfalva Község Önkormányzat Kép Apátfalva Község Önkormányzatá- viselő-testületének a közterület hasznának Képviselő-testülete Magyarország latáról és a közterület használati díjról
2021. évi központi költségvetéséről szóló szóló 3/2018.(I.30.) önkormányzati ren2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. delet 7. § 1. pontja alapján engedélyezéspontjára figyelemmel – az önkormányzat sel kapcsolatosan Apátfalva Önkormányműködőképességének megőrzése érdeké- zat Képviselő-testülete jogosult eljárni.
ben – támogatási igényt kíván benyújtani a 2021. évi települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására.

A képviselő-testület 9 közterület-használati engedély iránti kérelemben döntött.
 A képviselő-testület 2021. július
29-én tartotta soros ülését, amely zárt
ülés keretein belül zajlott. Az ülésen
önkormányzati tulajdonban lévő épület bérléséről és önkormányzati bérlakás
iránti kérelmekben döntött.

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK

 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Csongrád-Csanád
Megyei Önkormányzat részére, a „Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 kódszámú projekt keretében a közös megyei
arculat kialakításához az apátfalvi címer
használatát engedélyezi.
 Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont
szerinti a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra,
448 m³ kemény lombos fafajta szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához. A képviselő-testület vállalja a kemény lombos
fafajta esetében 1000 Ft/erdei m³+ÁFA,
maximális támogatás esetén 568.960 Ft
önrész biztosítását, a nyert szociális célú
tűzifa kitermelési helyéről Apátfalvára
történő szállítási költséget és a rászorulókhoz való eljuttatás költségét az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a 107060 egyéb szociális természetbeni
és pénzbeli ellátás kormányzati funkció
terhére.
 A XXV. Szent Anna Napok Apátfalván
2021. július 23-24-25-én került megrendezésre. Az előző évekhez hasonlóan idén

Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a
2021. második félévi magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:
2021. szeptember 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat 0,6%-os része. Tájékoztatjuk a vállalkozókat,
hogy az egyenlegértesítőt ügyfélkapun keresztül küldjük ki.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. július

SZÜLETÉS:
07.04.: Bíró Máté
Édesanyja: Korom Aranka
Édesapja: Bíró Sándor
Apátfalva, Templom u. 103.

HALÁLESET:
Botos Ferencné (Misku Erzsébet)
Apátfalva, Csokonai u.44. élt 61 évet
Daróczi Zoltánné (Kovács Éva)
Apátfalva, Béke u. 26. élt 57 évet

Kardos Mihály
Apátfalva, Szabadság u.20. élt 87 évet
Varga Ferenc
Apátfalva, Aradi u. 28. élt 71 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Deák Ágnes és Konkoly Sándor
Apátfalva, Liget utca 30.
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SINKA-KUPA 2021
XXV. alkalommal került megrendezésre az apátfalvi falunapok alkalmával a
Varga-Sinka József kispályás labdarúgó torna.
A tornán 6 csapat vett részt: Nyárfa
(Apátfalva), Varázslók (Apátfalva), Makói Roma Válogatott felnőtt, Makói Roma Válogatott ifi (Makó), Cenad (Románia), Nadlac (Románia) Ez a hat csapat
versengett a végső győzelemért két csoportban, hétfőtől- szombatig. A szép számú közönség rendkívül izgalmas és néha
parázs meccseket láthatott egész héten az
apátfalvi iskola műfüves pályáján, ahol a
futball játszotta a főszerepet. A torna végeredménye: 1. helyezett a Nadlac (Románia) 2. helyezett Cenad (Románia) 3. helyezett a Makói Roma válogatott felnőtt
csapata lett. A különdíjat a legsportszerűbb csapatnak Papp Ferenc, Varga-Sinka József lányának férje adta át a Varázslók (Apátfalva) csapatának. A legjobb
kapus különdíjat a Cenad kapusa, Cata
Constantin vehette át. A torna legjobb játékosa a romániai Nadlac játékosa Cálin
Sidowan lett. Köszönjük a csapatoknak a
részvételt, mindenkinek gratulálunk az
elért eredményekhez!

1. helyezett a Nadlac (Románia)

Varga-Jani Ildikó

Szeretném megköszönni Varga-Jani Ildikó sportszervezőnek, a torna lebonyolításában végzett kiemelkedő munkáját és
Jánosi Támásnak a lebonyolításban való
önzetlen segítségét.
Reméljük, mindenki jól szórakozott a 25.
Varga Sinka Kupán, Gratulálunk a csapatoknak, játékosoknak és nagy szeretettel
várjuk vissza őket!
Szekeres Ferenc
polgármester

2. helyezett Cenad (Románia)
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XX. Maros-Menti Nemzetiségi
Kulturális Találkozó

mányzat elnöke üdvözölte a rendezvényen
megjelenteket, aki beszédében kiemelte örülnek a jó együttműködésnek a helyi és kisebbségi önkormányzattal is. Céljuk a román kultúra megismertetése. A Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat nevében elnökük Raffai János
úr köszöntötte a megjelenteket.
A délutánt Nótár Mary énekesnő koncertje
nyitotta meg, akit a 2005-ben alakult mulatós formáció a Kredenc együttes követett. A
jó hangulatot tovább fokozta az új helyi formáció az Apátfalvi Roma folklór együttes.
Táncukkal és énekükkel szórakoztatták a közönséget. Köszönjük felkészítőiknek, Raffai
Viviennek és Bandor Csabának. A fellépők
sorát Váradi Olasz és fia fantasztikus énekprodukciója zárta.

Hagyományokhoz híven a XXV. Szent
Anna Napok pénteki délutánján, a
díszpolgárok sírjainak megkoszorúzását követően került megrendezésre, a
nemzetiségi kulturális találkozó.
Szekeres Ferenc polgármester nyitotta meg a
XXV. Szent Anna-napok, s egyben a XX. Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találkozó
programsorozatát. Apátfalva polgármestere köszöntőjében kiemelte: – Jó úton halad
az önkormányzat azon célkitűzése, hogy az
Apátfalván élő nemzetiségekkel együtt, a tradíciókat és a kultúrát tiszteletben tartva egy
színesebb, gazdagabb Apátfalvát építhetünk,
melyben számíthatunk egymásra és tisztelhetjük egymás értékeit. Majd Füvesiné Varga
Anikó asszony, a Román Nemzetiségi ÖnkorA felfokozott bulihangulat nem enyhült, hiszen a színpadon Raffai Vivien és Raffai János
Retro műsorral hívta táncba a jelenlévőket.
A bál során többféle zenei stílussal sikerült
a jókedvet fenntartani, köszönet érte Sztojkó Mihálynak, Gyöngyösi Róbertnek, Raffai
Jánosnak.
A szervezők nevében köszönjük minden fellépőnek, hogy színvonalas produkcióiikkal
megörvendeztették a közönséget. Köszönjük
az önkénteseknek és dolgozóknak, akik munkájukkal hozzájárultak a pénteki nap sikeréhez.
Fekete Irén

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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XXV. Szent Anna Napok
2021. július 24. szombat
2021-ben Apátfalva Község Önkormányzata 25. alkalommal rendezte
meg a Szent Anna Napokat. A szombati nap programjainak sora már kora
délután elkezdődött. A rendőrség előtti füves területen több mint 400 m²en felállított ugrálóvárak, óriáscsúszda és Euro jumping várta az oda kilátogató gyerekeket, 13 órától egészen este 8 óráig.
A Faluház nagytermében 16 órakor került sor egy hármas kiállítás megnyitójára. Csapó Jánosné kézimunkáit és a Kakas
Istvánné vezette apátfalvi Horgoló szakkör
munkáit bemutató tárlatot a faluház vezetője, Vargáné Nagyfalusi Ilona nyitotta meg. Puszta János „fényképezős ember”
pedig Joó Zoltán Pásztorélet című fotókiállítását méltatta. Ezúton is köszönjük
a kiállító személyeknek, hogy bemutatták
munkáikat, valamint Joó Zoltánnak, aki a
kiállított fényképeit Apátfalva községnek
adományozta.
17 órakor Szekeres Ferenc polgármester

úr köszöntötte a már szép számmal gyülekező nézőközönséget a Faluház előtt felállított rendezvénysátorban. Ezt követően
az apátfalvi csoportok bemutatkozásaként
a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar előadásában hallhatunk egy népdalcsokrot, majd a Pátfalvi Trió (Tariné Tóth
Hajnalka, Tóth Tamás, és Majoros Zoltán)
csapott a húrok közé. Őket követte Majoros Zoltán néptáncos előadása, akit Tariné Tóth Hajnalka kísért citerán. Végül a
Horváth Csabáné által vezetett apátfalvi
Hagyományőrző Csoport lépett színpadra, akiktől egy farsangi szokásokat felelevenítő előadást láthattak a kilátogatók.
Mindegyik produkció nagy sikert aratott a
nézők körében. Köszönjük a fellépőnek és
további sikereket kívánunk nekik.
18 órakor lépett színpadra az est első kiemelt fellépője, Tóth Andi. Elsősorban saját dalokat adott elő, de a műsor vége felé
felcsendült egy-két ismert sláger is. Egy
kis csúszással ugyan, de őt követte Szabó Ádám énekes, harmonikás fellépése. Ő
szintén saját dalok és ismert slágerek előadásával alapozta meg a jó hangulatot az

estének. Némi átszerelés után a 3+2 együttes élő koncertje következett. Az időközben több száz főre duzzadt közönségnek
a zenekar ismét egy fergeteges koncertet
adott. Az este az elmaradhatatlan utcabállal végződött, ahol is Csikota József és zenekara szolgáltatta a talpalávalót egészen
hajnali fél kettőig.
A szombati napon nemcsak a Faluházban
zajlottak az események, hanem az iskola műfüves pályáján is. 19 órakor került
lebonyolításra a Varga Sinka József kispályás labdarúgó torna döntője, amely a
romániai Cenad és Nadlac csapatai között
zajlott. A kupát idén a Nadlac csapat nyerte. Gratulálunk!
Köszönjük a kiállítók munkáit és a fellépő csoportok színvonalas szereplését.
Köszönjük az Önkormányzat és Faluház
dolgozóinak, Fekete Irénkének, a biztonsági embereknek és a polgárőrségnek, valamint a technikai és hangosító személyzetnek a kitartó munkáját.
Szalamia Lóránt
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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!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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XXV. Lovas nap

A XXV. Lovas nap hagyományosan felvonulással kezdődött és kisebb szélvihar kísérte egész nap. A felvonuláson Deszpot László és családja frissítővel kínálta a lovasokat. Jöttek fogatok
Csanádpalotáról, Kövegyről, Makóról,
Szegedről, Magyarcsanádról, Deszkről,
Csongrádról.
Ebéd előtt a D kategóriás verseny két fordulója zajlott le, igen magas színvonalon.
Közben 600 adag marha és birkapörkölt
főtt a lóversenyre kilátogatóknak. Mindkét pörkölt nagyon finom volt, dicséret a
szakácsoknak érte. Az első tombolasorsoláskor már sok-sok néző is megtisztelte
a rendezvényt a környező községekből is.
Köszönjük a sok tombolatárgyat, melyeket
támogatóink ajánlottak fel.
A délutáni fogatos versenyeken a lovasok
póni és nagyló kategóriában mérték össze
tudásukat. A hátas ügyességi verseny is jó
hangulatban telt. A lóversenyen jelenlévő
gyerekeknek Popányné Vaszkó Ágnes és
Simon Mihályné játszóházat tartott. Egész
nap sült a palacsinta, mindenki jóízűen fogyasztotta az összesen 30 kg lisztből sütött
finomságot. 5 óra lett mire az eredményhirdetésre került a sor, kiosztottuk a serlegeket és egyéb ajándékokat. A legnagyobb
izgalom a tombolahúzáskor volt. A sok
egyéb ajándék mellett nyulak, kecskék,
birkák és a főnyeremény csikó boldog gaz-

dákra találtak. A 25. Szent Anna Napok
harmadik napja is nagy részvétel mellett,
jó hangulatban telt.
A Lovasnap rendezője Apátfalva Község
Önkormányzata és az apátfalvi lovasok.
A Lovasnap támogatói:
Gazdakör, Román Nemzetiségi Önkormányzat, Mihaleczki Imre – patkolókovács, Hegyes Tibor – állatorvos, Polgárőrök: Langó Ferenc, Kardos Ferenc, Varga
István, Vígh Róbert, Kardos Bence. Szakácsok: Bán Zoltán, Baranyi László, Tóth Tamás, Gyenge Attila. Palacsintasütők: Ha-

luska Balázs és csapata. Palacsinta töltés:
Varga Andrásné, Kovácsné Veréb Anett,
Nagy Alexa, Veréb Márk, Pálya személyzet: Vígh Róbert, Szőke István, Nagy Attila,
Takács Tibor. Játszóház: Popányné Vaszkó
Ágnes, Simon Mihályné. Tombola árusítás: Költő Ildikó, Kurusa László, Szabó Renáta, Szalma Mária, Köszönjük a felvonuláson a zenekar munkáját Tóth L. Ferenc.
Veréb József, Antal Zoltán, Antal Jánosné, Antal József, Gyenge József, Bíró Sándor, Varga Zoltán, Varga Zoltán gátőr, Pópa György Mcs., Balogh-Víg Mihály, Gán
Miklós Mcs., Beke Mihály, Borsos Zsanett,
Faragó István, Mihalek Attila, Vass Mihály, Kiss és fia Kft. Makó, Szalamia János,
Korzó fagyizó Makó, Csanád horgásztó,
Deszpot László és családja, Fazekas István,
Kardos Ferenc, Paku József, Czagány Gazdabolt, Vígh Antal, Czigeldrom ABC, Varga ABC, Joó Csaba Makó, Szilvási Gábor,
Kakas Istvánné, Molnár Imre, Borbélyné
Antal Edit, Mátó Csenge, Kis ABC Varga
Magdi, Langó Mátyás, Langó Zsolt, Hong
Kong Áruház, Fodorné Kerekes Anna,
Szabó József fodrász Makó, Darócz Károly
és családja, Varga Ferenc és családja.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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Apátfalva Község Román Nemzetiségi
Önkormányzat júliusi tevékenysége

Július 3-án került megrendezésre a gasztronómiai napunk, ahol jellegzetes román ételekkel készültünk a vendégek számára. Csorba
leves és miccs volt a legközkedveltebb étel. A rendezvényt pályázati forrásból tudtuk megvalósítani.

Július 17-én Romániába szerveztünk kirándulást, a Bihari-hegyekbe. A kirándulás célja a túrázás volt, két helyszínen történt könnyed
séta – a Gavoi réten, illetve a Ponor-réten. Minden korosztály könnyedén tudta teljesíteni a megtett utat, a túra teljes szakaszán vezető
volt segítségünkre. Az időjárás is nekünk kedvezett, mindenki sok szép emlékkel, élménnyel tért haza.

Július 23-án a Szent Anna napok keretein belül csatlakoztunk a nemzetiségi naphoz első alkalommal. Köszönjük Apátfalva Község
Önkormányzatának a támogatást, illetve az Cigány Önkormányzatnak a lehetőséget.
Füvesiné Varga Anikó elnök
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

Intézményünk Templom utcai épületének tetőfelújítása folyamatosan zajlik, hogy az iskolakezdésre egy kiváló tetőszerkezetű létesítményben kezdhessék meg a tanévet a gyerekek.
Andók Veronika

A tanévkezdéssel, fecsketáborral, kirándulással kapcsolatban folyamatos tájékoztatást adunk.
Néhány pogramlehetőség a szünetre. Fogadják szeretettel!
https://www.lezerjatszma.hu/
http://www.zooszeged.hu/
https://crazyjump.hu/
http://astro.u-szeged.hu/
http://jatekdzsungeljatszohaz.hu/
Mint ahogyan olvashatták az érintettek, az osztályfőnökök ér- https://www.cinemacity.hu/cinemas/szeged/1126#/buy-ticketstesítették a 6., 7., 8. osztályos tanulókat a COVID 19 védőoltá- by-cinema?in-cinema=1126&at=2021-08-03&view-mode=list
sával kapcsolatban. Kérem, hogy aki még nem jelzett, de sze- https://fuveszkert.u-szeged.hu/hu/
retné gyermekének beadatni a védőoltást, értesítse gyermeke https://hajokirandulas.hu/
osztályfőnökét!
Augusztusban kiosztásra kerülnek a tankönyvek. Kérem, hogy További jó és tartalmas pihenést kívánok mindenkinek!
kísérjék figyelemmel az iskola Facebook oldalát, illetve a főbejáraton is a megszokott helyen ki lesz függesztve a pontos időpont.
Simon Hajnalka

Még javában tart a nyáriszünet,
de íme, néhány hasznos
információ.

Országfásítás
2021-ben folytatódik az Agrárminisztérium által indított, rendkívül sikeres Településfásítási Program. A
minisztérium az egyértelműen pozitív tapasztalatok
alapján további egymilliárd forintot biztosít a 10 ezer
fő alatti települések számára, így 2021 őszén, valamint
2022 tavaszán újabb 24 ezer fát ültethetnek el Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjában.
A program lebonyolításában aktívan részt vesznek az
Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportjai és a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Apátfalva Község Önkormányzata sikeresen pályázott, így 30 darab gömb szivarfát ültethet a településen, illetve az előző évben elkezdett fásítási program
(200 darab) 2021 őszén folytatódik.
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Keresztelő is volt a Langó-kápolna
búcsúján

A szokott méltósággal, de csendesebb
keretek közt tartották meg augusztus 1-én vasárnap az apátfalvi Langó-kápolna búcsúját. A Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt kicsi
templom ünnepén kereszteltek meg
egy kislányt, Borit is.
Egy kis oázisnak számít a csanádpalotai út
mentén a festői szépségű neogótikus kápolna, amelyet fogadalomból építtettek. A
legenda szerint 1900-ban a helyen álló kereszt tövében találta meg az apátfalvi Langó Mátyás és felesége, Szigeti Rozália a vihar idején eltűnt fiukat. A csodás rátalálás
éppen Havas Boldogasszony ünnepének
előestéjén történt, így a kápolnát a Szűzanya tiszteletére szentelték fel. A vallásosság mellett, a közösség összetartó erejéről
tanúskodik az, hogy a kőkerítéses, színes
üvegablakos kis templom a mai napig kedvelt ájtatossági helynek számít. Emellett az
utazók megállóhelye és népszerű fotótéma
is az erre látogatók körében.
Az ősi hagyományokat tovább éltetni érkezett augusztus 1-én közel száz ember
is a kápolnához, ahol a búcsús szentmi-

sét Jánosi Szabolcs mutatta be. – Amikor
eleink megépítették ezt az épületet, nem a
maguk dicsőségére tették azt, hanem háláadásul. Az Istennek ajánlották, és az eltelt
egy évszázad alatt teleimádkozták a falait.
Nekünk is ezt kell tennünk és továbbadnunk utódainknak, hogy mindig legyenek
jólelkű emberek, akik ide elzarándokolnak
és kéréseiket a Szűzanya lábához helyezik

– emelte ki szentbeszédében az ünnep kapcsán az apátfalvi plébános. Szabolcs atya
a példamutatás fontosságára is felhívta a
jelenlévők figyelmét, mert a templombúcsún kiszolgáltatta a keresztség szentségét
is. – Az igazán maradandó kincsek és értékek szívből fakadnak, az ember lelkében
vernek gyökeret, és hoznak bő termést.
Nagy értéke van, ha felnőttként hiteles és
követendő példát adunk a fiataloknak –
hangsúlyozta, majd az Isten gyermekévé
váló Borihoz is szólt: – Maradj továbbra
is vidám, jó kedélyű és szófogadó kislány,
őrizd meg lelkedben az őszinteséget, szüleid érted hozott áldozatait ne felejtsd el
soha megköszönni. Szeresd családod minden tagját és légy tisztelettudó – kérte az
egyházközség vezetője a kislánytól.
A tavaly 120. születésnapját ünneplő Langó kápolnában minden évben három fontos alkalomról emlékezik meg a közösség.
Búzaszentelőre és a búcsúra virágokkal,
betakarításkor pedig terménnyel is felékesítik az oltárt, a templom előtti és a 16
kerítésoszlop keresztet. Utóbbi eseményre
az idén augusztus 29-én, vasárnap kerül
majd sor.
Szabó Anita
www.makohirado.hu
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2021. SZEPTEMBER 4. szombat
Apátfalva - Rendőrség melletti tér
15:00: Regisztráció
16:00: Köszöntő, Kérdezz - Felelek szakácsokkal
18:00: LUIGI
19:00: Maros Band
marhapörkölt, kakaspörkölt, disznópörkölt, birkapörkölt,
palacsinta, túrós béles, meggyes pite, vízen kelt,
kakaós kalács, kőttes
•

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

paradicsomos káposzta, pacal, marhapörkölt

•

Román Nemzetiségi Önkormányzat
csorbaleves, Magyarcsanád: gulyás

14:00 - 17:00 csillámtetkó és arcfestés
A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A változtatás jogát fenntartjuk!

„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és
Magyarcsanádon”
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009
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A megyei értéktár kincse a Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar

Apátfalva kulturális kincsekben gazdag
község, a magyar néphagyományt sokan
éltetik a településen. A Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar évtizedek
óta a falunapok és tánctalálkozók állandó résztvevője. A csoport tagjai autentikus
népdalokkal fűszerezik a különleges hangzású citerazenét.
– Együttesünkben a fő hangszer szerepét a
citera tölti be, prím- és tenorciterákon játszunk. Különlegesség és óriási érték, hogy
Apátfalva saját népdalkinccsel rendelkezik. Közel 300 apátfalvi népdal szövege és
kottája van lejegyezve, természetes, hogy
a szívünkhöz ezek a dalok állnak a legközelebb – mondta lapunknak Tariné Tóth
Hajnalka zenekarvezető, aki hozzátette
autentikus magyar népdalokat játszanak
és énekelnek.
– Úgy mondjuk, hogy tiszta forrásból merítünk, a repertoárunk elsősorban apátfalvi és dél-alföldi népdalokból áll, valamint
a magyar népzene dialektusterületeiről is
szívesen választunk dalokat.
Pávakör és Citerazenekar
A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 1981-ben még Apátfalvi Pávakör
és Citerazenekarként alakult meg, jelenlegi nevét 1999-ben vette fel a csoport. Az

együttes vezetője Fazekas István helyi tanító volt, aki 29 évig állt a zenekar élén.
– A tanító úr halála után, 2010-től egyik
tanítványa, Tóth Tamás vezette a csoportot, majd 2017 szeptemberétől én lettem
a csoport vezetője. Jelenleg 14 fő alkotja
a teljes csapatot, hét citerás és hét énekes.
Tagságunk nagyobb része apátfalvi, mellettük egy-egy makói és kiszombori tag látogatja a próbákat. A legifjabb tagunk 18, a
legidősebb a 81 éves – sorolta a művészeti
csoport vezetője.
Citeraszó népdalokkal
Régen, a tanyavilágban nagyon népszerű
hangszer volt a citera. A „szegények hangszerének” titulálták, hiszen, lényegében
csak egy üreges fadarab és fém húrok kellettek hozzá. A citera kiváló szórakozási lehetőséget teremtett a tanyasi embereknek.
– A citera nagyon az ember szívéhez tud
nőni, könnyű megszeretni a hangszert,
nagy előnye, hogy a gyönyörű, csilingelő
hangja mellé egy másik, csodálatos világot
adhatunk, a saját énekhangunkat. Dalolással, énekszóval együtt teljes ez a hangszer.
Nyári népzenei táborokban, kurzusokon
sokan ismerkednek a citerával, hála Istennek népszerű a hagyományt őrzők köré-

ben – fogalmazott a zenekarvezető.

Dallamhúr, basszushúr, vendéghúr
A hangszertest kialakításától függően több
formáját különböztetik meg a hangszernek. Tariné Tóth Hajnalka egy kis fejes,
hasas prímciterán játszik.
– Prím- és tenorciterákat használunk, a
prímciterán a húrok fesztávolsága rövidebb, míg a tenorhangszeren hosszabb.
Ezeknek a hangzáskor van óriási jelentősége, hiszen a prím magasabb hangon szól,
a tenor ugyanakkor teltebb, erőteljesebb. A
fogólapon egy-egy bund lefogásával tudjuk a különböző hangmagasságokat megszólaltatni. Az alsó sorban vannak az egész,
a felső sorban a félhangok. Az első, négyöt húr, a dallamhúr, majd sorban a bas�szushúrok és a vendéghúrok következnek.
Szigorú minősítők
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos Szövetsége (KÓTA) által megrendezett minősítőkön évtizedek óta kiválóan szerepel a citeraegyüttes. Ezeken a rendezvényeken azt vizsgálják, hogy az előadók önmagukhoz képest
milyen szakmai szinten állnak. Technikai
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tudásról, játéktudásról és éneklésről döntenek az országos minősítőn.
– Szigorú szakmai zsűri dönt. Először térségi megmérettetést rendeznek, ahol többféle fokozatot érnek el a versenyzők. Aki
kiváló fokozatot kap, az továbbmehet az
országos minősítőre, ahol bronz-, ezüst-,
arany- és Arany Páva-minősítést osztanak ki a csoportok és a szólisták között.
2018-ban a jelenlegi felállásban voltunk a
Térségi Minősítőn, ahol kiváló eredményt
értünk el.
Kiváló kapcsolatok
A kistérségben több népzenei együttessel is jó kapcsolatot ápolnak az apátfalvi
citerások. Makó, Földeák, Csanádpalota,
Kistelek, Kiskundorozsma csoportjaival
együtt népzenei találkozókat szerveznek,
a találkozók mellett a minősítőkön és a

Tariné Tóth Hajnalka szerint a citerával kísért népdalok hangzásvilága páratlan kincs.
falunapokon is rendszeresen szerepelnek.
– Idén ősszel szeretnénk egy színvonalas
népzenei találkozót szervezni, ahol méltó
módon megünnepelhetnénk a negyvenéves évfordulót. Számos sikeres szereplésen és minősítőn vagyunk túl, leginkább

annak örülök, hogy a közelmúltban bejutottunk a Vass Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei döntőjébe – tette hozzá
a zenekarvezető.
Tóth A. Péter
delmagyar.hu

Napok alatt megtanulták az apátfalvi
gyerekek a citerázás alapjait

A 25. Apátfalvi Falunapok hetében a
faluház Fazekas István termében ismerkedtek a helyi gyerekek a citerázás rejtelmeivel. Fazekas István községi tanító 1981-ben alapította meg az apátfalvi
citerazenekart, melyet haláláig, 29 éven
keresztül vezetett. Tariné Tóth Hajnalka negyedik éve vezeti a népi együttest. – Nyári citeraoktatás keretében a
gyerekekkel a legalapvetőbb dolgokat
tanuljuk, megismerkednek a hangszerrel, hogyan kell beállni, mivel és hogyan
pengetjük, hogyan kell megszólaltatni a
különleges népi hangszert – mesélte lapunknak Tariné Tóth Hajnalka a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
vezetője. A hagyományőrző hozzátette,
egyszerű gyermekdalokat és népdalokat
tanulunk meg a hét folyamán. A zenetanulás mellett a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vettek részt. Sok szép
tárgyat alkottak, levendulakoszorúkat,
és általuk gyűjtött termésekből színes

Az apátfalvi gyerekek néhány nap alatt megtanulták a citerázás alapjait.
kompozíciókat készítettek. Az alsó tagozatos kis diákok szemmel láthatóan
nagyon élvezték a citerázást. – Sokat
kézműveskedünk a zenélés mellett. Elég
nehéz a citerázás, de nekem nagyon tetszik. Elsőre talán könnyűnek tűnik a
hangszert megszólaltatni, de ez nem
könnyű feladat, sokat kell gyakorolni,

hogy szépen szóljon. Az Elvesztettem
zsebkendőmet című dalt már el tudom
citerázni – mesélte Árvai Dorka, aki jól
érezte magát a négy nap alatt.
Tóth A. Péter
delmagyar.hu
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Ismét felbőghettek a motorok
az apátfalvi pályán

A koronavírus miatti szünetet követően
július 11-én, újból bajnoki futamoknak
adott otthont az apátfalvi roncsderbi pálya.
A Hazai Pályának a verseny főszervezője,
Gabnai Győző arról számolt be, hogy nagyon sokan eljöttek a megmérettetésekre
a dél-alföldi régió számos településéről és
nem csupán versenyzők voltak sokan, hanem érdeklődők is. Az idei szezonban ez
volt a harmadik futam és még négy van
hátra. Gabnai Győző hozzátette: a pálya
mellett egy szabadidőparkot is kialakítanak, amit nem csupán a versenyek idején
használhatnak majd a vendégek. Gabnai szezon első két futamát megnyerte, de ha- állhat. Egy A4-es Audival rója a köröket, a
Győző maga is versenyző. Az I-es gépka- zai pályán harmadik lett. Nagyon bízik ab- kocsi 2,5-ös TDI motorral felszerelt.
tegóriának háromszoros bajnoka. Az idei ban, hogy szezonzárón ismét a dobogóra
Kormos Tamás Rádió7

Forró pillanatok és izgalmak
az apátfalvi roncsderbin

Kitört kerék, leszakadt lökhárító is kipufogó és egy a
versenypályáról
kiröpült
autó is izgalmassá tette az
apátfalvi Gabnai tanyán rendezett országos roncsderbi
és autocross bajnokságot.
Nem tántorította el a sportág
szerelmeseit az árnyékban harminc foknál is jóval melegebb
időjárás, akik nem a pálya széleire húzott utánfutókon vagy
a kamionpótkocsikon foglaltak helyet, azok zöme rutinosan strandnapernyő alá, a pálya
melletti töltésre kicipelt székeken izgulták végig a futamokat.
Aki nem vitt magával napernyőt,
az sapkát, vagy kalapot csapott
a fejére, aki pedig fedetlen fővel
tartózkodott a napon, az nyakló
nélkül döntötte magába a sört,
az üdítőt vagy az ásványvizet.
És hiába locsolta meg a pályát a

Szekeres Ferenc polgármester, Gabnai Győző szervező, versenyző
és Kiszely Jánosné alpolgármester
tűzoltóautó, az versenyző kocsik
már az első kör után hatalmas
porvihart kavartak maguk után.
És persze izgulhattak a nézők,
hiszen már a kora délutáni egyik
Lada futamban kitört egy Zsiguli bal első kereke, a helyéről
traktorral kellett kivontatni.
Egy kis ízelítő az egyik futamból: A junior futam egyik ver-

senyzője pedig azért kellett,
hogy feladja a versenyt, mert az
utolsó kanyarban a kocsija egyszerűen kipattant a pályáról, s a
közönség nagy megrökönyödésére, repülőrajttal érkezett meg
a pályát övező védőgát másik
oldalára. A sofőr szerencsére
nem sérült meg, némi segítséggel kimászott a jármű ablakán,

s szomorúan – de a saját lábán
– távozott. A délelőtti programokhoz hasonlóan kis szünetekkel egymást követék a különféle futamok, s a versenyzők
bőgették a motorokat, a nézők
gyönyörködtek a majd hangcsillapítás nélküli motorhangokban,
s megállapíthatták, hogy nincs
is szebb dolog, mint beszívni az
égett kipufogógáz szagát.
Három éve nem rendeztek versenyt a pályán, s a kiszombori futamok is elmaradtak, ezért
nem csak a versenyzők, de a nézők is az ország különféle helyeiről érkeztek.
S míg a versenyzők és a nézők
is izzadtak, a gyerekek és a fiatalok remekül megmártózhattak
a sportpálya közelében lévő tavacska hűvösebb habjai között.
Korom András
www.makohirado.hu
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FOLYTATÓDNAK
A NYÁRI TÁBOROK
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Július hónapban további táborok kerültek megszervezésre az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 számú pályázat keretein belül,
amelyeknek a megvalósító szervezete: Apátfalva Község Önkormányzata.

CHALLENGE –
KIHÍVÁS ÉS VIZES
TÁBOR
Az első nap ismerkedéssel és játékokkal
telt. A táborok keretein belül a gyerekek
úszás oktatáson vehettek részt a Makói
Hagymatikum fürdőben. Elsajátíthatták
a siklást, lebegést kar-lábtempót levegővétellel. Az oktatás magában foglalt egy
jutalom jégkrémet is. A tábor többi részét
a Faluházban töltötték különböző kreatív
programokkal: kosárfonást próbálhatták
ki Vígh Tóni bácsival, Tariné Tóth Hajni
megismertette a hangszereket a gyerekekkel, illetve Kovács Csabával CNC dióda lézerrel gravíroztak fába így készült el
egy maradandó emlék medál. Mindezek
mellett fagyiztak, kürtőskalácsot ettek
és a makói Continental gyár vezetőjétől
Szűrszabó Leventétől ajándékot is kaptak – poharat és gumicukrot. A vizes tábor keretein belül lovaskocsikáztak is a
Maros-partra.
A gyerekek véleménye: Évi néni, jövőre is
jöhetünk?
Táborvezető: Sóki Róbertné (Törös Éva)

2021. augusztus

ÁLOM TÁBOR
Az első táboros napon a 28 gyerek ismerkedős, csapatépítő játékokkal került
közelebb egymáshoz. Ebéd után a megérdemelt fagyizás és játszótér várta a táborozókat. A nap többi részét szabadprogrammal töltöttük, hiszen egész héten
rendelkezésünkre állt többek között legó,
ugrókötél, kézművessarok, többféle labda és társasjáték is. Kedden tudományos
napot tartottunk, melynek keretein belül
látványos, otthon elvégezhető kísérleteket
mutattunk be a kíváncsi gyerkőcöknek.
Szerdán a falu megismerését tűztük ki
célnak, így lovaskocsival jártuk be a falut,
majd a Maros-parton homokvárépítő ver-
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senyt rendeztünk. Csütörtökön a Szegedi
Vadasparkot látogattunk meg, melyet az
apátfalvi Önkormányzatnak köszönhetünk. Mind a gyerekek, mind a felügyelők
nagy érdeklődéssel voltak a különböző állatok iránt. A legnagyobb show-t a fóka
bemutató jelentette. Pénteken ünneplés
volt a középpontban. Megünnepeltük a
születésnaposainkat, ezután szabadfoglalkozás volt a középpontba és a napot a
tudományos napról megmaradt egyik kísérletünkkel zártuk, ami a táborozók körében hatalmas népszerűségről tanúskodott.
Végül mindenki számára egy kisméretű
képet adtunk emlékül.
Táborvezető: Dimovics József
Varga Alexandra
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Kedves Olvasó!
Nem is olyan régen a nyár eljöttének öröme érkezett el hozzánk, és lám már az
utolsó nyári hónaphoz érkeztünk el.
Nagyon vártuk a nyarat, mert egy hos�szú bezártság, szomorúság és korlátozások
után nagyon vágyódtunk visszatérni a régi életünkhöz. Gondolkozzunk csak el egy
kicsit!
Úgy érezzük egyre csak a szabadságvágy
lebeg előttünk, de hogyan kezeljük ezt a
szabadságot? Az ember mindig törekszik
arra, hogy újabb és újabb célokat érjen el,
de ebben a küzdelemben meg tud-e állni?
A forróság napjaiban, amikor lehetőséget
kapunk arra, hogy a hűvösben megpihenjünk elgondolkodunk-e egy pillanatra azon, hogy milyen gazdagok vagyunk
a pihenés lehetőségének pillanatában!
Igen nagyon sok dolog van a birtokunkban amire nem is figyelünk oda, és ezek az
aprónak tűnő dolgok óriási jelentőséggel
rendelkeznek ahhoz, hogy az újabb céljainkat kitűzhessük és elérhessük.
Engedjenek meg néhány példát a teljesség
ereje nélkül, és ki-ki maga kiegészítheti
apró létező, de talán a háttérbe szorúlt elfelejtett gazdagságot adó morzsáival.
Milyen csodálatos, hogy reggel fel tudok
kelni, hogy élek!
Környezetemben ott vannak szeretteim,
akik néha gondot is okoznak, de hiányuk fájdalmat okoznak vagy okozhatnak.
Csendben megpihenhetek otthonomban,
mert van otthonom, szomjamat ivóvízzel
olthatom, bár a melegben lehet, hogy nem
kívánjuk úgy az ételt, de van mit ennünk.
Újra
találkozhatunk
szeretteinkkel
és megtartjuk az elhalasztott családi
rendezvényeket.
Sokan nehezményezték, hogy hogyan tudnak majd nyaralni menni! Nagyon jó dolog, hogy sokan erre vágytak és vágynak,
de bízzunk benne, hogy meghozza az utazás élménye azt amire valóban vágytunk.
Hűségesnek kell lenni a kis dolgokban!
„…Légy hűséges a kis dolgokban, mert ezek
elhanyagolása vagy felületes teljesítése lanyhasághoz vezet, amiből talpra állni szinte
lehetetlen.” Szent Maximilian Kolbe.

Ezen gondolatokat azért írtam le, hogy egy
kicsit elővezessem az augusztusi hónap
gazdagságot gyarapító ünnepeit.
Havas Boldogasszony

zánkban, és nyílván a legrégibbek közé
tartozik Közép-Európában is. Isten váratlan kegyelme bármikor megnyílvánulhat,
vígasztalást nyújthat, örömet hozhat.
A Langó-kápolna az apátfalvi közösség
kincse. Tisztelet és köszönet az ősi építőknek, akiknek vígasztalást és örömet hozott
Isten, hogy elveszett fiukat megtalálták. Ez
a kis kápolna ma már közös kincsünk, és
éljünk úgy az utódok, hogy ne harcoljunk
a kisajátítás eszközével, hanem inkább
kérjük Isten gondviselő szeretetét, hogy
minél hamarabb felújított pompájával hirdesse Isten végtelen gondoskodó szeretetét! Ámen!

Ez a Mária ünnep eredetileg a Szűzanya
római főtemplomának, a négy patriarchális bazilika egyikének a S. Maria Maggiore-nak fölszentelési évfordulója. Ott épült,
ahol Rómában csodálatos hópelyhek leesésével jelöltetett ki a hely. A pápa milyen gazdagságot kapott, hogy a Szűzanya
közölte vele a csodával összekötött templom építési tervet, hiszen Rómában nyár
közepén nem igazán havazik. A SzegedAlsóvárosi Havi Boldogasszony templom Urunk színeváltozása
a kultusznak talán legkorábbi emléke ha-
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Krisztus három tanítványával: Péter, János és Jakab felment a Tábor hegyre, és ott
előttük színében elváltozik. A tanítványok
olyan jól érzik magukat, hogy sátort akarnak építeni Illésnek, Mózesnek és Jézusnak. Nagy gazdagító ajándékot kaptak és
ebben az állapotban akartak maradni, de
még nagyon sok feladat várt rájuk földi
életükben.
Gazdagodunk de haladnunk kell tovább.
Önző módon ne ragadj le a gazdagság
örömében!
A nyár egyik csodája a napsütés.
Szent Ágoston azt mondja: „A nagy nap
létrehozott önmaga számára egy kisebb
napot, majd eltakarta azt egy felhővel, de
nem azért, hogy teljesen elrejtse előlünk,
hanem hogy letompítsa vakító ragyogását,
mi pedig képesek legyünk pillantásunkkal
feléje fordulni! „
A nagy nap a mi mennyei Atyánk, és Ő hozott létre egy kisebb napot, vagyis a Tirét.
A pillantásunkat Jézusra fókuszáljuk megláthatjuk az Atyát. Magyarország felajánlása-Nagyboldogasszony ünnepe.
Első szent királyunk egész nemzetünknek
könyörögte ki a legnagyobb gazdagságot,
hogy a Szűzanya gondviselő szeretete legyen mindig a nemzetünkkel!
„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgésemben a szentegyházat a püspökökkel, a papokkal, az országot a néppel,
s az urakkal a te oltalmadra bízom, nékik
utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”
Ez a felajánlás Szűz Mária mennybevételének szent ünnepe előtti napon jött létre.
Magyarország Mária országa lett! A mai
napok történelmi eseményeit látva, meg-
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tapasztalva és megélve hogyan viszonyulunk ehhez a fogadalomhoz?!
Széchenyi István gondolatait had tegyem
ide.
„Arany-ezüst bányáink nincsenek már, mezőgazdaságunk sorsa kérdésessé vált. Szomorúan vizsgálgatjuk magunkat: él-e még
bennünk a ”mennyei tűz”, értjük-e a hazaszeretet nyelvét?”
írva Izajás próféta beszédének könyvében
(Iz. 40,3-5)
Szent István király ünnepe
János szavai elárulják az Ő küldetését!
„ Én csak vízzel keresztellek benneteket, de
Királyunk államalapításának kiemelke- nyomomba lép az erősebb, akinek saruszídően fontos intézményei voltak az általa ját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd
kiadott törvények. Szent Imréhez címzett Szent lélekben és tűzben fog benneteket
intelmei, amelyeket Szent István úgy fo- megkeresztelni.„(J. 1,26-27)
galmazott meg, mintha királyságának al- A Jordán folyónál találkozik Keresztelő Jákotmányos alapelveit rögzítette volna.
nos és Jézus.
Mit üzennek első szent királyunk törvé- Jézus beáll a nép közé, hogy megkeresztelnyei mai korunknak, társadalmunknak és kedjen és ekkor szózat hallatszott az égből.
a mai törvényhozóknak? Elsősorban azt, „ Te vagy az én szeretett fiam, benned telik
hogy szükség van törvényekre, szükség kedvem” (Lk. 3, 2-22)
van jogszabályokra, szükség van rendre a Lehet, hogy most egy kicsit másképpen
teremtett világunkban.
rendeztem a gondolataimat, de szeretÖrök érvényű gondolatok!
tem volna apró morzsákat adni a gazdaEngedjenek meg még egy gondolatot Szé- godásukhoz. A mi falunkat nem érinti, de
chenyi Istvántól!
egyes embereket a falusi nyaraláskor za„Neked a rendszerváltáshoz is van szavad. varja a harangszó és a kakas kukorékoláReméljük csupán, hogy éppen hátat fordí- sa. Teljes nyugalomra vágynak, lehet, hogy
tottunk a halálnak, ezért látszik oly köze- kíváncsiak a csend szavára! A csend szavát
linek a sírhalom. Mint ahogy azt is hisszük, azonban csak az hallhatja meg, akinek szíhogy habár lejtőn állunk, lábfejünk, azon- ve és lelke nyitott Isten üzenetére.
ban fölfelé mutat.”
Sok-sok szeretettel buzdítom magukat arra, hogy gyűjtsék a morzsákat és meghallKeresztelő Szent János ünnepe
ják a csend üzenetét!
János Zakariás fia bejárta a Jordán egész Kívánok további szép nyarat!
környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét, a bűnök bocsánatára, ahogy meg van
dr. Langó Julianna

Választó- és záróünnepség
Az apátfalvi Mozgáskorlátozott csoport 2021. augusztus 14-én szombaton 13 órakor tartja választó- és záróünnepségét az
Andi csárdában (Apátfalva, Széchenyi István u. 96).
Megjelenésetekre feltétlenül számítok.
Üdvözlettel:
Jakabovics Mátyásné csoporttitkár
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BÍBIC OVIS HÍREK
Manóház a Maros utcai óvoda
udvarán
2021. júliusában az önkormányzat asztalos műhelyében dolgozó Fodor Géza Béla és Borbély László karbantartó dolgozónknak
köszönhetően a Maros utcai óvoda udvarán egy Manóház létesült. A gyermekek rácsodálkozva, nagy örömmel fogadták játszóterükön az új „létesítményt”.

Nagyszülői felajánlás
2021. július végén Veréb József nagyszülő, akinek unokája –
Kovács Hunor Áron – a Dózsa György utcai óvodába jár, ajándékkal keresett meg. Kettő darab 1×1 méteres, kétoldalon használható, szárazon letörölhető fehér acél mágnestáblát adományozott az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődének.

A letörölhető táblák lakkbevonattal ellátott acélfelülettel rendelkeznek, melyre könnyen írhatunk a hozzá tartozó filctollal és utána letörölhetjük a törlőszivaccsal. Az alumínium keretnek és a
sarokvédőknek köszönhetően masszív és strapabíró.
Az egyik tábla – nagyszülői kérésre – a Dózsa György utcai óvodába, míg a másik a Rákóczi utcai óvodába került.
A táblát nemcsak az óvodapedagógusok, hanem a gyermekek is
használhatják. Nagyon örültünk neki!
Fodor Géza Béla és Borbély László önzetlen munkájáért hálás kö- Veréb József nagyszülőnek – önzetlen felajánlásáért–hálás köszönetemet fejezem ki magam, a gyermekek illetve az intézmény szönetemet fejezem ki magam, a gyermekek illetve az intézmény
dolgozói nevében is.
dolgozói nevében is.
Luczó Anikó
Luczó Anikó
intézményvezető
intézményvezető

Értesítés / Kedves
Szülők!

Megkérem a családokat, hogy az említett
kiscsoportos óvodapedagógusokkal vegyék fel a kapcsolatot, egyeztessenek a
Tájékoztatjuk a családokat, hogy a 20/2021. beszoktatásról, illetve a családlátogatás
(VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tan- menetéről.
év rendjéről alapján, intézményünkben a
nevelési év 2021. szeptember 1-jén kez- Maros utcai óvoda: a kiscsoport óvodadődik. Az újonnan érkező családok a be- pedagógusa: Csenteri Andrea
szoktatással kapcsolatos igényeiket meg- Telefonszámok: (0662) 260 052;
beszélhetik az Apátfalvi Bíbic Óvoda és (0620) 250 0767
Bölcsőde óvodapedagógusaival.

Dózsa György utcai óvoda: a kiscsoport
óvodapedagógusai: Bunyeváczné Bakai
Ágota és Duma Jánosné
Telefonszám: (0620) 250 0492
A Rákóczi utcai óvoda óvodapedagó
gusai: Papp Józsefné és Antal Eszter
Telefonszám: (0620) 250 0636
Luczó Anikó
intézményvezető

2021. augusztus
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A 2021/2022-es nevelési év az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsődében
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődébe újonnan érkező
gyermekek szüleinek szeretnénk segítséget nyújtani a
beóvodáztatással kapcsolatos teendőikben!

Óvodába készülőknek
Óvodába lépéskor a gyermeknek biztosítva legyen:
Óvodai zsák: (esetleg vállfa- próbáljunk olyat választani, ami nem lóg ki az öltözőszekrényből).
A zsákba kerüljön váltóruha, mindenből legalább kettő: nadrág, póló, pulcsi, zokni, alsónemű, és
2 nejlonzacskó, amibe a levetett ruha kerül. Az „ovis zsák” tartalmát érdemes rendszeresen
átnézni, a hazakerült illetve kinőtt ruhákat pótolni.
Nagy segítség, ha minden ruhadarabra és a cipőkre rá van rajzolva a gyermek jele. Gyakran
előfordul, hogy hiába veszek ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva állítják: ez nem az övék.
Ha ilyenkor meg tudom mutatni a címkéjében a jelét, hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya
rajzolta!”, az legtöbbször meg is oldja a problémát.
Váltócipő: Papucs nem jó, sem a teremben, sem az udvaron, mert balesetveszélyes!!!
A gyermekek életkorából adódóan nem javasolt a fűzős cipő. A tépőzáras és csatos lábbelik
nagyban elősegítik a gyermekek önállósodását.
Gyerek ágynemű és ágyneműhuzat: (Mielőtt beszereznénk érdemes érdeklődni az óvodában,
hogy milyet javasolnak; mekkora méretű a célszerű, legyen-e külön párna, stb.)
Pizsama, (textil vagy szintetikus) zsákban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes (felső + nadrág).
Mindenképpen könnyen kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük a gyermek önállósodását!
Kerülendő az overall-jellegű hálóruha. Óvodában higiéniai okokból nem javasolt az alvójáték és
a cumi, de persze kiscsoportos gyermekeknél még beszéljük meg a csoportot vezető
óvodapedagógussal, mit szeretnénk!
Tornafelszerelés, (textil vagy szintetikus) zsákban: (póló, rövidnadrág, tornacipő)
Fogkefe (1-2 havonta érdemes megnézni és szükség esetén cserélni az elhasználódottat újra.)
Fogkrém
Papír zsebkendő (100-as csomag – 2 db.)
Amire szükség lehet még:
– festőing (apa vagy anya régi, már nem használt pólója) az óvodapedagógus egyéni kérésére
– szalvéta, WC-papír
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket óvodáinkban!
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A szülők lehetőségei, amelyekkel elősegíthetik gyermekük sikeres óvodai beilleszkedését
(a beíratástól az óvodakezdésig elérhető célok)

1. Az óvoda a kisgyermekek játszóháza, ahol csak érdekes események történnek majd
velünk. Ezt érdemes sugallni számukra. Negatív jelzőket ne tegyenek a gyermekek előtt.
(Én se szerettem járni. Majd ott lesz az óvó néni …, és hogy fognak bírni veled stb.)
2. Önállósodási törekvéseiket – amelyek nem veszélyeztetik őt – hagyják kibontakozni. (Pl.:
egyedül öltözni, cipőt húzni stb.)
3. Szükségleteit próbálja meg szóban kifejezni – szomjas vagyok, fázok, vécére kell menni.
4. Lehetőleg legyen az életkorának megfelelő napirendje, amelytől csak alkalmanként
térnek el. Ez a nap folyamán kiszámíthatóvá és érthetővé teszi a gyermek számára az
eligazodást, megbízható támpontot ad (étkezések, játék, pihenés).
5. Az egészségügyi szokások (vécéhasználat, orrfújás technikája, fogmosás) nem árt, ha
képességeihez mérten ismert a gyermek számára. Biztassák, hogy bátran fordulhat az
óvodában is a felnőttekhez – akárcsak otthon -, minden segítséget megkap.
6. Jó, ha otthon is az asztal mellett ülve étkezik a gyermek, mert sokszor csak ez áll az
óvodai étkezési problémák mögött (jártában-keltében vagy tv előtt étkezett). Lehetőleg
önállóan használja az evőeszközöket, tudjon szilárd ételt harapni, rágni, pohárból inni.
Az óvodában vizet, tejet, teát tudunk biztosítani, jó ha ezekkel már találkozik otthon is.
7. A szülő által fontosnak tartott tiltásokat tartassák be, mert itt is fog a gyermek
szabályokkal találkozni (pl.: az időjárásnak megfelelően kell öltözködni, ne a gyermek
döntése legyen, hogy mit vesz fel. A gyermek dühkitörése nem lehet a célja elérésnek
eszköze – bár ez a dackorszak ideje.
8. Családon belül próbálkozni lehet a gyermekkel az anya nélküli elfoglaltságokkal, az
elválás megtapasztalására.
9. A cumi vagy alvóka elhagyása ne az óvodakezdésre essen, mindkettőt lehet hozni az
óvodai pihenőidőre. Ne keltsenek félelmet azzal, hogy az óvodába érkezésig arról már le
kell szoknia.
10. A gyermek megérzi a szülők félelmét az elválástól, akkor is, ha jól palástolja. Így váljanak
el reggelente: „Érezd jól magad, játssz sokat és jövök érted!”
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Bölcsődébe készülőknek
„Ovis-zsák” - Váltóruha: Mindenképp legyen egy-két póló rövid vagy hosszú ujjú az
időjárásnak megfelelően. Benti nadrág vagy kisszoknya arra gondolva, hogy most még meleg
van, amikor pedig kint lehűl az idő, akkor beindul a fűtés. A csoportszobában általában nincs
hideg, ezért a benti játszóruha le legyen túl vastag és mindenképp tiszta pamutot válasszunk.
Legyen váltó zokni elegendő.
Váltócipő: A csoportban a gyerek lábán legyen kényelmes, nem túl zárt cipő vagy szandál. A
legjobb a bőrből készült, de lehet textil cipőcske is. A gondozónénik örömmel veszik, ha nem
fűzős és nem csatos, hanem bebújós vagy tépőzáras, amit idővel már a kis bölcsisek is egyedül
tudnak le-fel húzni.
Ágynemű: a legtöbb helyen nagyon praktikus, alacsony egymásba rakható műanyag
ágyacskákon altatják a gyermekeket. Ezekre olyan lepedőt érdemes tenni, ami a négy sarkánál
csapott, gumival rendelkezik így a kiságy lábaira rögzíthető. Nem árt, ha több rétegű, steppelt,
hiszen ez alatt a műanyag ágy van csak. Lehet, hogy vinnünk kell kistakarót, vagy esetleg csak
huzatot hozzá. Alvójáték, otthoni kedvenc, akár még cumi is bevihető a bölcsibe.
Pizsama, (textil vagy szintetikus) zsákban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes (felső + nadrág).
Mindenképen könnyen kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük a gyermek önállósodását!
Kerülendő az overall-jellegű hálóruha.
Pelenka: Természetesen csak annak szükséges, aki nem szobatiszta, de ez a bölcsiben eleinte
jellemzően mindenkire igaz. Popsi-krémet és popsi törlőkendőt is tartsunk bent.
Evéshez előke, partedli: Ha beküldünk 2-3 darabot, rá fogják adni evés előtt, megvédve ezzel a
ruhácskákat.
Fogkefe
Fogkrém
Papír zsebkendő (100-as csomag 2db)
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket bölcsődénkben!

Luczó Anikó
intézményvezető
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és • A
 kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal
az állatvédelmi jogszabályok betar- kell tartani.
tásáról.
•A
 z állategészségügyi ellátásról
gondoskodni.
•M
 egakadályozni, hogy az állat
közterületre jusson.
•N
 aponta élelmezni, takarmányozni és
friss vízzel ellátni.
•A
 z állat biztonságos elhelyezkedéséről
gondoskodni.
•A
 z előírt férőhelyet biztosítani.
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet
beültetni.

TILOS:
• 2 016. január 1-től a kutyát tartósan
láncon tartani.
•A
 z állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni.
•A
 z állatot elhagyni.

A Faluházban működő
csoportok időpontjai
· Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar – Tariné
Tóth Hajnalka vezető – hétfő 18 óra és szerda 18 óra
· Hagyományőrző csoport – Horváth Csabáné vezető –
szerda 19 óra
· Borbély András Band – Mátó Mátyás vezető – hetente
változó időpontban
· Babusgató – Tariné Tóth Hajnalka vezető – kedd 10 óra
· Horgoló szakkör – Kakas Istvánné – szerda 18 óra
· Meridián torna – Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona –
szerda 17 óra
· Mozgáskorlátozott csoport – Jakabovicsné Gyöngyi –
minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

• Kutya, macska kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/elajándékozni.
Ezeket a kritériumokat az 1998. évi
XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról tartalmazzák. A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek
összege 45.000-150.000 forintig terjedhet! Több szabálysértés esetén az összeg
sokszorozódik. A szabadon kóborló
kutyák főleg gyermekekben keltenek
félelmet, az előírások betartásával a
gyermekekre is vigyázunk.
Apátfalva Község Önkormányzata

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012
(Dr. Sziebig Géza rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821
(Dr. Sziebig Géza)
A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507
(Oláh Andrásné)
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036
(Dr. Bittó Csaba rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188
(Dr. Bittó Csaba)
A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015
A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708
(Végh Imre)

LAKOSSÁGI HIBAB EJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
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Egy kisfiút és három kislányt
köszöntöttek Apátfalván

2021. július 22-én Apátfalva Község Önkormányzat polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgármestere Kiszely Jánosné négy újszülöttet köszöntött. Július hónapban már harmadik alkalommal látogattak el a családokhoz. Az eddigiekhez
hasonlóan az apátfalvi újszülöttek 40 ezer forint készpénzes támogatásban részesültek. A szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Elsőként Tóth Szonját és szüleit Abonyi-Tóth Anasztáziát és
Tóth Sándort látogatták meg. Szonja 2021. február 24-én született Hódmezővásárhelyen 3300 grammal és 50 centivel. A legnagyobb segítség Patrícia, a kicsi nővére. Rendkívül szoros kapcsolat van köztük, nagyon örült Szonja érkezésének. Az anyuka
elmondása szerint nagyon jó kisbaba, a hozzátáplálást is megkezdték, kedvence a sütőtök, viszont a zöldborsót nem kedveli. A
kapott támogatásból készségfejlesztő játékokat fognak vásárolni.
Újabb gyereket nem szeretnének.

Farkas Luca Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot 2021.
április 22-én 50 centivel és 3720 grammal, Kardos Beáta és Farkas László ötödik gyermekeként. Az anyuka megosztotta velünk,
hogy a legnagyobb segítsége a legidősebb lánya Réka (14 éves).
Luca nagyon nyugodt baba. A 40 ezer forint készpénzes támogatásból a kisbabának szeretnének vásárolni pelenkát és ruhákat.

Harmadikként Balogh-Vigh Jázmint köszöntötték. Jázmin 2021.
április 29-én született Hódmezővásárhelyen Nagy Brigitta és Balogh-Vigh István harmadik gyermekeként. Az anyuka elmondása
szerint István a férje mintaapuka, hiszen három hétig kórházban
volt és ez idő alatt mindenben számíthatott rá. Jázmin nagyon jó
és nyugodt baba, fő segítsége az apuka mellett Imike (8 éves). A
helyi Babusgatóra szeretnének járni, ha Jázmin betölti azt a kort.
A kapott támogatásból az újszülöttnek vásároltak mindennapi
létfontosságú dolgokat. Több gyermeket nem szeretnének.

A polgármester és az alpolgármester Kapocsi Ákost is meglátogatta, aki 2021. április 21-én született Hódmezővásárhelyen 51
centivel és 2930 grammal Bán Fanni és Kapocsi Ákos gyermekeként. Fanni megosztotta velünk, hogy Ákos kikíméli, hiszen
nagyon jó kisbaba. Napközben nagy segítséget jelent Jázmin
(5 éves) a kicsi Ákos nővére hiszen az apuka dolgozik. A kapott
összeget a kisbabára fogják költeni, főként ruhákat és játékokat
vásárolnak belőle. Újabb babát terveznek, egy kislányt szeretnének a kisfiú mellé.
Varga Alexandra

28

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2021. augusztus

Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Az apátfalvi képviselő-testület 2018-ban döntött arról, hogy
minden apátfalvi újszülött 40 ezer forint egyszeri készpénzes támogatásban részesül. A koronavírus járvány szabályozásait betartva a köszöntésekre nem kerülhetett sor. Az előző babalátogatások tíz hónappal ezelőtt történtek, de ez idő
alatt sem csökkent a születések száma. A pandémia lecsengése után Apátfalva Község Önkormányzat polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgármestere Kiszely János Pálné 2021. július 15-én négy újszülöttet köszöntött. A szülőknek virággal,
édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

apuka húga, Nóra. Jelenleg minden idejüket leköti a házfelújítás,
hiszen a második baba is úton van, és az érkezésére szeretnék befejezni a munkálatokat. A támogatásból a kicsi Gergőnek vásároltak etetőszéket.

Harmadikként Szigeti Dorinát köszöntötték. Dorina 2020. november 24-én 9 órakor született Klembucz Bianka és Szigeti István harmadik gyermekeként. A lányok körül az édesapa segít a
legtöbbet, illetve Bianka anyukája. A nagy meleget medencézéssel vészelik át. A vírushelyzet miatt nem igazán mozdultak ki a
Elsőként Veréb Hannát és szüleit Borbély Renátát és Veréb Áront házból. Az apuka István által készített mini játszótéren töltötték
látogatták meg. Hanna 2020. július 18-án született Szegeden 2840 a gyerekek a legtöbb idejüket, amely az udvarban található. Több
grammal és 47 centivel. A legnagyobb segítséget Áron nyújtja: gyermeket nem szeretnének. A kapott támogatást a „csajok”-ra
eteti, fürdeti, a nap minden órájában foglalkozik vele. Hanna na- szeretnék költeni.
gyon jó baba, különösen szeret a nagy melegben a medencében
pancsolni. Az anyuka elmondása szerint az autóval való közlekedést is jól viseli Hanna, így a tervezett nyaraláson ez nem jelenthet majd gondot. A kapott 40 ezer forintból szeretnének egy
csúszdát vásárolni. Kistestvért jelenleg nem terveznek.

Az önkormányzat Raffai Kevint is meglátogatta, aki 2020.08.31én született Hódmezővásárhelyen 52 centivel és 3190 grammal.
Kevin harmadikként érkezett a családba Nagy Klaudia és Raffai János Levente gyermekeként. Két testvére Levente (7 éves) és
Olasz Gergő Márk Szeged látta meg a napvilágot 2020. december Miranda (4 éves) előszeretettel segít a kis Kevin körül, mivel az
4-én 1 óra 10 perckor, Ván Lilla és Olasz Márk első gyermekeként. apuka sokat dolgozik. A 40 ezer forintból ruhákat, pelenkát és
Gergővel csak az első két hét volt nehezebb, azóta összeszokott a törlőkendőt vásároltak.
család. Lillának a kicsi körül két személy segédkezik: Márk és az
Varga Alexandra

