APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

VIII. évfolyam, 2. szám

2021. február

A Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be – „a magyar
nép zivataros századaiból” vett példákra
épített költeményét – a Himnuszt. Erkel
Ferenc 1844-ben zenésítette meg. 1903ban az Országgyűlés „az egységes magyar

nemzet himnuszává” nyilvánította, de Ferenc József ezt nem szentesítette. Rákosi
Mátyás is megpróbálta lecserélni, de nem
járt sikerrel. A Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-ben került be hivatalosan. Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk év-

ezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Idén
rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt elsősorban online programokkal ünnepeltük.
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében
a veszélyhelyzet megszűnéséig a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja, így ezen rendelkezések értelmében Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tart képviselő-testületi ülést. A
polgármester a halaszthatatlan ügyekben polgármesteri döntést hoz.
2021. január 12-i
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester rendkívüli
települési támogatás iránti kérelmekben,
lakásfenntartási támogatások megállapításában, lakásfenntartási támogatás megszűntetésében döntött. Ezen az ülésen
döntött még tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás megadásában ingatlant ellátó
gázvezeték építéséhez.
2021. január 25-i
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester a TOP-2.1.316 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések rendszer fejlesztések
pályázat benyújtásáról döntött. A Templom és Nagyköz saroktól – a Templom és
Kölcsey sarokig kb. 650 m, a Kossuth és
Hunyadi saroktól – a Kossuth és Kereszt

sarokig kb. 760 m, a Széchenyi u. 2-28. kb.
300 m, a Hajnal u. (Kossuth és Templom
közötti szakasz) kb. 250 m, a Csokonai
u. kb. 280 m, a Hunyadi u. (Egészségház
előtti szakasz) kb. 100 m, továbbá a Rózsa
u. 11-15. kb. 100 m vízelvezető csatorna
szakaszok kiépítésére, illetve meglévő szakasz rekonstrukciója mellett döntött. A
beruházás a Területi és Településfejlesztési
program keretein belüli Európai Uniós támogatásból kerül megvalósításra.
2021. január 26-i
polgármesteri döntések
Ezen a napon rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekben, lakásfenntartási
támogatok megállapításában döntött.
A polgármester a Dél-alföldi Média
Centrum Kft. által üzemeltetett „Rádió 7”
délelőtti, közéleti műsorsávjában sugárzásra kerülő „Hazai pálya” című magazinműsorban történő műsoridő vásárlásáról döntött. A „Hazai pálya” című műsor jellegét tekintve riportműsor, amely
elsősorban Hódmezővásárhely, Makó és
Kistelek térségben lévő kisebb települések, valamint azok önkormányzatainak
aktualitásait, híreit, sikereit, eseményeit
dolgozza fel.
A 2020. július 23-24-25. napján tartandó
Apátfalvi Szent Anna Napok keretében fellépő sztárvendégekről döntött.
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodást vizsgálta felül, melyeket változtatások nélkül továbbra is hatályban tart.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. január

SZÜLETÉS:
01.20.: Papp Orsolya
Édesanyja: Papp Linda
Édesapja: Berki Sándor
Apátfalva, Széchenyi I. u. 155.

HALÁLESET:
Tiszai Zoltánné (Kerekes Melinda)
Apátfalva, Liget u. 25. Élt 36 évet,
Szabó Mihály Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 102. Élt 77 évet,
Kerekes Jánosné (Antal Ilona)
Apátfalva, Széchenyi István utca 68.
Élt 69 évet,
Keresztúri Imréné (Géja Zsuzsanna) Apátfalva, Liget utca 11. Élt 54
évet.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre január hónapban
nem került sor.
Elfogadta az Apátfalvi Értéktár Bizottság
beszámolóját a 2020. évi munkájukról.
Döntött a köztisztviselői illetményalap
megállapításáról 2021. évtől. Apátfalva
Község Önkormányzata költségvetéséről
szóló rendeletben a köztisztviselői illetményalapot 2021. évtől kezdődően (január
1. napjától) 46.380 Ft-ban állapította meg.

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!
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Apátfalva 2020-as eredményeinek
összefoglalója

futás vagy kerékpározás, ugyanis elkészült az Apátfalvát Makóval összekötő túraútvonal felújítása. Október 31-én, egy közös
Októberben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Falu Prog- eseményen, az úgynevezett Levélcsörgetésen vehettek részt azok,
ram 2020 keretében, 24 millió forint összegben, 610 méter hossz- akik az őszi tájat csodálva szerettek volna egy kicsit otthonukból
ban, teljes felületű aszfaltozási munkálatokat végzett a Kereszt ut- kimozdulni és egyben sportolni is.
cában. Ezzel egy nagyon régi probléma oldódott meg.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló
2020. október 16-án került megrendezésre a „Kerékpározással a fejlesztések támogatása keretében az Apátfalvi Közös Önkormellrák ellen” elnevezésű rendezvényünk, mellyel mi is szeret- mányzati Hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztésére
tük volna felhívni a figyelmet a mammográfiai szűrővizsgálat nyert Apátfalva Község Önkormányzata 26.612.445 Ft-ot. A páés a megelőzés fontosságára. Immár 4. alkalommal ajánlott fel lyázat lehetőséget nyújt a tetők cseréjére, az épület hőszigeteléApátfalva Község Önkormányzata egy kerékpárt, mely a szűrésen sére, a hivatali lépcső rekonstrukciójára és eszközbeszerzésre is.
és a jelképes kerékpártúránkon résztvevő hölgyek között került
kisorsolásra.

Az apátfalvi önkormányzat egyik célja, hogy a rendszeres sportfejlesztésekkel is helyben tartsuk a fiatalokat. A modern sportcsarnokban igen sokféle mozgásforma várja az érdeklődőket,
de két új focipályát is építettünk, kialakítottunk egy edzőparkot,
három játszóteret újítottunk meg, valamint akár kenuzni is lehet a Maroson. A sportágak köre így igen széles, de emellett arra is törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja a számára
legmegfelelőbbet. A legújabb mozgási lehetőség a túrázás, erdei
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2020. november 6-án zárult le az „Árvíz-védelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének
csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007
azonosító számú projektje, amely Apátfalva, Baks, Szentes,
Mindszent és Szegvár településeket érintette 12 milliárd forint
összegben. A beruházás Apátfalvát is érintette több fejlesztéssel,
kb. 1,5 milliárd forint összegben. A Sámson-Apátfalvi főcsatorna
torkolati szelvényébe 1961-ben beépített torkolati műtárgyat elbontották, helyére új árvízkapu épült. A háromnyílású, vasbeton,
csőzsilipes új műtárgy funkciója a főcsatorna vizeinek marosi
töltésen való átvezetése, illetve a Maroson érkező nagyobb árhullámok kizárása lesz. Az elválasztott zsilipnyílások 2,0×3,0 m
méretűek, zárásukat fogasléces működtetésű síktáblák biztosítják.
A műtárgy kétoldali kettős elzárással rendelkezik. A műtárgy körüli szivárgás megakadályozására vasbeton szárnyfalak épültek
3-3 m szélességben. A műtárgy alatt 2,0 m mélységig acél vízzáró
szádfal épült. A műtárgyhoz vezető töltésszakaszon aszfaltos üzemi út létesült, a Sámson-Apátfalvi főcsatorna bal parti töltésén a
torkolati műtárgy és a 43. sz. főút közötti szakaszon 3,0 m szélességben. A főcsatornán érkező belvizek átemelésére 10 m3/sec kapacitású mobil szivattyúállás épült. A vízátemelést 20 db 500 l/sec
kapacitású mobil szivattyú egység biztosítja. A torkolati szakaszon 1 km hosszban került sor a főcsatorna kotrására, valamint
mederrendezésre került sor.
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Apátfalva Község Önkormányzata településfásítási programot
hirdetett, hogy 5 év alatt 1000 fát ültet Apátfalván. Novemberben
Kecskemétről hoztunk 200 darab díszfát, 160 virágos kőrist és 40
tűzjuhart. (A virágos kőris lett 2018-as év fafaja.) A lakosság 160
darab virágos kőris facsemetét igényelhetett, a tűzjuhar facsemetéket az önkormányzat telepítette. A lakosaink a közterületekre,
az önkormányzat, óvodákba, iskolába, sportpálya mellé, szoborparkba, önkormányzati ingatlanok elé, illetve a közterületekre
telepítette a fákat. A lakosainknak, akik kérték az ültetéshez az
önkormányzat segítségét, azoknak dolgozóink elvégezték a telepítést. A lakosság körében nagyon népszerű volt a faosztás, ezért
akinek idén már nem jutott az a jövő évben fogja megkapni, hiszen Apátfalva Község Önkormányzata minden évben tervezni
fog őszi faültetési programot.
Közel 800 darab saját nevelésű csirkét osztott szét a november
16-i héten Apátfalva Község Önkormányzata a közfoglalkoztatottak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a 65 év feletti
idős és szépkorú, valamint a hátrányos helyzetű lakosai között.
Ebben az évben már másodszor osztottunk csirkét, és ez a segítség nem az utolsó az idén, hiszen karácsonyra sertésállományunk egy részét is levágtuk és az elmúlt évekhez hasonlóan a
feldolgozás után, darált húsból, kolbászból, hurkából 800 darab,
(2400 kg) ajándékcsomagot készítettünk, melyet december 14-től
szétosztunk a közfoglalkoztatottak, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a 65 év feletti idős és szépkorú valamint a hátrányos helyzetű lakosaink között.

Apátfalva pályázott a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag-vásárlásra, és nyert 315 erdei köbméter keménylombos tűzifát, 6 millió forint értékben. A több mint 2000 mázsa tüzelőanyagból a rászorulóknak Apátfalva Község Önkormányzata
szociális célú tűzifát adott. Több mint 300 rászorulónak került
kiosztásra szociális célú tűzifa. A darabolt tűzifa osztását december 9-én kezdte meg az önkormányzat az apátfalvi tüzép telepen,
így mindenki megkaphatta még a karácsony előtt. A családosoknak 9 mázsa, az egyedülállóknak pedig 5 mázsa keménylombos,
darabolt tűzifa került kiosztásra.

2021. február

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

5

Önkormányzatunk nagyon sok segítséget kapott az önkéntes munkát végző lakosoktól, a vállalkozóktól és a civil szervezetektől. Reméljük, hogy ebben az évben is tovább fejlődik összefogásunk és egyre több lakossal dolgozhatunk közösen Apátfalva fejlődésén.
Büszkén tekinthetünk vissza a 2020-as évre, hiszen ismételten sikeres időszakot zártunk Apátfalva életében.
Szekeres Ferenc
polgármester

Online élő bejelentkezések
az Apátfalvi Faluházból
A program a Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon elnevezésű, TOP-5.3.1-16CS1-2017-00009 azonosítójú az Európai Unió által támogatott projekt keretében valósul meg.
Mivel a faluházban a vírushelyzet miatt programokat nem
lehet szervezni, a digitális technikát igénybe véve, online
kapcsolódunk a lakossághoz.
A Facebook segítségével az Apátfalvi Faluház követői értesítést kapnak az élő bejelentkezéseinkről, melyek hétfőn 14
órakor, és pénteken 15 órakor vannak.
Az adások fő célja, hogy közösségek alakuljanak ki, és aktivizáljuk a helybelieket. Szeretnénk kérni, akinek ötlete kérdése van, bátran írjon nekünk, akár a Faluház oldalán is,
örömmel vesszük.
A január 25-i a 29-i és az azt követő adások az Apátfalvi Faluház facebook oldalán visszanézhetők. Beszélgettünk a Bökény Népe Egyesület vezetőjével,
Szalamia Jánossal és Csapó Jánosnéval, a Települési
Értéktár Bizottság tagjával. Februárban Magyarcsanádról jelentkezünk, a farsang, a vidámság, a finom
ételek a téma, majd a tél temetésére térünk át.
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Apátfalva pályázatai és fejlesztései
2020-ban

Pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, és nyertünk több, mint
125 millió forintot. Az a közel 100 fő
apátfalvi lakosunk, akiknek munkát
biztosítunk, erre nagyon számított, hiszen számukra ez biztosítja a megélhetést. Évről-évre csökken a közfoglalkoztatottjaink létszáma, ez a program
sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon sok dolgozónk el tudott helyezkedni a versenyszférában.

 A mintaprogramok: mezőgazdasági
program, állattartás, varroda, betonelem
gyártás, utcabútor gyártás, 2020. március 1-én indultak és 2021. február 28-ig
tartanak.
 40 millió forintból modernizáltuk a
Dózsa György utcai óvoda főzőkonyháját,
amely több mint 200 főre főz, és az óvodások étkeztetésén felül a szociális étkeztetést is ellátja. A villamosenergia -hálózat
bővítése és korszerűsítése mellett betonoztak, burkoltak, festettek a főzőkonyhában, amely így teljes körű felújításon
esett át. A konyhai eszközöket bővítettük,
új berendezési tárgyak is helyet kaptak. A
kiszolgáló helyiségek felújítása is megtörtént, illetve újat is építettek, így a hatóságok által elvárt követelményeket biztosítani tudtuk.
 A mini bölcsőde csoportszobájának
megfelelő természetes megvilágításáról is
gondoskodnunk kellett, azért hogy a helyiség természetes megvilágítása biztosítson elegendő fényt a rendeltetés szerinti
biztonságos használathoz. Sikerült a megvalósítás három darab fénycsatorna rendszer kialakításával a veszélyhelyzet miatt
elrendelt zárva tartás idején.
 Június 15-től augusztus 21-ig 12 db.
önkormányzati nyári tábor került megszervezésre az EFOP-1.5.3-16-2017-00025
kódszámú
„Közösségi
szolgáltatások

minőségének fejlesztése Csongrád-Csanád
megyében” pályázat keretében. A táborvezetők és segítőik áldozatos munkája nélkül a táborok lebonyolítása nem lett volna
megoldható. Idén szintén megrendezésre
kerülnek a táborok, számítunk továbbra is
a táborvezetőkre és a segítőikre is egyaránt.

felújítani, ezért továbbra is pályázunk. Az
elmúlt években több mint 10 km járda
épült a településen.

 Októberben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Falu Program 2020 keretében, 24 millió forint összegben, 610
méter hosszban, teljes felületű aszfaltozási
 A Vidékfejlesztési Program keretén be- munkálatokat végzett a Kereszt utcában.
lül meghirdetett – A településen élők hasz- Ezzel egy nagyon régi probléma oldódott
nos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések meg.
megvalósítása című felhívás alapján Apátfalva Község Önkormányzata 3 millió fo-  2020. november 6-án lezárult az „Árrint vissza nem térítendő támogatást nyert. víz-védelmi védvonalak mértékadó árvízA Hunyadi, a Móricz és a Damjanich ut- szintre történő kiépítése, védvonalak tercai játszóterekre egyenként 1 millió forint helésének csökkentése az Alsó-Tiszán” elértékben tudtunk új játszótéri eszközöket nevezésű projektje, amely Apátfalva, Baks,
és elemeket beszerezni, összesen 3 millió Szentes, Mindszent, és Szegvár településeforint értékben. Apátfalva Község Önkor- ket érintette 12 milliárd forint összegben.
mányzata 500.000 Ft értékben további esz- A beruházás Apátfalvát is érintette több
közöket tudott beszerezni a játszóterekre. fejlesztéssel, kb. 1,5 milliárd forint ös�Az új játszótéri eszközök: fészekhinta áll- szegben. A Sámson-Apátfalvi főcsatorna
vány kosárral, ülőkével, kötélgúla mászó- torkolati szelvényébe 1961-ben beépített
ka, piruett forgó, rugós játékok, csúszda- torkolati műtárgyat elbontották, helyére új
testek, csúszda standard állvánnyal, két- árvízkapu épült. Az új műtárgy funkciója
üléses fém libikóka, kétüléses lengőhinta a főcsatorna vizeinek marosi töltésen való
bébi- és laphintával, fészekhinta ülőkéket, átvezetése, illetve a Maroson érkező naés a sziklamászó falak sérült paneljeinek gyobb árhullámok kizárása. A műtárgycseréje is megtörtént. Az új játékok meg- hoz vezető töltésszakaszon aszfaltos üzemi
érkeztek és a játszótereken elhelyezésre, út létesült. A főcsatornán érkező belvizek
felszerelésre kerültek.
átemelésére 10 m3/sec kapacitású mobil
szivattyúállás épült. A vízátemelést 20 db
 A Belügyminisztérium önkormányzati 500 l/sec kapacitású mobil szivattyú egyfeladatellátást szolgáló fejlesztések támo- ség biztosítja. A torkolati szakaszon 1 km
gatása keretében, a járdák felújítására is hosszban került sor a főcsatorna kotrására,
nyert Apátfalva Község Önkormányzata valamint mederrendezésre került sor.
pályázatot 15 millió forint összegben. Járdák épültek a Dózsa György, a Szabadság  Apátfalva pályázott a települési önés a Damjanich utcán 800 méter hosszban. kormányzatok szociális célú tüzelőanyag
Az érintett három utcában a járdák rossz vásárlásra, és nyert 315 erdei köbméter
műszaki állapotúak voltak, a gyalogos keménylombos tűzifát, több mint 6 milközlekedést veszélyeztették. A felújítással lió forint értékben. A több mint 2000 máegységes térköves burkolatú járda épült. zsányi tüzelőanyagból a rászoruló csaláA beruházáshoz a start közmunkaprog- doknak szociális célú tűzifát osztott. 168
ramban készített térköveket és szegélykö- családos és 132 egyedülálló, apátfalvi ráveket használták. Természetesen tudjuk, szorulónak került kiosztásra a szociális
hogy nagyon sok járdaszakaszt kellene célú tűzifa. A családosoknak 9 mázsa, az
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egyedülállóknak pedig 5 mázsa kemény- másodszor osztottunk csirkét, és ez a selombos, darabolt tűzifa került kiosztásra.
gítség nem az utolsó volt az idén, hiszen
karácsonyra sertésállományunk egy részét
 Közel 800 darab saját nevelésű csirkét is levágtuk és az elmúlt évekhez hasonosztott szét a november 16-i héten Apát- lóan a feldolgozás után darált húsból, kolfalva Község Önkormányzata a közfog- bászból, hurkából kb. 800 darab, összesen
lalkoztatottak, a gyermekvédelmi támo- 2400 kg ajándékcsomagot készítettünk,
gatásban részesülők, a 65 év feletti idős melyet december 14-től szétosztottunk a
és szépkorú, valamint a hátrányos hely- közfoglalkoztatottak, a gyermekvédelmi
zetű lakosai között. Ebben az évben már támogatásban részesülők, a 65 év feletti
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idős, valamint a hátrányos helyzetű lakosaink között.
Büszkén tekinthetünk vissza a 2020-as évre, hiszen ismételten sikeres időszakot zártunk Apátfalva életében.
Szekeres Ferenc
polgármester

Pályázati pénzekből fejlesztett
Apátfalva

A megyében a települések fejlődése tekintetében az elsők között foglal helyet Apátfalva.
Szekeres Ferenc polgármester bízik abban,
hogy a lakosok érzik és értik azt az önkormányzati szándékot, amely mögött a lakosok életfeltételének javítása áll.
– Tavaly is pályáztunk a kistérségi Start
mintaprogramokra és nyertünk több
mint 125 millió forintot. Azok a lakosok,
akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon számítottak, hiszen ez biztosítja a
megélhetésüket – nyilatkozta lapunknak
a polgármester, hozzátette, a mintaprogramok március 1-jén indultak és 2021.
február 28-ig tartanak. Az önkormányzat
üzemeiben padok, virágládák, kukák, térkő, kerékpártároló és szájmaszk is készül,
emellett növénytermesztést és állattartást
folytatnak.
A közfoglalkoztatottak többsége szociálisan rászoruló, az elmúlt évben egyenként
4000 forint értékű tartósélelmiszer-csomagot kaptak. Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a koronavírus-veszélyhelyzet miatt döntött úgy, hogy a szociálisan rászoruló családokat tartósélelmiszer csomaggal segíti. A két önkormányzat
együtt 140 családnak tudott idén segíteni.
– 40 milllió forintból modernizáltuk a
Dózsa György utcai óvoda főzőkonyháját. A villamosenergia-hálózat bővítése
mellett betonoztak, burkoltak, festettek a
főzőkonyhában, a minibölcsőde csoportszobája korszerű fénycsatornarendszert

kapott – sorolta a polgármester, kiemelte, a Vidékfejlesztési Program keretében
megújultak a játszóterek, és új járdákat
építettek. Fejlesztették a polgármesteri hivatal informatikai és telekommunikációs
hálózatát. A Magyar Falu Program keretében, 24 millió forint összegben teljes felületű aszfaltozási munkálatokat végeztek.
A község sportpályáit korszerűsítették, és
harminc év után ismét megye egyes labdarúgócsapata lett Apátfalvának.
– Önkormányzatunk
településfásítási
programjában a lakosság virágos kőris fa-

csemetéket igényelhetett, 800 db saját nevelésű csirkét osztottunk szét a rászorulók
közöt, karácsonyra a sertésállomány egy
részét is levágtuk, és 2400 kilónyi húsból 800 db ajándékcsomagot készítettünk,
kolbászbászból, hurkából és darált húsból.
2000 q tűzifa kiosztása is megtörtént 300
lakosunknak, a családosok 9 q, az egyedülállók pedig 5 q darabolt tűzifát kaptak
– hangsúlyozta Szekeres Ferenc.
Cikk: Délmagyar
Tóth A. Péter
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Kedves Olvasók!
Mindig nagyon kellemes érzések vesznek körül, amikor lassan készülődök az új
gondolataim megfogalmazására!
Sok-sok elképzelés jut az eszembe, de amikor leülök írni, már változtatások alakítanak és terelnek új irányba. Mindennap
a koronavírus okozta nehézségek hírei
nagyon befolyásolják napjainkat, de elgondolkodunk-e azon, hogy új dolgokat
hozzunk ki magunkból. Ne a félelem és
a panaszkodás lakjék a szívünkben és a
lelkünkben. Jézus is kérte az Atyát, hogy
múljék el a szenvedés kelyhének fájdalma, de erőt adott számára a küldetésének
beteljesítéséhez. Vegyük észre, hogy panaszaink valóban méltók- e hozzánk, de
ilyenkor tekintsünk a feszületre és akkor
sok dolgot valóban már sokkal árnyaltabban láthatunk.
Tudjuk kimondani azt, – „Atyám, legyen
meg a Te szent akaratod!”. Isten a tenyerén hordoz bennünket, még akkor is, ha
mi azt látjuk, hogy egy tenyében mi is fér
el valóban?!
Isten tenyerében minden összefér.
Most, amikor ezeket a sorokat olvassuk,
még a farsang időszakát éljük, de nagyon
közeleg a böjti időszak, ezért is ez a hónap
a „Böjtelő hava”.
Elmaradnak a vigazságok, de ne maradjon
el lelkünk tiszta örömteli vigasza, amely
erőt ad számunkra.
Mennyi öröm vesz körül bennünket, de Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepénem vesszük észre, mert már sok mindent vel indul február.
természetesnek veszünk.
Mária tisztánlátásának napja – találkozás, amikor a világ világosságát, Jézust a
Legyen talán néhány egyszerű példa:
mózesi törvény értelmében bemutatták a
1. reggel fel tudok kelni az ágyamból
templomban.
2. a nap csodálatos fénnyel áraszt el Az egyházi értelmezés szerint a viasz embennünket
lékeztet Jézus emberi természetére, a vi3. van munkám
lágosság pedig istenségére. A gyertya fel4. szeret a családom
emészti magát, hogy másokat szolgálhas5. a hit, a remény, a szeretet ad erőt.
son. Az égő gyertyaláng nélkül nem világít,
a hit jócselekedetek nélkül halott.
Milyen egyszerű dolgok, mindenki egé- Babits Mihály nagyon szépen fogalmazza
szítse ki a maga gondolataival a felso- meg „Isten gyertyája” c. versében, hogy kell
rolást, és akkor felfedezhetjük azt, hogy Isten gyertyájaként égnem mindennap.
a sok kis észrevétlen öröm behálózza Legyen minden család otthonában egy
mindennapjainkat.
szentelt gyertya!

Szent Balázs püspök ünnepe
Hívjuk segítségül a püspököt különböző testi nyavalyákban, főlg pedig
torokfájásban.
„Szent Balázs püspük és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a
torokbajtól és minden más bajtól.”
A boldogságos Szűz lourdes-i megjelenése
A kegyhely a zarándokok és gyógyulni vágyók egyik szent zarándokhelyévé vált.
Milyen csodálatos. hogy Jézus születésekor az egyszerű pásztorok jöttek el először
dícsérni Istent.
A lourdes-i Boldogságos Szűz egy egyszerű lánykának nyilatkoztatja ki az egyház
egyik fő dogmáját: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”.

2021. február
Az egyszerű és tiszta lélek talán hordozza
magában azt az egyszerűséget, hogy fogékonyabb az isteni kinyilatkoztatásokra.
A lourdes-i jelenések igazi jelentőségét
azonban mégsem annyira a csodálatos
testi gyógyulásokban, mint a lelkekre gyakorolt óriási hatásukban kell keresnünk. A
jelenések éppen akkor vonták az ég felé az
emberek tekintetét, amikor ezek gőgös hitetlenségükben már tudni sem akartak Istenről, lélekről, másvilágról.
Mi mai emberek, hogy állunk ebben a
kekintetben?
A magányunkban a karanténban erről is
lehet gondolkodni!
Szűz Mária Bernadettet az olvasó mondására buzdította. A mostani helyzetben
nem tudunk elmenni a templomba a lourdes-i ájtatosságra, de a rózsafűzért imádkozzuk nagy buzgalommal!
Február második vasárnapja elhozza a farsangi időszak végét.
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Húshagyó vasárnap – felkészülés a böjti
időszakra.
Február 17. – Hamvazó szerda
Ezen a napon a mise előtt a templomban a
múlt évi virágvasárnapi szentelt barkából
keletkezett hamu megszentelése, utána pedig a hamvazás.
„Emlékezz ember porból lettél és visszatérsz
a porba.” A hamu a bűnbánat szimbóluma.
Hamvazó szerdát követő első vasárnap hagyományos evangéluma az Úrnak a sátántól való megkísértéséről és a gonosz megszégyenítéséről szól. Szigorú böjti nap és a
nagyböjti időszak minden péntekje.
Minket is gyakran megkísért a gonosz, de
tudunk-e nemet mondani!
Igyekezzünk legalább a böjti időszakban
erősebbek lenni, és ez az erősödés később
a javadra fog válni.
A böjt erősíti a testet és a lelket!
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Szent Mátyás apostol ünnepe
Kevés hírt tudunk arról, hogy hol született és milyen polgári foglalkozása volt, de
valószínűnek kell tartanunk, hogy eleitől
kezdve az Úr követői közé tartozott és így
szem- és fültanúja volt az evangéliumban
megörökített események legtöbbjének.
Jézus csodálatos menybemenetele után az
áruló Júdás helyének betöltésekor Mátyás
személye felé fordult a figyelem.
Az apostolok imádkoztak és Pünkösd napján már a többi apostollal együtt vette a
Szentlélek kegyelmét.
Igyekezzünk vigyázni magunkra és egymásra! Sok-sok nehézséget látunk, de Isten
kegyelme és szeretete mindig velünk van.
Az imádság legyen életünk része. Sokszor
egy-egy fohász, egy pillanatnyi csend, óriási
erőt és lendületet adhat, csak vegyük észre!
Sok szeretettel:
dr. Langó Julianna

Előadást tartott
Zsolczai István

2021. január 14-én a Dózsa György Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak Zsolczai István
szakpszichológus tartott előadást a kábítószer
káros hatásairól Apátfalva Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának „Legyen
értékrended” című intézkedéséhez. (HEP-IT II/1.)
Köszönjük Zsolczai Istvánnak
a színvonalas és tartalmas előadást!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A téli szünet után nagy lendülettel
kezdtünk neki a 2021-es évnek.
Az első program, amiben a gyerekek részt
vehettek, az apátfalvi önkormányzat jóvoltából tartott drogprevenciós előadás volt.
Az iskolánkban Zsolczai István tartott előadást a drogokról a hetedik és nyolcadik
osztályos tanulóknak. Nagyon jó előadás
volt. Több olyan tanuló is van közöttünk,
akiket ez a téma nagyon foglalkoztat, és
ezt az is jól mutatta, hogy több dologhoz
is érdemben hozzá tudtak szólni. Nagyon
sok olyan információt tudtunk meg, amire eddig nem is gondoltunk, például, hogy
vannak az illegális drogok, amikről mindenki hallott már, ilyen a kokain, és vannak a legális drogok, amiket mindennap
használ az emberek nagy része, ilyenek a
cigaretta, kávé és a teák egy része is. Amit
nagyon kevesen tudnak, hogy a gyógyszerek is drognak számítanak. Ezekbe nap
mint nap belegondolni szomorú dolog.
Remélem, hogy ez a kis előadás megmutatta, bebizonyította mindenkinek, hogy
semmiféleképpen ne nyúljon a drogokhoz.

kapta meg az ideiglenes helyét. A gyerekek
testnevelés órákon és a szabadfoglalkozásokon is használhatják az új sporteszközt.
Köszönjük!
Művészeti
vizsgája

iskolások

hangszeres

2021. január 27-én került sor a makói Művészeti Iskola apátfalvi tagozatán tanuló
gyerekek hangszeres vizsgájára. A vizsgán
csak a gyerekek és a vizsgabizottság tagjai
vettek részt, melynek tagjai voltak: Rónai
Vass Boglárka Krisztina Dániel, a makói Művészeti Iskola tagintézmény vezetője, Simon Hajnalka az apátA nyolcadikosok középiskolai felvételi falvi Dózsa György Általános Iskola igazjelentkezési lapjainak postázása folya- gatóhelyettese és a gyerekeket felkészítő
matban van. Minden tanuló választott tanárok, Kocsis Katalin (hegedű), Bújdosó
magának intézményt.

Iskolánk a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ jóvoltából ajándékba kapott
egy teqball asztalt. A teqball a labdarúgás
és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt
asztalon játszanak. A játékosok, a karok
és a kezek kivételével, a test bármely részével hozzáérhetnek a futball-labdához.
Egyesben két játékos, párosban négy játékos játszhatja. A sport pontozási rendszer alapján működik, egyaránt játszható
beltéren és kültéren, beleértve a strand
körülményeket, tehát a homoktalajt is. Intézményünkben jelenleg a sportpályán

Genovéva (fuvola) és Sasvári Csaba (furulya, baritonkürt). Az elmúlt szűk egy év
különleges volt a hangszertanulás szempontjából, hiszen a tavalyi tanév utolsó
három hónapjában a hangszeres oktatás
is online módon zajlott, különböző videomegosztó alkalmazások – Skype, Google
Meet, stb. – segítségével, amely igencsak
próbára tette mind a zenetanárok, mind a
gyerekek és szüleik alkalmazkodóképességét, türelmét, kreativitását. Az elmúlt tanév végén a szokásos vizsga is elmaradt, így
a gyerekeket vizsgakörülmények között
bizony régen láttuk utoljára. Mindezen nehézségek ellenére mindnyájan szépen felkészültek, sokat fejlődtek, bátran és örömmel muzsikáltak. Külön öröm számunkra,
hogy nyolc kis kezdő furulyásunk van,
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Tisztelt adófizető Polgárok!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért”
Közhasznú Közalapítvány
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel adójuk 1%-át
alapítványunk részére, ha még nem tették meg más
alapítvány vagy társadalmi szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének
célkitűzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma:
18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány”
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: (06-62) 260-052
06-20-2500767
Email: apatovi@freemail.hu
mindnyájan iskolánk 2. osztályos tanulói,
akik komoly utánpótlást jelentenek a fúvós tanszak számára.
A 2. félévben szeretnénk kis kamarazene
csoportokat kialakítani, hogy gyermekeink megérezzék és megszeressék a közös
muzsikálást.
furulyások: Bakai Anna, Lakatos Denisz,
Bakai Dominik, Baka Tibor, Csikota Dávid, Janovics Milán, Popány Tímea, Jakab
Nikolász, Antal Zétény, Antal Máté
fuvolisták: Nagy Enikő, Szabó Dániel,
Konkoly Vanda, Kovács Jázmin, Baka Viktória, Bárnai Mercédesz, Kóródi Laura,
Mezei Vanessza, Kerekes Anna, Sóki Réka
hegedűsök: Antal Boglárka, Bakai Dóra, Naszradi Nóra, Varga Fanni, Szalamia
Tünde, Popány Dávid, Varga Zsófia
bariton kürt: Balogh Szabolcs
ütős: Sóki Attila
Kocsis Katalin Etelka
A vírus elleni védekezés továbbra is
folytatódik iskolánkban. Kérjük a szülőket, hogy továbbra is biztosítsák a
maszkokat a gyerekeknek! Eddigi segítő hozzáállásukat köszönjük!
Simon Hajnalka
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A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden
év február 25-én tartják a kommunizmus
áldozatainak emléknapját. 1947. február
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai
hatóságok jogtalanul letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet
töltött fogságban. A politikus letartóztatá-

sa és fogvatartása az első lépés volt azon az
úton, amelynek során a kommunista párt
kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a
totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az
eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált,
amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája
lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján
emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a hamis vádak alapján
mészárszékre küldött nemzettársainkra, és
az ellenállóként mártírhalált halt hősökre.
Ezen a napon emlékezünk mindazokra,
akik az erőszakrendszer áldozatává váltak.
100 milliónyi mártír, és sok 100 millió életben maradt áldozat szenvedéseit meggyalázza, aki nem hajlandó a kommunizmus

gaztetteit elutasítani. A kommunizmus
áldozatainak magyarországi emléknapján
mondjuk ki: kommunizmus bűneinek elítélése azért késik, mert a marxi utópiával mind a mai napig nem számolt le a
Nyugat. Nem elég tehát, hogy a kommunizmus – a Szovjetunió összeomlásával
– fizikai értelemben vereséget szenvedett,
mindent meg kell tenni azért, hogy lelkileg, szellemileg is vereséget szenvedjen. Az
emléknap tehát alkalom arra, hogy küzdjünk a felejtés és tiltakozzuk a történelemhamisítás ellen, és kísérletet tegyünk arra,
hogy az emlékezés és emlékeztetés által a
kommunizmus lelki értelemben is végre
vereséget szenvedjen. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján, emlékezzünk egy bűnös ideológia és egy diktatórikus elnyomó rendszer rémtetteire, és
mondjunk egy imát az ártatlan áldozatok
lelki üdvéért!
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Élő közvetítés a Faluházból
Sikeresnek bizonyult az apátfalvi Faluház január 25-i, élő facebookos bejelentkezése. Több mint negyvenen kapcsolódtak be hosszabb, rövidebb ideig
a „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” TOP-5.3.1-16CS1-2017-00009 Európai Unió által támogatott program keretében a farsangi szokásokról tartott előadásba.
2017-óta zajlik a Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon program, egy uniós pályázatnak köszönhetően,
de a hétfői volt az első alkalom, hogy az
érdeklődők nem személyesen ültek össze,
hanem a koronavírus okozta pandémiás
helyzetben online tartották meg találkozójukat. A fórum keretében Ficsor János
magyarcsanádi közösségfejlesztő a nem-

zetiségek, azaz a románok és a szerbek, illetve Vargáné Nagyfalusi Ilona, a program
vezetője, a katolikusok farsangi szokásait
ismertető előadását láthatták.
Bár az Apátfalvi Faluház aznap reggel
harangozta be, hogy kora délután élő videóban nézhetik meg az érdeklődők a bejelentkezést, a vártnál is nagyobb volt az
érdeklődés, több mint negyvenen kapcsolódtak be hosszabb-rövidebb ideig. A Facebook használói számára az élő közvetítést automatikusan jelezte is a legnagyobb
közösségi média, azoknak, akik követik az
Apátfalvi Faluház Facebook oldalát.
A több mint negyven érdeklődő egyébként meglehetősen jó, hiszen a hasonló,
személyes részvétellel járó programoknál
már a huszonöt-harminc résztvevő is szép

eredmény.
Aki azonban nem tudta követni, mert éppen munkája vagy egyéb elfoglaltsága
miatt nem volt rá ideje vagy lehetősége, az
Apátfalvi Faluház oldalán bármikor vis�szanézheti a bejelentkezést. A „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” program következő online előadását a tervek szerint január 30-án, majd
február 1-én.., és 5-én. újabb kettő követi.
Ezeket azonban már nem aznap, hanem az
ígéretek szerint két nappal korábban beharangozzák, az Apátfalvi Faluház összesen
nyolcszázhatvanhat követővel rendelkező
Facebook oldalán, ugyanott, ahol majd a
közvetítések is láthatók lesznek.
Makó Híradó cikke nyomán

FOCI HÍREK
Sűrű lesz
a tavaszi idényük
Újoncként egészen szépen szerepelt a
ContiTech-Apátfalva a Csongrád-Csanád
megyei I. osztály őszi idényében. A fiatalokra építő csapat hasonló tavaszban reménykedik, hosszabb távon pedig merészebb céljaik is vannak.
Hullámzó teljesítményt nyújtott ősszel a
ContiTech-Apátfalva a labdarúgó megyei
I. osztályban, mert bár nehezen indult be
a csapat szekere, végül közel meccsei felén győzni tudott a ligában újonc csapat.
Végül tizenhét pontot gyűjtve a nyolcadik helyen fordulnak Kardos Ákosék. Két
mérkőzésünk elmaradt, reális képet így
nem mutat a tabella.
Van hiányérzetem, mert előzetesen úgy
számoltunk, tizenöt-húsz pont között szerezhetünk, de a lejátszott meccsek alapján
úgy érzem, maradt bennünk még pont –
kezdte Frank Csaba, az Apátfalva edzője.
Az apátfalviak számára igen sűrű lesz már
a téli program is, a múlt csütörtöki felké-

szülési rajtot követően ezen a héten már
futsal bajnoki vár a csapatra Kecskeméten.
Heti három-négy edzéssel és egyelőre három lekötött edzőmeccsel készül a február
20-án esedékes, Mórahalom elleni pótlandó mérkőzésre az újonc, amely szeretne még két időpontra ellenfelet is találni.
Az biztos, hogy január 28-án a Makó IIvel, 30-án a Csabacsűddel, február 13-án
a Makóval gyakorol az Apátfalva, amelynek így a mostani időszak igen megterhelő
lesz. A kerettagoknak a nagypályás futball
mellett a regionális futsalbajnokságban is
teljesíteniük kell. Ami a csapat keretét illeti, szeretnék azt bővíteni két-három fiatal

játékossal, de konkrétumok egyelőre még
nincsenek. Távozója nem akad az Apátfalvának, ám mint Frank Csaba kitért rá, ha
jobb ajánlatot kap valaki, akkor a fejlődés
érdekében nem gördítenek akadályt senki távozása elé. Nem változnak a céljaink
tavaszra sem, az első nyolc hely valamelyikét szeretnénk elérni, bár én előrébb gondolkozom, mint a nyolcadik hely. Nagy
dolognak tartom, hogy már készülnek belőlünk a csapatok, hosszú távon pedig szeretnénk meghatározó együttese lenni az
osztálynak – zárta Frank Csaba.
Cikk: délmagyar.hu – V.P.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet beültetni.
• A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani.
• Az állategészségügyi ellátásról gondoskodni.
• Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson.
• Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel ellátni.
• Az állat biztonságos elhelyezkedéséről gondoskodni.
• Az előírt férőhelyet biztosítani.
TILOS:
• 2016. január 1-től a kutyát tartósan láncon tartani.
• Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni.
• Az állatot elhagyni.
• Kutya, macska kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/elajándékozni.
Ezeket a kritériumokat az 1998. évi XXVIII. törvény az ál-latok 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
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ELŐLEGCSÖKKENTÉS
LEHETŐSÉGE MIKRO-, KISÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK
2020. december 22-én megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.
22.) Korm. rendelet, melynek értelmében:
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes–a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó
– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek (KATA adózókat nem érinti a nyilatkozat tétel, hiszen
az ő adófizetési kötelezettségük már ennek megfelelő).
Az érintett vállalkozóknak – a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt – nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021.
február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés
lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV-on) keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet
összegét az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal határozathozatal nélkül csökkenti.

KÖZ
VILÁGÍTÁS
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és Apátfalva Község Önkormányzata között 2020 novemberében létrejött közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződése alapján, az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. Apátfalva településen,
2021. március 1. és március 12. folyamán csoportos fényforrás cserét végez.
A munkák folyamán 840 fényforrást fognak
kicserélni. A csoportos fényforrás cseréjét
követően az egyedi hibák száma jelentősen
csökken, valamint javulni fog a megvilágítás
minősége is.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
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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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Vígh Antal, az apátfalvi kaskötő
mester boldogan él feleségével

Az apátfalvi Vígh Antal édesapjától tízévesen leste el a vesszőfonás fortélyait,
ma tanítványoknak adja tovább a kaskötőmesterséget. Feleségével, Margit
nénivel hosszú évtizedek óta értékes
tagjai Apátfalva közösségének. Vígh
Antal megmutatta éppen a legújabb,
vesszőből készített remekét.
– Ez az eddigi legnagyobb kas, amit kötöttem,
délutánra végzek vele. Félig-meddig dekorációnak szánják, hasábfákat tesznek majd bele,
és odaállítják a kandalló mellé, szobadísznek.
A férfi hozzátette, vannak, akik nap mint nap
használják a tárgyakat, mások inkább csak
dísznek veszik a különleges szépségű kasokat. A nyolcvannégy esztendős Vígh Antalt
és feleségét, Langó Margitot mindenki ismeri Apátfalván. Tóni bácsi formás kasokat köt
fűzfavesszőből, Margit néni házi süteményei
és receptjei is élményszámba mennek. Két
gyermekük, öt unokájuk és két dédunokájuk mellett Apátfalva számos lakója tiszteli
és szereti őket. 2018-ban Vígh Antal páratlan kézműves tevékenységét felvették a helyi
értéktárba.
Tanyáról indult Vígh Antal családja
– Apámék tanyája öt kilométerre volt Apátfalvától, ott születtem 1936-ban, és ott is
éltem fiatalkoromig. Viccesen azt szoktam
mondani a vendégeinknek, hogy „a kereszt
tövében születtem”, ez persze nem igaz, de

jól hangzik. Menyasszonyomért Csanádpalotára mentem, gyerekeink a tanyán
születtek, azután 1966-ban
beköltöztünk a faluba, egyszerűbb volt az óvodába járni Margóval – sorolta Tóni
bácsi a jeles eseményeket.
Apáról fiúra szállt
A negyvenes-ötvenes években még apáról fiúra szállt a
kötés mestersége, többen is
értettek hozzá egy-egy községben. Kukoricahordásnál
a hagyományos vesszőből
kötött kasokat használták
mindenfelé. Tóni bácsi édesapjától tanulta
meg a kaskötés fortélyait, majd évtizedekig
nem foglalkozott vele, a téeszben helyezkedett el mint tehenész. Huszonnyolc évig
dolgozott a szövetkezetben, mellette háztájit műveltek, napszámba jártak. A hetvenes
években végleg kiszorították a vesszőből kötött kasokat a műanyag ládák, már nemigen
kellett újabbakat kötni. Tóni bácsi évtizedek
múltán kezdte csak újjáéleszteni tudományát.
Újra felfedezte
– Bárkányi Ildikó muzeológus, néprajzkutató jött el hozzánk látogatóba, ő kérte, hogy
mutassam meg, hogyan készítem a kasokat.
Egész nap nálunk volt, minden mozzanatot
lefotózott.
Emlékszem, Tamással, első tanulómmal közösen készítettük azt a párszárítót. Azóta
legalább kéttucatnyian megfordultak már
nálunk. Két emberrel tudok foglalkozni egyszerre, nem férnénk el többen, és nem is tudnék segíteni többnek.
Nyaranta az iskolás gyerekeknek a nyári
táborban tanítja Tóni bácsi a mesterséget,
falunapokra hívják, a helyi óvodásoknak
is bemutatta már kosárkötő tudományát.
Makóról, Csanádpalotáról, Deszkről, Hódmezővásárhelyről és Apátfalváról is jöttek
már tanulni hozzá az évek alatt. Ottjártunkkor éppen Szegedről jelentkeztek be leendő
tanítványai.

Mint régen a fonóban
Tóni bácsi bárkinek ingyen megtanítja a
vesszőfonást, addig senkit sem enged haza,
amíg el nem készül a kas. Ha nem halad an�nyira, akkor a férfi több alkalommal besegít
a tanulónak. Miközben készülnek a kasok,
Margit néni a konyhában tüsténkedik, rendszerint kalácsot, túrós lepényt, vagy egy szlovák specialitást készít a vendégeknek.
– A tót asszonyoktól tanultam ezt a finomságot, a gőzön főtt fánkot. A tésztát beleteszem
lábasba, öntök rá egy kis vizet, ráteszem a fedőt, amíg nem készül el, addig a fedőt nem
szabad levenni róla. Még nem ismertem
olyat, aki ne szerette volna. Főztem már a
hagyományőrzőknél is, ezt a fajta fánkot kevesen készítik. Legtöbbször mákosat szoktam belőle készíteni – mesélte mosolyogva
Margit néni.
Tisztesség és szeretet
– A mai napig kijárunk tavasztól őszig dolgozni napszámban. Cseresznyét, gyökeret
szedünk, kapálunk és szőlőt metszünk, zöld
fokhagymát pucolni is eljárunk. Gyerekkorunk óta dolgozunk, a tanyán idejében megtanulja az ember a munka becsületét. Kimegyünk dolgozni hajnal négy órakor, tízkor
hazajövünk, mert nem bírjuk már egész nap
a munkát. Délután itt pihenünk a tévé előtt,
nézzük a sorozatokat – fogalmazott Margit néni, akitől azt is megtudtuk, hogy mi a
hosszú, boldog házasság titka: – Amikor az
egyik beszél, a másik hallgat! – tömör beszéd.
Tisztelet és bölcsesség sugárzott a szavain át.
A gyerekek felnőttek, már két unokának is
családja van, szemmel láthatóan boldog és
tartalmas életet él az idős házaspár. Három
hét múlva ünneplik hatvanadik házassági
évfordulójukat. Kívánjuk, hogy a Jóisten éltesse még sokáig egészségben az apátfalvi
Aranyembört és Aranyasszonyát.
Vígh Antal azt kérte, hogy aki szeretne megtanulni fűzfavesszőből kötni, az keresse őt a
20/570 9561-es telefonszámon. Hangsúlyozta, szívesen és ingyen tanítja meg az érdeklődőket a kézműves mesterségre.
Cikk: delmagyar.hu – Tóth A. Péter

