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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Minden új év egyben egy réginek a végét 
jelenti, és ez az egyszerű gondolat min-
den újévkor visszatekintésre késztet min-
ket, hogy mire jutottunk, mit éltünk át az 
elmúló esztendőben.
A 2020-as év minden tekintetben meg-
próbáltatást, nehézséget és félelmet ho-
zott közénk. Félelmet az ismeretlentől, 
megmutatta esendőségünket, megmutat-
ta, hogy amikor a vírusról van szó, nem 
számít, hogy a világ mely pontján él, mi-
lyen színű a haja, vagy milyen nyelvet be-
szél valaki. Mindannyiunkra veszélyként 
leselkedett, aggódás költözött a szívünkbe 
az idősebb szeretteink miatt.
Az idei évet meghatározó koronavírus-
válságnak ugyan még, mint azt mind-
annyian tudjuk, nem értünk a végére, és 
tisztában kell lennünk vele, hogy kedve-
zőtlen hatásaival még sokáig kell majd 
együtt élnünk a közvetlen veszély elmúl-
tával is, mégis fontosnak érzem hang-
súlyozni, hogy a nehéz helyzet kezelése 
mennyi büszkeségre adott és ad okot te-
lepülésünknek. Személyesen én is szám-
talan példát láttam önzetlenségre, együtt-
működésre, a helyzet professzionális és 
hatékony kezelésére. Be kell látnunk, hogy 
ez a szituáció mindannyiunkat váratlanul 
ért, és nehéz próbák elé állított, de az év 
túlnyomórészt pozitív tapasztalatai alap-
ján úgy gondolom, közös erővel hamar 
kilábalhatunk a válságból. Ehhez persze 
továbbra is szükségünk van szolidari-
tásra, az idős és beteg emberek folyama-
tos segítésére, amit településünk érintett 
polgárai, illetve az önkormányzat dolgo-

zói is sokszor erejükön felül megtesznek. 
2020 nem a siker éveként fog bevonulni 
a világ történelmébe, de egy pozitívumot 
mindenképpen el tudok mondani: túl 
vagyunk rajta. Persze a nehézségek ettől 
nem múlnak el, de bízhatunk – sőt, kell 
bíznunk – benne, hogy 2021-ben együtt 
elkezdhetjük legyőzni a válságot.
Köszönöm az apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ és a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak, 
akik igyekeznek lakosaink, időseink, 
betegeink, sérült és rászoruló ember-
társaink mindennapi terheit könnyíteni, 
jólétüket előmozdítani. Különös hang-
súlyt kapott ez a hivatás most, a korona-
vírus-járvány idején, amikor a szociális 
dolgozóink erőn felül, nap mint nap, a 
frontvonalban állva segítették mindazo-
kat, akik, egészségi állapotuk, hátrányos 
helyzetük, vagy családi gondjaik miatt 
szükséget szenvednek.
Köszönöm a munkáját a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak és a közfoglalkozta-
tott munkatársainknak, hiszen a korona-
vírus veszély-helyzetben is helytálltak a 
településen és hatékony munkát végeztek.
Büszke vagyok a pedagógusainkra, akik 
mindent megtettek azért, hogy gyerme-
keink oktatása zökkenőmentes lehessen. 
Többször áttértünk az otthoni munka-
végzésre, az oktatás átterelődött az on-
line térbe, és bizony felértékelődtek az 
emberi kapcsolatok. Nagy volt a viszont-
látás öröme, a kimondott szó értéket 
nyert, az együtt töltött idő a legértéke-
sebb valutává vált.

Nem lehetünk elég hálásak az egészség-
ügy dolgozóinak, háziorvosainknak és az 
ápolóknak, akik hivatásukkal több embe-
ri életet is megmentettek.
Lehet, hogy nem érünk ki az alagútból, de 
meg fogjuk látni a fényt a végén! Ehhez 
nem kell más, mint hogy ugyanabban a 
csendes egyetértésben dolgozzon min-
denki a sikerért a saját területén, ahogy 
azt eddig is tette.
Apátfalva Község Önkormányzata is 
igyekszik a feladatait minél jobban ellát-
ni, annak reményében, hogy az apátfalvi 
lakosok élete könnyebb legyen. Úgy gon-
dolom, ezen az úton haladva, apróbb és 
nagyobb lépésekben jobb és élhetőbb te-
lepülést tudhat magáénak mindenki. E 
gondolatok szellemében kívánok Önök-
nek, Boldog Új Esztendőt! Isten áldja 
Apátfalvát! Isten áldja Magyarországot!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

2020. december

SZÜLETÉS:
12.04.: Olasz Gergő Márk
Édesanyja: Ván Lilla
Édesapja: Olasz Márk
Apátfalva, Damjanich u. 11.

12.13.: Hős Zsombor Árpád
Édesanyja: Jani Andrea
Édesapja: Hős Árpád
Apátfalva, Kereszt u. 84. 

HALÁLOZÁS:
Gajódi Sarolta Apátfalva, Hóvirág u. 
19. Élt: 77 évet

Deszpot Andrásné (Tóth Katalin 
Ilona) Apátfalva, Móricz Zs. u. 65. 
Élt: 62 évet

Bagi János Mátyásné (Sóki Julianna) 
Apátfalva, Kereszt u. 8. Élt: 87 évet

Nagy Tibor Apátfalva, Árpád u. 24. 
Élt: 53 évet

Kolompár Jenőné (Balázs Judit) 
Apátfalva, Ady E. u. 13. Élt: 65 évet

Nagy Irén Apátfalva, Kereszt u. 38. 
Élt: 66 évet

Bock Attila Apátfalva, Csokonai u. 
36. Élt: 42 évet

Bujdosó Imre Jánosné (Boros An-
na) Apátfalva, Templom u. 92. Élt: 71 
évet

Korom László Apátfalva, Ady E. u. 5. 
Élt: 49 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre december hónap-
ban nem került sor.

A 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet-
tel kihirdetett veszélyhelyzetre tekin-
tettel, valamint a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezések értelmében 
a veszélyhelyzet megszűnéséig a kép-
viselő-testület feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, így ezen ren-
delkezések értelmében Apátfalva Köz-
ség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te nem tart képviselő-testületi ülést. A 
polgármester a halaszthatatlan ügyek-
ben polgármesteri döntést hoz.  

2020. december 2-i 
polgármesteri döntések

Ezen a napon a polgármester egy rendkí-
vüli települési támogatás iránti kérelem-
ben döntött. 

2020. december 3-i 
polgármesteri döntések

A polgármester ezen a napon szociális cé-
lú tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek-
ben döntött.

2020. december 14-i 
polgármesteri döntések

Ezen a napon a polgármester rendkívüli 
teleülési támogatás iránti kérelmekben, 
temetési segélyben, lakásfenntartási tá-
mogatások megállapításában döntött. Az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának (Bölcső-
de) módosítását fogadta el. Tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulás iránti kérel-
mekben döntött. 

2020. december 15-i 
polgármesteri döntés

A startmunka mintaprogram Mező-
gazdasági programeleméhez kapcsoló-

dó Apátfalva külterület 0214/14 hely-
rajzi számú ingatlan bérlése tárgyában 
döntött. 

2020. december 21-i 
polgármesteri döntések

Elfogadta Apátfalva Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2021. 
évi munkatervét. Elfogadta az önkor-
mányzati lakások, garázsok bérleti dí-
jának megállapítását. A háziorvosi ren-
delők és a fogorvosi rendelő rezsikölt-
ségeinek 2020. évi elszámolása és 2021. 
évi rezsiköltség megállapításában dön-
tött. Önkormányzati bérlakások bérleti 
jogviszonyának meghosszabbításában 
döntött. Jóváhagyta Apátfalva Község 
Önkormányzatának 2021. évi Belső El-
lenőrzési Munkatervét. Hozzájárult a 
Helyi sajátosságok és Mezőgazdasági 
programok kérelmének benyújtásához a 
2021/2022. évi járási startmunka minta-
programok támogatására.
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Apátfalva 2020-as eredményeinek 
összefoglalója

Január 18-án szombaton került sor a VI. Hagyományőrző cso-
portok találkozójára a Faluházban.
Január 18-án mutattuk be a Faluházban, Vargáné Antal Ilona 
legújabb könyvét, amely „Kedves és fájó emlékeim” címmel jelent 
meg.
Január 25-én került megrendezésre az újévi hangverseny, mint-
egy 100 zenész előadásában.
A térség országgyűlési képviselője ismét részt vett február 22-én 
az apátfalvi gazdabálon.

Február 23-án megrendezésre került az óvodai farsangi bál.
Mátó Mátyás tanár úr és tanítványai február 28-án péntek délután 
az apátfalvi könyvtárban tartották első félévi zenei bemutatójukat.
Február 29-én Apátfalva Község Önkormányzata és Apátfalva 
Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata melegétel osztást 
szervezett.
Pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, és nyertünk 
több mint 125 millió forintot. A mintaprogramok: mezőgazda-
sági program, állattartás, varroda, betonelem gyártás, utcabú-
tor gyártás. 2020. március 1-én indultak és 2021. február 28-ig 
tartanak.

Mosható, textilből készült szájmaszkok gyártásába kezdett az 
apátfalvi önkormányzat. A szájmaszkokat a közmunkaprogram 
keretében kezdtük el gyártani.
Március 8-án Sasvári Sándor énekes műsora varázsolta el a 
Faluházban rendezett nőnapi ünnepségen megjelenteket. A mű-
sor végén Szekeres Ferenc polgármester és Nándori Gábor a he-
lyi képviselő-testület tagja egy-egy cserép virággal kedveskedett a 
nőnapi ünnepségen részt vevő lányoknak, asszonyoknak.

A koronavírus terjedése miatt 2020. március 16. napjától Apát-
falva Község Önkormányzata fenntartásában lévő Faluház és 
Könyvtár, valamint a Sportcsarnok és Szigetház zárva tart, rend-
kívüli szünet lett elrendelve 2020. március 17. napjától az Apát-
falva Község Önkormányzata fenntartásában lévő Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában.
Apátfalva Község Önkormányzata és az Apátfalvi Gazdakör áp-
rilisban közösen végezte – vállalkozó bevonásával – a külterületi 
utak karbantartását.
Májusban Lázár János országgyűlési képviselőnk megnézte a 
közfoglalkoztatási programjainkat és így nyilatkozott: „sokat ta-
nulhatunk az apátfalviaktól! – Képzeljék: Apátfalván a közfoglal-
koztatottak valóban a köz érdekében dolgoznak” – írta közösségi 
oldalán a térség országgyűlési képviselője.
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Júniusban Apátfalva Község Önkormányzata a közfoglalkozta-
tott munkatársainak tartósélelmiszer-csomagot osztott, hiszen 
munkatársaink a koronavírus-veszélyhelyzetben is helytálltak a 
településen és hatékony munkát végeztek. Sajnos a közfoglalkoz-
tatottaink többsége szociálisan rászoruló, ezért döntöttünk úgy, 
hogy részükre egyenként 4000 Ft értékű tartós élelmiszercsoma-
got osztunk ki. Az Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzata, szintén a koronavírus veszélyhelyzet miatt döntött 
úgy, hogy a szociálisan rászoruló családokat egyenként 4000 Ft 
értékű tartósélelmiszer-csomaggal segíti. Így Apátfalva Község 
Önkormányzata és az Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata együtt 140 családnak tudott segíteni.
Június 15-től augusztus 21-ig 12 db Önkormányzati nyári tá-
bor került megszervezésre. A táborvezetők és segítőik áldozatos 
munkája nélkül a táborok lebonyolítása nem lett volna megold-
ható. Idén szintén megrendezésre kerülnek a táborok, számítunk 
továbbra is a táborvezetőkre és a segítőikre is egyaránt.

Júniusban történelmi pillanat Apátfalván: két bajnoki cím! Har-
minc évet kellett arra várni, hogy újból megye I-es labdarúgó csa-
pata legyen Apátfalvának. A nagypályás siker mellett a területi 
futsalt is megnyerték az apátfalviak, de sajnos az anyagiak miatt 
nem tudják vállalni a későbbiekben az NB2-es indulást. Apátfal-
ván az is eredményezte a történelmi sikert, hogy minden feltétel 
adott a kiváló játékhoz. Egyrészt pár éve átadták a korszerű sport-
csarnokot, ahol nagyobb települések csapatai is megirigyelhetik a 
körülményeket. Emellett a szabadtéri pályákat, illetve a hozzájuk 
tartozó kiszolgáló létesítményeket is korszerűsítették.

40 millió forintból modernizáltuk a Dózsa György utcai óvoda 
főzőkonyháját, amely több mint 200 főre főz, és az óvodások ét-
keztetésén felül a szociális étkeztetést is ellátja. A villamosener-
gia-hálózat bővítése és korszerűsítése mellett betonoztak, burkol-
tak, 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 követelménye-
ket biztosítani tudtuk.

A mini bölcsőde csoportszobájának megfelelő természetes meg-
világításáról is gondoskodnunk kellett, hogy a helyiség természe-
tes megvilágítása biztosítson elegendő fényt a rendeltetés szerinti 
biztonságos használathoz. Sikerült a megvalósítás három darab 
fénycsatorna rendszer kialakításával a veszélyhelyzet miatt elren-
delt zárva tartás idején.

2020. augusztus 15-én és 22-én került megrendezés-
re Apátfalva Község Önkormányzata szervezésében, az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00025 pályázat keretein belül az Önkéntes-
kedj! Szépítsük Apátfalvát ÖKO-nap. A cél Apátfalva tisztítása, 
szebbé tétele volt.
A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, VP6-
19.2.1-84-5-17 kódszámú, Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egye-
sület- A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fej-
lesztések megvalósítása című felhívás alapján Apátfalva Község 
Önkormányzata 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert. A Hunyadi, a Móricz és a Damjanich utcai játszóterekre 
egyenként 1 millió forintot értékben tudtunk új játszótéri eszkö-
zöket és elemeket beszerezni, összesen 3 millió forint értékben. 
Apátfalva Község Önkormányzata 500.000 Ft értékben további 
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eszközöket tudott beszerezni a játszóterekre. Az új játszótéri esz-
közök: fészekhinta állvány kosárral, ülőkével, kötélgúla mászóka, 
piruett forgó, rugós játékok, csúszdatestek, csúszda standard áll-
vánnyal, kétüléses fém libikóka, két-üléses lengőhinta bébi- és 
laphintával, fészekhinta ülőkéket, és a sziklamászó falak sérült 
paneljeinek cseréje is megtörtént. Az új játékok megérkeztek, és a 
játszótereken elhelyezésre, felszerelésre kerültek.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása keretében, a járdák felújítására is nyert 
Apátfalva Község Önkormányzata pályázatot 15 millió forint ösz-
szegben. Járdák épültek a Dózsa György, a Szabadság és a Dam-
janich utcán 800 méter hosszban. Az érintett három utcában a 
járdák rossz műszaki állapotúak voltak, a gyalogos közlekedést 
veszélyeztették. A felújítással egységes térköves burkolatú járda 
épült. A beruházáshoz a start közmunkaprogramban készített 
térköveket és szegélyköveket használták. Természetesen tudjuk, 
hogy nagyon sok járdaszakaszt kellene még felújítani, ezért to-
vábbra is pályázunk, ill. a járdaépítési támogatást igényelheti az 
a lakosunk, aki vállalja, hogy a saját ingatlanjuk előtti közterüle-
ten lévő járda felújítását maguk elvégzik. Az elmúlt években több 
mint 10 km járda épült a településen.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület kar-
bantartását szolgáló eszközbeszerzésre, Erőgépek, munkagépek 
beszerzésére nyertünk 8.556.120 Ft-ot. A nyert eszközök: traktor, 
pótkocsi, talajmaró, és tárcsa.
Szintén a Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhe-
tően tizenkétmillió forintból fejleszthetjük a polgármesteri hi-
vatal informatikai és telekommunikációs hálózatát. Illetve a fel-
adatellátáshoz szükséges eszközöket is beszerezhetünk.
2020. szeptemberben 100 mázsa csemegekukoricát osztottunk 
szét Apátfalván. Vancsura József az Apátfalván Búzakalász Kft. 
tulajdonosa ajánlotta fel a csemegekukoricát, ezzel örömöt sze-
rettek volna okozni az apátfalviaknak.
Apátfalva Község Önkormányzata rendszeresen szervez túrákat 
a Maroson, és szeptember 12-én ingyenes kenutúrát szervezett, 
amire 40 fő jelentkezett. A kenuzás után Apátfalva Község Ön-
kormányzata egy finom ebéddel vendégelte meg a résztvevőket.

2020. október 3-án, az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont és Apátfalva Község Önkormányzata a Faluházba szervezett 
idősek napi ünnepséget. A jó hangulatról idén Varga Feri és Ba-
lássy Betty popduó gondoskodott.
Októberben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Magyar Falu Prog-
ram 2020 keretében, 24 millió forint összegben, 610 méter hosz-
szan, teljes felületű aszfaltozási munkálatokat végzett a Kereszt 
utcában. Ezzel egy nagyon régi probléma oldódott meg.
(Folytatjuk.)

Szekeres Ferenc 
polgármester



2021. január6 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2021-ES FEJLESZTÉSI TERVEK
 � A Belügyminisztérium önkormányza-

ti feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása keretében, az Apátfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyének inf-
rastrukturális fejlesztésére nyert Apátfalva 
Község Önkormányzata 26.612.445 Ft-ot. 
A pályázat lehetőséget nyújt a tetők cse-
réjére, az épület hőszigetelésére, a hivatali 
lépcső rekonstrukciójára és eszközbeszer-
zésre is. A kivitelezés folyamatban van.

 � Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Közterület karbantartá-
sát szolgáló eszközbeszerzésre, Erőgé-
pek, munkagépek beszerzésére nyertünk 
8.556.120 Ft-ot. A nyert eszközök: traktor, 
pótkocsi, talajmaró, és tárcsa. A beszerzés 
folyamatban van.

 � Szintén a Magyar Falu Program si-
keres pályázatának köszönhetően ti-
zenkétmillió forintból fejleszthetjük a 
polgármesteri hivatal informatikai és 
telekommunikációs hálózatát, Illetve a 

feladatellátáshoz szükséges eszközöket is 
beszerezhetünk.

 � Apátfalva község központjában fekvő 
termelői piac kialakítását bruttó 25 millió 
forintból kellene megépíteni, de az eredeti 
(2015-ös) tervek szerinti beruházás kivite-
lezését most ennyiből nem lehet megvaló-
sítani, ezért kiegészítő támogatást kértünk 
és az elbírálás folyamatban van. Ha ez si-
kerül, akkor meg tudjuk valósítani a beru-
házást, kb. 50 millió forintból.

 � Pályázunk a kistérségi Start minta-
programokra, 87 fő munkavállalóra és 120 
millió forintra, hiszen akiknek munkát 
biztosítunk, erre nagyon számítanak, hi-
szen számukra ez biztosítja a megélhetést.

 � Pályázunk nyílt és zárt, bel- és csa-
padékvíz elvezető hálózat kiépítésére 
300 millió forint összegben.

 � Folytatjuk az egészséges Apátfalváért 

mozgalmunkat. A továbbiakban is lesz-
nek szűrések a megelőzésért, valamint 
egészség-tudatos életmód terjesztését 
segítő programok. Ingyenes átmozgató 
tornákat szervezünk továbbra is gyógy-
tornász vezetésével heti kettő alkalom-
mal és ingyenes alakformáló tornákat heti 
rendszerességgel.

 � Folytatjuk az őszi településfásítási 
programot, hiszen 5 év alatt 1000 fát ter-
vezünk ültetni Apátfalván.

 � Költséghatékonyabb és környezetbarát 
megoldással felújítatjuk a közvilágítást.
 
Úgy gondolom, hogy Apátfalva előtt to-
vábbi nagy lehetőségek állnak, hiszen Lá-
zár János országgyűlési képviselőnk is se-
gíti a munkánkat, Magyarország Kormá-
nya pedig garancia erre.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Több település is kapott 
nagyteljesítményű szivattyút

Elsősorban tűzoltóautó beszerzésére még 
három éve közös pályázatot nyújtott be a 
romániai Valkány, illetve a Csongrád-Csa-
nád megyei Földeák önkormányzata. Az 
utóbbi polgármester, Hajnal Gábor a Rádió 
7-nek elmondta: ha minden jól megy, akkor 
még decemberben meg is érkezik hozzá-
juk az új és modern jármű, melyet a helyi 
önkéntes tűzoltók tudnak majd használni. 
A polgármester hozzátette: a pályázat sike-
réhez szükséges volt több makói kistérségi 
település bevonása, így a projektben részt-
vevő Apátfalva, Csanádpalota, Magyarcsa-
nád, Királyhegyes, Pitvaros, Kiszombor és 
Óföldeák részére egy-egy nagyteljesítmé-
nyű, elsősorban a belvíz elleni védekezés-
hez szükséges szivattyút biztosítottak.

(Rádió7 – Kormos Tamás)
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Helyben gyártott padokat kérhetnek 
az apátfalviak házaik elé

Aki Apátfalván jár, annak alighanem feltűnnek az utcákon, 
köztereken elhelyezett egyedi küllemű padok. Ezeket hely-
ben gyártják, és a község lakói ingyen kérhetnek belőlük a 
házuk elé.

– Semmibe sem kerül a lakóknak, sőt az önkormányzat ki is szál-
lítja az igénylőknek – mondta Szekeres Ferenc a helyben gyár-
tott padokról, amelyek különleges megjelenésükkel hívják fel 
magukra a figyelmet. Az ülőalkalmatosság háttámláján ugyanis 
kacskaringós betűkkel nemcsak a falu neve olvasható, de ékesíti a 
nevezetes apátfalvi fehér hímzés egy-egy motívuma is. Mindezek 
mellett – kipróbáltuk – még kényelmes is.

Az önkormányzat lakatos- és asztalosüzemében készülnek a pa-
dok 2015 óta. Közmunkások gyártják, ahogyan készítenek kerék-
pártárolókat, szemeteseket, virágládákat, sőt térkövet és szőttese-
ket is. Idén a falu összesen 90 közmunkást foglalkoztat, közülük 
50-en dolgoznak a műhelyekben.
A padokból évente 40-50 darab készül Apátfalván, eddig összesen 
mintegy 200-at helyeztek ki parkokhoz, játszóterekhez, középü-
letek elé és a magánházakhoz. Nagy az érdeklődés, várólista is 
van – tette hozzá Szekeres Ferenc polgármester.
Az a célunk, hogy a község visszanyerje a padok által a régi, ked-
ves falusi hangulatát: az emberek ne a tévé előtt üljenek, hanem 
a padok körül gyűljenek össze és beszélgessenek – összegezte a 
lényeget. Ez persze idén a járványveszély miatt nemigen volt le-

hetséges, de bíznak abban, hogy ez már nem tart sokáig. Azt is 
elárulta, hogy a jövő évtől fedett kiülőket is készíteni fognak az 
apátfalvi közmunkások.

Cikk: delmagyar.hu 
Szabó Imre cikke alapján

Elkezdődött a fedett kiülők készítése is.
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ADVENT

Szentmise keretében került sor a harma-
dik adventi gyertya meggyújtására is. Ki-
szely Jánosné alpolgármester asszony, a 
képviselő-testület tagjai és Jánosi Szabolcs 
plébános úr közreműködésével fellobbant 
az Öröm gyertyájának a lángja. Egyre na-
gyobb örömmel telik meg a szívünk és a 

lelkünk is. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 
amely karácsony közeledtét jelzi.
Advent végén a negyedik meggyújtott 
szeretet gyertyája jelzi számunkra, hama-
rosan itt a karácsony. Kezdjünk el hinni 
abban, ahogy eljön a Megváltó, úgy bizto-

san eljön az újrakezdés is és a világ vissza-
tér a rendes kerékvágásába. A karácsony 
nemcsak egy ünnep, hanem egy érzés is. 
A szeretet, a megbocsátás és az összetar-
tozás érzése megerősödik. Elfeledkezünk 
a mindennapok nehézségeiről, időt sza-
kítunk arra, hogy minél meghittebb ka-
rácsonyunk legyen. A karácsony titka a 
szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az 
életünknek és abból a felismerésből táplál-
kozik, hogy valakinek szüksége van ránk. 
„Merjünk karácsonykor mi magunk aján-
dékká válni!” Ezeket az érzelmeket kellene 
jobban átültetni a mindennapokba, hogy 
könnyebbé tudjuk tenni egymás életét.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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A Román Önkormányzat decemberi tevékenysége
Sajnos a vírushelyzet miatt idén nem 
tudtuk megtartani az évzáró karácsonyi 
ünnepségünket, de ennek ellenére úgy 
gondoltuk, hogy a nemzetiségi tagokat 
megajándékozzuk egy-egy tartalmas aján-
dékcsomaggal, melyet mindenkinek az 
otthonába elvittünk. A nemzetiségi gyer-
mekeknek készségfejlesztő játékokkal is 
kedveskedtünk.
A 2021-es évben reméljük, több lehetősé-
günk lesz rendezvényeket, közös kirándu-
lásokat szervezni. Kettő pályázatot adtunk 
be, az egyik tanulmányi út az anyaország-
ba , a másik pedig egy gasztronómiai fesz-
tivál lenne.

Kívánunk mindenkinek békés, boldog, 
egészségben gazdag boldog új évet!

Füvesiné Varga Anikó 
elnök

Köszönetnyilvánítás
2020 decemberében Van-
csura József és családja 100 
darab tartósélelmiszert 
(lisztet, olajat, tésztát, sza-
loncukrot, kristálycukrot) 
tartalmazó csomagot állított 
össze, melyet a Polgármes-
ter Úrhoz juttatott el, hogy 
karácsony előtt a települé-
sen élő hátrányos helyzetű 
lakosaink között osszunk 
szét. Az adomány 2020. de-
cember 22-én kedden dél-
előtt került kiosztásra a több 

gyermeket nevelők, a jöve-
delemmel nem rendelkezők 
és az alacsony jövedelműek 
között. Szeretnénk kifejezni 
köszönetünket a kedves fel-
ajánlásért, a jó szándékért és 
a törődésért!

Herczegné Jáksó Anita  
intézményvezető

Karácsonyi csomagosztás

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ rendhagyó 
karácsonyi ünnepségét az elmúlt évben a Koronavírus ál-
tal okozott helyzetre való tekintettel sajnos nem tudta meg-
tartani. Apátfalva Község Önkormányzata idén először úgy 
döntött, hogy nem csak az idősek klubjának tagjai, hanem 
az intézmény összes ellátottját meglepi karácsonyi csomag-
gal. A csomag tartalmazott szaloncukrot, édes és sós kek-
szet, üdítőt és gyümölcsöt is. Köszönjük Apátfalva Község 
Önkormányzatának egész éves támogatását.
Ezúton is szeretném megköszönni az intézmény dolgozói-
nak az egész éves kiemelkedő munkáját!

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.

Az év utolsó hónapja 
bővelkedett iskolai 
programokban
Joó Gabriella tanárnő Asztalitenisz Házi-
bajnokságot szervezett a felsős tanulók-
nak, és az őket tanító pedagógusoknak. 
Nagyon népszerűnek bizonyult a verseny, 
mert nagyon sokan meg akarták méretni 
magukat. A vírushelyzetre való tekintet-
tel külön került lebonyolításra a fiúk és a 
lányok versenye. A negyedik advent gyer-
tyagyújtáson a résztvevők ajándékot, a do-
bogósok érmet vihettek haza. Köszönjük a 
polgármesteri hivatalnak, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtották egy pingpongasz-
talt. Gratulálunk mindenkinek!

Eredmények: 1. Joó Gabriella (6 győze-
lem) 2. Fazekas Gizella (5 győzelem) 3. 
Molnár Tiborné (4 győzelem) 4. Varga 
Klára (3 győzelem) 5. Bárnai Mercédesz (2 
győzelem) 6. Baka Viktória (1 győzelem) 
7. Szalamia Tünde (0 győzelem) FIÚK: 
1. Varga Levente (11 győzelem) 2. Bárnai 
Dominik (10 győzelem) 3. Varga Szilárd (8 
győzelem) 4. Tóth László (8 győzelem) 5. 
Mátó Lajos (7 győzelem) 6. Baráth Viktor 
(6 győzelem) 7. Márki Barnabás (5 győze-
lem) 8. Szabados Bence (3 győzelem) Bár-
dos Ferenc (3 győzelem) 9. Kamarás Márk 
(2 győzelem) Ferenczi Attila (2 győzelem) 
10. Szalamia Keve (1 győzelem)

A vírushelyzet miatt iskolánkban kötelező 
a maszk használata. Felajánlást kaptunk 
Csikota Szilviától, aki jónéhány masz-
kot vart a az iskola tanulóinak részére. 
Köszönjük!

Hagyományainkhoz híven, de a szigorú 
szabályok betartása mellett minden pén-

teken meggyújtottuk az adventi lángokat. 
Külön gyújtottak az alsós és a felsős tanu-
lók. Az osztályokból kiválasztott tanulók 
(jó tanulmányi eredmény, kiváló maga-
tartás) a közösen kiválasztott hangulatos 
zenére lobbantották fel a lángokat.

Továbbtanulási tájékoztató 7. osztályos ta-
nulók részére

2020. december 9-én Szabó Erzsébet a 
Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimná-
zium mentortanára tartott tájékoztató elő-
adást a továbbtanulás előtt álló 7. osztá-
lyos tanulók számára. A tanárnő a szegedi 
iskolában évek óta működő Arany János 
Tehetséggondozó Programot mutatta be 
diákjainknak. A gyerekek nagy érdeklő-
déssel fogadták és felcsillanó szemekkel 
követték az előadást. Most néhány mo-
mentumot szeretnénk az újság hasábjain 
keresztül az érintett hetedikes diákok szü-
leivel is megosztani. Kik jelentkezhetnek a 
programba? Hány éves a képzés? Mit nyújt 
a program az ide jelentkező diákoknak?

A Radnóti Miklós Gimnáziumban és társ-
intézményében a 2000/2001-es tanévben 
indult el az Arany János Tehetségfejlesztő 
Program. Azok a diákok jelentkezhetnek 
erre az ötéves időtartamú tehetséggondo-
zó programra, akik valamilyen ok miatt 

nehezebb körülmények között tanulnak, 
ugyanakkor tehetségesek és szeretnének 
gimnáziumban tanulni, a későbbiekben 
felsőoktatásban tovább tanulni: olyan ta-
nulók jelentkezését várjuk, akikről taná-
raik úgy gondolják, hogy megfelelő kö-
rülmények biztosításával, gondoskodó 
segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő 
teljesítményre, neves gimnázium és felső-
oktatási intézmény elvégzésére képesek. 
A program öt éves, melynek első előké-
szítő-gazdagító évében a tanulók magas 
óraszámban tanulhatnak angol nyelvet és 
informatikát. A program diákjai az elő-
készítő-gazdagító évfolyamot követően 
a hagyományos gimnáziumi oktatás ke-
retei között folytatják tanulmányaikat. A 
felsőbb évfolyamokon az iskola és a kol-
légium kiemelt figyelmet fordít a magyar 
nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, va-
lamint a matematika kis csoportokban 
történő tanítására. A tanulók humán, 
művészeti és természettudományos isme-
reteiket speciális programok (budapesti 
színházlátogatások, belföldi és külföldi 
tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiu-
mi szakkörök) keretében gazdagíthatják. 
Intézményeink biztosítani tudják a magas 
szintű sportolási lehetőséget is.

A tehetséggondozó osztályokban önis-
mereti, tanulásmódszertani és kommuni-
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kációs foglalkozásokon is részt vesznek a 
tanulók. A programba bekerülő diákok az 
érettségiig középfokú nyelvvizsgát tehet-
nek angol, német, spanyol, francia, olasz, 
latin nyelvből, és megszerezhetik a nem-
zetközi (ECDL) számítógéphasználói jo-
gosítványt, valamint a gépjárművezetői 
engedélyt. Mindezekhez csakúgy, mint a 
gazdagító programokhoz, az iskola és a 
kollégium anyagi segítséget biztosít.

A nevelő-oktató munka délutánonként a 
kollégiumban folytatódik, egységet alkot-
va a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, 
ezért a programban résztvevők számára 
kötelező a kollégium.

Kérem, tájékozódjanak más középfokú 
intézmény nyújtotta lehetőségekről is és 
amikor arra kerül a sor, tudatosan és át-
gondolt tanácsokkal segítsék gyermekük 
továbbtanulási döntését.
Decemberben került megrendezésre a 
negyedikeseknek megtartott Szemezgető 
program, amely nagyon népszerű gyere-
kek körében. Ennek lényege, hogy a fel-
sőben tanító pedagógusok játékos órákat 
tartanak a negyedikes tanulóknak, így 
ezzel is megkönnyítik az alsó tagozatból 
a felső tagozatba való átlépést. Ebben az 
évben fizikai kísérleteket, angol-magyar 
nyelvi játékokat, játszhattak a gyerekek, il-
letve természetismeret és testnevelés órá-
kon vehettek részt.

Karácsonyi buli:
Harmadik osztályban már hagyománnyá 
vált, hogy a nagyobb ünnepeket egész 
napos mulatsággal várjuk. Színes, vicces 
fejdíszeket öltöttünk, karácsonyi zenéket 
hallgattunk és énekeltünk, így tettük vi-
dámabbá a hangulatot. Játékos feladato-
kat, fejtörőket oldottunk meg. Természe-
tesen ajándékot is készítettünk, mellyel 
a gyerekek szüleiknek, nagyszüleiknek 
kedveskedhettek. A közös étkezés ilyen-
kor nagy asztalnál zajlik, mintha csak 
otthon ülnénk körbe a családi asztalt. A 
szülők jó szokásukhoz híven csomagolt 
süteményt küldtek, ezzel is színesítve a 
napunkat. Így tehát jó hangulatban az 
ünnepekre hangolódva zártuk az évet.
A József Attila Városi Könyvtár Gyermek-

könyvtára rajzpályázatot hirdetett. Mese-
illusztrációt kellett készíteni Kovalovszki 
Zoltán: A Hóember orra című meséjéhez. 
A negyedik osztály élt a lehetőséggel, és az 
osztály összes tanulója készített rajzot. A 
Gyuricsekné Szilvási Marika tanítónénivel 
és Tóth-Restás Marianna osztályfőnökkel 
közösen választották ki a legjobban si-
került munkákat. A könyvtár apró aján-
dékkal jutalmazta a kis művészeket. Em-
léklapot kaptak: Antal Mátè,Bakai Dóra 
Dominika, Kovács Ádám, Matajsz Rebeka, 
Naszradi Nóra, Varga Patrik, Varga Zètèny
Varga Fanni 2. helyezést ért el, ami két 
könyvvel jutalmaztak a zsűri tagjai.

Simon Hajnalka
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BÍBIC OVIS HÍREK

Karácsonyi 
„Cipődoboz” 
ajándékozás 
az óvodában.
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcső-
de Gyermekvédelmi munkaközössége a 
hagyományokhoz híven, 2020 karácso-
nyán ismét megszervezte ajándékgyűjtő 
akcióját.
A karácsony a legszebb ünnepünk, ilyen-
kor megajándékozzuk egymást és első-
sorban gyermekeinket. Az akció célja 
volt hozzájárulni az ünnepi hangulathoz, 
örömszerzéshez, hogy még szebbé tegyük 
a karácsonyt minden gyermek számára. 
Felhívást intéztünk az óvodákban, a helyi 
újságban hogy a feleslegessé vált játéko-
kat, könyveket, jó állapotú ruhaneműket 
juttassák el óvodáinkba, az összegyűjtött 
adományokkal támogassák az óvodás 
gyermekeket. A felajánlásoknak köszön-
hetően 31 darab ajándékcsomagot tudtunk 
készíteni, melyekbe édességek, játékok, 
ruhaneműk kerültek. Az óvoda dolgozói 
személyre szabott csomagot készítettek a 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermekek számára. Ebben az évben 31 
gyermek részesült a felajánlásokból.
A csomagok átadása december 16-án a Fa-
luház aulájában történt, a járványhelyzet 
miatt óvodánként különböző időpontban. 
Közvetlenül a csomagok kiosztása előtt 
is érkeztek még felajánlások, melyekből 
a szülők szabadon választhattak gyer-
mekeik számára „börze” formájában. Re-
mélem, örömet tudtunk szerezni óvodás 
gyermekeinknek az ajándékokkal. Ezúton 
szeretnénk megköszönni mindenkinek, 
aki felajánlásával, munkájával támogat-
ta a karácsonyi ajándékgyűjtő akciónk 
megvalósítását.

Felajánlásaikat köszönjük:
Rákóczi óvoda: Balázs Zsuzsanna, Balázs 
Alexandra, Csomor Nóra, Szigeti Andrea, 
Naszradiné Berczán Zsuzsanna, Rudolf 
László, Herczegné Jáksó Anita,
Dózsa óvoda: Bán Lajosné, Sándor Lenke, 
Szilvási Réka, Rakityné Rácz Alexandra, 
Ábel Anett Elvira, Popányné Vaszkó Ág-
nes, Vargáné Krizsán Csilla, Bakai Orso-
lya, Angyal Adrienn, Bálint Réka, Füvesi-
né Varga Anikó.
Maros óvoda: Molnár Anett, Dunai Dániel 
Zoltán, Kovácsné Veréb Anett, Varga-Jani 
Ildikó, Langó Mónika, Pap Andrea, Varga 
Róbert, Fekete Irén, Janiné Czégény Ani-
kó, Antalné Borbély Judit, Juhászné Má-
csai Beatrix, Tóth-Restás Marianna, Má-
tóné Sóki Bernadett,
Köszönjük a Faluház dolgozóinak hogy 
helyet biztosított a rendezvény lebonyolí-
tásához, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnak a ruhaneműket, játékeszkö-
zöket, köszönöm az óvoda dolgozóinak, 
óvodapedagógusoknak, a csomagok elké-
szítéséhez nyújtott segítséget.

 
Duma Jánosné 

Gyermekvédelmi munkaközösség vezető
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Ajándék 
Gyermekbiblia
2020. december 18-án Németh Sándor-
tól, a HIT Gyülekezetének vezető lelké-
szétől két csomag ajándékot vehettünk 
át. Mindkét csomagban egy-egy új színes 
Gyermekbiblia, egy zenei CD, illetve egy 
memóriajáték volt. Kiosztása januárban 
történik meg.

Köszönjük a felajánlást!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Ajándékok az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsődében
2019-ben intézményünk csatlakozott az „Örökbe fogadok egy 
ovit!” mozgalomhoz, melynek kapcsán magánszemélyek illetve 
cégek adományaikkal, felajánlásaikkal ajándékozták meg a gyer-
mekeket, illetve az intézményben dolgozó felnőtteket. Így volt ez 
a 2020-as év decemberében is.

Herszényi Krisztina, Szűcs Alexandra, Szemes Orsolya, Sükösd 
Sára, Viktor Judit, Buza Zsuzsa magánszemélyek tisztálkodási 
szerekkel, játékokkal, képeskönyvekkel támogatták óvodáinkat. 
Ennek elosztása január hó folyamán történik meg.

Barát Hella segítségével a Henkel Magyarország Kft-től a követ-
kező felajánlást kaptuk:
333 db fertőtlenítő folyékony szappan, 111 db gyermek tusfürdő, 
222 db szappan a gyermekeknek, 29 db szappan a dolgozóknak, 
29 db sampon a dolgozóknak.
Ezeket az ajándékokat Apátfalva Község Önkormányzatának se-
gítségével Gádoroson vettük át. A tisztálkodási szerek egy részét 
ajándékként kiosztottuk a gyermekeknek, illetve az intézmény 
dolgozóinak, a fennmaradó termékek óvodáinkban, bölcső-
dénkben maradtak, a mindennapi tisztálkodás segítése céljából. 
Ezekkel az ajándékokkal a gyermekek jólétét segíteni tudtuk va-
lamint sikerült gazdagabbá tenni a gyermekek illetve a felnőttek 
karácsonyát.
Hálás köszönetemet fejeztem ki magam és az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde intézményében dolgozó kollégák nevében is 
mind a magánszemélyek, mind a cégek képviselőinek.

Luczó Anikó 
intézményvezető



2021. január14 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

KARÁCSONY 2020.

A karácsonyi ünnepkör advent első va-
sárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó idő-
szak, amely felöleli a karácsonyi készülő-
dést és ünneplést, valamint az azt követő 
periódust.
Annak ellenére, hogy a karácsony a ke-
reszténység egyik legfontosabb ünnepe, 
sok nem keresztény ember is ünnepli vi-

lágszerte az emberi szeretet ünnepeként. 

A modern és népszerű ünneppel az adott 
helyi kultúrától függően együtt jár az aján-
dékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok 
küldése, templomi ünneplések, karácso-
nyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal 
való díszítés, karácsonyfa-állítás, karácso-
nyi égők, színes üveggömbök, girlandok, 
fagyöngyök elhelyezése, díszítése.
Ez a keresztény ünnep Jézus Krisztus földi 
születésének emléknapja: az öröm és bé-
kesség, a család és gyermekség, az otthon 
és szülőföld a szeretet és a másikkal való 
törődés ünnepe.
Az idei év adventi időszaka, kicsit más volt 
a pandémiás helyzet miatt intézményünk-
ben. Elmaradtak a község szintű fellépé-
seink – Idősek karácsonya, Mozgáskorlá-
tozottak karácsonya, Adventi szereplések 
a templomba -, a gyermekek óvodánként, 
zárt körben ünnepelték a karácsonyt. Az 
ünnepi készülődés – dekorálás, díszítés, 
mézeskalács sütés, karácsonyfadísz készí-
tés, ajándékkészítés – után az óvó nénik, 
pedagógiai asszisztensek, dajka nénik se-
gítségével közösen feldíszítették a fenyő-
ket, karácsonyfává varázsolva azokat. A 
gyermekek előadták egymásnak ünnepi 
műsoraikat, verseltek, táncoltak és énekel-
tek. Ezt követően közösen fogyasztották 
el azokat a sütiket, üdítőket a gyermekek, 
melyeket a kedves szülők ajánlottak fel a 

csoportoknak. Köszönjük szépen!
A közös, ünnepi étkezés után csodálkozva 
fogadták a fa alá – varázslat útján – került 
sok-sok ajándékot. A gyermekek örömmel 
vették birtokba az új játékokat, eszközöket, 
mindenki megtalálta a neki leginkább tet-
szőt, mellyel elmélyülten tevékenykedett.
A hét utolsó napjaiban, minden gyermek-
csoportban a végtelen játék, karácsonyi 
zene, ünnepi hangulat uralkodott.

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Karácsonyi 
ajándék a Román 
Nemzetiségi 
Önkormányzattól
2020. december 16-án Füvesiné Varga 
Anikó, a Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke személyesen kereste meg 
intézményünket ajándékával. A megka-
pott szaloncukor ajándékot gyermekeink 
között szétosztottuk. Mindenki örült az 
ajándéknak.
Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Ajándékcsomag a Katica 
csoportnak
2020. decemberében a Maros utcai óvoda Katica csoportjá-
ba járó gyermekeket ajándékcsomaggal lepte meg Ludányi 
János egyéni vállalkozó. A gyermekek nagy örömmel vették 
birtokba az új játékeszközöket.
Hálás köszönetemet fejeztem ki magam, a gyermekek, illetve 
a kollégák nevében is.

Luczó Anikó 
intézményvezető

Szülői felajánlás

2020. december elején Veres Csaba Levente szülő, kinek kettő gyermeke jár a 
Maros utcai óvodába, ajándékával keresett meg. Készpénz-felajánlást tett a Ma-
ros utcai óvoda részére. Ezt az összeget a Katica és a Margaréta csoport fele-fele 
arányban kapta meg, mivel a család egyik gyermeke a kiscsoportba, a másik 
pedig a nagycsoportba jár. Javasoltam a kollégáknak, hogy a felajánlott összeg-
ből vásároljanak játék-, illetve fejlesztő eszközöket a csoportjaikba. A gyermekek 
örömmel vették birtokba az új játékeszközöket. Veres Csaba Levente szülőnek 

– önzetlen felajánlásáért - hálás köszönetemet fejeztem ki magam, a gyermekek 
illetve a Maros utcai óvoda óvodapedagógusai nevében is. 
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DÉLI HARANGSZÓ APÁTFALVÁRÓL
December 15-én hallhattuk az apátfalvi 
harangszót a Kossuth Rádióban. A köz-
szolgálati rádióban már hagyomány, hogy 
a déli harangszó mindig más-más ma-
gyarlakta településekről szól, s ilyenkor 
egy rövid ismertető is elhangzik az illető 
harangról, illetve templomról és magáról a 
faluról vagy városról is. Apátfalváról aláb-
bi ismertetőt adták le: „Apátfalva a Dél-Al-
földön, Csongrád megye szélén helyezkedik 
el Makó és a nagy-laki határ között félúton 
a Maros partján A vidék Ajtony vezér ural-
ma alatt volt, de Szent István király vezérei: 
Gyula és Csanád 1028-ban legyőzték őt és 
seregeit, államalapító szent királyunk pedig 
Csanád birtokába bocsájtotta a vidéket. Itt 
alapította meg az ősi Csanádi püspökséget 
1030-ban, melynek székhelye Apátfalvával 
átellenben, a Maros túloldalán, ma a Ro-
mániához tartozó Csanádon létesült. Első 
püspöke a Velencéből jött Szent Gellért volt. 
A mai napig ezért a környéken nagyon erő-
teljes Szent Gellért kultusza, aki az Egyház-
megye védőszentje is. A fennmaradt okle-
velek közül kiemelkedik az 1332-1337-ben 
készült pápai tized-jegyzék, amelyben elő-
ször bukkan fel a település Pothfalua néven. 
A település kialakulásának pontos ideje és 
menete ismeretlen, de tény, hogy népes hely 
volt, mivel itt volt fellelhető a marosi rév, 
ami átkelést biztosított a folyó két partja 
között. Apátfalva neve valószínűleg onnan 
eredhet, hogy a falu a csanádi monostor 
apátjának birtokában volt. A település neve 
koronként változott: Pothfalua, Apádfalu, 
Kis-apadfalva, Pothfalva, Pathfalva, Apát-
falva. Apátfalva történelmének egyik ki-
emelkedő eseménye az Apátfalva és Nagy-
lak közötti csata a főurak és Dózsa György 
seregei között 1514-ben. A parasztvezért 
elfogták, majd Temesváron tüzes széken 
elégették. 1552-ben Ahmed bég seregei fel-
dúlták Apátfalvát és a környéket, 1686-ban 
újra a törökök pusztították a települést és 
környékét, mely aztán csak Mária Terézia 
idején KEZDETT újra erőteljesen benépe-
sedni. Az 1848-49-es szabadság-harc ide-
jén az apátfalviak nyújtottak menedéket a 
császári és szerb seregek elől menekülőknek. 

Az első világháborúban majd 200 apátfal-
vi esett el a haza védelmében. 1919-ben 
néhány hónapra francia csapatok szállták 
meg Apátfalvát, majd kivonulásuk után a 
román katonák vonultak be, akik szörnyű 
vérengzést hajtottak végre a faluban. Sok 
apátfalvi lakos esett áldozatul az 1920. má-
jusig tartó román vérengzéseknek, köztük a 
település plébánosa: Benó József is. Az apát-

falviak a II. világháborúban is hősiesen 
védték a magyar hont, de az 1944. október 
4-6. között tartó szovjet ostrom, mely Ma-
kót célozta meg, Apátfalván is rengeteg ál-
dozatot hagyott maga után. Apátfalvának 
már az 1333-as években volt temploma. El-
ső papja Pál plébános volt. Az évszázadok 
pusztulásai a templomot sem kímélték. A 
mai templomot 1754-1757 között építette a 
kincstár Szent Mihály főangyal tiszteletére, 
első plébánosa Moholányi István lett. A plé-
bánia 1801-ben épült. 1917-ben a templom 
három harangját leszerelték, hogy a haza 
védelmére felhasználhassák. A mai haran-
gokat 1922-ben készültek el Szlezák Lász-
ló budapesti harangöntő mesternél. A nagy 
harang Szent Mihály főangyal tiszteletére, 
a középső a természeti csapásoktól és min-

dennemű veszedelemtől való isteni gond-
viselés kérésére, a legkisebb (lélekharang) 
a szenvedő és elhaltak lelkének üdvösségé-
re öntetett. A templom tornya 31 méter. A 
templomot 1932-ben kibővítették. Új tor-
nyot, oldalhajókat és új szentélyt építettek. 
Titulusa Szent Mihály főangyal, a mennyei 
seregek vezére, Isten hűséges szolgája, aki 
legyőzte és az alvilágba taszította az Isten 

ellen lázadó Lucifert és csat-lósait, a bu-
kott angyalokat. Ünnepe szeptember 29., 
amely a környék egyik nagy búcsús esemé-
nye hosszú idők óta. A hívek ezen a napon 
templomba mennek és a főangyal közben-
járását kérik. Nevének jelentése: „Ki olyan 
hatalmas, mint az Isten” (Michael), mely a 
szentélyben is szerepel felírva, az oltárkép 
pedig a Lucifer felett győzedelmes Mihályt 
ábrázolja, amint lába alá tiporja a lázadó, 
bukott angyalt. A néphagyományban is 
fontos ünnep Szent Mihály napja, ugyanis 
ekkor kezdődik el az ősz, valamint akkor 
kell elszámolnia a falu juhászainak a tele-
pülés lakói által rájuk bízott nyájjal.”

Lejegyezte: Jánosi Szabolcs plébános

Az apátfalvi harangok nemcsak szépen szólnak, de jól is mutatnak. – Fotó: Nándori Gellért
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Kedves Olvasó! – B. Ú. É. K.
Elérkezett a polgári élet új esztendője. 
Az egyházi évből már eltelt az egyik leg-
varázslatosabb hónap. Az advent mindig 
sok-sok apró örömet tartogat.
Várakozás-Születés-Hálaadás!
Most úgy gondoljuk, hogy egy kicsit pu-
ritánabb volt a karácsonyi időszak, de 
visszagondolva megéreztük-e azt a pluszt, 
amit a rendkívüli időszak adott számunk-
ra? Ez a gondolat legyen egy kis feladat 
is, hogy téli estéken keressük meg ezt a 
pluszt!
Bízzuk-Életünket-Újra-Krisztusra!
Az új év első napján Mária, Isten Anyja 
ünnepe
Mária az egyszerű leány milyen csodála-
tosan bízott Istenben, és kimondta Fiat= 
Legyen ennél nagyobb bizalom már nem 
is létezik a földön. Vegyünk példát, hogy 
bízzunk még akkor is ha minden a vesz-
tést mutatja felénk! Istennél semmi sem 
lehetetlen!
Életünket Istentől kaptuk, és ő dönt ar-
ról, hogy mikor van itt a vége. Nem tud-
juk sem a napot sem az órát, ezért ha el-
távolodtunk Istentől újra közelítve térjünk 
vissza hozzá és teljes bizalommal fordul-
junk Krisztushoz. Így már új tartalommal 
tudtuk megtölteni ezen egyszerű szavak 
tartalmi értékét.
Január 6-án van Vízkereszt ünnepe
Az ortodox egyházban ekkor ünneplik a 
karácsonyt.
A három királyok ünnepe. Gáspár-Meny-
hárd-Boldizsár. Decemberben az egysze-
rű pásztorokat állítottam példaként szá-
munkra, akik az angyali hívásra mindjárt 
indultak a betlehemi barlanghoz. Most 
ezen az ünnepen királyok jönnek hódolni.
Királyok-Napkeleti Bölcsek. Abban a ház-
ban környezetük legmegbecsült és leggaz-
dagabb emberei voltak. Mindenük meg 
volt, hiszen az ajándék, amit hoztak, ara-
nyat-tömjén-mirhát a kelet legnagyobb 
kincsei voltak. Lelkük mélyén egy hang 
útra indította őket, és útjukat egy csillag 
vezérelte, amely elvezette őket a Kisded-
hez. Nagyon egyszerű és mély mondani-
valója van ennek a két képnek! Jézus min-

denkihez eljött a legegyszerűbb szegény 
embertől a leggazdagabb földi halandóig. 
Legyek én a társadalmi helyzet bármelyik 
fokán tudjam azt, hogy értem is ember lett 
az Isten fia, hogy elhozza számomra az üd-
vösség kegyelmét.
Olyan ajándék ez amelyet mi emberek ré-
gen elfeledünk, vagy éppen elfeledtünk. 
Nézzél magadba ember a mindennapok 
ajándékát is úgy dobod el, vagy önző egois-
ta módon természetesnek veszed. Az Atya 
egyszülött Fiával küldte el a szeretet nagy 
ajándékát, és mi nem tartunk rá igényt. 
Igen Jézus korában is sokan csak az orru-
kig láttak. Heródes, aki ártatlan gyermekek 
gyilkosa lett, mert félt és nem mert hinni!
A hit ereje,- Jézust szülei elvitték Jeruzsá-
lembe, hogy bemutassák az Úrnak, és egy 
pár gerlicét vittek áldozatul.
Itt találkozik a Szent Család Simeonnal, 
aki hitt a Szentlélektől kapott kinyilatkoz-
tatásban, hogy meglátja az Úr Fölkent-
jét. Gyönyörű szavakkal áldotta az Istent 
(LK2, 29-32).
Máriához fájdalmas szavakat intézett „A 
te lelkedet is tőr járja át.” Anna prófétaasz-
szony is eljött a templomba, hogy magasz-
talja Istent.
Az életünk ne vegyék el hitünket, mert ak-
kor megöljük a reményt és a szeretetet. Le-
het, hogy sokan nem értenek egyet ezzel a 
gondolattal, pedig egyszerű igazság.
Január 10-én Urunk megkeresztelkedésé-
nek ünnepe
Keresztelő Szent János tanúságot tesz Jé-

zusról, aki elmegy a Jordán folyóhoz, hogy 
megkeresztelkedjen. Miközben imádko-
zott galamb formájában leszállt rá a Szent-
lélek és az Atya hangja hangzott:
„Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik 
kedvem.”
Elkezdődik a farsangi időszak. Ne vegye 
kedvünket az, hogy most a mulatságok 
elmaradnak.
Gondoljunk azon szentekre, akikre ebben 
a hónapban emlékezünk meg, az ő életük-
ben is a kereszt viselése volt a legnagyobb 
kegyelem.
Árpádházi Szent Margit-Boldog Özséb-
Boldog Batthyány S. László Szalézi Szent 
Ferenc-Aguinói Szent Tamás-Bosco Szent 
János.
Január 25-én Szent Pál megtérése 
– Pálforduló
A keresztényüldöző Saulból a legékeseb-
ben szóló Szent Pál apostol lett.
Hányszor érkezünk életünkben forduló-
ponthoz! Hányszor jövünk rá, hogy az 
út, amin járunk, rossz helyre vezet, a tár-
saság mely körülvesz nem hozzánk va-
ló, a cél melyet kitűztünk magunk elé, az 
eszme mely után futunk hamis. Tárgyila-
gos vizsgálatot tartsunk és ha észrevesz-
szük, hogy valami hibás, fordítsuk meg a 
kormánykereket!
A megtérés sohasem szégyen, Saulból is 
felnőtt korában lett Pál apostol.
Mi mindent tehetsz januárban?!
Higyj, remélj, szeress, imádkozzál, bízzál, 
dolgozz, énekelj, nevess, nevettess, haladj 
előre a jóban, tanulj, ismételj, örülj, gon-
dolkozzál, adj, bátoríts, kezdj, vigasztalj, 
segíts, tűrj, szolgálj, próbálj, tökéletesedj, 
gyakorolj, kövess, várj, figyelj, emlékezzél!
Nagy dolgok! Ezt mind megteheted és 
nem kerül pénzbe.
Ebben a nehéz egészségügyi helyzetben le-
gyen hitünk!
„Úr Isten, én nem zúgolódom: Legyen a te 
akaratod!”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden 
jót mindenkinek ebben az Új Esztendőben!

dr. Langó Julianna
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Sikeres évet zárt a 
Bökény Népe Egyesület

Az apátfalvi Bökény Népe Egyesület a ma-
gyar hagyományokat ápolja. Tagjai színes 
programokat szerveznek minden korosz-
tály számára, korabeli viseleteket, harc-
módokat, érdekes tárgyakat ismertetnek 
meg az érdeklődőkkel.
Kalandos volt a Bökény Népe Egyesület 
számára a 2020-as év, januárban a taggyű-
lésük még rendben lezajlott, de a szokásos, 
Beszédes esték előadás-sorozatot azonban 
már csak részben tudták megtartani.
Telt házas előadások
– Két előadást sikerült megszerveznünk, 
mindkettő jól sikerült. Az apátfalvi Ku-
csora István és Szibik Géza, a Torda egész-
ségfejlesztő csapatának tagjai a táplálkozás 
egészségre gyakorolt hatásáról meséltek. 
Szó esett a táplálék beltartalmának rom-
lásáról, hiánybetegségről és a hiányzó ele-
mek pótlásának módjáról. Március elején 
Kerekes Éva „hegymászótanonc” élmény-
beszámolója lenyűgözött bennünket, elő-

adása a Himalája Manaslu nevű, 8156 
méteres csúcsának megmászásáról szólt 

– mondta lapunknak 
Szalamia János, az 
egyesület vezetője.
Élvezték a gyerekek
A tavalyi évre pályá-
zati háttérrel íjász-
találkozót és Szent 
Iván-napi, nyári nap-
fordulós tűzugrást 
terveztek. A járvány-
helyzet miatt ezeket 
el kellett halasztaniuk, 
de a pályázat lehetővé 
teszi, hogy idén meg-
tarthassák őket. A ha-
gyományos gasztrona-
pi főzés és az adventi 
kézműves-foglalkozás 
is elmaradt, de nyári 
hagyományőrző gye-
rektáboruk népsze-
rű volt a legkisebbek 
körében.
– Az ősmagyar tábort 
a szigetházban és a lő-

téren rendeztük, gazdag és izgalmas prog-
ramokkal vártuk az általános iskolás gye-
rekeket. Játékos formában foglalkoztunk 
velük, nem volt egyszerű feladat hosszabb 
ideig lekötni a figyelmüket.
A kiskamaszok nagyon évezték az íjász-
harcot, szivacsos hegyű nyilakkal egyéni 
és csoportos párbajokat vívhattak.
A Maros-parti „homokhegy” is nagyszerű 
élmények forrása volt számukra – fogal-
mazott a hagyományőrző.
Rendbe tették a lőteret
Az apátfalviak régi álma teljesült decem-
berben, az önkormányzat bekerítette a 
lőteret. „Törzshelyüket” több mint tíz éve 
használják versenyzésre, edzésre és talál-
kozók szervezésére, sajnos ismeretlenek 
több alkalommal használták törmelékle-
rakónak a félreeső helyet. A közelmúltban 
drótkerítéssel zárták körbe a területet, és a 
kapura lakat került, ettől azt remélik, hogy 
a szemetelés is megszűnik. Tavasszal jöhet 
a tereprendezés és a további fejlesztések, 
így igazán élhetővé, hasznossá válhat a te-
rület mind a csapat, mind az odalátogatók 
számára.

delmagyar.hu – Tóth A. Péter

Izgalmas csaták elevenednek meg az apátfalvi hagyományőrzők rendezvényein.
Fotó: Bökény Népe Egyesület
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LAKOSSÁGI HIBA BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatékonyabb 
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítás-
sal kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62)  520-040-es 
telefonszámán.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét érintő szabályozásokat is tartalmaz. 

A leglényegesebb változás, hogy a 2021. évtől kezdődő 
gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el.

A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számlájára kell megfizetni a 
2021-ben kiadandó határozata alapján. A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség 
esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fize-

tési határidő esetleg 2021-re csúszik is. 

Kérdés esetén keresse a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a (06 62) 567 500-es telefonszámon!
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Élelmiszercsomagokat és tűzifát is 
osztottunk karácsony előtt

Apátfalva Község Önkormányzata is 
keményen dolgozott az ünnepek előt-
ti hetekben azért, hogy karácsonyra 
minden rászoruló családhoz, idős la-
kosunkhoz eljussanak a lehetséges tá-
mogatások. Novemberben 800 darab 
saját nevelésű csirkét tudtunk szét-
osztani Ez a segítség nem az utolsó 
volt, hiszen a sertésállományunk egy 
részét is levágtuk, és az elmúlt évek-
hez hasonlóan a feldolgozás után, da-
rált húsból, kolbászból, hurkából, 800 

darab (2400 kg) ajándékcsomagot ké-
szítettünk, melyet aztán a 65 év feletti 
lakosainknak, a közfoglalkoztatottak-
nak, a gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülőknek, valamint a hátrá-
nyos helyzetű családoknak osztottunk 
ki karácsonyra.
Apátfalva Község Önkormányzata több 
mint 2000 mázsa tüzelőanyagból a rá-
szoruló családoknak szociális célú tűzifát 
osztott. 168 családos és 132 egyedülálló, 
apátfalvi rászorulónak került kiosztásra 

a szociális célú tűzifa. A családosoknak 
9  mázsa, az egyedülállóknak pedig 5 má-
zsa keménylombos, darabolt tűzifa került 
kiosztásra. Célunk az volt, hogy karácsony 
előtt mindenki megkapja a tűzifát és az 
élelmiszercsomagot, és meleg szobában, 
étellel az asztalon tudjon karácsonyozni.
Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és ér-
tik azt az önkormányzati szándékot, mely 
mögött az egyre szélesebb körben nyújtott 
támogatás és a lakosok életfeltételeinek ja-
vítása áll. Szerencsére nem mindenki rá-
szorult vagy hátrányos helyzetű, de min-
denki kerülhet olyan élethelyzetbe, ami-
kor apróbb ügyei vagy nagyobb problémái 
megoldásában szükséges a segítség. Apát-
falva Község Önkormányzata igyekszik e 
feladatait minél jobban ellátni annak re-
ményében, hogy az apátfalvi lakosok élete 
könnyebb legyen. Úgy véljük, ezen az úton 
haladva, apróbb és nagyobb lépésekben 
jobb és élhetőbb települést tudhat magáé-
nak mindenki.

Szekeres Ferenc 
polgármester


