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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A veszélyhelyzet még tart, de 2021. jú-
nius 15-től a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) 
Korm. rendelet 1. § alapján a telepü-
lési önkormányzat képviselő-testüle-
te, a fővárosi, megyei közgyűlés, illet-
ve ezek bizottsága feladat- és hatáskö-
rét maga gyakorolja.

A képviselő-testület hosszú idő eltelte 
óta 2021. június 29-én tartotta soros 
ülését.

 � Az ülésen tájékoztató hangzott el 
Balogh Róbert tű. alezredestől a Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Makói 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezető-
jétől a helyi katasztrófavédelmi felkészült-
ségről, melyet a testület elfogadott. 

 � Szakmai tájékoztatót küldött a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
által nyújtott 2020. évi szolgáltatásáról. 
Az apátfalvi könyvtári szolgáltató hely 
2020-ban 362 db új könyvvel gyarapo-
dott, melyből 167 db új, 195 db ajándék 
kötet. A Somogyi könyvtár a szegedi Líra 
könyvesbolttal való szerződési együttmű-
ködése alapján jelentős árengedménnyel 
(átlagban 38% kedvezmény) jutott hozzá 
az újonnan megjelent kiadványokhoz. En-
nek köszönhetően 2020-ban ismét sok új 
könyvvel bővítettük a könyvtár kínálatát, 
december 31-i állapot szerint a könyvtár 
állománya 9878 db. A tájékoztató elfoga-
dásra került.

 � Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bí-
bic Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es ne-
velési év előkészítéséről, a csoportok lét-
számának meghatározásáról, felkészülés a 
nevelési év kezdésére, melyet a képviselő-
testület elfogadott.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete hozzájárulását adta az 
Apátfalva külterület 099/57 hrsz-ú, való-
ságban országos közútként funkcionáló 
ingatlan térítésmentes állami tulajdon-
ba adásához a Közúti közlekedésről szó-
ló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése, 
valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján. 

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Magyar Falu Prog-
ram céljai támogatásának keretében az 
Önkormányzat részére ingyenes tulajdon-
ba adásra felajánlott 6931 Apátfalva, Kos-
suth Lajos utca 142. kivett lakóház, udvar 
megnevezésű, 1783 m² területű, 1/1 Ma-
gyar Állam tulajdoni hányadú ingatlan 
megvizsgálta, annak önkormányzat tulaj-
donba kerülését támogatja.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben 
rendelkező tulajdonrészét a Szegedi Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 
a felajánlott 50.000 Ft-os vételárért nem 
kívánja értékesíteni. 

 � A képviselő-testület felé a volt tűzoltó 
szertár megvásárlása iránt két kérelem is 
érkezett. A testület úgy foglalt állást, hogy 
a tűzoltó szertár épületét nem kívánja el-
adni, viszont bérletként kiadja.

 � Elfogadásra került Szekeres Ferenc 
polgármester szabadságának ütemezése.

 � A képviselő-testület a szociális igazga-
tással összefüggő, valamint egyéb szemé-
lyes adatvédelmet igénylő döntési javasla-
tokat zárt ülés keretén belül tárgyalta meg. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. június

SZÜLETÉS:
06.22: Mátó Csongor
Édesanyja: Tóth Dóra
Édesapja: Mátó Gábor
Apátfalva, Széchenyi I. utca 177.

HALÁLESET:
Schülszler Antalné (Nagy Margit)
Apátfalva, Rákóczi u.26. Élt: 89 évet

Varga Mátyásné (Kerekes Erzsébet)
Apátfalva, Hunyadi u.5. Élt: 86 évet

Herdinai Józsefné (Simon Gizella)
Apátfalva, Kölcsey u.3. Élt: 76 évet

Juhász Istvánné (Fejes Mária)
Apátfalva, Liget u.3. Élt: 84 évet

Varga Istvánné (Masa Ilona)
Apátfalva, Kossuth u.16. Élt: 72 évet

Balázs Istvánné (Farkas Katalin Anna)
Apátfalva, Tavasz u.12. Élt: 81 évet

Kurusa László
Apátfalva, Damjanich J.u.17. Élt: 72 
évet

Ludányi János
Apátfalva, Templom u.133. Élt: 55 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Prónai Gábor és Szilvási Aliz
Apátfalva, Kereszt utca 3.

Fazekas Krisztián Apátfalva Kossuth 
Lajos utca 166. és Triznya Dóra Sze-
ged, Római körút 17-19. 
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POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

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

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

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

Apátfalvi Hősök Napja

Az idei évben is megrendezésre került jú-
nius 23-án 17 órai kezdettel községünk 
megemlékező műsora, melyen a hősi halált 
halt Vitéz Apátfalviak előtt tisztelegtünk.
A megható emlékezés Antal Sarolta te-
lepülési képviselő asszony beszédével 
kezdődött. Aki idézetek segítségével fel-
elevenítette a történteket. Kiemelte, hogy 
napjainkban nem kell ásóval és kapával 
harcolnunk településünkért, ugyanak-
kor nagyon fontos egymás elfogadása és 
szeretete.
A visszaemlékezést a Borbély András 
Band tagja, Fejes Szilvia I. világháborús 
katonadal előadásával folytatta. A csodás 
gondolatok felolvasása közben felvételről 
Mátó Mátyás tárogatóművész, tanár úr tá-
rogatószólója volt hallható.
Ezt követte a Bökény Népe Kulturális és 
Harcművészeti Egyesület műsora.

Elsőként Czigeldrom-Korom Zoltán, 
Reményik Sándor A katonák című ver-
sét mondta el. Ezt követte Peterdi An-
dor Huszárok című költeménye, melyet 
Kucsora István szavalt. Falu Tamás Név-
telen katona kezdetű költeményét Papp 
Lajosné, Olgi néni adta elő. A szereplők 
sorát Szalami János előadása zárta, aki 
Gyóni Géza Dögmadarak című versét 
mondta el.
A megjelent emlékezők koszorúk elhe-
lyezésével tisztelegtek a helyi hősök előtt, 
eközben Takács Márta felolvasta az el-
hunytak névsorát.
Zárásként pedig az összegyűltek közösen 
énekelték el a Szózatot.
Apátfalva Község Önkormányzata ne-
vében szeretnék köszönetet mondani az 
előadóknak a színvonalas műsorokért és 
mindazoknak, akik megemlékezésünkön 
megjelentek, koszorút helyeztek el és se-
gítettek méltó emléket állítani az apátfalvi 
hősöknek.

Fekete Irén
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APÁTFALVI STARTMUNKA 
MINTAPROGRAMOK

Június 9-én megérkeztek az önkormányzat 
malacai (50 db, 20-25 kg-os), május 25-én 
pedig az előnevelt csirkéi (1500 db, három 
hetesek) és a meglévő juhállomány (54 db 
– 1 tenyészkos, 28 anyajuh, 18 bárány, 7 he-
rélt kos-ürü) is nagyon szép.
A csirkékből idén is elő lehetett jegyezni 
vásárlásra (továbbtartásra), illetve rászo-
rultság alapján, szociális támogatásként 
is fogunk osztani és természetesen a má-
sodik állományból novemberben a 65 év 
feletti nyugdíjas lakosaink is részesülnek a 
baromfikból. A sertéshúst fel tudjuk hasz-
nálni az önkormányzat által üzemeltetett 

konyhán, az önkormányzati rendezvénye-
ken, illetve úgy, mint az elmúlt években 
karácsony előtt. A tavalyi évben 2400  kg 
húsból 800 ajándékcsomagot tudtunk 
szétosztani a közfoglalkoztatott munka-
társak, a hátrányos helyzetű apátfalviak, 
illetve a 65 éves és 65 éven feletti nyugdíjas 
lakosaink között, ami tartalmazott (1  kg 
hurkát, 1 kg kolbászt, 1 kg darált húst). 
Idén is szeretnénk lakosainknak örömet 
okozni és szebbé tenni majd az ünnepeket.

Önkormányzatunk 2021-ben összesen 
2400 db baromfit, 50 db sertést szeretne 
nevelni, és nagy örömünkre több kisbárá-
nyunk is született, így a juh állományunk 
idén már 54 darabra nőtt.

Idén is pályáztunk a kistérségi Start min-
taprogramokra és nyertünk 125 millió 
forintot. Az a 87 fő apátfalvi lakosunk, 
akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon 
számított, számukra ez biztosítja a meg-
élhetést. Önkormányzatunk a Start Köz-
munkaprogramokkal nem arra törekszik, 
hogy Apátfalván a közfoglalkoztatottak 
valamivel elfoglalják magukat napközben, 
hanem az értékteremtés a legfontosabb 
szempont. A  mintaprogramjaink: mező-

gazdasági program, állattartás, varroda, 
betonelem gyártás, utcabútor gyártás 2021 
március 1-jén indultak és 2022. február 
28-ig tartanak. Önkormányzatunk nem-
csak különféle üzemeiben készít padokat, 
fedett kiülőket, virágládákat, kukákat, tér-
követ, kerékpártárolót, szőnyegeket, ha-
nem hidegfóliás zöldségtermesztéssel is 
foglalkozik. Két helyszínen 1000 m² terü-
letű fóliasátorral rendelkezünk, melyek-
ben paradicsomot, paprikát, salátát ill. 
spenótot. Kilenc hektáron pedig gabonát 
(kukoricát, búzát, árpát) termesztünk.
Úgy gondolom, nagy eredmény a start 
programokat továbbra is megvalósítani, 
hiszen évről-évre csökken a közfoglal-
koztatottaink létszáma. Nagyon sok ko-
rábbi dolgozónk el tudott helyezkedni a 
versenyszférában.
A fentiekből jól látható, hogy a közfoglal-
koztatási programokkal folyamatosan és 
jelentős mértékben lehet értéket teremte-
ni, mely Apátfalva életét könnyebbé és a 
közfoglalkoztatott munkatársak munkáját 
hasznossá, értelmessé teszi.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Trianonra emlékeztek Apátfalván

Immár hetedik alkalommal rende-
zett Trianoni megemlékezést Apátfalva 

Község Önkormányzata. Június 4-én az 
eddigi hagyományokhoz híven idén is 
színvonalas műsorral emlékeztek meg 
a szoborkertben a kopjafánál a Nemze-
ti Összetartozás Napján az 1920. június 
4-ei eseményekről és következmények-
ről. A Himnusz elhangzása után Szekeres 
Ferenc polgármester ünnepi megemléke-
zését hallhatták a megjelentek. – A Nem-
zeti Összetartozás Napja ma már nem a 
gyásznapot jelenti, sokkal inkább az új-
rakezdés esélyének ünnepe. A mai ünnep 
ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar 
nem hanyatló nemzet, hanem az egyik 
legnagyobb újjászülető, amely újra és új-
ra magát állítja talpra és egyre ellenállóbb 
a gyűlölettel, a megosztással szemben 
– hangsúlyozta a polgármester. A megin-
dító beszéd után a Székely Himnusz csen-
dült fel, mely sokak szemébe csalt köny-
nyeket. Ezután a Bökény Népe Kulturális 
és Harcművészeti Egyesület megemléke-
ző műsora következett, amelyben közre-
működött Papp Lajosné, Takács Márta, 
Rigó Angéla, Kucsora István, Czigeldrom 
Korom Zoltán és Szalamia János. Ezt kö-
vetően helyezték el a résztvevők a meg-
emlékezés koszorúit és mécseseit a kopja-

fánál. A megemlékezés a Szózattal zárult. 
Ezzel nem ért véget a Trianoni megem-
lékezés, az online térben folytatódott. Az 
élő bejelentkezést Czigeldrom-Koromné 
Pánczél Ilona és Szalamia János vezette. 
A Bökény Népe Kulturális és Harcművé-
szeti Egyesület kezdeményezése által ké-
szített riportfilmben a Trianoni diktátum 
kapcsán beszélgettek olyan emberekkel, 
akiknek vannak emlékei szülőktől, nagy-
szülőktől erről az időszakról. Beszélgető-
társak voltak: Langó Jánosné, Marjanucz 
Vazul László, Szalamia Jánosné, Varga 
Mária, Vigh Antalné. A filmet készítette 
Langó Róbert.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, 
aki közreműködésével segítette e szomorú 
esemény 101. évfordulójának méltó meg-
emlékezését – fogalmazott a polgármester.

Korom András cikke alapján 
www.makohirado.hu
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Pénzeső zúdult Apátfalvára
Nagy örömmel tudom elmondani, hogy az elmúlt hetekben négy pályázatunk összesen 373 millió fo-
rint támogatásban részesült. Folytatódhat a belterületi vízelvezető rendszer fejlesztése, három utca-
szakasz aszfaltozása, járdák felújítása, a piac kialakítása és ezenfelül a Hódmezővásárhelyi Tankerü-
leti Központ is felújítást végez a Dózsa György Általános Iskolán.

Nézzük részletesen:

Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, belterületi vízelvezető rendszer fejlesztésére TOP-
2.1.3-16 pályázatot nyújtottunk be 300 millió forint összegben, amely pozitív elbírálást kapott, így folytatód-
hat a vízelvezető rendszer fejlesztése. A támogatásból a projekt előkészítés, hatósági díjak, vízkárelhárítási 
terv, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőr, projektmenedzsment és az építési munkák valósulnak meg. Hét 
utcában kb. 2500 méteres szakaszon földmedrű, zárt és nyílt, burkolt csatornarendszer kialakítását tervezzük: 
Templom és Nagyköz saroktól – a Templom és Kölcsey sarokig kb. 650 m, Kossuth és Hunyadi saroktól – a 
Kossuth és Kereszt sarokig kb. 760 m, Széchenyi u. 2-28. kb. 300 m, Hajnal u. (Kossuth és Templom közötti 
szakasz) kb. 250 m, Csokonai u. kb. 280 m, Hunyadi u. (Egészségház előtti szakasz) kb.100 m, Rózsa u. 11-15. 
kb. 100 m. Vízelvezető csatorna szakaszok kiépítését, illetve meglévő szakasz rekonstrukcióját fogják elvégezni.

A Magyar Falu Programban is sikeresen pályáztunk: 28 millió forintot nyertünk utak aszfaltozására. Három 
utcaszakaszt tudunk 600 méter hosszan leaszfaltoztatni, a Szabadság, Liget és a Tavasz utcák kapnak szilárd 
aszfaltburkolatot.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében belterületi 
járdák felújítására nyertünk 17 millió forintot, a támogatás 85% intenzitású, ehhez az önkormányzatunknak 
3 millió forint önrészt kell biztosítani, így ez a beruházás 20 millió forintból valósul meg. Az érintett területek 
a következők: A Nagyköz utca – Templom utca és Kossuth utca közötti szakasz mind a két oldalán. Hajnal 
utca- Kossuth u. 66 saroktól a Templom u. 57 sarokig. A Dózsa György Ált. Iskola – Hunyadi és Templom u. 
teljes szakasza. Ady Endre 8/c-10. A felújításra kerülő járdák hossza kb. 800 méter.

A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 p. Apátfalva Község piacterének kialakítása című hatályos támogatás 25 mil-
lió 18 ezer 440 forint, melyet 2017-ben nyertek el, a most megítélt többlettámogatás 24 millió 341 ezer 439 
forint. Így az apátfalvi önkormányzat piacépítésre rendelkezésére álló keretösszeg összesen 49 millió 359 ezer 
879 forint. A támogatás július elején megérkezett az önkormányzat számlájára, így hamarosan megtörténhet a 
szerződéskötés a kivitelezővel és bízunk benne, hogy rövidesen elkezdődhet a munka.
A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Dózsa György Általános Iskola Templom utca felőli épületén 
(alsós épület+ ebédlő) homlokzat- és tetőtelújítási munkát végez. A munkák elkezdődtek és az iskolakezdésig 
befejeződnek.

A felsorolásból is jól látszik, hogy Apátfalva fejlődése töretlen, és meggyőződésem, hogy településünkre továb-
bi nagy lehetőségek várnak.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Projektoktatás 
alsó tagozaton
Iskolánk pedagógusai már alsó tago-
zaton is előszeretettel alkalmazzák a 
projektoktatást. Ez egy csoportos ta-
nulási forma, melyben csapatban dol-
gozva, egymás ötleteire alapozva folyik 
a munka. Ez évben a 4. osztályosok a 
környezetismeret tantárgy köré építve 
több projektben is dolgoztak. Év végén 
a nemzeti parkjaink témakört dolgoz-
ták fel, melyben nagyon szép és igénye-
sen kidolgozott munkák születtek. Az 
egész osztály részt vett a projektekben 
Marianna néni vezetésével. Sokszor 
szülők bevonásával, ötleteivel kiegé-
szítve frappánsan oldották meg felada-
taikat. Az elkészült munkákat társaik 

előtt mutatták be két óra keretén belül. 
Volt, aki ppt-t, képsorozatokat állított 
össze munkája során.

Tóth-Restás Marianna

„Nyár, nyár, de csodás!
Csupa móka, kacagás,”

Diákok a diákokért

Iskolánk diákönkormányzata az idei évben 
is megrendezte a tavaly újraértelmezett 
DÖK-napot. Most különösen fontosnak 
tartották, a pandémia után, hogy lendüle-
tet adjanak a közösségi életnek, erősítsék 
az összetartozás érzését iskolánk tanulói 
között. A nehéz időszakot lezárva, felhőt-
len szórakozással zárják az idei tanévet.
Az idei évben az új elnök (Vass Kriszti-
na Boglárka) vezetésével kezdőtek meg a 
munkálatok, a DÖK felsős tagjaival (Ábel 
Dávid, Sóki Réka, Varga Szilárd, Berczán 
Áron, Kiss Balázs, Sztáncs Martin, Szabó 
Jázmin, Jung Kristóf, Baka Viktória). Az 
előző évtől eltérően, a járványügyi előírá-
sok betartásával, most az osztályok forgó-
színpadszerűen mérkőztek meg egymással 
különböző játékos feladatok formájában.
Az egyik helyen ügyességi és erőnléti gya-
korlatokon keresztül mérettek meg az osz-

tályok, ahol egyéniben és csapatban is be 
kellett bizonyítania az osztályoknak, náluk 
vannak a legtalpraesettebb diákok.
Egy másik helyen az érzékszervek kerültek 
az előtérbe, ahol a tapintás, ízlelés, hallás 
és szaglás játszotta a főszerepet. Sok vicces 
helyzetet eredményezett.
De a rendezvényen volt videók alapján 
történő Kahoot teszt kitöltése, ahol a leg-
apróbb részleteket is meg kellett jegyeznie 
az osztályoknak, és az egyik megállóhe-

lyen az elmúlt tíz év zenei felhozatalából 
kellett „számot adniuk”.
Az osztályok közötti versenyt végül isko-
lánk hatodik osztálya nyerte meg, akik így 
nyertek egy szabad délutánt, amit maguk 
tervezhetnek meg.
Reméljük, hogy tanulóink jövőre is ilyen 
aktív részesei lesznek az iskolai életnek!

Tóth László

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Lázár Ervin Program

A Klebersberg Központ által biztosított, Lázár Ervin program, 
júniusban is megvalósult, igaz sajnos csak a tanteremben, de 
a 7. osztályos tanulók így is egy különleges előadást tekinthe-
tek meg. A program egyedülállósága, hogy szociális helyzettől 
és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló 
általános iskolai diáknak évente egy alkalommal ingyenesen 
biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az őshonos álla-
tok bemutatóhelyei látogatásának élményét. Ebben a hónapban 
a Fővárosi Nagycirkusz, Tündértánc-Nővarázs című produk-
ciója kápráztatta el a tanulóinkat.

Eredményhirdetés

Az év közben meghirdetett Angol nyelvi napok eredményei is 
kihirdetésre kerültek. Magyarné Sebők Mária és Nagyné Jávor 
Krisztina tanárnők értékelték a munkákat, és ünnepélyes keretek 
között kihirdettek az eredményeket. Minden tanuló és részt vevő 
apró jutalomban részesült.

Részt vettek:
5.osztály:  Baka Viktória, Szabados Angelika, Szalamia 

Tünde, Mátó Amarilla
6. osztály:  Cserepes Barbara, Kóródi Laura, Tóth Patrícia, 

Sóki Réka, Bús Lili
7. osztály:  Páncsics Boglárka, Vass Boglárka, 

Antal Balázs, Berczán Áron
8. osztály:  Bárdos Ferenc, Herczeg Máté

Keresztrejtvényfejtő verseny helyezettjei:
5-6. osztály:  7-8. osztály:
I. Farkas Dóra 6. o. I. Szopori László 8. o.
II. Köteles Anett 6. o.  II. Kereszturi Barnabás 7. o.
III. Machnitz Rebeka 5. o. III. Varga Szilárd 7. o.
Konkoly Krisztián 6. o.

Angol-magyar fordítás helyezettjei:
5-6. osztály: 7-8. osztály:
I. Szögi Armand 6. o. I. Kereszturi Barnabás 7. o.
II. Kerekes Anna 6. o.    Ábel Dávid 8. o.
III. Molnár Géza 5. o.  II. Szopori László 8. o.
III. Czine-Buzsi Sorin 8. o.
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Kupakgyűjtő szívet adtak át 
Apátfalván

Június 11-én az apátfalvi faluház előtt egy 
kupakgyűjtő szívet állítottak fel. Szekeres 
Ferenc polgármester a Rádió 7-nek el-
mondta: lakossági kezdeményezésnek 
köszönhetően valósulhatott meg ez a 
gyűjtőpont, ugyanis az óvodások és az is-
kolások már régóta gyűjtik a kupakokat. 
Nagy Róbert, illetve munkatársai el is ké-
szítették ezt a fémszívet. A polgármester 
hozzátette: kettős a cél, egyrészt a gyere-
keket környezettudatosan nevelik, más-
részt pedig segíteni tudnak a bajba ju-
tottakon a kupakok leadásával. Szekeres 
Ferenc kiemelte: egy apátfalvi származá-
sú, de Szegeden élő beteg kisfiúnak gyűj-

tenek elsőként. A polgármester kifejtette: 
nagyon örül annak, hogy a település la-
kossága össze tud fogni ilyen nemes cél 
érdekében. Nagy Róbert és munkatársai 
pedig önzetlenül készítették el ezt a szép 
és mutatós gyűjtőpontot. A helyszín ki-
választása sem véletlen, hiszen több in-
tézmény is van a szív körül, a faluház, 
a könyvtár, a sportcsarnok és az iskola, 
ezért nagyon sokan megfordulnak itt.

Kormos Tamás cikke alapján, Rádió7
Nagy Róbert, a fémszív készítője és Szekeres Ferenc polgármester

Ballagás

Június 12-én elballagtak intézményünk 
nyolcadikos tanulói. Reggel megkapták 
a ballagtató osztálytól a tarisznyát, és az 
osztályfőnükük, Joó Gabriella tanárnő ve-
zetésével végigvonultak, elköszöntötek az 
iskolánk pedagógusaitól, tanulóitól és az 
intészménytől is. Búcsúbeszédet mondott 
a 7. osztály nevében Szalamia János Keve, 
majd két nyolcadikos tanuló, Ábel Dávid 
és Varga Levente búcsúzott a jelenlévőktől.

Hagyomány iskolánkban, hogy átadásra 
kerül a Varga-Sinka József díj, amit az a 
ballagó diák kap, aki 8 éven keresztül ki-

tűnő bizonyítványt vitt haza. Ezt a díjat eb-
ben az évben Varga Levente kapta.

Egy másik díj is ilyenkor kerül átnyújtás-
ra a Sánta Valéria díj, amit iskolánk egy-
kori pedagógusa azért hozott létre, hogy 
jutalomban részesüljenek azok a balla-
gó nyolcadikosok, akik 4-es átlag fölött 
teljesítettek.

Ebben az évben ezt a díjat
Süveges Zalán,
Szopori László,
Ábel Dávid,
Varga Levente kapta.

Gratulálunk nekik!

Köszönjük az Apátfalvi Polgárőröknek a 
ballagáson nyújtott segítségüket!
Ábel Dávid és Varga Levente Kiemelkedő 
Eredményéért a Hódmezővásárhelyi Tan-
kerületi Központ elismerésében részesült, 
amiért egy oklevelet vehettek át.
Gratulálunk nekik!

Jelenleg is intenzív angol nyelvi tábort tart 
a Szegedi Katedra Nyelviskola, ahol két 
korcsoportban, játékos formában mélyít-
hetik el a tudásukat a gyerekek.
Jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

Simon Hajnalka



2021. július 11APÁTFALVI HÍRMONDÓ

BÍBIC OVIS HÍREK

Alapítványi ajándékok az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és 
Bölcsődének
2021. júniusában játékokkal, kerékpárokkal, motorokkal, kül-
téri játékelemekkel ajándékozta meg az Apátfalva Község Óvo-
dásaiért Közhasznú Közalapítvány intézményünket. Az adott 
intézmények dolgozói kívánság szerint – a helyi készleteket, tár-
gyi eszközöket ismerve – kérték az adott játékeszköz beszerzését. 
Megvásárlásra kerültek a következő tételek:
–  Tanulóbiciklik 9 db (kicsi, közepes, nagy méretben)
–  Műanyag motor 4 db
–  ROTIKOM kocka műanyag mászóka elem 1 db
–  Világító jelzőlámpa (40436) 1 db
–  Kalózos játszóasztal (37063) 1 db.
Faragó Erzsébet, az alapítvány elnöke tájékoztatott arról, hogy a 
Lázár János országgyűlési képviselő által felajánlott 300.000 Ft-ot 
elköltötték.

Magam, a gyermekek, illetve a kollégák nevében köszönöm 
a támogatást az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítványnak.

Luczó Anikó 
intézményvezető

Felajánlás a ContiTech Fluid 
Automotive Hungária Kft. 
makói telephelyétől
Greksza Máté – karbantartási osztályvezető – és Csala Sándor 
– karbantartás csoportvezető – élen járásával az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai telephelyén működő mini böl-
csőde csoportunkban megvalósulhatott a három fénycsatorna 
árnyékolása. A cég munkatársai készségesen, önzetlenül ajánlot-
ták fel az árnyékolástechnika kialakításához szükséges anyagokat, 
eszközöket, munkát és időt.
A médiatámogatást köszönöm Pintér Mónika titkársági dolgozó-
nak. Hálás köszönetemet fejeztem ki a magam, a gyermekek és az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében a ContiTech 
Fluid Automotive Hungária Kft. makói telephelyén dolgozó veze-
tőknek és munkavállalóknak.

Luczó Anikó 
intézményvezető



2021. július12 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Játékok és 
édességcsomag 
gyermeknapra 
Apátfalva Község 
Önkormányzatától

Apátfalva Község Önkormányzatától 
150.000 Ft pénzösszeget illetve édesség-
csomagot kaptunk gyermeknapra. Az in-
tézményünkbe járó minden kisgyermek 
– 118 fő – ajándékcsomaggal – színező, já-
ték, édesség – tért haza gyermeknapkor. A 
fenti összegből az intézményeinkbe is tud-
tunk játékokat vásárolni, melyeket a gyer-

mekek örömmel vettek birtokukba. Min-
denki nagyon örült az ajándéknak. Ezek-
kel az ajándékokkal sikerült gazdagabbá 
tenni a zártkörben megrendezett óvodai 
gyermeknapot.
Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Gyermeknap 
az óvodákban

2021. június 11–én mindhárom telephe-
lyünkön megrendezésre kerültek a gyer-
meknapi programjaink. Az időjárás lehe-
tővé tette, hogy közösen a gyermekekkel 
már a reggeli órákban, az udvaron tudjuk 
elkészíteni a szendvicseket és a gyümölcs-
salátát. Amikor ez elkészült, zenés reggeli 

tornával folytattuk a napot, amit nagyon 
élveztek a gyerekek. Az udvaron nagyon 
érdekes sportvetélkedőben vettek részt, 
külön-külön a kis- és nagycsoportosok, 
természetesen az életkori sajátosságot és 
képeségeiket figyelembe véve. Tanulóbi-
ciklivel kerültek meg bójákat, szlalomoz-
tak a bóják között. Kislabdákat válogattak 
szín szerint. Volt mocsárjárás papírtéglá-
kon, burgonyaültetés kislabdákkal, kötél-
húzás, aszfaltrajzolás színes krétákkal, me-
lyeket nagy kedvvel végeztek.Hangosan 
szurkoltak, biztatták egymást. Miután jól 
elfáradtunk és megéheztünk, elfogyasztot-
tuk az elkészített szendvicseket és a gyü-
mölcssalátát. Volt lehetőség barkácsolásra 
is az udvari levegőztetőben. Az óvó nénik 
segítségével unikornist készítettek papír-
ból, amit aztán haza is vihettek. Eközben 
lehetett játszani az új homokozójátékokkal, 
melyek Apátfalva Község Önkormányza-
tának 150.000  Ft támogatásából kerültek 
megvásárlásra. Ebből kaptak a gyermekek 
egyéni ajándékot, amit szintén hazavihet-
tek. Kaptak még egy-egy kerékpárvillo-
gót, édességet és az apátfalvi könyvtártól 
felfújható lufit. A rendezvényt Apátfalva 

Község Önkormányzatán kívül támogat-
ták a szülők, a Maus Kft., a Kacsner Kft. 
és a Mesterpék Kft., akik a szendvicshez és 
gyümölcssalátáshoz biztosították az alap-
anyagot, a nyersanyagot.
Minden támogatónak köszönjük önzetlen 
segítségét, mellyel gazdagabbá, színesebbé 
tették az óvodás gyermekek napját!
Jó kis nap volt!

Faragó Erzsébet 
óvodapedagógus
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Ajándék a Tesco-Global Zrt.-től

Rácz Tímea áruházvezető-helyettes segítségével a Tesco-Global Zrt. 
makói áruházától a következő felajánlást kaptuk:

 50 db – egyenként 200 grammos – 10 színű Süni gyurma és
 25 db – egyenként 200 grammos – natúr Süni gyurma.

Az ajándékot Kósa András áruházvezetőtől vettem át.

Hálás köszönetemet fejeztem ki magam a gyermekek és az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és Bölcsőde dolgozói nevében a Tesco-Global Zrt.-nek.

Luczó Anikó 
intézményvezető

KRESZ-SULI program az óvodában

Pályázat – Generali biztosító
2021. június 3-án, a Maros utcai óvoda 
Katica és Margaréta csoportja KRESZ-
SULI programon vett részt, melynek 
helyszíne a Faluház nagyterme volt. A 
Generali biztosító által kiírt nyertes pá-
lyázat jóvoltából ismerkedhettek a gyer-
mekek a helyes gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályaival. A KRESZ sza-
bályainak elsajátítása, már óvodás kor-
ban fontos feladat, a program játékos 
formában segítette megismerni és meg-
tanulni a biztonságos közlekedés alap-
jait. A helyszínre érkezésünkkor, már 

egy kialakított közlekedési pálya várta 
a gyermekeket, jelzőlámpákkal, táblák-
kal, kijelölt gyalogos átkelőhellyel fel-
szerelve. Előadónk, Lénárt Zoltán elő-
ször az úttesten való átkelés szabályai-
ról beszélgetett a gyermekekkel, majd 
kis csoportokban a kialakított pályán 
gyalogosan és kerékpárral közleked-
hettek. A legérdekesebb a gyalogosok-
nak szánt jelzőlámpa volt , mivel a kis 
közlekedők önállóan állíthatták meg a 
kerékpáros forgalmat. Megismerkedtek 
néhány fontosabb jelzőtábla jelentésé-

vel, mint például a kijelölt gyalogos át-
kelőhely, behajtani tilos, kötelező hala-
dási irány. Nagyon jól érezték magukat 
ezen a délelőttön a gyermekek, új isme-
retet szereztek, játékosan gyakorolták 
a közlekedés szabályait. A pályázatnak 
köszönhetően oktatóeszközöket is kap 
óvodánk, melyek használatával tovább 
mélyíthetjük a gyermekek ismereteit, 
hozzájárulva biztonságos közlekedés 
alapjainak lerakásához.

Duma Jánosné 
intézményvezető-helyettes
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Nyári koncert Vikivel

Gyermeknapi rendezvénysorozatunk első ál-
lomása volt a „Nyári Koncert Vikivel” című 
zenés rendezvény. Az Apátfalva Község Óvo-
dásaiért Közhasznú Közalapítvány támogatta a 
fellépést, így mindhárom óvoda gyermekei in-
gyen vehettek részt a koncerten, amit hálásan 
köszönünk. A rendezvény – a vírushelyzetre 
való tekintettel – az apátfalvi rendőrőrs mel-
letti játszótéren valósult meg. A program előtt 
lehetőségünk volt játszani, majd megkezdődött 
a fergeteges koncert. Táncoltunk, énekeltünk, 
nagyon jól éreztük magunkat. „Vikis” koncer-
ten már többször vettünk részt az évek során, 
ami mindig hatalmas élmény a gyermekeknek. 

Csenteri Andrea óvodapedagógus

Óvodai ballagás – 
2021.
Füleki János: Óvodások búcsúzása
Erdők-mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,
három évet tarisznyánkba tettünk.

A három év sok-sok vidám napja
kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke
óvónénik szerető szívére.

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődé-
ben a 2020-2021-es nevelési év végén 
23 kisgyermek búcsúzott el óvodánktól. 

Ők  szeptember 1-jén megkezdik isko-
lai tanulmányaikat, nekik kívánunk sok 
sikert, élményekben gazdag további 
gyermekkort.

Ballagó gyermekek névsora: 
Maros utcai óvoda: 

Antal Regina Zita
Dunai Zoltán József
Jani Bence
Jani Marcell
Komáromi Bálint
Megyeri Laura Eszter
Pécsi Zente Krisztián

Dózsa György utcai óvoda: 
Ábel Anna Anett

Berta Laura
Budai Patrícia Zselyke
Kacsó Bence Levente
Kászián Lili
Márton Maja Hanna
Pásztor László Péter
Tóth Tímea Nikoletta
Varga Rubina
Varga Zita Fanni

Rákóczi utcai óvoda:
Dömötör Regina
Fekete Bettina Inez
Molnár Jázmin Krisztina
Raffai Levente
Varga Jázmin Zselyke
Zászlós Henrietta

ZÖLDHULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSA
Minden hónap első hétfőjén, a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtése során az ingatla-
noknál kertekben, udvarokban, konyhában 
keletkező minden szervesanyag taralmú 
hulladék elszállítása történik. A hulladékot 
az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen 
biztosított biológiailag lebomló zsákban 
kell kihelyezni. Az ágnyesedéket maximum 
70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve a zsák mellé kell helyezni. Az 

FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársai a be-
gyűjtéssel egyidejűleg maximum 4 db (át-
látszó, zöld színű emblémás) cserezsákot 
biztosítanak. Szükség esetén további zsáko-
kat az alábbi értékesítési helyeken lehet be-
szerezni (Makó, Széchenyi tér 7. I/16. Hét-
főtől-csütörtök 8:00-12:00, 12:30-16:00-ig) 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása elle-
nében az ingatlanhasználó, vagy meghatal-
mazottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére. A zsák átvételéhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke (kommunális többlethulladékos 
zsák árával megegyező: 289  Ft + ÁFA/db), 

utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 
maximum 4 db ingyenes zsák, valamint 
további „korlátlan” mennyiségű kék színű 
megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirat-
tal ellátott lebomló zsák helyezhető ki. Az 
FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársának tá-
jékoztatása alapján a cserezsákot a zöldhul-
ladék szállításakor kihelyezett zsák mennyi-
sége után adják. Az az ingatlan tulajdonos, 
aki egy zsákot helyez ki, egyet fog kapni, aki 
két zsákot helyez ki, kettőt stb.
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Szent Iván-éjét ünnepelték Apátfalván
Alig kezdődött meg, máris remek han-
gulatot teremtettek a körtánccal Haj-
nal János és Lábas Kata néptáncokta-
tók a június 20-i apátfalvi Szent Iván-
éji tűzugráson.
Bár maga a tűzugrás 19 órakor kezdődött, 
a program délután 4-től gyorsan felpörgött. 
Ehhez hozzájárult, a Rozsdamaró zenekar 
nagyszerű hangulatot teremtő muzsikálása, 
s az, hogy a szép számú nézősereg jó részét, 
a kicsiket a nagyokat és a legidősebbeket 
is hamar a körtáncba csábította a két nép-
táncoktató, s az alkalmi táncosok annak el-
lenére is frissen és kitartóan ropták a rend-
őrség melletti árnyas téren, hogy bizony az 
árnyakat adó lombok alatt is harmincnál 
több fokot mutattak a hőmérők.
Szekeres Ferenc polgármester, aki a két 
fiát is kihozta a rendezvényre, elmondta, 
hogy ez a pandémia óta az első olyan – a 

hagyományteremtés szándékával is tartott 
rendezvény, melyre mindenkit várnak, 
ugyanis a nemrég nagy sikerrel tartott 
Apátfalvi Éjszakai Villongás elsősorban a 
sportkedvelőknek szólt.

– A népi hagyományokra alapoztuk ezt a 
mai programunkat, ugyanis régen, a pa-
raszti világban itt Apátfalván is tartották 
a nyári napforduló ünnepét. Szent Iván-
napjához kötődik ez a katolikus kultúra 
szerint – árulta el Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na, az Apátfalvi Értéktár Bizottság elnöke, 
a Helyi közösségek Fejlesztése Apátfalván 
és Magyarcsanádon pályázat szakmai ve-
zetője. Hozzátette: ezen a napon a leghosz-
szabb a nappal és legrövidebb az éjszaka.
A rendezvényre egyébként kivonultak a kü-
lönféle kézművek bemutatót, az arcfestő, a 
bőrkarkötő készítő, ahol minden gyermek 
elkészíthette egy kalapács, egy lyukasztó és 

némi kézügyesség segítségével a saját kar-
kötőjét, de volt édességárus, méztermelő, a 
helyi szőnyegek széles választéka, könyvből 
ajándéktárgy készítő, s nem hiányozhatott 
Vígh Antal bácsi híres helybéli kosárfonó 
sem, de persze a büfé és perec sem. A helyi 
népi hagyományokat pedig a helyi érték-
tár bizottság érdekes tárgyakat, köztük fali 
standja mutatta be. Aki estefelé átugrotta a 
jelképes tüzet, az a régi hagyományoknak 
megfelelően almát kapott ajándékba.
Az apátfalvi önkormányzat, valamint az 
Apátfalvi Értéktár Bizottság, illetve a Bö-
kény Népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület szervezte program résztvevői 
remekül mulattak, s hosszú idő után végre 
közösen, együtt örülhettek a rég várt helyi 
szabadidős programnak.

Korom András cikke alapján 
www.makohirado.hu

KEDVES EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS DOLGOZÓK!
Július elseje minden évben a magyar 
egészségügy ünnepe. Ezen a napon 
született Semmelweis Ignác, akit az 
anyák megmentőjeként ismernek. 
Nincs csodálatosabb hivatás, mint má-
sok segítése, az elesettek, betegek ápo-
lása, gyógyítása. A veszélyhelyzet ide-
jén az egészségügyi dolgozókra hárult 
a legnagyobb teher, hiszen nemcsak 
szakmailag jelentett kihívást, hanem 
lelkileg is kitartást igényelt. A járvány-
helyzet olyan kihívások elé állította 
Önöket, amelyeknek köszönhetően 

túl kellett tenniük a normális hely-
zetben megszokott – egyébként szin-
tén kiemelkedő – teljesítményükön  is. 
Türelmükkel és odaadásukkal újra és 
újra kivívják településünk lakóinak 
elismerését és csodálatát. A magyar 
egészségügy napja, a Semmelweis-nap 
kiváló alkalom arra, hogy áldozatos 
munkájukért egész településünk nevé-
ben hivatalosan is köszönetet mondjak. 
Természetesen ez nem csupán a jár-
vány időszakára vonatkozik, ugyan-
úgy érvényes az elmúlt évek minden 

pillanatára, amit a betegek, a gyengék, 
az idősek megsegítésére fordítottak. 
Önök nélkül egy jóval kilátástalanabb 
világban élnénk. A mostani járvány 
megmutatta, hogy a békés mindenna-
pok mellett a különleges, kihívásokkal 
teli helyzetekben is helyt tudnak állni. 
Az Apátfalván élők nevében köszön-
jük áldozatos, felelősségteljes, odaadó 
munkájukat, mellyel a helyi lakosok el-
látását, egészségét biztosítják!

Hálás köszönettel: 
Szekeres Ferenc polgármester
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ELKEZDŐDTEK A NYÁRI TÁBOROK
ANGOL NYÁRI TÁBOROK:
Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00028 számú 
pályázat keretein belül valósult meg az 
angol nyári tábor a Katedra Nyelviskola 
közreműködésével közösen 2021. június 
21- július 16. között, amelyben 54 gyerek 
vett rész. A tábor alapvető célja, hogy a 
képzésben részt vevő 8-15 éves korú gye-
rekek olyan angol nyelvi kompetenciák 
birtokába jussanak, amelynek segítségé-
vel az életkorukhoz igazodó mindennapi 
élethelyzetekben, tanulói munkájuk so-
rán képesek legyenek az angol nyelvű 
kommunikációra.
A gyermek nyári táborok legfőbb cél-
ja volt a szókincsfejlesztés és gyakorlás, 
amelynek segítségével a képzésben részt 
vevő gyermekek egyszerű kifejezésekkel 
és mondatokkal be tudják mutatni saját 
magukat, képesek környezetükről, külön-
böző témákról angol nyelven megnyil-
vánulni. Főbb témakörök: Saját magunk 
és környezetünk (család, iskola, lakóhely, 
országunk, élővilág), sport, hobbi, egész-
ség, bevásárlás, öltözködés, étkezés, utazás, 
film, zene. A hangsúly a szóbeli kommu-
nikációs készség kialakítása, megerősítése 
volt. Ezen kívül cél volt még az angol nyel-
vi kultúra megismertetése, ezzel kapcsola-
tos ismeretek bővítése, a nyelv tanulására 
való ösztönzés, motiváció megteremtése, 

valamint a csapatösszetartás érzésének 
kialakítása.
A gyerekek 8:00-12:00 óráig négy tanóra 
keretein belül játékos osztálytermi felada-
tokat oldottak meg. A délutáni, ebéd utá-
ni időszakaszban mozgásos és kézműves 
feladatok, játékos tevékenységek segítik a 
délelőtt elsajátított ismeretek, készségek 
elmélyítését. A táborban minden résztve-
vőnek Apátfalva Község Önkormányzata 
napi 3-szori ingyenes étkezést biztosított. 
A képzést az elsajátított tudás alapján záró-
vizsga zárja végezetül a gyerekek tanúsít-
ványt kapnak.

FOCI TÁBOR I.-II.
A nyári táborok közül az első a foci tábo-
rok, ami az EFOP-1.5.3.-16-2017-00025 
számú pályázat keretein belül valósult 
meg június és július hónapban. A tábor 
következőképpen zajlott le: Reggeli érke-
zés után átöltöztek majd az előző nap po-
zitív és esetleg negatív dolgait beszélték át. 
10 órakor következett a reggeli. A délelőtti 
edzések között szerepeltek a labdás és já-
tékos feladatok, kapura lövés, sorverseny. 
Délben egy kis pihenőt tartottak. Ebéd 
utáni levezetésként csendes pihenő, kvíz, 
címertervezés következett. Délután indult 
a minibajnokság. A nap végét mosako-
dással, kézmosással és öltözéssel zárták. A 
héten a csapat közös sétálással egybekötve 
elfogyasztott egy fagylaltot is. A helyszínre 
pedig foci cipős doboz került kihelyezésre 
melybe a táborozók kupakokat gyűjthet-
tek. A kupakok a hét lezárásaként a fa-
luban elhelyezett vas szívbe kerültek, így 
a foci tábor is támogathatott egy beteg 
gyereket.
Táborvezető: Keresztúri Dávid

MINDEN NAPRA EGY MÓKA TÁBOR
Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00025 számú 
pályázat keretein belül valósult meg jú-
lius 5-9 között a Minden napra egy mó-
ka tábor az apátfalvi Faluházban. Az első, 
klasszikus táboros napon a 21 gyerek is-
merkedős, csapatépítő játékokkal került 
közelebb egymáshoz. Ebéd után szabad-
program következett (csocsó, ping-pong, 
legó, ugrókötél, kézművessarok, labda és 
társasjáték) majd a megérdemelt fagyizás 
és játszótér várta a táborozókat. Kedden a 
makói Kalandpartra kirándultunk, melyet 
az apátfalvi Önkormányzatnak köszönhe-
tünk. A hét közepén a falu megismerését 
tűztük ki célnak, így lovaskocsival jártuk 
be a falut, majd a Maros-parton homok-
várépítő-versenyt rendeztünk. Csütörtö-
kön tudományos napot tartottunk, mely-
nek keretein belül látványos, otthon elvé-
gezhető kísérleteket mutattunk be, majd 
palacsintaevéssel zártuk a napot. A pén-
teki téma az egészség és a környezettuda-
tosság volt, így csapatokban rendeztünk 
kvízt és egyéb izgalmas feladatokat, majd 
közösen dinnyét fogyasztottunk. Minden 
résztvevő egy vászontáskát kapott, melyet 
kedve szerint díszíthetett fel, hogy később 
a mindennapokban is szívesen használja. 
A tábor zárásaként egy képekből össze-
állított kis videót mutattunk be a kedves 
szülőknek. Az Ifjúsági Klub célja a jóté-
konykodás is, így a feladatok során kupa-
kokkal jutalmaztuk a gyerekeket, melyeket 
a végén közösen dobtunk bele a Faluház 
elé kihelyezett kupakgyűjtőbe.
Táborvezető: Mátó Réka

Az táborok megvalósító szervezete:
Apátfalva Község Önkormányzata

Varga Alexandra
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Kedves Olvasó!
Ennek az évnek is elmúlt a fele. A mögöt-
tünk levő fél év egy kicsit másképpen ala-
kult, mint általában eddigi életünk során.
Azt mondhatnánk, egy kicsit több volt a 
lemondás, az alkalmazkodás és az aggoda-
lom. Ebben a nehéz időszakban is velünk 
volt Isten, mert Ő nem akarhatja a rosszat, 
de sokszor vádoljuk, hogy nem lép közbe, 
csak azt jelenti, hogy tiszteletben tartja az 
emberi szabadságot!
Az ember szabad akarattal rendelkező ön-
álló teremtménye Istennek. Sokszor a le-
sújtottság állapotában kérjük Urunkat, 
hogy adja vissza életünkbe a remény örö-
mét. A remény erejével tudunk előre te-
kinteni és haladni.
Olyan örömmel tölt el, amikor néhány na-
pot újra a faluban töltök és hallom a regge-
li és esti harangszót!
A reggeli és esti harangozást II. Orbán pá-
pa rendelte el az általa meghirdetett első 
keresztes hadjárat sikere érdekében. A ké-
sőbbi időkben a harangszó idejére már az 
Úrangyala imádságot mondták a hívek.
Harangszóra ébredni és lepihenni. Imád-
sággal kérni a napra az áldást és imádság-
gal hálát adni a nap végén. Nekünk, ma-
gyaroknak a déli harangszó mindig Hu-
nyadi János nándorfehérvári győzelmére 
emlékeztet.

Sarlós Boldogasszony ünnepe

Az ünnep egyházi elnevezése „visitatio” 
Mária látogatása Erzsébetnél. Mária szíve 
alatt hordja a Megváltót. Erzsébet pedig 
szíve alatt hordja Keresztelő Szent Jánost.
Mária ajkáról elhangzik a Magnificat. Ez 
az ima Mária csodálatos hálaimája (Lu-
kács 1,39-35)
Két csodálatos asszony találkozása, akik 
hittek annak beteljesedésében, amit az Úr 
mondott nekik.
Váci Mihályunk: Áldott vagy Te című ver-
se mindent elmond a költő szavaival. Ke-
ressék meg és olvassák el, ha tehetik!
A július a földműves embernek az aratás 
hónapja. Az emberi munka gyümölcse-
ként begyűjtjük az egész évre való kenyér-

nekvalót! Minden ember asztalán legyen 
kenyér! A búza jelenléte bekerül Jézus ta-
nításába is.
„Bizony bizony mondom nektek: ha a búza-
szem nem hull a földbe, és nem hal el, egy-
maga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” 
(János 12,23-26.)
Imádkozzunk az aratásban dolgozókért, 
hogy ebben a nagy hőségben személyi 
és tárgyi sérülés nélkül tudják végezni 
munkájukat.

Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe

Stock Szent Benedek kármelita szerzetes 
Londonban megjelent neki Szűz Mária 
mennyei fényben angyalok seregével és 
egy vállruhát (skapuláré) mutatott neki.
Hamarosan létrejönnek a skapuláré ima-
közösségek, ahol Szűz Mária a Menedék 
Szent Anyjának gyermekeként éljék imád-
ságos életüket.
Köszönet az apátfalvi skapuláré imaközös-
ség tagjainak imáikért.

Szent Hedvig ünnepe

Nagy Lajos magyar és lengyel királyunk 
lánya lengyel királynőként küldetéstuda-
tot érzett, hogy nem az emberi hatalom, 
hanem az isteni kegyelem erejében bízott 
rövid élete során (25 évet élt).
II. János Pál pápa 1997-ben avattá szentté.
Szent Illés próféta Izraelben az egyik leg-
nagyobb próféta, az ószövetségben olvas-
hatunk róla.
Aratás idején sokszor viharos volt az idő és 
Illés szekere vonult végig az égen.
Szent Kinga IV. Béla királyunk lánya Mar-
git és Jolánta testvérével az Árpád-ház 
nagy szentjei közé tartozik. Férje halála 
után klarisszaként maga is visszavonult. A 
júliust szokták Szent Jakab havának is ne-
vezni. Amikor a Szerntírást olvassuk, szá-
mos helyen találkozunk azzal, hogy Jézus 
magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. 
A szeretett tanítványok közé tartozott.
Jakab jelen volt, amikor Jézus feltámasz-
totta Jairus lányát. (Márk 5,35-43).

Jelen van Jézus színeváltozásakor (Máté 
17,1-3).
Máté evangéliuma Jézus elfogadásakor is 
említi (Máté 26,36-38).
Az Apostolok Cselekedete megemlékezik 
Jakabról, aki először szenvedett vértanúsá-
got az apostolok közül (12,1-2).
Nagyon sokan elindulnak Szent Jakab za-
rándok útján.

Szent Anna- Szent Joakim

Szűz Mária szülei, Szent Anna a nagyma-
mák példaképe és védője.
Szent Anna ünnepén van falunk fogadott 
ünnepe, amely hűen tükrözi őseink hívő 
életét, hiszen egy nagy áldozatot követelő 
betegség végével a hála szállt fel szívükből 
– lelkükből.
Példával jártak előttünk és kövessük 
példájuka!
Adjunk mi is most hálát, hogy mai nap-
jaink járványa talán Isten segítségével 
visszaszorul.
Layolai Szent Ignác: az isteni gondviselés 
kegyelmével szervezte meg a jezsuita ren-
det, amely óriási munkát végzett az Egy-
ház megújulásában.
Köszönöm, hogy újra megoszthattam 
gondolataimat az olvasókkal!
Nagyon vigyázzunk magunkra és egymás-
ra ebben a nagy hőségben!

Szeretettel 
dr. Langó Julianna
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Közel ötszázan vágtak neki az 
Apátfalvi Esti Villongásnak

Közel ötszázan álltak rajthoz június 
5-én szombaton este, hogy a többsé-
gük végiggyalogolja a falu és Makó 
közti mintegy 10 kilométeres, a Maros-
parton futó túraútvonalat. Kalandok-
ban nem volt hiányuk.

Este nyolc körülre már majdnem minden-
ki regisztrált is az Apátfalvi faluház előtti 
kiindulóponton, s néhányan, akik futva 
szándékoztak megtenni a távot, be is mele-
gítettek. Joó Zoltán tájékoztatta a résztve-
vőket néhány biztonsággal és a közlekedés 
rendjével kapcsolatos tudnivalókról. Sze-
keres Ferenc polgármester rövid köszön-
tője után kisebb-nagyobb csoportokban 
családok, baráti társaságok vágtak neki az 
útnak. Az apátfalvi polgármester feleségé-
vel és két fiával vágott neki a távnak.
Az előbb csak a napnyugati fényekben, 
majd a teljesen sötétben izgalmas és nem 

mindennapi élményt jelentett a túra, hi-
szen az útvonal nemcsak girbe-gurbán 
vezet közvetlen a Maros partja mellett, 
de az egy szál fejlámpával, vagy zseb-
lámpával felszerelt túrázóknak (innen az 
Apátfalvi Esti Villongás elnevezése is a 

rendezvénynek) a hol emelkedő, hol süly-
lyedő tereppel is meg kellett küzdeniük.
Az egyébként a makói Maros-parti zöld 
háznál véget érő túrát megtevőknek az 
erdőben a földre festett fehér és piros 
színben foszforeszkáló nyilak mutatták a 
helyes utat, illetve a fák törzsére elhelye-
zett villogók. Szükség is volt mindegyikre, 
hogy a kisebb csoportokban haladók az éj-
szakai erőben el ne tévesszék a pontos me-
netirányt, hiszen balra a csöndesen csobo-
gó folyó, míg jobbra az ártéri erdő, s benne 
a motoszkáló vadak, hangicsáló madarak 
kísérték őket. Időnként össze-össze is rez-
zentek a félősebb túrázók az éjszaki han-
gok hallatán.
A résztvevőkre egyébként ötkilométe-
renként frissítőpontok, illetve az éjszakai 
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Roma Családi Nap
Színvonalas és sokszínű programmal vár-
tuk az immár másodjára megrendezett si-
keres apátfalvi Roma Családi Napot a ki-
kapcsolódni vágyó helyieknek június 26.-
án szombaton a Móricz Zsigmond utcai 
játszótéren. Finom, romás bográcsos bir-
kapörkölt várta az odaérkező kedves csa-

ládokat, ami négy bográcsban főtt. Ebben 
az évben is a tapasztalat ugyanazt mutatta, 
mint az elmúlt évben, hogy az apátfalvi 
roma közösség egységesen tud dolgozni 
azért, hogy megünnepelje a társadalom 
alappillérét, a családot, és jó hangulatban 
ki tudjon szakadni a hétköznapok egy-

hangúságából. A gyerekeket arcfestő és 
csillámtetováló várta, a felnőtteket pedig 
Gyöngyösi Róbert és zenekara szórakoz-
tatta késő estig.

Apátfalva Község
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

Raffai János elnök

NYÁRI DIÁK-
MUNKA

A tavalyi évhez hasonlóan idén 
is lehetőség nyílik Apátfalva 
Község Önkormányzatánál 
munkavégzésre diákmun-
ka keretében 2021. július  1. 
és augusztus 31. közötti 
időszakban.
Várjuk a 16-25 év közötti, nap-
pali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezők jelentkezését.
Bővebb tájékoztatás a Polgár-
mesteri Hivatalban a 62/520-
040 vagy a 20/533-2853-as 
telefonszámon.

látcső kipróbálási lehetőségei is vártak, a 
vadászok és a rendőrség jóvoltából.
A leggyorsabbak egyébként körülbelül 
egy óra alatt értek az út végére, de össze-
sen három és fél órára tervezték a táv ké-
nyelmes megtételét. Akinek nem volt ereje 
vagy kedve visszafelé is megtenni a távot, 
azt az ott várakozó autóbuszok vissza is 
vitték a kiindulópontra, azaz az apátfalvi 
faluházhoz. A befutók oklevelet kaptak, il-
letve a faluház udvarán egy-egy tál gulyást 
is elfogyaszthattak.
A gyalogtúra és futás egyébként az Ön-
kénteskedj! Programsorozat része, s az 
EFOP-1.5.3-16-00025 számú projekt ke-
retein belül zajlik, a Széchenyi 2020 prog-
ramon keresztül az Európai Szociális Alap 
támogatásával.

Cikk: www.makohirado.hu, 
Korom András

Szeretném megköszönni Joó Zoltán, 
Szilágyi Lajos és Varga-Jani Ildikó ál-
dozatos munkáját, nélkülük ez a nap 
nem valósulhatott volna meg! Köszön-
jük a segítőknek, Vargáné Nagyfalusi 
Ilona és családjának, Dömötör Árpád 
családjának és barátainak, Varga Sán-
dorné Magdikának és a közösségi szol-
gálatot teljesítőknek, hogy felfrissítet-
ték a futókat és a túrázókat. Köszön-
jük Ludányi Istvánnak és feleségének 
Erzsikének a nagyon finom babgulyást. 
Köszönjük a polgárőröknek, hogy biz-
tosították a terepet és irányították a 
forgalmat. Szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki segített, hogy ez a 
csodálatos éjszakai rendezvény meg-
valósulhasson.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról 
és az állatvédelmi jogszabályok be-
tartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
•  Kutyákat veszettség ellen oltani.
•  Mikrochippel ellátni.
•   Saját szaporulat esetén eladás/elaján-

dékozás előtt kötelező a mikrochipet 
beültetni.

•  A kölyköket 8 hetes korukig anyjuk-
kal kell tartani.

•  Az állategészségügyi ellátásról 
gondoskodni.

•  Megakadályozni, hogy az állat 
közterületre jusson.

•  Naponta élelmezni, takarmányozni és 
friss vízzel ellátni.

•  Az állat biztonságos elhelyezkedésé-
ről gondoskodni.

•  Az előírt férőhelyet biztosítani.

TILOS:
•  2016. január 1-től a kutyát tartósan 

láncon tartani.
•  Az állatot felügyelet nélkül közterü-

letre bocsátani, kóborolni hagyni.
•  Az állatot elhagyni.

•  Kutya-, macskakölyköket 8 hetes ko-
ruk előtt eladni/elajándékozni.

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi 
XXVIII. törvény az ál-latok védelmé-
ről és kíméletéről, valamint a 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról tartalmazzák. A leírtak meg-
szegése bírságot von maga után, mely-
nek összege 45.000-150.000 forintig 
terjedhet! Több szabálysértés esetén 
az összeg sokszorozódik. A szabadon 
kóborló kutyák főleg gyermekekben 
keltenek félelmet, az előírások betar-
tásával a gyermekekre is vigyázunk. 

Apátfalva Község Önkormányzata

Tisztelt 
Apátfalvi 

Gazdálkodók!
Évek óta nagy hagyománya van a gazdálkodók köré-
ben a Magyarok Kenyere program keretében az idei 
évi búzatermésből eme nemes célra felajánlani.
Ezúton szeretnénk megköszönni elmúlt évi felajánlá-
saikat. Az apátfalvi gazdák a tavalyi évben 27 q búzát 
ajánlottak fel.  Az ebből készült liszttel a szociálisan 
rászoruló gyermekek étkeztetéséhez járultak hozzá.
Az idén július 21-én gyűjtjük össze a térségből beérke-
ző búzát. Aki szeretne felajánlani, az július 18-ig jelez-
ze számomra, hogy a szállításról és a zsákról időben 
tudjunk gondoskodni.
Ha valaki csatlakozni szeretne ehhez a kezdeménye-
zéshez, de nem áll módjában búzát felajánlani, napi 
áron biztosítunk a számára.
Tisztelettel az Apátfalvi gazdkör nevében:

Langó Zsolt 
telefon: 06 20 237 6895
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Elkezdődtek a nyári táborok 
Apátfalván

Apátfalva Község Önkormányzata pályázatok segítségével 20 ingyenes tábort szervezett erre a nyárra. Ezen a nyáron 
kb. 350 apátfalvi gyereknek tudunk biztosítani ingyenes táborozást. A táborokban napi három étkezés is biztosított.
 •  Hat Angol tábor került megszervezésre – ezek a táborok kettő hétig tartanak.
 •  Foci táborok
 •  Minden napra egy móka tábor – a résztvevők ellátogattak Makóra is a Kalandpartra, és egy fergeteges délutánt 

töltöttek el.
 •  Challenge – Kihívás és Vizes tábor – ezen táborok magukba foglalják az úszás oktatást a Makói fürdőbe.
 •  Kistérségi 7próba tábor – ez a tábor Maroslelén zajlik, minden nap utaztatjuk a gyerekeket, akik nagyon jól 

érzik magukat a táborban.
 •  Álom tábor, Sport tábor és Nemzetiségi Roma tábor
 •  A felső tagozatos iskolásokat háromnapos táborba visszük Visegrádra és Poroszlóra, illetve Hollókőre is. A 

visegrádi, poroszlói és a hollókői táborozásokon a buszköltség, a szállás, a programok és az étkezés szintén 
ingyenesek.

Bízunk benne, hogy a táborokban a gyerekek jól szórakoznak, élményekkel gyarapodnak, feltöltődnek. A szülők válláról 
is próbáltuk a terheket levenni, hiszen a táborok költsége kb. 18 millió forint, amit pályázatokból tud Apátfalva Község 
Önkormányzata biztosítani, így a szülőknek nem kell fizetni a gyerekek táboroztatásáért.

Szekeres Ferenc polgármester
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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.

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012 

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821 
(Dr. Sziebig Géza)

A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507 
(Oláh Andrásné)

Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036 
(Dr. Bittó Csaba rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188 
(Dr. Bittó Csaba)

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708 
(Végh Imre)
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Július 23. péntek – XX. Maros-Menti Nemzetiségi Kulturális Találkozó  
Apátfalva Község Önkormányzata, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és   
Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
16:00 Díszpolgárok sírjainak koszorúzása  
16:45 Köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester,  

Raffai János elnök és Füvesiné Varga Anikó elnök 
17:00 Nótár Mary koncert 
18:00 Kredenc együttes műsora 
19:00 Apátfalvi Roma folklórműsor 
20:00 Váradi Olasz koncert 
22:00 Utcabál – Sztojkó Mihály és zenekara,  

Gyöngyösi Róbert műsora 
 

Július 24. szombat  
13:00-20:00 Ingyenes ugrálóvárak, óriás csúszda és Euro jumping gyerekeknek  
16:00 Joó Zoltán Pásztorélet című fotókiállításnak megnyitója   

Csapó Jánosné kézimunkáinak bemutatása - Faluház 
17:00 Köszöntő - Apátfalvi csoportok bemutatkozása (Borbély András Band, 

Hagyományőrző Csoport, Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar) 
18:00 Tóth Andi koncert 
19:00 Szabó Ádám koncert 
20:00 3+2 együttes koncert 
22:00 Utcabál – A jó hangulatról Csikota József  

és zenekara gondoskodik. 

Július 25. vasárnap 
Zrínyi és Hold utca által határolt terület - lovaspálya 
8:00 Lovaskocsis felvonulás 
9:00-17:00 Megnyitó - Póni és nagyló akadályhajtás  

C-D kategóriában, gumiskocsis verseny  
napközben tombola és palacsinta 

9:30 Fogadalmi szentmise Szent Anna tiszteletére - Szent Mihály Római Katolikus Templom 
 

 
A programok védettségi igazolvány nélkül látogathatók. 

A programokon a részvétel ingyenes! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 


