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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Apátfalva Község Önkormányzatának 
férfi tagjai nevében minden apátfalvi 
hölgynek sok boldogságot kívánunk 
Nőnap alkalmából!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Boldog 
Nőnapot!

Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
„Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.”

ÚJ INTÉZKEDÉSEK MÁRCIUS 8-TÓL

•  Az óvodák, általános iskolák április 7-ig bezárnak, a középiskolákban, 
a felsőoktatásban a digitális oktatás fennmarad.

•  Az üzletek március 8. és március 22. között két hétre bezárnak, 
kivéve az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat, benzinkutakat.

•  Március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, 
kivéve a magánegészségügyet.

•  A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés lehetséges.

•  A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező.

•  Szigorodik a határvédelem.

•  Kiterjesztjük a bértámogatást minden, a bezárással érintett területre.

A NYITÁS ÜTEMEZETTEN INDUL MÁRCIUS 22-ÉN.
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintet-
tel, valamint a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vényes módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezések értelmé-
ben a veszélyhelyzet megszűnéséig a 
képviselő-testület feladat- és hatás-
körét a polgármester gyakorolja, így 
ezen rendelkezések értelmében Apát-
falva Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nem tart képviselő-testü-
leti ülést. A polgármester a halasztha-
tatlan ügyekben polgármesteri dön-
tést hoz.

2021. február 2-i 
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelemben 
döntött.

2021. február 4-i 
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulás iránti kérel-
mekben döntött földgázelosztó vezeték 
építési munkáihoz. 

2021. február 9-i 
polgármesteri döntések
Ezen a napon az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde nyári zárva tartásának rend-
jét határozta meg, döntött a gyermekjó-
léti szolgáltatások ellátására vonatkozó 

feladatellátási szerződés módosításában. 
„Tisztítsuk meg az Országos” illegális hulla-
dék elszállítás és ártalmatlanításra szolgá-
ló beszerzéséről döntött. 
Apátfalva Község Önkormányzata 85 ton-
na, megközelítőleg 271 m3 illegális hulla-
dék elszállítását és ártalmatlanítását va-
lósítja meg a „Tisztítsuk meg az országot!” 
projekt keretein belül.

2021. február 10-i 
polgármesteri döntések
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei feladatellátási helyének (6931 
Apátfalva, Rákóczi F. utca 23.) a korona-
vírus megjelenése miatt nem biztosítottak 
a működési feltételek, ezért a kialakult vis 
maior helyzet okán a bölcsőde bezárását 
rendelte el 2021. február 11-től 2021. feb-
ruár 15-ig tartó időszakra.

2021. február 15-i 
polgármesteri döntések
Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hi-
vatal alakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítását hagyta jóvá.
Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2021. évi fenntartási költség viseléséről, 
a fenntartási költségekhez való hozzájáru-
lás fogadásáról döntött. 
Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2021. évi költségvetését, a saját bevétel 
és adósságot keletkeztető ügyletből ere-
dő fizetési kötelezettségek 2021. évi költ-
ségvetési és az azt követő 3 évi összegét 
jóváhagyta. 

Apátfalva község településrendezési esz-
közeinek – Apátfalva, Széchenyi I. utca 41. 
(hrsz.: 1335/1) sz. alatt lévő, volt Egressy 
kúria felújításához és a telken történő be-
ruházás megvalósítása érdekében az Apát-
falva, Széchenyi István utca – 4425. jelű út 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. február

SZÜLETÉS:
02.11.: Rudas Zétény
Édesanyja: Zombori Vanda
Édesapja: Rudas Krisztián
Apátfalva, Templom utca 9. 

02.24.: Tóth Szonja
Édesanyja: Abonyi-Tóth Anasztázia
Édesapja: Tóth Sándor
Apátfalva, Arany János utca 2. 

HALÁLESET:
Simon Imréné (Nagy Ilona) Apátfal-
va, Arany János utca 18. Élt: 85 évet

Fejes János Apátfalva, Templom ut-
ca 84. Élt: 55 évet

Hájas Mihályné (Restás Mária Ka-
talin) Apátfalva, Kossuth Lajos utca 
55. Élt: 84 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre nem került sor.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

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

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

Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!
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Fejlesztésekkel indult az év 
Apátfalván

Az apátfalvi önkormányzat számára moz-
galmas volt 2021 eleje, hiszen pályázatokat 
adtak be, illetve fejlesztéseket indítottak. 
A Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása keretében, az Apátfalvi Közös Ön-
kormányzati Hivatal székhelyének infra-
strukturális fejlesztésére nyert Apátfalva 
Község Önkormányzata 26.612.445 Ft-ot. 
A pályázat lehetőséget nyújt a tetők cseré-
jére, az épület hőszigetelésére és eszköz-
beszerzésre 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 sikeres pályázatának köszönhe-
tően tizenkétmillió forintból fejleszthet-
jük a polgármesteri hivatal informatikai 
és telekommunikációs hálózatát, illetve a 
feladatellátáshoz szükséges eszközöket is 

beszerezhetünk. Szekeres Ferenc polgár-
mester a Rádió 7-nek elmondta: korábban 
elkészült a település csapadék- és belvízel-
vezető rendszerének egy része, most pe-
dig 300 milliós támogatásból folytatnák 
ezt a munkát. Hozzátette: a járványügyi 
veszélyhelyzet elmúltával folytatni kíván-
ják az Egészséges Apátfalváért Mozgalmat 
ingyenes sportfoglalkozásokkal, szűrések-
kel, illetve idén is elültetnek újabb facse-
metéket a településen, mivel meghirdették 
még 2020-ban az ezer fás programjukat. 
Szekeres Ferenc kiemelte: március elsejé-
től pedig korszerűsítik a közvilágítás teljes 
rendszerét, a közvilágítás modernizálása 
során összesen 840 darab új fényforrást 
helyeznek ki Apátfalván. Ezek a berende-
zések nem csupán jobban világítják majd 
meg a köztereket, hanem az egyedi hibák 
száma is jelentősen csökkenni fog. A pol-
gármester kifejtette: az apátfalvi sportléte-
sítmények is egyre népszerűbbek, már na-
gyon várják a lakosok, hogy a pandémia 
elmúltával újból birtokba vehessék őket. 
A tavaly őszi Apátfalvi Levélcsörgetést is 
megszerveznék idén tavasszal, mert ez a 
futós, kerékpározós, túrázós program na-
gyon sikeres volt.

Rádió7 
Kormos Tamás cikke alapján

belterületi szakasza – 1445 hrsz-ú vasút 
nyomvonala – keleti közigazgatási határ 
által határolt terület településrendezési 
eszközeinek módosításához kapcsolódó 
partnerségi egyeztetést lezárta. 
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcső-
de konyhája által biztosított étkeztetés 
(ebéd) önkormányzati dolgozókra vo-
natkozó térítési díjának megállapításáról 
döntött. 

2021. február 23-i 
polgármesteri döntések
Tudomásul vette Apátfalva község köz-
lekedési, közrend és közbiztonsági hely-

zetéről, a rendőrség, a határrendészeti 
kirendeltség és a polgárőrség 2020. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, el-
fogadta Apátfalva Község Önkormány-
zatának Bizottságai által az előző évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót, 
elfogadta a civil szervezetek, a Faluház-
ban működő csoportok részéről a 2020. 
évben az önkormányzat által nyújtott 
támogatások felhasználásáról, az elő-
ző évben végzett munkájukról szóló 
tájékoztatót. Döntött arról, hogy az el-
készült 2021. évi szabadság ütemezését 
a veszélyhelyzet elmúltával a képviselő-
testületi ülésre előterjeszti.

Önkormányzati bérlakás iránti kérelmek-
ben döntött. 

2021. február 25-i 
polgármesteri döntések
A polgármester ezen a napon rendkívüli 
települési támogatás, temetési segély, la-
kásfenntartási támogatás iránti kérelmek-
ben döntött. Tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulását adta az Apátfalva-Mezőhe-
gyes öntözőrendszer fejlesztésének terve-
zési feladatainak építési munkáihoz, mivel 
a tervezési munkálatok érintik az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Apátfalva kül-
terület 061 hrsz-ot.

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a 2020. 
első félévi magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adóelőleg ka-
matmentes befizetési határideje:

2021. március 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra. A kése-
delmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat 0,6%-os része.

Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az egyenlegértesítőt ügyfélkapun keresz-
tül küldtük ki. Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési határideje:

2021. május 31.
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ELKEZDŐDTEK AZ APÁTFALVI 
STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK

Idén is pályáztunk a kistérségi Start minta-
programokra, és nyertünk közel, 125 mil-
lió forintot, hiszen az a 87 fő apátfalvi la-
kosunk, akiknek munkát biztosítunk, erre 
nagyon számított. Számukra ez biztosítja 
a megélhetést. Évről-évre csökken a köz-

foglalkoztatottaink létszáma, ez a prog-
ram sikerességét is bizonyítja hiszen na-
gyon sok dolgozónk el tudott helyezkedni 
a versenyszférában. A mintaprogramok: 
mezőgazdasági program, állattartás, var-
roda, betonelem gyártás, utcabútor gyár-

tás, 2021. március 1-én indultak és 2022. 
február 28-ig tartanak. Az önkormányza-
tunk nemcsak különféle üzemeiben készít 
padokat, fedett kiülőket, virágládákat, ku-
kákat, térkövet, kerékpár tárolót, brikettet, 
szőnyegeket, hanem a saját földjén növé-
nyeket termeszt, illetve állatokat is tart. 
Idén 2400 db baromfit, több mint 60  db 
sertést szeretnénk nevelni, és juh állomá-
nyunk is közel 50 db-ból áll. Fóliasátraink-
ban paradicsomot, paprikát, salátát, bor-
sót, spenótot, kilenc hektáron pedig gabo-
nát (kukoricát, búzát, árpát) termesztünk. 
Az elmúlt években több mint 100  millió 
forinttal növeltük az önkormányzat va-
gyonát csak a közfoglalkoztatási progra-
mok eszközei által!
A felsorolásból jól látható, hogy a közfog-
lalkoztatási programokkal folyamatosan 
és jelentős mértékben lehet értéket terem-
teni, mely Apátfalva életét könnyebbé és a 
közfoglalkoztatott munkatársak munkáját 
hasznossá, értelmessé teszi.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Apátfalván még az éjszaka is 
fényesebb lesz

Az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. 
március 1-je és március 12-e közös csoportos fényforrás cse-
rét végez Apátfalva területén. A munkák folyamán összesen 
nyolcszáznegyven fényforrást fognak kicserélni. A csopor-
tos fényforrás cseréjét követően az egyedi hibák száma je-
lentősen csökken, valamint javulni fog a megvilágítás minő-
sége is.
Korábban magunk is tapasztaltuk, hogy egyes utcákban megle-
hetősen hézagosan működnek az utcai nátrium lámpák. Főként 
a község szélein jellemző, hogy az arra járók egyes szakaszokon 
sötétben botorkáltak vagy éppen zseblápával világították meg a 
járdát. De a község központjában is akadt olyan rész, ahol a ki-
öregedett égők már nem szolgáltattak elegendő világosságot.
Idén télen ez nem érintett annyi embert, hiszen este 8 és hajnali 
5 között csak a munkából jövők, vagy onnan hazafelé tartók me-
hetnek az utcára, akkor is csak a munkahelyük és otthonuk közti 
legrövidebb útvonalat használhatják.
A kivitelezést végző társaság egy még 1996-ban alakult villamos-
ipari vállalkozás, melynek tevékenységi köre és szakmai bázisa 
folyamatosan bővült az évtizedek során. Szolgáltatásaikhoz az 
ország egész területén hozzájuthatnak ügyfeleik. A cég küldeté-
sének tekinti a villamos energia létesítés és üzemeltetés folyama-
tában a komplex feladatvállalást, a mérnöki színvonalon végzett 
munkát és a gazdasági szemléletű gondolkodást.
Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. – mint a legnagyobb nemzeti 
tulajdonú energetikai társaságcsoport – bővítette tervezői, kivi-
telezői, üzemeltetői kapacitásait, melynek során a táraság 2019 
áprilisától NKM WATT ETA Kft. néven a cégcsoport tagja lett.

A cég jelenlegi infrastrukturális tevékenységei közé tartozik – 
többek között – a közvilágítási fejlesztés és üzemeltetés, kis- és 
középfeszültségű villamos hálózatok tervezése és kivitelezése, 
gyengeáramú hálózatok és naperőművek létesítéséhez kapcsoló-
dó tervezési és kivitelezési munkák, valamint vállalják a telepü-
lések közvilágításának és telephelyek térvilágításának korszerű-
sítését is.

www.makohirado.hu 
Korom András cikke alapján
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Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és 
Bölcsőde nyári nyitvatartási 
rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-
ról, 3. §. (7) bekezdése értelmében a nyári nyitvatartási rend a 
következőképpen alakul intézményünkben:

Dózsa György utcai óvoda:
2021. június 7 – július 2-ig zárva tart.
nyitás: július 5. hétfő

Rákóczi utcai óvoda épületében működő óvodai csoport :
2021. július 5 – július 30-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 2. hétfő

Rákóczi utcai óvoda épületében a Mini-bölcsődei csoport:
2021. július 5 – július 30-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 2. hétfő

Maros utcai óvoda:
2021. augusztus 02–augusztus 27-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 30. hétfő

Luczó Anikó 
intézményvezető

BÍBIC OVIS HÍREK

Kedves Szülők!

Megjelent a Kormány 111/2021. (III. 
6.) Korm. rendelete a védelmi intéz-
kedések ideiglenes szigorítása idején a 
gyermekfelügyeletről.
Az óvodában – a védelmi intézke-
dések ideiglenes szigorításáról szó-
ló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 
szerint az óvodákban elrendelt rend-
kívüli szünet időtartama alatt – a 
szülő, törvényes képviselő kérelmére 
az intézményvezető gondoskodik a 
gyermekek napközbeni felügyeletének 
megszervezéséről.

A szülő, törvényes képviselő a fenti 
bekezdés szerinti kérelmét elektro-
nikusan is benyújthatja az intézmény 
vezetőjének.
A Kormány – tudva, hogy a szülők 
számára a koronavírus-világjárvány 
harmadik hulláma elleni védekezés 
érdekében elrendelt rendkívüli óvo-
dai szünet többlet erőfeszítést, újabb 
megoldandó feladatokat jelent, ugyan-
akkor tekintettel arra, hogy a járvány 
az oktatási intézményekben is terjed 

– felkéri a szülőket, hogy a gyermek-
felügyeletet csak a legszükségesebb 
esetben – különösen munkavégzés, 

védekezésben való részvétel – vegyék 
igénybe.
A csatolt dokumentumokat – ( kére-
lem, munkáltatói igazolás), elektroni-
kusan, illetve papír alapon –, kérem 
juttassák el az apatovi@freemail.hu, 
vagy ovi.apatfalva@gmail.com e-mail 
címre, illetve a Maros u. 43. szám alat-
ti intézményünkbe.
A kialakult járványügyi helyzet-
re való tekintettel kiemelten kérem 
együttműködésüket!
Köszönettel,

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Áldott 
húsvéti ünnepeket

kíván az

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
minden dolgozója
és a gyermekek!
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Ovi – Farsang 2021

Az idei év mindenben más. A hagyomá-
nyosan, községszintű ünnepként megszer-
vezett Ovi farsang a megszokott formában 
nem valósulhatott meg a pandémiás hely-
zet miatt. Ezért döntött úgy az óvodave-
zetés illetve a nevelőtestület, hogy az idén 
óvodánként, helyi, zárt ünnep formájában 
valósítjuk meg a gyermekek számára örö-
met, élményt adó farsangi mulatságot.
A rendezvény az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde és az Apátfalva Község Óvo-
dásaiért Közhasznú Közalapítvány közös 
szervezésében valósult meg. Az alapít-
ványtól a tartalmas programok, esztéti-
kus eszközök, dekorációk beszerzésére 
30.000-30.000  Ft-ot kértem intézményen-
ként. Eközben támogatói levelek kiküldé-
se is megtörtént intézményünk részéről és 
elmondható, hogy jelentős készpénz-fel-
ajánlás, átutalás érkezett Önök, a családok, 
a vállalkozók felől.
Az adományként kapott összeg az alapít-
vány számlájára kerül, amit az alapítvány 

természetesen a gyermekek javára fordít 
vissza játékok, nagy értékű tárgyi eszkö-
zök beszerzésében, előadások, programok 
finanszírozásában.

A családok ezen felül rengeteg finomság-
gal (bolti csomagolású édességek, süte-
mények, üdítők, gyümölcsök) lepték meg 
óvodai csoportjukat, melyekkel gazdagab-
bá tették farsangi rendezvényünket.

Hálás köszönetemet fejezem ki ma-
gam és kollégáim nevében is Apátfal-
va Község Önkormányzatának, Apát-
falva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítványnak, a Román Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, Apátfalva köz-
ség lakóinak, vállalkozóinak, minden 
családnak, akik bármilyen formában 
támogatták rendezvényünket ebben a 
nehéz helyzetben is!

Támogatóink: Apátfalva Község Önkor-
mányzata, Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közhasznú Közalapítvány, Román Nem-

zetiségi Önkormányzat, Czagány József – 
egyéni vállalkozó, Deszpot László, Csapó 
Ferenc, Veres Csaba Levente, Popány Ká-
roly, Paulheim Szintia, Rigó-Vas Edit, 100 
Ft-os üzlet – Oláh Szilvia egyéni vállalko-
zó, Dr. Végh Imre, Borsos Kitti, Galambo-
si Nóra, Varga-Rutai Anikó, Bálint Réka 
és Mihalek Attila, Gyenge József, Varga 
József, Izsák Kitti, Sókiné Kubinyi Éva, 
Antal Jánosné Magdika néni, Fekete Irén, 
Sóki Jánosné, Bálintné Nagy Erika, Nasz-
radiné Berczán Zsuzsanna,Varga Imréné, 
Luczó Anikó óvodapedagógus

Megköszönöm a nevelőtestület előkészítő, 
lelkiismeretes munkáját!

Ezek után olvassák és nézzék meg – óvo-
dánként –, milyen gazdag, élménydús 
programmal tették színessé kollégáim a 
gyermekek számára a farsang ünnepét!

Luczó Anikó 
intézményvezető

„Itt a farsang, 
áll a bál!” – farsang 
a Maros utcai 
óvodában

A Maros utcai óvodában megrendezésre 
került a Farsangi ünnep. A két csoport, a 
Margaréta és a Katica csoport közös ün-

nepséget tervezett. A gyerekek már hetek 
óra várták az ünnepséget, a nagyok és a kis-
gyerekek is szemüveget, koronát, süveget, 
kacsa jelmezt készítettek. Tízórai előtt ki-
festettük a gyerekek arcát, majd az ünnep-
ségünket Zsuzsi óvó néni megnyitotta. Be-
vonuló zenére a gyerekek elfoglalták helyü-
ket. A Margaréta csoport felvette jelmezét 
és a Katica csoportos gyerekek a koronát, 
szemüveget. Nagyon szépek voltak. A Mar-
garéta csoport táncos-zenés összeállítással 
kedveskedett a megjelenteknek. Kacsatánc-
ra, Százliba egysorban-ra és a Nád a házam 
teteje nótára táncoltak, nagyon ügyesen és 
látványos jelmezben. Kellőképpen meg-
teremtették a hangulatot. Ropievő verseny 
következett. A ropit felfűztük cérnára és 
kéz segítsége nélkül kellett megenni, na-
gyon ötletesen oldották meg a ropievést, jót 
mulattunk rajtuk. A szörpivó verseny is tet-
szett a gyerekeknek, pillanat alatt szívószál-
lal megitták a szörpikét. A Katica csopor-
tos gyerekek labdaszedő versenyben vettek 
részt, majd célba kellett dobniuk a labdát 
egy nagy edénybe. A Margarétás gyere-

keknek a nyuszi szájába kellett gurítaniuk a 
labdát, a csoportok nagyon ügyesek voltak. 
Következett a labdaragasztós verseny, me-
lyet mindkét csoport játszott, nagyon él-
vezték. A legvégén ügyességi játéknak lufis 
játék volt, „karddal” kellett a lufit ütögetni, 
fenntartani a levegőben. Elfáradtak a kis-
gyerekek, ezért fánkot és üdítőt fogyasztot-
tunk, nagyon ízlett nekik a fánk, jól is lak-
tak. Pihenés után következett a közös tánc, 
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amit nagyon élveztek a gyerekek. Majd a 
nap zárásaként tombolahúzás következett, 
minden kisgyerek tombolája nyert, nagyon 
örültek az ajándéknak. Sok élményt, örö-
met nyújtó délelőtt volt a gyerekek, felnőt-
tek számára ez a nap. A közös ünneplés, a 
közös játék, tánc feledhetetlenné tette a 
gyerekek számára a farsangi ünnepségün-
ket. A siker, a jó hangulat, a feledhetetlen 
élmény az óvodában dolgozó kollégák nél-
kül nem valósulhatott volna meg. Nagyon-
nagy köszönet a munkájukért!

Ludányiné Dinnyés Éva 
óvodapedagógus

„ITT A FARSANG, ÁLL 
A BÁL!” – farsang 
a Dózsa György utcai 
óvodában
2021. februárjában tartottuk meg farsangi 
mulatságunkat, a kialakult helyzetre való 
tekintettel, rendhagyó módon az óvodá-
ban szervezve.
A gyerekek izgatottan várták ezt a napot, 
már a reggeli gyülekező idején csillám-
tetoválással kedveskedtünk nekik, melyet 
nagy örömmel fogadtak.
A mulatság a Zene ovisok műsorával 
kezdődött, akiket Zsóka óvó néni ké-
szített fel. Dalos, táncos, vidám össze-

állítást láttunk, mely magával ragadta a 
többi kisgyereket is. Az ismertebb dalo-
kat közösen énekeltük. A gyerekek na-

gyon ügyesek voltak, megteremtették a 
farsangi hangulatot, a színvonalas sze-
replésért matricát kaptak.
A műsor után játékos vetélkedőket szer-
veztünk. Voltak gyorsasági, ügyességi fel-
adatok, de volt közöttük pufi evés hátra-
tett kézzel, és sorversenyek is. Közösen 
szurkoltunk, és nagyon sokat nevettünk. 
Kicsik és nagyok együtt játszottak, és szur-
koltak egymásnak. A játékokban résztvevő 
gyerekeket matricával jutalmaztuk.
Majd következett a jelmezbe öltözés, amely 
a nap fénypontja volt, és amit már annyira 
vártak a gyerekek. Senki nem maradt jel-
mez nélkül, hiszen a közösen készített ál-
arcot minden kisgyerek felvehette.
A jelmezesek felvonulása után bemutat-
koztak a gyerekek. Volt közöttük hóember, 
katica, tündér, menyasszony, sárkány, bo-
szi, kalóz és persze a szuperhősökből sem 
volt hiány.
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Kezdődött a mulatság, vonatozás, tánc, dínom-dánom, és persze 
nem maradhatott el a hagyományos fánk evés sem a mulatság 
végén.
Igazán jól éreztük magunkat, élménnyel teli nap volt.
A nap zárásaként egy-egy mesefigurás pohárral ajándékoztuk 
meg a gyerekeket.
Köszönjük szépen a sok-sok támogatást, amelyek nélkül nem lett 
volna ilyen színvonalas, élménnyel teli ez a nap:
– Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány-
nak, aki óvodánként 30000 forinttal támogatta a rendezvény 
megszervezését.
– Az óvoda konyha dolgozóinak, akik megsütötték a finom fánkot.
– A Szülőknek a sok-sok süteményt, üdítőt, és a pénzbeli támoga-
tást. A pénzbeli felajánlások az alapítvány számlájára kerülnek, és 
a gyerekek fejlesztését segítő eszközök vásárlására fordítjuk.

Gyengéné Bakai Judit óvodapedagógus

Torda Csokoládét kapott az Óvoda

Intézményünket 2021 februárjában Takács Márta kereste meg. 
Elmondta, hogy az intézményünkben dolgozó valamennyi sze-
mély (36 fő) részesül 2 havi Torda csoki csomagban. Tették mind-
ezt azért, hogy a kialakult vírushelyzetben meglátásuk szerint az 
óvodában, és a bölcsődében dolgozó kollégák nagyobb veszély-
nek vannak kitéve, mint más szférában dolgozó munkavállalók. 

Dolgozóink jólétét segítve, az egészség védelme, megőrzése a 
hosszú távú cél. Az első havi szállítmányt megkaptuk, kiosztásra 
került dolgozóink között.
Hálás köszönetet mondok magam és az intézmény dolgozói ne-
vében is Kucsora Istvánnak és párjának, Takács Mártának!

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Jöjjön a Tavasz, 
vesszen a Tél! – 
farsang a Rákóczi 
utcai óvodában, 
bölcsődében
A Rákóczi utcai óvodásokkal és bölcső-
désekkel megtartottuk farsangi ünnepsé-
günket.  Erre az ünnepre már két hete ké-
szülődtünk a gyerekekkel. Folyamatosan 
díszítettük az óvodánkat  a közösen készí-
tett díszekkel, készítettünk maszkokat és 
sisakokat. A gyerekek már nagyon várták 
ezt a napot, számoltuk minden nap, hogy 
hányat kell még aludni az ünnepig. Az 
ünnep napján reggel már az óvoda kapu 
is díszbe öltözött, jelezvén a nagy napot. 

Ahogy érkeztek a gyerekek már vették is 
fel a maszkokat és a sisakokat, már reggel-
től szólt a zene, igazi karneváli hangulatot 
idéztünk. A farsangi fánk illata lengte be 
az épületet, hiszen a dajka néni már reg-
gel sütötte a fánkot.  Tízórai után, Télűző 
– Tavaszváró mulattsággal kezdtünk, han-
gosan kiabálva, „ Jöjjön a Tavasz, vesszen a 
Tél” elzavartuk a telet. Elindítottuk a cso-
ki szökőkutat, gyümölcsöket forgattunk a 
csokiba, táncoltunk, versenyeztünk.  Át-
jöttek hozzánk a bölcsődések is, velük is 
játszottunk és mulattunk egy jót.  Nagyon 
nagy élménnyel és sok örömmel zártuk ezt 
a napot és reméljük, sikerült a telet elza-
varnunk, hogy jöhessen az igazi tavasz.

Csenteri Andrea 
óvodapedagógus
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Would you like to have a free 
English lesson?
Let’s collect the points!
A) Csoportos feladatok az osztályoknak:

5–8. osztály:
Készítsetek makettet egy londoni nevezetességről a fenntarthatóság jegyében! 
(újságpapír, műanyag palack, kupakok, stb.)

(Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, London Eye)
Határidő: 2021. március 19. péntek 14 óra!

7–8. osztály:
Készítsétek el egy megadott filmrészlet szinkronját, és vegyétek fel videóra maximum ……. percben!
Határidő: 2021. március 19. péntek 14 óra!

B) Egyéni feladat, mellyel növelheted az osztályod pontjainak számát:

Készíts rajzot, tablót vagy makettet egy híres nevezetességről Nagy-Britannia vagy az USA vonatkozásában!
Határidő: 2021. március 19. péntek 14 óra!

Heti feladatok az osztályok számára:
Minimum 2 fő, maximum 5 fő vehet rész a programokon!

Február 19. péntek 14 óra: Keresztrejtvény-fejtés
Február 23. kedd 14 óra: Angolról magyarra fordítás
Március 3. szerda 14 óra: Kvíz-kérdések Nagy-Britanniáról és Londonról
Március 10. szerda 14 óra: Játékos nyelvi feladatok

Az angol órákon is gyűjthetsz pontokat az osztályodnak a témához kapcsolódva: kiselőadás, PPT készítése, ka-
raoke, tánc, stb.



2021. március 13APÁTFALVI HÍRMONDÓ

„Cine - cine - cinege,
jön a tavasz, hiszed-e,”

(Szepesi Attila)

Intézményünkben február-március hó-
napban kerül megrendezésre az „Angol 
nyelvi napok” című osztályok közötti ta-
nulmányi verseny. Ez a „versenysorozat” 
nem ismeretlen a tanulók számára, hi-
szen nem először mérhetik össze a tudá-
sukat, kreativitásukat a gyerekek. A szer-
vező pedagógusok, Magyarné Sebők Má-
ria, Nagyné Jávor Krisztina angol szakos 

tanárok, minden évben törekednek arra, 
hogy minél változatosabb feladatokat ál-
lítsanak össze a gyerekeknek, így min-
den vállalkozó szellemű diák megtalálja 
a hozzá legközelebb álló feladattípust, és 
abban ki is teljesedhet. Ebben az évben 
is széles a skála. Készíthetnek a gyere-
kek makettokat, szinkronizálhatnak, raj-
zolhatnak, keresztrejtvényt is fejthetnek, 
de ezen kívül sok más gondolkodtató és 
kreatív feladatban mérhetik össze a tudá-
sukat. Jó munkát és sok sikert kívánunk 
mindenkinek!

Iskolánkban minden évben az egyik 
legnagyobb rendezvény az alsó tago-
zat táncos bemutatkozó farsangja. Saj-
nálatos módon a vírushelyzet miatt ezt 
sem a tavalyi, sem az idei évben nem 
tarthattuk meg. A tanítók próbálták a 
gyerekeket azzal kompenzálni, hogy 
osztályszinten szerveztek egy kis far-
sangi jelmezes bulidélutánt. A maska-
rás mulatságok nagyon jó hangulat-
ban teltek, mert volt eszem-iszom, já-
ték, tánc, és jelmezes bemutató is. Re-
méljük, hogy a következő években újra 
visszatérhetünk a régi hagyományunk-
hoz, és újra megrendezhetjük az isko-
lai farsangot.

Simon Hajnalka
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Farsang az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. február 16-án kedden rendezte meg Farsangi Ünnepségét.
Dolgozóink és klubtagjaink álarcokat-kalapokat vettek fel. Időseinknek farsangi fánkkal kedveskedtünk, melyet aztán közösen fo-
gyasztottunk el. Örültünk, hogy végre együtt tölthettük az időt. Beszélgetéssel, nevetéssel zártuk a napot.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető

Farsangi ajándék a Román 
Nemzetiségi Önkormányzattól

2021. februárjában Füvesiné Varga Ani-
kó a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke személyesen kereste meg intézmé-
nyünket ajándékával. A megkapott Dörmi 
szeletet gyermekeink között szétosztottuk. 
Mindenki örült az ajándéknak.

Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Emlékezés az ősökre
Élet a tanyavilágban: 
nagycsaládok, 
hagyományok
Ha a régi, tanyasi élet kerül szóba, az 
emberek többségének a gyermekkor-
tól végzett kemény munka és a távol 
élő szomszédok jutnak eszébe. Pedig 
az a világ nem szűkölködött a roman-
tikában, még a legnehezebb időkben 
sem! Most Farkasné Sóki Veronika se-
gítségével pillanthatunk a múltba.

Az apátfalviak és a környező tanyavilág-
ban élők számára a növénytermesztés, 
állattenyésztés nemcsak megélhetés, de 
életforma is volt, így nem volt sok szabad-
napjuk. – Az egész nagycsalád a tanyavi-
lágban kezdte az új életet, legtöbbjük a 
Belez dűlőben, ahol a 6 tanyát testvérek 
és rokonok lakták – kezdte a múltba visz-
szanyúló történet mesélését kalauzunk. 

– 1944. november 2-án születtem, ahogy 
akkor minden gyermek, bábaasszony 
segítségével. Gyermekkoromban sokat 
meséltek szüleim a kismalacról, aki a 
magyarcsanádi határban lévő Lucai Lő-
rinc kastélyban lakik. Ott mindig füstölt 
a kémény és én el is hittem, hogy ott fűt 
a kismalac. Később már én is őriztem a 

disznókat a csanádi határban, nem is ke-
veset. Volt, aki azt hitte, az 1. számú TSZ 
kondáját őriztem. Akkor már a szüleim-
nek is sokat segítettem a krumpliföldeken 
is, hiszen termelők voltak. Vásárolni a 
makói határban lévő Mózes bácsi boltjá-
ba jártunk, mellette volt a tejfelvásárló is, 
ahová a frissen lefejt tejet hordtuk. Sokat 
dolgoztam gyermekként, de arra is élén-
ken emlékszem, mikor a határban nyá-
ron mezei virágokból csokrot szedtem 
és azt illatozott az asztalon. Jó élet volt 
az akkor. A nagy család mindig összetar-
tott, farsang idején például a nagy havon 
szánkóval mentek egymáshoz látogatóba, 
és nótáztak, anekdotáztak. Nemcsak mi, 
gyerekek élveztük nagyon ezeket az alkal-
makat, hanem a felnőttek számára is fon-
tos volt egy-egy ilyen nap – tudtuk meg 
Veronka asszonytól.

Minden lehetőséget megragadtak egy kis 
mulatságra
Ha éppen nem volt jeles nap, akkor a ta-
nyákon tartottak citera bált, mely általá-
ban az esti órákban kezdődött és egészen 
éjfélig ropták a vendégek a vidám dalla-
mokra, hiszen messze földön híresek vol-
tak arról, mennyire szerettek táncolni. A 
névnapoknak különös figyelmet szentel-
tek a helyiek, igazi ünnepnapnak számí-

tott például az András nap. – Ezen a na-
pon összegyűlt az egész család és rigmu-
sokkal, köszöntőkkel üdvözölték a nevük 
napját ünneplőket. Emlékszem, ilyenkor 
nagyanyám a Mátó mészárszékből marha-
kocsonyának valót vásárolt, nagyapám pe-
dig zenészeket fogadott, a család apraja és 
nagyja pedig énekelt és táncolt egész nap – 
mesélte Veronka asszony, visszaemlékezve 
gyermekkorára.

Lakodalom? Csak a tökéletes volt elég jó!
Ugyan a névnapok, bálok és búcsúk je-
lentették a szórakozást, de az esküvők és 
a lakodalmak voltak azok az események, 
amelyeken mindenki kitett magáért, 
mindenből a legszebbet és a legjobbat 
akarta. Apátfalván és a környéken nem 
volt ritka a százházas lakodalom, ilyenkor 
a vőfély feladata volt az úgynevezett „hí-
vogatás”, az első és másod-unokatestvé-
rek, sógorok, komák, barátok és a szom-
szédság meghívása. Ez nagyon komoly 
poszt volt, hiszen mindenben követni 
kellett a forgatókönyvet, amely alapján az 
egész, hajnalig tartó mulatságot megszer-
vezték. Ezek a szokások a mai napig élnek 
a helyi lakodalmakban, a táncok, rigmu-
sok meghatározott sorban követik egy-
mást. – Egy magyarcsanádi rokonunk azt 
mondta az esküvője előtt, hogy ha nem 
a nagyatádi hintóval megyünk, el se in-
duljunk. Szerencsére a szüleim a reggeli 
fagyban még el tudtak menni, mert eső-
ben, sárban nehéz lett volna – emlékezett 
vissza Veronka. – A tágabb családban a 
mai napig emlegetik, hogy nálunk kétszer 
is volt többes lagzi. Nagyszüleim, Sóki 
Garajkó András és Bárdos Julianna, hat 
gyermeket neveltek fel. 1927-ben óriási 
eseménynek számított, hogy a Sóki test-
vérek közül négy egyszerre, egy napon 
fogadott örök hűséget párjának. Később 
aztán volt egy másik dupla lakodalom is, 
amikor az édesapám, Sóki József elvette 
édesanyámat, Kardos Máriát, a húga, Ka-
talin pedig ugyanazon a napon házaso-
dott össze a Kardos család másik tagjával, 
Istvánnal.Belső tanyasi iskola felsős tanulói Péli tanár úrral
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Online fotókiállítás az apátfalvi és 
magyarcsanádi helyi értékeinkből

Langó Imréné, Rózsika néni emlékére

Az alábbi listán található helyi értékekről, – vagy azzal kapcsola-
tosan – régi fényképeket gyűjtünk. Telefonhívás után közösség-
fejlesztőink a helyszínre mennek, és a kapuban fotót készítenek a 
felajánló személyről, kezében a fotóval.
Hívható hétköznapokon 8-12 óráig Apátfalván Szalamia Lóránt 
06-62-260-126 vagy 06-20-313-7199, Magyarcsanádon Ficsor Já-
nos 06-70-4586012.
A helyi értéket ábrázoló képeket beszkenneljük, visszaadjuk. Így 
fog összeállni a virtuális tárlat melyeket az Apátfalvi Faluház és 
a magyarcsanádi Művelődési Ház facebook profilján tekinthet-
nek meg. A képekből kis füzetet jelentetünk meg, a fényképek 
felajánlói jelképes ajándékot kapnak. Beküldési határidő 2021. 
március 31.

A települési értéktárba felvett értékek:
Fűrészelt, rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok, Női vise-
let, Gyúrott béles, Kosárfonás, Langó-kápolna, Nepomuki Szent 
János-szobor, Temetőkápolna, Népi hangszer – a citera, Archai-
kus népi imák, Festett bútor, Az apátfalviak hősies helytállása 
1919-ben, Bíbic könyvek, Fehérhímzés, Langó Hagyományőrző 
Ház, Millenniumi tölgyfák, Szoborkert, Útmenti keresztek, Szent 
Mihály Plébániatemplom, A Maros hatása Apátfalva településre, 
Pátfalvai parasztolimpia, Népi építészet, Az apátfalvi nyelvjárás, 
Az önellátó tanyasi gazdálkodás és életmód, A Maros-part állat-
világa, növényvilága, Ártéri kiskertek a Maros-parton, Bartók 
Béla 1906-os apátfalvi népdalgyűjtése, A gyökértermesztés, Kar-
dos István vőfély tevékenysége, Morelli Edit apátfalvi tűzzománc 
képei, Népi halászat a Maroson, Ragadványnevek, Népoktatás, 
Újkrumpli, káposzta és hagyma termesztése, Disznóölés- disz-
nóvágás, Csigatészta készítése, Ősi cigány mesterségek, Pátfal-
vi búcsú Szent Mihálykor, Apátfalvi Gazdakör tevékenysége, 
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tevékenysége, Apát-
falva helyi újságai, Paradicsomos káposzta, a cigányok fő eledele, 

Pátfolvai kőttes, Kelt bodag a cigányok kenyere, Csőrege, Vízen-
kőtt, Lakodalmi torták, násznagytorták, Maros-menti Kulturális 
Nemzetiségi Találkozó, Apátfalvi Falunapok, Szent Anna Napok, 
Lovasnap, NB III-ba bejutott apátfalvi focicsapat sikere, Pátfolvai 
kalács, Korom László citerakészítő tevékenysége, Kakas István-
né Bakai Anna munkássága, Vígh Antal kaskötő tevékenysége, 
Vargáné Antal Ilona hagyományokat dokumentáló és kézműves 
tevékenysége, Díszpolgárok emlékfala, Dömötör István a falu 
fényképészének munkássága, Gőzönfőtt fánk, Pécsi Mihályné 
Kálmán Erzsébet kosárfonó tevékenysége, Langó Istvánné Langó 
Terézia a fehérhímzés apostolának munkássága, A Kardos István 
Néptánccsoport tevékenysége, Mátó Istvánné Szigeti Margit csu-
héfonó munkássága, Kovács Lajosné Joó Margit táncpedagógus 
tevékenysége, Veréb János mintagazda állattenyésztő tevékenysé-
ge, Móricz Ágnes közösség és művelődésszervező tevékenysége, 
Sütő József hosszútávfutó maratonfutó teljesítményei, Herczeg 
István ezüstérmes olimpiai bajnok tornász eredménye, Az Esz-
terlánc Ház néprajzi-helytörténeti gyűjteménye, Foci Apátfalván, 
az Apátfalvi Sportkör (ASK-ASC) tevékenysége, Diáksport az 
apátfalvi Dózsa György Általános Iskolában, Sipos István ultra-
maratoni futó tevékenysége, Társas munka, kaláka

Járulj hozzá Te is egy fotóval! 

Az iskola a kultúra színtere is volt
Annak idején az iskola nem csupán a ta-
nítás otthona volt. A gyermekek oktatása 
mellett más tevékenységnek is helyet adott. 
– A belső tanyasi iskola, ahol a betűvetést 
tanultam meg egyik kedvenc tanárnőmtől, 
Novák Hajnalkától, nemcsak a tudás he-
lye volt, hanem itt tartott havonta egyszer 
istentiszteletet Kiss-Aradi plébános atya 

és itt tartották a bálokat is. Sőt, még fel-
nőtt színjátszó kör is volt havonta egyszer, 
többek között a Lepsénynél még megvolt 
című vígjátékot is előadták. Ebben az is-
kolában tanított még Novák Klára, Csala 
Mária, Péli Pál, Gila Mihály és Mihályné, 
valamint Fazekas István is.
A tanyavilágban ünnepek idején köszön-
tőket mondtak az emberek. Az egyik, 

amit Veronka asszony a családtagjaitól 
hallott gyermekkorában, ez: Adjon is-
ten bort, búzát, békességet, országunk-
ban megmaradást, akit az isten kiszólít 
e gyarló világból, adja meg neki az örök 
nyugodalmat!

Schweiczer Tímea Aina
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Kedves Olvasó!
A homokóra lassan lecsorduló homok-
szemeihez hasonlíthatnám életünk min-
dennapját. A homokórában egyenletes a 
homokszemek lecsordulása, még néha mi 
úgy érezzük, hogy az idő néha megáll-, né-
ha felgyorsul körülöttünk, pedig higgyük 
el, az csak egy csalódás.

Sokszor talán mi magunk szeretnénk, 
hogy lassuljon vagy gyorsuljon fel körü-
löttünk az idő múlása. Most úgy érezzük, 
hogy túl hosszú már a bezártság és sze-
retnénk kimozdulni, pedig az idő gyorsan 
telik. Most múlt el a karácsonyi ünnepkör, 
amit egy rövid csendes farsang követet.
A nagyböjt a keresztény ember számára 
a fájdalmat és a nagy örömet is hordozza 
egyben. Jézus szenvedéstörténetére emlé-
kezünk, de elérkezik húsvét nagy örömé-
hez, a Feltámadáshoz.
Jézus egy utat tett meg. Ez az út az üdvös-
ség útja, az őt követők számára. A Jézust 
követők az útjuk során találkoznak hitünk 
próbaköveivel. Nem kaptuk azt az ígéretet, 
hogy az utunk nem lesz tele próbatétellel. 
Akármilyen nehéz is, mindig erőt kell ad-
ni annak a gondolatnak, hogy – „Jézus a 
mi utunk!”

Ebben a készületi időben fontos kiemelni, 
hogy Jézus ezt az utat szeretetből válallta 
és a szeretet nagyon csodálatos módon je-
lent meg ezen az úton:

–  a magát megalázó szeretet
–  a magát feláldozó szeretet
–  a hosszan tűrő és üldöztetést is vállaló 

szeretet
–  a megcsúfolt szeretet
–  az önmagáról lemondó szeretet
–  az engedelmes szeretet.

Feltehetjük a kérdést, hogy valóban ez a 
szeretet?
Igen! A krisztusi szeretet ez!
Ne azért imádkozzál tehát, hogy a meg-
próbáltatás elkerüljön, hanem legyen bá-
torságod, erőd és hited szembeszállni a 
veszéllyel.
Reviczky örök szép sorait idézem, érde-
mes megszívlelni:

„Jöjjetek sírni templomomba:
Verjétek bűnös melletek;
S a szeretet nagy Istenétől
Jó tiszta szívet kérjetek,
A könnyezőhöz, búsulóhoz
Vígasztaló szót szóljatok,
Egymást ölelve, megbocsátva;
Így tartsatok bűnbánatot!”

Igazán örülni csak az tud, aki már sírt is, 
és sírni csak az tud, aki valami szépet ve-
szített el. Az élet nehéz megpróbáltatásait 
viselni sokszor nagy lelkierőt követel.
Ilyen gondolatokkal foglalkozva éljük meg 
a böjti időszakot, akkor a szívünk és a lel-
künk feltöltődik szeretettel és ez a szeretet-
raktár kimondatja velünk: – „Emberek az 
élet szép!”
Megfigyelhettük, hogy a böjti időszak 
mindig a tavaszi évszakhoz kötődik. Télen 
a természet is elcsendesedik, majd lassan, 
csendesen virágba borul minden. A böjtö-
lésünk is legyen csendes és egyedi, de hús-
vétkor hangozzék fel lelkünkből az alleluja.
A március is tele van szép ünnepekkel, 
amelyek apró örömcseppeket visznek a 
néha nehéz kilátástalan napjainkba. 
Szent Perpétua és Szent Felicitasz Észak-
Afrikában kitört borzalmas keresztény-
üldözés mártírjaik, akik fiatal nőként és 
anyaként nem tagadták meg Krisztust.
Aquinói Szent Tamás: amikor magához 
szólította az Úr a középkor legnagyobb 
szentjét. Assisi Szent Ferenc gondosko-
dott, hogy új csillag gyúljon ki az egyház 
egén, s akarata, hogy ez a csillag az egész 
kereszténység dísze és világossága legyen. 
Tamás a Domonkos-rendnek a mai napig 
a legnagyobb fia és dicsősége.
Nagy Szent Gergely pápa: „Szívünk szerint 
ugyan vágyódunk a csendre, sokak java 
miatt azonban nélkülöznünk kell”.
Nagy feladatának tekintette, hogy a meg-
bolydult történelemben a világionál na-
gyobb rendet és törvényt közvetítsen.
Kiemelkedő közigazgatási intézkedései 
voltak, ami a mai világban is megfontolás-
ra ösztönözhetne bennünket. Gergely ne-

véhez fűződik az egyházi ének klasszikus 
rendszerezése – „gregorian”.
Bencés misszionáriusait emberséges ma-
gatartásra intette és tanította, ez jellemezte 
Gellért és ttársai magyar térítését is.
Szent Patrik: a mai napig az ír nemzet leg-
nagyobb apostola.
Szent József: József a názáreti ács, Mária 
jegyese, a gyermek Jézus gondviselője.
Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Jó-
zsefre alkalmazza ezeket a szavakat, ami-
kor mondja: „Imre a hű és okos szolga, kit 
az Úr Isten a saját családja – a szentcsalád 

– fölé rendelt.”
Istennek hű és bölcs szolgálója volt, aki 
minden fenntartás nélkül hajolt meg min-
den isteni parancs előtt és tökéletes hűség-
gel gondoskodott a szentcsaládról.
Gyümölcsoltó Boldogasszony az angya-
li üdvözlet napja. Mária megfogant a 
Szentlélektől.
Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az Úr-
angyala imádságokat.
Az egyszerű názáreti lány legyen a mi pél-
daképünk ebben a hónapban. Kimondja 
azt az egyszerű szót: Fiat – Legyen!
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Nekünk is legyen bátorságunk Isten hívá-
sára kimondani ezt az egyszerű szót!

„Életed pirosló vércseppjét
Annak adod, kit nem imersz még.
A benned élő Isten-álmot:
Világra hozzad a világot.”

Az ünnepet megelőző napon van Gábriel 
arkangyal ünnepe. Gábriel főangyalnak 
Isten főként arra adott megbízást, hogy hí-
rül vigye a hivatottaknak Isten teveit.
Megjelenik Dánielnek a zsidók fogságá-
ban (Dan. 8,15; Dan. 9,21)
Zakariásnak hírül adja Keresztelő Szent 
János születését (Lk. 1,11)
Megjelenik Názáretben Máriának, hogy 
hírül adja, hogy ő lesz a Messiás anyja. (Lk. 
1,26)
Ennek a nagy angyalnak a neve annyit je-
lent, mint erős férfiú, Isten erős embere.
Minden kedves olvasónak kegyelmi böjti 
időt kívánok!
A húsvét kegyelme, ének ereje adjon erőt, 
egészséget!
Figyeljünk magunkra és egymásra! A 
templomi hirdetéseket kövessük és adjuk 
át egymásnak, hiszen a változás időszakát 
éljük!

Sok szeretettel: dr. Langó Julianna

Köszönetnyilvánítás
2021. március 3-án Takács Márta és Ku-
csora István felajánlásából az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ dol-
gozói és idősek klubjának tagjai egy havi 
adag torda szeletet vehettek át. Márta egy 
előadás keretében elmondta, mit tartal-
maz a szelet, mi mindenre jó, hogyan hat, 
milyen tapasztalataik vannak, valamint 
hogyan kell fogyasztani azt. A tájékozta-
tás után mindenki megkapta a torda szelet 
csomagot. Az ellátottaink és a dolgozóink 
is örömmel fogadták a terméket. Szeret-
nénk kifejezni köszönetünket a kedves fel-
ajánlásért, a jó szándékért és a törődésért.

Herczegné Jáksó Anita intézményvezető

 

Tisztelt Apátfalvi Lakosok! 
A koronavírus elleni védőoltáshoz előzetes 
regisztráció szükséges, amihez segítséget 
nyújtunk! 

A Polgármesteri Hivatalban és az Idősek 
Otthonában telefonon vagy e-mailben történt 
előzetes időpont egyeztetés után a 
járványügyi szabályok betartása mellett 
segítséget nyújtunk a lakossági 
regisztrációhoz, melyhez az alábbi adatok 
szükségesek: 

• Név 
• Lakcím 
• Életkor 
• E-mail cím (segítünk létrehozni) 
• Telefonszám 
• TAJ szám 

További információ: 06-62/520-040 vagy 
06-20/801-5080 

 

Kérjük, hogy a maszkviselés és a 
távolságtartás szabályait tartsák be! 

Segítünk a koronavírus elleni védőoltás 
regisztrációjában! 
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Gyermeket nevel és 
szívesen tanulna?

Valósítsa meg álmait, tanuljon támogatással a 
GINOP-5.3.13-20 Kisgyermeket nevelő szülők képzésé-
nek elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támo-
gatása projekt keretében!
A program Önnek szól, ha: CSED-re, GYED-re, GYES-
re vagy GYET-re jogosult, elmúlt 18 éves, és lakóhelye 
Magyarországon van, de nem Budapesten vagy Pest megyé-
ben. Akár havi 100.000 forint ösztöndíjra vagy támogatott 
képzésben való részvételre pályázhat a Magyar Államkincs-
tár és az OFA Nonprofit Kft. felületein. A támogatásról és az 
abban való részvételről bővebb 
felvilágosításért keresse Rabi 
Sándorné és Kissné Varga Éva 
mentorokat az alábbi elérhető-
ségeken: 06 70 458 6364 vagy 
06 20 243 1086.
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BABA-MAMA 
TORNA

Szintén online formában működik a baba-mama tor-
na, melyhez a baba 2 hónapos korától ajánlott bekap-
csolódni. Több csoporthoz lehet csatlakozni annak 
függvényében, kinek melyik időpont felel meg. Itt is 
gimnasztikai labdára van szükség, melyet igény sze-
rint tudunk biztosítani.
Bárki csatlakozhat hozzánk, jelezze a védőnőknél sze-
mélyesen vagy a 62/260-051-es telefonszámon és be-
vesszük a csoportba.

Védőnők

TORNÁZZON 
ÖN IS 

VELÜNK!
Községünkben több mint két éve indult az átmozga-
tó torna az idősebb korosztály számára Sajtos Rená-
ta gyógytornász vezetésével. A jelenlegi járványügyi 
helyzetre tekintettel ezt online formában tartjuk im-
már fél éve. Vannak sokan a régi tagok közül, akik 
rendszeresen részt vesznek a tornán ebben a formába. 
Hétfőn és csütörtökön 16:30-17:30 között tartjuk az 
online tornát. Hétfőn eszköz nélkül tornázunk, csü-
törtökön gimnasztikai labdára és gumikötélre van 
szükség. Akinek nincsenek ilyen eszközei tudunk szá-
mára ingyen biztosítani. Bárki csatlakozhat hozzánk, 
jelezze a védőnőknél személyesen vagy a 62/260-051-
es telefonszámon és bevesszük a csoportba.

Védőnők
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Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és
sütőzsiradék szelektív gyűjtésére van lehetőség Apátfalván.
A Biotrans Kft. 240 literes gyűjtőedényeket biztosít a településünknek, amelyek két helyre kerültek kihelyezésre:

– Apátfalva, Templom utca 69. (Hivatal udvara)
– Apátfalva, Dózsa György utca 9. (Óvoda konyha udvara)

Kérjük a lakosságot, hogy a használt olajat és zsiradékot zárt csomagolásban (PET-palackban vagy befőttesüvegben) he-
lyezze a gyűjtőedényzetbe, így nem szennyezi be a gyűjtő környezetét.
A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagy hangsúlyt fektetnek a környezet-
védelemre. Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol készül belőle.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Óvjuk környezetünket!

„TISZTÍTSUK MEG 
AZ ORSZÁGOT!”

projekt I. ütem

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK 
FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2020.

Támogató: Belügyminisztérium 
Támogatott: Apátfalva Község Önkormányzata 

Támogatási összeg: 2.940.000 Ft 
A támogatott tevékenység helyszínei: 

Hrsz: 13932 Apátfalva „Szilvás”
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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat

Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Email: apatfalva.polg@vnet.hu, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

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.

Megnyílt az Andi Csárda
Koczkásné Kovács Andrea vagyok, az 
Andi Csárda (volt Fekete Bika) tulajdo-
nosa és üzemeltetője. Bizonyára sokan 
ismertek már a makói Andi Konyha ál-
tal. 2021. február 9-én nyitottam meg a 
Csárdát. Nagyon nagy örömömre szol-
gál a sok-sok jókívánság, gratuláció és 
kedvesség, amit tőletek már az első hé-
ten kaptam!
Sajnos most csak elvitelre és kiszállításra 
van lehetőség, de a menü mellett most 
már sültes tálak rendelését is felvesszük. 
További újdonság, hogy a sok megkere-
sésnek köszönhetően március 8-tól már 

hétfőn is nyitva leszünk. Amint a pandé-
mia megszűnik, be is ülhettek majd hoz-
zánk, akkor már nemcsak menü, hanem 
a’ la carte fogyasztására is lesz lehetőség 
az étteremben és a kerthelyiségben is.
Úgy tervezem, hogy 15 óráig tudtok ná-
lam menüzni, ezután hétköznapokon 

21 óráig, hétvégén (péntek-szombat) es-
te 22 óráig várunk titeket csárda jellegű 
étlapunkkal.
Ha beköszönt a jó idő, a gyermekek ré-
szére fagyi/jégkrém is elérhető lesz.
Szeretném, ha ez a kis Csárda a falu ék-
szerköve lenne és bízom benne, hogy 
teljes mértékben elégedettek lesztek ve-
lem és az ételeimmel. Nagyon nagy örö-
mömre szolgál, hogy nálatok/veletek 
együtt dolgozhatom!
Várlak benneteket sok szeretettel, finom 
ételekkel és kedves kiszolgálással!

Üdvözlettel: Andi és Csapata

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és 
az állatvédelmi jogszabályok betar-
tásáról

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 anyjukkal 

kell tartani.
•  Az állategészségügyi ellátásról 

gondoskodni.
•  Megakadályozni, hogy az állat 

közterületre jusson.
•  Naponta élelmezni, takarmányozni és 

friss vízzel ellátni.
•  Az állat biztonságos elhelyezkedéséről 

gondoskodni.
•  Az előírt férőhelyet biztosítani.
TILOS:
•  2016. január 1-től a kutyát tartósan 

láncon tartani.
•  Az állatot felügyelet nélkül közterület-

re bocsátani, kóborolni hagyni.
•  Az állatot elhagyni.
•  Kutya, macska kölyköket 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 forgalmazá-
sáról tartalmazzák. A leírtak megsze-
gése bírságot von maga után, melynek 
összege 45.000-150.000 forintig terjed-
het! Több szabálysértés esetén az összeg 
sokszorozódik. A szabadon kóborló 
kutyák főleg gyermekekben keltenek 
félelmet, az előírások betartásával a 
gyermekekre is vigyázunk. 

Apátfalva Község Önkormányzata
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Édességcsomagokat kapnak 
az apátfalviak

– Körülbelül ezerháromszáz háztartás van 
Apátfalván, az édességből mindegyikbe 
eljuttatunk egy-egy több mint két kilo-
grammos csomagot. Az édességeket ka-
mion szállította a művelődési házba, ahol 
vegyes összeállítású, süteményekből és 
kekszekből álló csomagokat állítottunk 
össze – mondta lapunknak Szekeres Fe-
renc polgármester. Hozzátette, idén ez az 
első élelmiszerosztás a faluban, igaz, ilyen 
mennyiségű édesség kiosztására még nem 
volt példa a településen.
Hagyomány a településen a lakosok meg-
segítése. Hamarosan minden apátfalvi 
háztartásba eljuttatják az édességekből 

összeállított ajándékcsomagot. A köz-
ség önkormányzatának a napokban a 

Johannita Segítő Szolgálattól sikerült a je-
lentős mennyiségű édességet beszereznie. 
A finomságokból összeállított, 2 kilogram-
mos csomagokat minden apátfalvi ház-
tartásba eljuttatjuk. Akiknek nem sikerül 
átadjuk a csomagokat, azok értesítést kap-
nak, amivel átvehetik az édességcsomago-
kat a Művelődési Házban, március 27-ig.
Apátfalván hagyománya van az ajándé-
kozásnak, tavaly márciusban meleg ételt 
osztottak a művelődési házban és az öre-
gek napközi otthonában. Minden évben a 
karácsonyi ünnepek előtt a közfoglalkoz-
tatottak által nevelt sertésállomány egy ré-
szét is levágják, és a feldolgozás után darált 

húsból, kolbászból és hurkából disznóto-
ros ajándékcsomagot készítenek.
– Pályáztunk a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag-vásárlására, és 
nyertünk 315 erdei köbméter kemény-
lombos tűzifát, amelyet 300 rászoruló 
családnak szétosztottunk. Bízunk abban, 
hogy lakosaink érzik és értik azt az önkor-
mányzati szándékot, amely mögött az egy-
re szélesebb körben nyújtott támogatás és 
a lakosok életfeltételeinek javítása áll. Úgy 
vélem, ezen az úton haladva jobb és élhe-
tőbb Apátfalvát tudhat magáénak min-
denki – fogalmazott a polgármester.
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