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ŐSZI FAÜLTETÉSI PROGRAM
2021

Apátfalva Község Önkormányzata őszi faültetési programot hirdet. 150 darab szivarfa facsemete igényelhető, amelyet az önkormányzat ingyenesen biztosít a lakosság részére.
Igényelhető: 2021. november 20-ig a készlet erejéig.

A kép illusztráció.

Az igénylés menete és feltételei:
• Egy cím elé maximum 5 db fa igényelhető.
• Az igénylést kérem, jelezzék az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal (0662) 520-040-es telefonszámán.
• Az igényelt fák kihelyezése közterületre kell hogy megtörténjen, amely ellenőrzésre is kerül.
• Az ültetéshez a lakosok kérhetik az önkormányzat segítségét.
• Az igénylésnél kérem, vegyék figyelembe a fa méretét (3–5 méter).
• Az átvételt az igénylő aláírásával igazolja, hogy a kért fát átvette.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. október
6-án rendkívüli ülést tartott

A képviselő-testület 2021. októ-  Tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruber 21-én tartotta soros ülését lás került kiadásra magánszemély részére
gázvezeték kiépítési munkáihoz.

 Apátfalva Község Önkormányzata elfogadta az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatát, és 2022. január 1-től 2024.
december 31-ig a közvilágítás és az intézményi villamos energiát az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.-től vásárolja.

 Apátfalva
Község
Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az
ALBA NÖVSZER Kft. ügyvezetőjének a
6931 Apátfalva, Széchenyi I. u. 41. szám
alatti ingatlan felújítási tervben szereplő munkák elvégzésének készre jelentését.
 BMÖFT/6-9/2021 iktatószámú „Belte- A képviselő-testület felkérte az Ember &
rületi utak, járdák, hidak felújítása” című Halasi Ügyvédi irodát a visszavásárlási jog
pályázat kapcsán járdafelújításhoz kivite- törléséhez szükséges dokumentumok ellező kiválasztása történt meg.
készítésére, intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert azok
 Módosításra került a 2021. évi aláírására.
munkaterv.

 A képviselő-testület a 2021. évi szociális tűzifa Apátfalvára történő szállításában
döntött.
 A képviselő-testület a 2021. évi szociális tűzifa (325 m³) darabolásáról döntött.
 A képviselő-testület a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat zárt ülés keretén belül tárgyalta meg.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. október
SZÜLETÉS:
10.15.: Kővári Zsófia
Édesanyja: Szécsi Krisztina
Édesapja: Kővári Róbert
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 31.
10.17.: Dunai Mária Róza
Édesanyja: Sánta Ildikó
Édesapja: Dunai Dániel Zoltán
Apátfalva, Széchenyi István utca 77.
10.24.: Pap Olivér
Édesanyja: Gyenge Evelin Szimonetta
Édesapja: Pap Tamás
Apátfalva, Szegfű utca 8.

10.27.: Kovács Noel
Édesanyja: Kovács Mónika
Édesapja: Kovács Zoltán
Apátfalva, Templom utca 139.

HALÁLESET:
Bálint Péterné (Sarnyai Piroska)
Apátfalva, Árpád u.23. élt 76. évet

Abonyi Tóth András
Apátfalva, Rákóczi u. 62. élt 66 évet
Varga Ferenc
Apátfalva, Cservölgy tanya 391. élt 90
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés októberben nem történt.

Mátó Józsefné (Kerekes Rozália)
Apátfalva, Maros u.16. élt 89. évet
Eszék János
Apátfalva, Kereszt u .77. élt 73 évet

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is
szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében –
elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.
Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2021. november

3

Apátfalvánál is érkezett
illegális migránscsoport

A Nagylak Határrendészeti Kirendeltség, a Szeged Határrendészeti Kirendeltség és a Szentesi Rendőrkapitányság
járőrei a honvédekkel és a cseh rendőrökkel együttműködve
október 20-án 23 órakor 11, október 21-én 0 óra 30 perckor
17, 1 óra 30 perckor 20, 3 óra 30 perckor szintén 20 és 5 óra
40 perckor 16 határsértőt tartóztattak fel Apátfalva, SzegedGyálarét, Ásotthalom, illetve Ruzsa külterületén.
Ellenőrzésük során a csoportok tagjai szomáliai, pakisztáni,
indiai, bangladesi és szír állampolgárnak vallották magukat,
azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi
tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták
igazolni. A határsértőkkel szemben a rendőrök a hatályos
magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el.
Korom András
www.makohirado.hu

Apátfalva sikeresen pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlására és CsongrádCsanád megyében idén is Apátfalva kapta a legtöbbet.
325 erdei köbméter keménylombos tűzifát 6.191.250 Ft értékben, ezért lakosainknak Apátfalva Község Önkormányzata
szociális célú tűzifát nyújt a készlet erejéig. A jövedelemhatár
családoknál: 57.000 Ft/fő/hó, egyedülállónál: 85.500 Ft/fő/hó.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a családtagok jövedelemigazolását, okmányait, nyugdíjszelvényét, gyes és családi
pótlék szelvényét és minden egyéb jövedelemigazolást. A támogatáshoz kapcsolódó kérelem átvehető a Polgármesteri hivatalban, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelem
beadásának időpontja: 2021. november 9-től november 29-ig.
A kérelmek elbírálása november 30-a után történik (ábécésorrendben). Az ügyfeleket határozatban értesíti a polgármesteri
hivatal, a tűzifa átvételének helyéről és idejéről.

Megérkezett az új kisteherautó
Apátfalva Község Önkormányzata a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése pályázaton 9.657.690 Ft összegű
támogatásban részesült.
A megnyert pályázati pénzből Apátfalva Község Önkormányzata 1 db Renault
Master kisteherautó beszerzését valósította meg. A beszerzett eszköz az önkormányzat alapvető közfeladatának ellátása
tekintetében hatékonyabb, gyorsabb munkavégzést, gazdaságos és környezetkímélő
üzemeltetést tesz lehetővé.
Szekeres Ferenc
polgármester
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1956 hőseire emlékeztek Apátfalván
Apátfalván is fejet hajtottak az 1956-os
forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Szekeres Ferenc polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte: – A szovjeturalom
egy történelem nélküli térbe taszított bennünket, meg akarta semmisíteni a múltunkat és a kultúránkat is. A fizikai és szellemi terror megismétlődése ellen a nemzeti
emlékezet a legerősebb fegyver. Szerencsés az a nép, amelynek a kellő pillanatban,
a sorsdöntő órákban vannak lányai és fiai,
akik készen állnak a haza védelmére. Mert
Európának ebben a szegletében rendre eljönnek azok az idők, amikor a hazaszeretetről nem elég szépen beszélni, van, amikor a hazát tényleg meg kell védeni.
A forradalom nemzeti forradalom volt.
Több mint 20 ezer embert börtönbe zártak
és közülük százakat később ki is végeztek.
Legalább 200 ezer magyar menekült el az
országból. A diktatúra visszaállt, a kegyetlen megtorlás folytatódott, de a nép lelkében megmaradt a szabadságvágy. Erre a
pillanatra mindig emlékezni fogunk, amíg
egyetlen magyar is él a Földön. – Sajnos
ma elmondhatjuk, Európa vakvágányra
futott. Mi, magyarok tudjuk, miért. Ilyenkor, október 23-án látjuk a legvilágosabban. Nyakunkra hozták az újabb kori népvándorlást, a migránsok millióit és az új
bevándorlók invázióját. Ők dolgozták ki
azt a tervet, amellyel Európát kevert földrésszé akarják alakítani. Mi biztonságos,
méltányos, polgári, keresztény és szabad
Európát akarunk. Még mindig sokan gon-

dolják azt, hogy ez lehetetlen, de mi csak
gondoljunk 1956-ra. Hányan hitték volna
október 23-án reggel, munkába menet a
villamoson, hogy estére a Sztálin-szobor
helyén már csak két csizma marad? Hányan hitték volna, hogyha kell, akkor még
a fiatalok is fegyvert fognak? Minden ünnep, amellyel együtt emlékezünk hőseinkre, erősíti az összetartozás érzését. Az ös�szefogás és hősies példamutatás ugyanígy
erősítse bennünk az együvé tartozás érzését. Éljünk úgy, hogy azt érezzük: nem
volt hiábavaló elődeink véráldozata, megőrizzük az általuk kiharcolt szabadságot,
vigyázunk rá, hogy az utánunk következő
generáció is büszke lehessen ránk. Hajtsunk tehát fejet a hősök előtt! Köszönjük
meg, hogy egységbe olvasztották a nemze-

tet 1956-ban és továbbadták nekünk a reményt – mondta a Faluházban ünnepi köszöntőjében Szekeres Ferenc polgármester.
Antal Sarolta települési képviselő ünnepi beszédében idézte fel a forradalmat és
a szabadságharcot, míg a vele együtt a
színpadra néző nagyobbik diák a fiatalok
szemszögéből idézte fel azt, míg fiatalabb
társa verset mondott.
A faluház színpadán ezt követően a helyi
Dózsa György Általános Iskola tanulói
adtak emlékműsort. (Felkészítő pedagógusok: Bedő Boglárka, Molnár Tiborné
Tóth László és Kovácsné Veréb Anett.)
A megemlékezés résztvevői ezt követően
vonultak át Keresztúri András néptanító
emléktáblájához, ahol Szabó Jázmin fuvolajátéka után Vargáné Nagyfalusi Ilona
idézte fel Keresztúri András emlékét, aki
1927-ben diplomázott, még abban az évben Apátfalván, a belső tanyai iskolában
kapott állást. Igazi néptanítóként nemcsak
az iskolásokkal foglalkozott, hanem a felnőttekkel is. 1932-ben a községi iskolában
folytatta tanítói munkáját. 1943-ban katonai szolgálatra hívták be, innen kivitték a
szovjet frontra. 1944-ben fogságba esett, a
sopronkőhidai fogolytáborba került egy
évig. 1945 szeptemberétől folytatta tanítói
munkáját Apátfalván. Az 1956-os forradalom idején Apátfalván is elégtételt követeltek az emberek sérelmeik miatt. Sokan
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a tanácsházára mentek: a párttitkárt és a
tanácselnököt akarták felelősségre vonni
– tettlegesen is. Két ember átfutott Keresz
túri Andrásért, kérve, hogy csillapítsa le
az embereket, rá biztosan hallgatnak, hiszen sokan közülük az ő tanítványai voltak. Még aznap az állatorvos, a plébános
ott helyben megválasztották a Forradalmi
Bizottságot, amelynek elnöke Keresztúri
András lett. Megfogalmazták a 12 pontot,
melyben a szovjet csapatok kivonását is
követelték és felállították a nemzetőrséget.
Nemsokára megjelentek a szovjet tankok.
Az embereket félelem fogta el. Apátfalvára is kijött egy szovjet tiszt, aki a Tanácsházára áthívatta Keresztúri Andrást, majd
megköszönte, hogy a községben béke és
rend van, nem történt szélsőséges esemény. Keresztúri András 1956-ban védte a polgárokat, ha gyülekeztek is, arra
hívta fel a figyelmüket, menjenek haza,
mert a békesség a legfontosabb. Ennek
ellenére ő is áldozatul esett a kommunista diktatúrának. Őt is, mint a többi társát
elhurcolták, koholt vádak alapján megverték, börtönbe zárták, emberi mivoltában megszégyenítették. 1957. márciusban
nyolc ávós érkezett Makóról. Éjszaka felzörgették a családot. Keresztúri Andrást
a helyi rendőrőrsre vitték és kihallgatták,

majd több helybéli gazdával együtt a makói rendőrségre vitték, ahol bántalmazták
őket, majd Kistarcsára szállították, közben
állásától megfosztották.
Március végén engedték haza, de otthoni
szigorú rendőri felügyelet alá helyezték,
a lakást nem hagyhatta el. Éjszakánként
többször ellenőrizték. Néptanítónkat állásából feleségével együtt elküldték. Budapestre járt a magasépítőkhöz dolgozni,
hogy családját felnevelje, eltartsa.
1960-ban részben rehabilitálták, de büntetésből áthelyezték Eperjesre. Keresztúri tanító keserű szájízzel távozott Apátfalváról,
Újra megkezdhette tanítói munkáját,1967ig. Feleségével Rákoscsabán egy kertes
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házban lakott. 1974. március 23-án halt
meg súlyos és sok szenvedéssel járó betegségben. A Rákoskeresztúri Temetőben, a
48-as parcellában nyugszik – hangzott el a
néptanító életútja felidézésében.
A megemlékezés a SZEFO épülete falán lévő emléktáblák koszorúzásával zárult.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a Dózsa György általános iskola
tanulóinak a színvonalas műsorukért és
mindazoknak, akik megemlékezésünkön
megjelentek, koszorút helyeztek el és segítettek méltó emléket állítani a hősöknek.

Író-olvasó találkozó
Herczeg Sándor: Gyilkosság karácsonykor című könyvének bemutatója
A könyv 100 évvel ezelőtti rejtélyes gyilkosságokat mutat be, melyek között található apátfalvi és magyarcsanádi bűnügy is.
Ideje: 2021. november 19. péntek 17 óra
Helyszín: Faluház és Könyvtár, Apátfalva
Templom u. 57.
A könyv a helyszínen megvásárolható,
dedikáltatható.
Minden olvasót szeretettel várunk!
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Az aradi vértanúkra emlékeztek
Apátfalván

– Merítsünk erőt az aradi vértanúk hazáért, embertársaikért, megfontoltan
hozott áldozataiból, emberi nagyságuk
szolgáljon példaként – hangsúlyozta
a Faluházban mondott emlékbeszédében Szekeres Ferenc polgármester.
A rossz idő miatt nem a szoborkertben,
hanem a Faluházban rendezték a megemlékezést, majd a résztvevők megkoszorúzták az épület előtti Petőfi-szobrot.
– Ma, október 6-án az aradi vértanúkra
emlékezünk. Azokra a hősökre, akik az
1848-as forradalom és szabadságharc leverése után a kegyetlen megtorlás áldozatai voltak, akik önként vállalták a halált
egy nemzetért. Hitték, hogy van lehetőség
arra, hogy az az ország, melynek ők is részei, egyszer valóban szabaddá és önállóvá
válhat – hangsúlyozta emlékbeszédében
Szekeres Ferenc polgármester. Hozzátette:
– Az aradi tizenhármak és az első magyar
miniszterelnök vértanúsága azt üzeni a jövendő magyarjainak, hogy az áldozatként
hullajtott vérből mindig új élet sarjad…
Deák Ferenc felismerte, hogy számunkra
sem Világos, sem Arad, sem a pesti Újépület udvara (itt végezték kis Batthyányi
Lajost, az első felelős magyar minisztérium miniszterelnökét) nem küzdelmeink
végső állomása, hanem csak egy-egy fáj-

dalmas, fájdalmasan dicső fejezete annak,
ami 1848. március 15-én kezdődött el, és
a kiegyezéssel teljesedhet ki… A kiegyezés utáni évtizedek országunk soha nem
látott gazdasági és kulturális felvirágzását
eredményezték. Utak, vasutak, színházak,
kórházak, népiskolák épültek. Új iparágak
honosodtak meg, és egész városok születtek újjá. Budapest európai nagyvárossá lett. Benne a kontinens első földalatti
vasútjával és a világ egyik legszebb parlamentjével. Mi emlékezők, itt Apátfalván
és bárhol máshol, az ország határain belül
és kívül, áldozatukat látva mit gondolunk,
mit gondolhatunk magunkról? Milyen ál-

dozatot, de legalább erőfeszítést teszünk
ma a kor, a pillanat adta feladatok megoldásáért? Utódként milyen lelkiismerettel
nézhetünk a tükörbe! Merítsünk erőt az
aradi vértanúk hazáért, embertársaikért,
megfontoltan hozott áldozataiból, emberi
nagyságuk szolgáljon példaként. Hiszen
csakis ezáltal maradhat meg a magyarság hite önmagában, így maradhat meg
életereje, bizakodása, megújuló-képessége. Így maradhatunk meg mi, magyarok, nekik is köszönhetően, akik életüket
áldozták fel hazájuk szabadságáért! Legyen örökké áldott az aradi tizenhármak
és minden magyar mártír neve – mondta
Szekeres Ferenc polgármester.
Az emlékbeszéd után az apátfalvi Dózsa
György Általános Iskola felső tagozatos
diákjai adtak műsort, majd elhelyezték az
Aradi 13 és Gróf Batthyány Lajos vértanúságát szimbolizáló 14 mécsest. A megemlékezés résztvevői végül elhelyezték a
megemlékezés koszorúit.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani a
Dózsa György Általános Iskola tanulóinak
a színvonalas műsorokért és mindazoknak, akik megemlékezésünkön megjelentek, koszorút helyeztek el és segítettek
méltó emléket állítani a hősöknek.
Korom András
www.makohirado.hu
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 Köszönjük Antal Józsefné és Kakas Istvánné cserepes virág felajánlásait a faluház részére. Kucsora István és felesége a faluház és
sportcsarnok minden dolgozójának egy csomag Torda szeletet ajándékozott. Köszönjük!
 Tematikus „Zöld nap Apátfalván”
2021. október 4-én hétfőn az EFOP pályázat jóvoltából a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület látogatott el Apátfalvára. Két kiállítást hoztak, „A hű folyó a Maros” és a „Fenntartható háztartások” melyeket az előtérben helyeztünk el, az ovisok, első
és másodikosok tekintettek meg. A kiállítás után közösen beszélgettünk a Marosról: – Honnan ered, meddig folyik? – Mire lehetett
használni a Maros vizét régen és most? – Kik élnek a Marosban?
A 3. és 4. osztályosok a „Különleges és furcsa helyek a Földön” című interaktív előadáson vettek részt, az 5. és 6. osztályosok a fenntartható háztartások témáját járták körbe. A 8. osztály a klímaváltozás okairól és következményeiről látott beszámolót. A legizgalmasabb
a 7. osztály „Honfoglaló társasjátéka” volt, Kalandozások Európában címmel. Az előadók szerint az apátfalvi gyerekek felkészültek a
témában, sok hozott tudásuk van. A Maros fotókiállítás még itt maradt, több csoport is megnézte a hét folyamán.
 2021. október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztünk az iskolások közreműködésével. A felső tagozatosok műsora igen szívhez
szóló volt, a záró közös éneket fennhangon, közösen énekelték. Felkészítő pedagógus: Molnár Tiborné, Tóth László, Kovácsné Veréb
Anett és Bedő Boglárka. A megemlékezés koszorúzással ért véget. A fotósok körében nagyon népszerű volt a kör alakú mécsestartó,
melyre a 14 vértanú emlékére mécseseket tettek a gyerekek.
 2021. október 9-én babaruha börzét tartottunk.
 2021. október 12-én a mozgáskorlátozottak tartották foglalkozásukat.
 2021. október 19-én véradás volt a faluházban.
 Az október 23-i megemlékezést ismét az iskolások tették szebbé ünnepi műsorukkal, felkészítő pedagógusok: Molnár Tiborné,
Tóth László, Kovácsné Veréb Anett és Bedő Boglárka. Antal Sarolta két unokaöccse is elkísérte, így az ünnepi beszéd mellett megemlékezés és egy kifejezően elszavalt vers is színesítette a műsort. A SZEFO előtt koszorúztunk, ahol Szabó Jázmin fuvolázott, felkészítő
Mátó Mátyás, és felolvasásra került Keresztúri András életútja. Az ünnepség végén elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.

A Faluházban működő csoportok:
Borbély András Band

Mátó Mátyás

változó időpontban

Babusgató

Tariné Tóth Hajnalka

kedd 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar

Tariné Tóth Hajnalka

hétfő 17 óra, szerda 18 óra

Hagyományőrző csoport

Horváth Csabáné

csütörtök 17 óra

Horgoló szakkör

Kakas Istvánné

szerda 17 óra

Meridián torna

Czigeldrom-Koromné Pánczél
Ilona

szerda 17 óra

Mozgáskorlátozott csoport

Jakabovics Mátyásné

minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Ifjúsági Klub

Imre Krisztofer

péntek 17 óra

Átmozgató torna

Sajtos Renáta

hétfő 17 óra (csütörtök 16:30 Sportcsarnok)

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

8

2021. november

Országos Könyvtári Napok

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz könyvtárunk is kapcsolódott, mint minden évben tesszük ezt.
Idén 2021. október 4-én kiállítással nyitottuk azt a hetet, amikor az egész országban olvasásnépszerűsítő programok
zajlottak. Nálunk a lelki egészséget segítő
könyveket tekinthették meg az érdeklődők egészen péntekig.
5-én kedden Babusgató foglalkozást tartott három év alatti kisgyermekeknek Tariné Tóth Hajnalka, citerakísérettel, népdalokkal, gyermekdalokkal.
8-án két program is megvalósult, egyik
egy történelmi vetélkedő volt, az október 6-i események kapcsán, melyre
az iskola 7. osztályos tanulói érkeztek.
Okosan, felkészülten töltötték ki kérdőívünket, talán a két nappal korábbi megemlékezésnek köszönhetően, melyen ők
is szerepeltek. A legügyesebbek ajándékokat kaptak.

Aznap a másik program a helyismereti séta volt, melyen az iskola második osztálya
vett részt, (plusz két lakossági érdeklődő,
koruknál fogva, ők is sok mindenre emlékeztek a régi időket, főként az iskolákat
tekintve). Megtekintették a tölgyfákat, ismertetőt hallgattak meg Vargáné Nagyfalusi Ilonától, megnézték a tölgyfa-iskola

emléktábláit, majd a művelődési házat, a
régi ligát, a templomot, a Nepomuki Szent
János szobrot és közben helyismereti tudásra tettek szert, sok érdekességgel együtt.
Aztán 13-án a könyvtárba látogatott Tóth
Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor,
Radnóti-díjas versmondó, aki az iskola 7.
és 8. osztályos tanulóinak József Attiláról mesélt, érdekes izgalmas részleteket
az életéről, néhány versét is beleszőve az
előadásába.
Legvégül, 15-én pénteken hirdettünk
eredményt a Generációk témájú fotópályázatról melyet még az OKN hete előtt elkezdtünk hirdetni. 19-en küldtek fotókat.
A családi képek mellett kaptunk állatos,
képben-kép szerkesztett fotót, fényképekből összeállított családfát ábrázoló képet.
Kategóriákba sorolva mindenki kapott egy
apró ajándékot.
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BÍBIC OVIS HÍREK
Almás béles sült a Maros utcai
óvodában
Az óvodában az egészséges életmód kialakítása szempontjából
gyümölcsnapot tartunk minden héten. Szerdánként a szülők
gyümölcsöket hoznak az óvodába, amiket vagy nyersen, vagy
gyümölcssaláta formájában fogyasztunk el. Vízhányóné Süli Melinda jóvoltából rengeteg almát kaptunk, így kitaláltuk, almás
bélest sütünk belőle. Megvásároltuk a hozzávalókat és Varga Imréné Andi dajka néni megsütötte nekünk. Mindkét csoport örült
a süteménynek, amit ebéd után fogyasztottunk el desszertként.
Hálás szívvel köszönjük minden szülőnek, hogy támogatják óvodánkat gyümölcsökkel, valamint Vízhányóné Süli Melindának a
rengeteg almát.
Csenteri Andrea
óvodapedagógus

Bűvész az óvodában

nyon keresztül kápráztatta el a közönséget.
A gyerekek nagy örömmel fogadták, hogy
ők is részt vehetnek a mutatványok végrehajtásában és segíthetik a bűvész munká2021. október 7-én bűvész látogatott az ját. Az óvodapedagógusok is segíthettek
Apátfalvi Óvodába. A gyerekek izgatottan egy-egy mutatványban. A gyermekeknek
várták a műsort. A bűvész több mutatvá- legjobban az tetszett, mikor különböző

színű kendőkből galambot varázsolt. A kicsik nagy tapssal köszönték meg a műsort,
rengeteg új élménnyel gazdagodtak, nagyon jól érezték magukat.
Vassné Molnár Edit
pedagógiai asszisztens
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Facsemete ültetés az
óvodákban

Szeptember második hetében Apátfalva
Község Önkormányzata mindhárom óvodában, a fásítási program keretében igény
szerint facsemeték ültetését tett lehetővé.
A Rákóczi és a Dózsa György utcai óvodában az ott dolgozó felnőttek és kisgyermekek közösen ültették el a facsemetéket.
Erre az alkalomra szép verseket, dalokat
tanultak a gyerekek. A Maros utcai óvodában a fák ültetésére 2021. szeptember
10-én került sor. Egész héten készültünk
erre a napra, sokat beszélgettünk arról,
hogy miért szükséges fákat ültetnünk.
Pénteken az önkormányzat vezetősége és
szülők, meghívott vendégek részvételével,

Az egészséges
életmód jegyében
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai óvodájában szerdai napokon
gyümölcsnapot tartunk, amikor a gyerekek különféle gyümölcsöket hoznak a csoportnak. A szülők hozzájárulásának köszönhetően gyümölcssalátát, almás bélest,
almás-habost, gyümölcstortát és sokféle
süteményt készítünk a gyerekeknek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a családoknak, hogy támogatják csoportunkat
felajánlásaikkal!
Antal Eszter
óvodapedagógus

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
Szekeres Ferenc polgármester úr köszöntője után a gyerekek kis műsora következett: énekeltünk, mondókáztunk. Eljátszottuk, hogyan ültetünk el egy fát, majd
következett az „igazi” faültetés. A gyerekek
ásóval, lapáttal rakták a földet a facsemete
köré a lyukba, meglocsolták, utána elgereblyézték. Egy szép nagy fa törzsére madáretetőt helyeztünk fel. Télen majd etetjük a madarakat. Készítettünk szép képet,
melyen egy őszi fa volt látható. Az ágakon
a gyerekek különböző színűre festett tenyérlenyomata volt a levél. Nyomdáztunk
rá piros almát is. A délelőtt lezárásaként
almát ettünk. Nagyon jó hangulatú délelőtt volt, a gyerekek közösen elmondták a
„jövő üzenetét”, melyet Jókai Mór írt meg a
múltban, a ma és a jövő emberének.
Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógus
Jókai Mór: Ültess fát!
Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.
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Felajánlás
A Maros utcai óvoda Katica csoportjába
járó Bucsu Boján Attila édesanyja, Bucsuné Gavódi Erika arra kért bennünket,
hogy tegyük lehetővé a gyermekek számára a tízórai utáni teázást. Az anyagi vonzatát – teafű, édesítő, citrom – az édesanya
folyamatosan biztosítja. Téglásné Molnár
Barbara dajka néni mindennap elkészíti
a csoport számára a változatos ízű, finomabbnál finomabb gyümölcsteát. 11 óra
körül szoktuk meginni, a gyerekek nagyon
szeretik és velünk együtt örülnek a délelőtti teázásnak. Reméljük, segít a gyere- A Katica középső-nagycsoportos korú édesanyának az óvodának biztosított
kek egészségének megőrzésében is ebben gyermekei és mi, felnőttek köszönetün- felajánlásért.
a megfázós, köhögős időszakban.
ket fejezzük ki Bucsuné Gavódi Erika
Ludányiné Dinnyés Éva óvodapedagógus

Tematikus nap az
óvodákban
Az EFOP 3.9.2. „Gyermekeink a jövő” pályázat kapcsán Tematikus napok voltak az
óvodákban. A témák: gombák, kőzetek és
a környezetvédelem volt.
A Maros utcai óvodában ez a nap október
14-én volt. Két előadó felváltva foglakozott
a gyerekekkel, külön a középső-nagy csoporttal és külön a kis-középső csoporttal.
Az első tevékenység témája a kőzetek voltak. Nagy terepasztal tele érdekesebbnél
érdekesebb kőzetekkel, amiket meg lehetett tapogatni, szagolni, megbeszéltük a
színeit, formáját. Láttunk aranyat, ezüstöt,

gyémántot is, majd az előadás végén egy talmas napot töltöttünk el. A vulkánkikísérlet következtében „kitört a vulkán”. törés élménye még napokig téma volt az
Homokból épített vulkánból tört ki a pi- óvodában.
ros hab, UV- lámpával is megvilágítottunk
Csenteri Andrea óvodapedagógus
egy követ, ami gyönyörű vörös színűvé
változott.
A második előadás a környezetvédelemről
szólt. Egy nagy transzparensen egy lakóház volt látható udvarral, és a gyerekek
azokat a képeket tették fel a táblára, ami
fontos a környezetvédelem szempontjából.
Olyan tárgyakat próbálhattunk ki, amik
környezetbarátok, például napelemmel
működő zseblámpák.
Hatalmas élménnyel gazdagodtunk, tar-
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Kirándulás a
Vadasparkban
Az apátfalvi óvodák 2021. október 5-én, az
Állatok világnapja alkalmából a Szegedi
Vadasparkban jártak. Nagy érdeklődéssel
készültünk erre a kirándulásra, mert már
régen voltunk a Vadasparkban. Hallottuk
a médiában, újságokban olvastuk, hogy
folyamatos fejlesztéseken és bővítésen
ment keresztül a park, nem láttuk még az
elefántházat, az orrszarvú családot és még
sok-sok új állatot természetes környezetükben. 49 kisgyermek és nyolc felnőtt kísérő utazott. Külön busszal mentünk, már
az utazás is nagy élmény volt a gyerekeknek. Az időjárás nagyon kedvezett, jó idő
volt, éppen alkalmas egy hosszú sétás ki- számunkra –, a szülőknek csak a belépőt
rándulásra a gyönyörű őszi természetben. kellett fizetni. A kirándulás végére jól elfáKözel három órán át sétáltunk a parkban, radtunk, de az élmény mindent kárpótolt.
rengeteg látnivaló volt, a gyerekeknek nagyon tetszettek a zsiráfok, a krokodil, az
elefántok és nagy kedvenc szurikáták. Az
Állatok világnapja alkalmából előző nap
is nagyon sok látgató volt a parkban, az
ottani munkatársak, gondozók kedveztek
a kis állatoknak, finomabbnál finomabb
eledeleket láttunk a ketrecekben. A kecskéket mi is makkal etethettük, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Szeretnénk
megköszönni az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítványnak támogatását, – a buszköltséget biztosították

Faragó Erzsébet
óvodapedagógus
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Csutkavárat
is építettek az
apátfalvi gyerekek
A faluházban október 26-án délután a ragasztópisztoly is előkerült a csutkababa
készítés megsegítésére.
– Amikor iskolás voltam, ezt a tankönyvet
használtuk, nézzétek meg, még teljesen fekete-fehér – mutatta a Faluházban október
26-án tartott „Ökológiai lábnyomunk” rendezvénysorozat játékos foglalkozása elején Vargáné Nagyfalusi Ilona az érdeklődő
gyerekeknek a régi számtankönyvet, miután együtt kiválogatták az asztalról azokat
a játékokat, melyekkel – merthogy műanyag is volt bennük – szüleink, nagy- és
dédszüleink biztosan nem játszottak. – Az
akkori gyerekek azonban mindenből játékok készítettek, a csutkából, a rongyokból,
a gombokból vagy a lyukat zoknikból és
a fadarabokból. Ha meg nem, akkor a felnőttek tették ezt meg nekik – tette hozzá,
mire az egyik kislány azonnal megkérdezte, hol vannak az akkori gyerekek?
– Felnőttek, ők a szüleitek, nagyszüleitek
vagy dédszüleitek – hangzott a válasz.
A gyerekek megismerkedtek a palaves�szővel és a palatáblával, melyeket a régi
diákok írásra, számolásra használták még
a papírfüzetes korszak beköszöntése előtt,

Adomány a Torda
csapattól
Intézményünket 2021. októberében a
Torda csapat képviseletében Takács Márta
kereste meg újra. Elmondta, hogy az intézményünkben dolgozó valamennyi személy (40 fő) részesült Torda csoki csomagban. Dolgozóink jólétét segítve, az egészség védelme, megőrzése a hosszú távú cél.
Hálás köszönetet mondok magam és az
intézmény dolgozói nevében is Kucsora
Istvánnak és párjának, Takács Mártának!
Luczó Anikó
intézményvezető

s mellyel nagyon vigyázni kellett, ha valaki odahaza elkészítette a házi feladatát,
ugyanis az iskoláig menet az könnyen
letörlődött.
A gyerekek a felnőttek segítésével ügyesen elkészítették a korabeli Barbie-t, azaz a csutkababát, s rajzoltak neki orrot és
szemet, majd nekiálltak, hogy kipróbálják,
milyen csutkavárat tudnak készíteni, figyelve, hogy kell négyszög formában egymás fölé tenni a kukoricacsutkákat anélkül, hogy az ingatag építmény le ne dőljön.
Nos, aki elérte a nyolc szintet elérte, az már
igencsak ügyesnek bizonyult, ha meg ledőlt, újfent próbára tehette ügyességét.
– A kislányoknál a csutkababa készítés,
míg a fiúknál az ostorpattogtatás szokott

a legnépszerűbb lenni – árulta el Vargáné
Nagyfalusi Ilona, aki egyéb érdekességekről is beszélt.
Az érdeklődő gyerekek szerdán délután két
órától a faluházban játékos hangszerekkel,
gombzúgatással, tojáscsörgővel, gyufásdoboz citerával, kereplővel ismerkednek
meg és karikás ostort is pattogtathatnak.
Csütörtökön 2-től pedig termésfigurákat
készíthetnek, kukoricát morzsolhatnak,
illetve 1900-ból való játékokkal ismerkedhetnek, azaz a zsákban futással, a lengőtekével, a patkódobással és a csúzlizással.
A program a TOP 5.3.1-16-CS1-201700009, Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” pályázat jóvoltából jöhetett létre…
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A III. korcsoportban a fiúk között:
Egyéniben 2000 m: I. helyezett Langó Richárd 5. osztályos tanuló
IV. helyezett Sóki Attila 5. osztályos tanuló
IV. korcsoportban a lányok között:
Egyéniben 2500 m: Szép teljesítményt ért
el Bús Lili 7. osztályos tanuló
IV. korcsoportban a fiúk között:
Egyéniben 3000 m: Szecskó Ádám 6. osztályos tanuló ért el csodálatos eredményt.
Büszkék vagyunk a tanulóink kiváló teljesítményére, és köszönjük felkészítőjüknek,
Joó Gabriella tanárnőnek a munkáját!
„Október száradó leveleket csörget,
rideg esők vernek gyökeret és törzset.”

don elevenítették fel a történelmi eseményeket, majd a DÖK képviselője koszorút
helyezett el a Faluház előtt. A műsor főszeAz októberi hónap rengeteg színes prog- replői: Vass Boglárka, Szabó Jázmin, Sóki
ramot hozott iskolánk tanulóinak életébe. Réka, Kereszturi Barnabás, Szalamia János
Keve. Felkészítő tanárok: Molnár Tiborné,
A hónap elején tanulóink részt vehettek Kovácsné Veréb Anett, Tóth László
a Csemete Egyesület által szervezett előadásokon, ami bemutatta a különleges és Történelmi vetélkedőn mérhették össze
furcsa helyeket a Földön. Kalandozáso- tudásukat iskolánk 7. osztályos tanulói a
kat tehettek a gyerekek Európában. Meg- könyvtárban, az október 6-i események
ismerkedhettek a klímaváltozás követ- kapcsán, az Országos Könyvtári Napok
kezményeivel és betekintést nyerhettek keretében.
a fenntartható háztartásokba. A faluház
aulájában egy kiállítást tekinthettek meg a Iskolánk felsős tanulói közül Joó Gabrielgyerekek, majd egy kis ajándékkal kedves- la tanárnő kiválasztotta a legjobb futókat
kedtek a szervezők.
és őket benevezte a Kistérségi Mezei Futó
Diákolimpiára. 2021. október 5-én a maOktóber 6-án színvonalas műsort adtak is- kói Erdei Ferenc téri Sporttelepen került
kolánk felsős tanulói a községi október 6-i megrendezésre a futóverseny. A tanárnő
megemlékezésen. A szereplők méltó mó- egyéniben nevezte be a tanulókat.

Az Országos Könyvtári Napok keretében
helyismereti sétán vettek részt iskolánk
második osztályos tanulói, melynek során
Apátfalva nevezetességeit ismerhették meg
a gyerekek.
Október 8-án délután két órakor a
Millenniumi tölgyfák árnyékából indult a
séta. Miután a hatalmas fákat körbeöleltük, Vargáné Nagyfalusi Ilona vezetésével
körbejártuk a falu központját. Érdekes és
színes ismeretterjesztő beszélgetés során
visszarepített minket községünk múltjába.
Az épületek és nevezetességek megtekintése mellett mesélt nekünk történetükről,
megfigyeltük, milyen változások, fejlődések történtek az évek alatt. Jó volt hallani
a régi időkről, a moziról, a régi iskolákról,
a szokásokról és azokról az emberekről és
eseményekről, melyek jelentős szerepet
játszottak Apátfalva történetében.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
ügyesen válaszoltak a kérdésekre és lelkesen mesélték saját otthonról és az iskolából hallott történeteiket is. A délután
végén játékos kvízkérdésekkel ismételtük
át a hallottakat és az aktív részvételért kis
ajándékot is kaptak a gyerekek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetőséget, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
jobban megismerjék a falut és közelebb
kerüljenek annak történetéhez.
Csomor Nóra
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Vargáné Nagyfalusi Ilonát, az Apátfalvi
Faluház intézményvezetőjét kereste meg
Langó Zsolt apátfalvi gazda, aki szerette
volna felajánlani a család zongoráját. Így
került iskolánkba a gyönyörű állapotban
lévő hangverseny-zongora. Állapota kifogástalan, kihasználatlanság miatt került
felajánlásra. Egyszeri, kiváló lehetőség
volt, hogy intézményünk ilyen kincshez
jusson. Hálásan köszönjük a gyors ügyintézést, melyet a szállításra vonatkozó pontos és precíz szervezés jelentett. Örömmel
jelenthetjük ki, hogy a hangszer jó kezekbe
került, reméljük sok diáknak segít a plusz
hangszer. Mivel a hangszer igen nehéz és
szerettük volna, ha sérülésmentesen kerül
az új helyére, nagy segítségünkre voltak az
önkormányzat segítői. Nagyon köszönjük
a zongorát és a segítséget is!
Az alsós munkaközösség tökfaragó versenyt hirdetett. Jelentkezhettek osztályok,
tanulók és családok is. Az elkészült munkákra az iskola facebook oldalán lehetett
szavazni. A mesterműveket meg lehetett
tekinteni az iskola főbejáratánál. Csodálatos és rendkívül kreatív alkotások születtek. Voltak, aki a hagyományos tökfaragást, volt, aki a festést és voltak, akik még
más alapanyagot is felhasználtak a díszítéshez. A szavazatok összeszámlálása és az
eredményhirdetés november elején várható. Gratulálunk minden alkotónak!
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Október közepén iskolánkban vendégül
láthattuk a jövendő elsősöket. 21 iskolába vágyó kisdiák tette nálunk tiszteletét.
A szülők féltve bízták gondjainkra őket.
Igyekeztünk megmutatni az iskolás élet
szépségét. Különböző tevékenységeket
tudtak kipróbálni a gyerekek, köztük a nagyon népszerű interaktív táblát, melynek
segítségével memóriafeladatokat oldottak
meg nagy lelkesedéssel. Ezt követően kézügyességet fejlesztő vázoló feladatok kerültek megoldásra. A foglalkozást egy őszi
manó festésével zártuk. Nagy örömünkre
a gyerekek jól érezték magukat és ügyesen
tevékenykedtek.
Fazekas Gizella, Ludányi Tamás
Iskolánk diák önkormányzata a felsős tanulóknak szervezett egy rémisztő délutánt
a Halloween jegyében. A tanulóknak különböző feladatokat kellett teljesíteni forgószínpadszerűen. Minden pálya másféle
kategóriában volt érdekes. Kahootos, rajzos, kincskereső és ételkóstolás is szerepelt
a feladatok között. Minden osztály nagyon
jól teljesítette a feladatokat, mindenki nagyon ügyes volt.
A program szervezői: Berczán Áron,
Sztáncs Martin, Szabó Jázmin, Jung Kristóf, Baka Viktória, Kerekes Tími, Balog
Szabolcs, Kiss Balázs, Sóki Réka.

Iskolánk tanulói ebben a hónapban még
egy csodálatos műsort adtak október 22én a faluház színpadán. Zenével, dallal,
verssel, zászlóval, jelenítették meg az akkori eseményeket. Nagyon igényes, megható
szép műsort láthattak azok, akik ellátogattak az ünnepségre. Köszönjük! Felkészítő
pedagógusok: Molnár Tiborné, Kovácsné
Veréb Anett, Tóth László
A műsor főszereplői: Páncsics Boglárka, Vass Boglárka, Tóth Patrícia, Szalamia
János Keve Mezei Vanessza, Sóki Réka,
Szabó Jázmin, Szögi Armad, Kereszturi
Barnabás.
Köszönjük szépen a Torda csapat felajánlását, az intézményünk dolgozói részére!
Köszönjük szépen a maszkokat, amiket az
apátfalvi varroda ajánlott fel részünkre!

Vass Boglárka 8. osztályos tanuló
Simon Hajnalka
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Újjászületés 2
Szeptember előre haladtával, a mind bágyadtabban pislákoló Nap sugaraitól morcosan ébredő, hűvösen csipkelődő reggeleken már jólesik a kiskabát. Az izomtrikót
is alig tűrő, forró nyári napok mostanra
múlttá szelídültek, szép csendben fakulgatnak az emlékezet bugyraiban, mint fiók
alján hagyott tájképes levelezőlap. Szemmel is látható ilyenkor a fény hígulása, lesoványodnak az addig kövér színek. Melankólia telepszik a lelkekre. Régmúlt idők
őszelejének töredezett képei villannak fel
az elme mélyebb rétegeiből: a tanévkezdések kalandokat kereső izgalma, az új
tankönyvek lapjainak zizegése, új csibészségek pezsdülése, újjáfestett osztálytermek
tisztaság-illata. Új és felújított barátságok
sokat ígérő bontakozása...
Sajnos, ezek a daliás idők csak a tudat játékaiban élnek ma már.
Panaszkodni azonban nincs okom. Régi
barátom, akivel együtt kezdtük a betűvetést tanulni ötven évvel ezelőtt, amikor csak teheti, a felújításon segít nekem.
Nosztalgiázunk is kicsit, felemlegetjük a
Glück-iskola olajos padozatát, élére rakott
cserepekkel burkolt udvarát. Eszegetni be
is ülünk az egyik elhagyott, gazdátlanul
árválkodó iskolapadba. Mint egykor, a
történelem előtti időkben.
Kicsit szűkebben férünk, mint akkoriban,
de nincs választásunk. Pillanatnyilag ez a
maximális kényelem, amit a hely adni tud
nekünk. De legalább nem állva eszünk,
mint a lovak.
Dolgozunk: a gödör nő, a falak emelked-

nek, a mélyudvar burkolatának nagy része
a helyére került. Talán soha nem térdeltem
annyit, mint azokban a hetekben, amikor
Tibi segítségével helyére kocogtattam azt a
pár ezer téglát. De jól van ez így. Az élet
nem ad ingyen értéket. A könnyű út mindig a pusztulásba visz. Tehát, ha valami
nehéz, fárasztó, keserves, akkor legalább
az vigasztalhat fáradságunkért cserébe,
hogy vélhetően nem a romlás felé sodródunk tehetetlenül, hanem a jó irányba
cipeljük életünk terhét, viselve sorsunk
minden nyűgét és nyilait.
Az elmúlt hónapok alatt bennem is fel-felmerült a kérdés, hogy vajon miért kínlódunk ezzel az épülettel. Persze, tudom én,
hogy Iván barátom befektetése és a saját
munkánk nyomán ez lesz majd a termékünk kereskedelmi- tárgyaló- és bemutató
központja – de ugyanennyi pénzért sokkal
kényelmesebben is meg lehetett volna oldani a problémát. Valahol máshol – ezt a

szomorú kúriát a sorsára hagyva.
Mint annyiszor, a válasz lényege most is
magában a kérdésben rejlik. Mi történne
a házzal, ha magára hagynánk?
Történelmünk amúgy is erősen megtizedelt hírmondói közül egy újabb tárgyi emlék törlődne ki a jövőből, visszavonhatatlanul. Ráadásul a szülőfalumban nincs is
több ilyen, vagy ehhez fogható. Száz évvel
ezelőtt, mikor érzéketlen, idegen kezek a
Maros sodorvonalának közepén húzták
meg a gúnyhatárt, itt egy kicsit megállt az
idő. Megállították. Az addig központi fekvésű, szorgos zöldségtermelők által lakott
vasúti csomópont perifériális, vicinális
faluvá süllyedt a nagy központi akaratok
érdektelenségében. Az, hogy valamikor itt
lehetett átszállni a Budapest-Temesvár vonalon közlekedő vonatokra, ma már csak
halvány, kegyes emlék. A Maroson átívelő, büszke vasúti hidat is felrobbantották,
a második világégés következményeként.
Az egymást követő generációk fiataljainak nagy része is elszéledt innen. Közeli,
vagy annál távolibb városokba költöztek,
tanult szakmáikkal kezükben, hogy urbánus életbe fogjanak. Kényelmesebb, kifizetődőbb, érdekesebb életet éljenek, amit
nem lep ujjnyi vastagon az országhatárrá
dermedő Alföld szitáló, finom pora.
Bizonyosan nem véletlen, hogy a trianoni
diktátum századik, szomorú évfordulójára
született meg a helyi önkormányzat döntése, mely lehetővé tette az ingatlan megvásárlását a cég részére.
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Tudom, hogy Mártinak volt igaza, amikor
ennek az épületnek a megmentését szorgalmazta. Gyakran van olyan érzésem,
hogy tiszteletre méltó emlékű elődeinknek adózunk, amikor helyére építünk egyegy újabb téglát, követ, cserepet, épületfát.
Így érzem, de nem nagyon hangoztatom.
Nem tudom, mit váltana ki a környezetemből. Ez a mi mostani világunk nem
nagyon foglalkozik már ilyen dolgokkal.
Ezek a gondolatok túl elvontak, túl romantikusak ahhoz, hogy törődjenek velük.
Túlmutatnak – vagy inkább kiesnek a pillanatot megélő filozófia keretein.
Mire eljön Szent-Mihály napja, falunk búcsújának ünnepe, már a külső földszinti
koszorú magasságáig áll az U-bástya fala.
Öreg cimborámmal, Kurai Lajossal építettük. Szerencsém volt, hogy két hétig el tudott szakadni más elfoglaltságaiból. Végtelen műgonddal, a technikus precizitásával
rakta téglára a téglát, s szemet gyönyörködtetően kanyarodott ki a fal kezei alól.
Utána még a terasz főlépcsőjét is megépítette. A téglák gyors és pontos helyrerakásának megsegítésére Szilágyi szomszéddal
készíttettem néhány kétméteres, fából és
vascső-darabokból összeállított, gereblyeszerű szerszámot. Lajos napokig nevetett
az elnevezésén: téglafésű.

lomások kerítéseit. Fele levegő, fele tégla.
Átmenet a semmiből a valamibe.
A brigád összetétele folyamatosan változik. A keverőt már Restás Gyuri kezeli,
Ábrahám Zoli is beilleszkedett közénk.
Búcsúkor megegyezek Kínyó Peti bátyámmal, hogy amennyit tud, ő ia segít a
projekt előremozdításán. Végül novemberig küzd velünk. ezalatt megépíti a baloldali csipkefalat, az aréna üreges bástyájának – a leendő büfének – alagsori falát,
s önti a párkányokat. Mocorognunk kell
vele, mert érzékelhetően ereszkedik fölénk a tél.
Peti belefog a földszinti teraszburkolat
napsugár-mintájának kirakásába. Rá kell
azonban ébrednie, hogy hatvan felett a
naphossznyi térdeplés már nem vidám

De nevetség ide vagy oda: a téglafésűk bizonyítottak. A barátom idejéből még arra
is maradt egy kevés, hogy a ház előterét
alkotó, földszinti teraszok csipkefalába belekezdjen. Azt gondoltam ugyanis, hogy
a kúria aszimmetrikus épületének látványán sokat segít, ha szimmetrikus, kétoldalról karoló teraszokkal egészítjük ki a
ház előképét. A segédteraszok falait pedig
csipkésre formáljuk, mint az egykori ál-

mulatság. De, hála Istennek, ebben a dramatikai pillanatban érkezik a fedélzetre
Keresztúri Attila barátunk, aki tulajdonképpen szemérmetlenül fiatal ebben a csapatban, bírja is a tipródást, ráadásul csodálatosan ért a burkoláshoz.
Felállványozzuk a keleti fal hosszát. Tamás
Öcsiék letakarítják, a kőművesek kijavít- (folyt. köv.)
ják a vakolatot. Felkerül az új színkompozíció: klasszikus „kastély-sárga és fehér

variáció. A bádog-elemek bronzszínben
pompáznak.
Mire megszokjuk a látványt, ránk tör az
október, hirtelen és vadul, csontig hatoló,
hideg szelek szárnyán. Még a fogunk is vacog az idő fagyos leheletében. Az ásványvíz
dicsősége megkopik, előkerülnek a termoszok, a forró tea már akkor is kincs, amikor
a poharat szorongatják didergő ujjaink.
Felkéredzkednek a téli ruházat darabjai
is: kabátok, kámzsák, csuklyák, sapkák. A
brigád olyan kinézetet vesz fel, mint egy
kolostornyi szerzetes valami kietlen, zord
télben. Tibi barátom az első fagyott napon
egy sárga kabátot ajándékoz nekem. Még
autópálya-építő korából van a ruhadarab.
Esküszik rá, hogy ennél jobbat sehol sem
találnék.
Igaza van. A ruhadarab beválik. Már nem
vacogok, pedig minden körülmény adott
hozzá.
Állok a bástya fokán s ellenőrzöm, hogy a
kijelölés szerint vágja-e a gép és az ember a
leendő amfiteátrum nézőterének teraszait.
A szél lankadatlanul csapkodja az építőanyagokra terített fólia csillogó, fekete denevérszárnyait. A csattogatás hol erősödik,
hol halkul, gyorsul, esetleg lassul – de soha
nem áll meg. Az apró szemű, alattomos és
hideg eső cseppjeit a ruha szövetébe veri a
légmozgás. Kutya idő van. A földbe vágott
rampán csúszkál az ember, imbolyog a talicska, de nincs menekvés. A küzdelmet
nem lehet feladni, még nagyon sok kanyarunk van az áhított célig. Dolgozunk, helyenként kínlódunk hát tovább…

Kucsora István
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Kedves Olvasó!
Ebben a hónapban elérkezünk az egyházi
év végéhez, hiszen Krisztus Király ünnepével az évet befejezzük. Ezen a napon ünnepljük Szűz Mária bemutatását is.
Az embernek van egy olyan tulajdonsága,
hogy az elmúlást összekapcsolja az elmúlt
időszak értékelésével és összegzésével. Ez
nem az én feladatom, és kicsi porszem
is vagyok a végtelenben, mégis engedjék
meg, hogy néhány gondolatomat megos�szam magukkal.
Ez az egyházi év hozott új dolgokat és új
gondolatokat. Az ünnepeink mind-mind
megjelentek a naptárban a megfelelő időszakban, de nem mindig tudtuk úgy megünnepelni, mint ahogyan szerettük volna.
Jött egy nagy nehézség és mi elbizonytalanodtunk vagy talán méltatlandkoni kezdtünk milyen gyorsan elfeledtük, hogy az
isteni gondviselés mindig működik, vagy
talán igazából fel kellene fedeznünk!
Sokszor hiányoztak az ünnepi misék, az
ünnepek lelki varázsa, hagyományaink
tisztelete és gondozása.
Lehet, hogy felteszik sokan a kérdést:
szükségünk van ezekre? IGEN! Amikor
a fa gyökerét elvágják elhal, ha mi is csak
felületessé válunk lassan-némán vágjuk
a gyökerünket! Nem szabad, hogy ez így
alakuljon, még akkor sem, ha a külső tényezők átmenetileg megváltoznak.
Az átmeneti megváltozott helyzetek nem
jelenthetik azt számunkra, hogy az új
megoldások elfeledtessék velünk a múlt
éltető örökségét.
Néha eltűnődöm azon, hogy mi emberek
hogyan ki tudjuk csavarni a dolgokat, és
utánna csodálkozunk, hogy váltságba kerülünk magunkkal és a környezetünkkel
is.
Hídként kell funkcionálnunk, amely ös�szeköti a múltat és a jövőt. Ferenc pápa is
Budapesten tett látogatásakor a híd szerepét emelte ki. Ahogyan Széchenyi István
megálmodta a Lánc-hidat, hogy Pest és
Buda össze legyen kötve, nekünk is szilárd
híddá kell válnunk és akkor átívelő megoldásként igazi láncszemekké válhatunk!
Igen, a nehézségek a meg nem értett em-

Fiatal katonaként megosztotta köpenyét
egy didergő koldussal, ez a köpenyjelenet
végigkísérte életét.
Püspökként is hű maradt önmagához,–
megmaradt annak, aki volt. Mit tanulhatunk tőle: soha ne feledd el a gyökereidet.
Az életünk során elérhetünk magas beosztásokat, de mindig meg kell maradnunk
Isten gyermekének.
Árpádházi Szent Erzsébet

beri döntések elkeserítőek, de a hit ereje
áthidal ezeken.
A hónap ismert szentjeire tekintve elszégyellem magam. Számunkra is sok nehézséget és meg nem értést hozott az élet,
és évszázadok múltán is tudnak tanítóink
lenni.
Szent Imre herceg

Mint hajadon, mint hitves és mint özvegy egyaránt mintaképe volt a keresztény
tökéletességnek.
Apai és anyai ágon egyaránt királyok és
szentek véréből eredt. Szülei számos hibájuk és fogyatkozásuk ellenére mindig
készségesen követték az egyház parancsait.
Már négyéves korában Wartburgba került,
hogy leendő vőlegényével nevelkedjen.
Erzsébet életében az emberszeretete csodálatos volt. Igazak rá a szentírás szavai:
„gyermekségemtől velem nőtt a könyörülés
és anyám méhéből jö ki velem.” (Jób 31,18)
Nagyon hamar özvegy maradt és származását félretéve a szegényeknek ajánlotta
további életét. Kötényében a szegényeknek vitt kis kenyerek rózsává változtak. II.
András király még megérte, hogy a szentek sorában tisztelhette kedves gyermekét.
Legyél alázatos, de ne megalázó – ez az üztenete számunkra a ma emberének.

Első királyunk egyetlen életben maradt
gyermeke volt. Hétéves korától tizenöt
éves koráig Szent Gellért mellett nevelkedik. Tizenötödik évétől édesatyja veszi
maga mellé. Jámbor, imádságos fiatalember volt. Felelősséggel készült, hogy apja
utódja legyen, de rövid életet szánt számára a Teremtő.
A mai fiatalságnak is a példája, hogy nagy
szorgalommal kell felkészülni a felnőttkori feladatainkra. A szülői intelmek mindig Krisztus Király ünnepe
a javunkra válnak.
Szent István intelmei Imre herceghez ma A kérdés ma talán egyszerűnek tűnik, amit
is időtállóak!
Jézus a tanítványoknek tett fel. „Minek
tartják az emberek az emberfiát?” Az igazi
Szent Márton püspök és hitvalló
választ Simon Péter adta meg: „Te vagy a
Messiás az élő Isten fia!”
A püspök ma elsősorban, mint az irgalmas Péterben egy belső megvilágosodás ment
felebaráti szeretet megtestesítője él a köz- végbe: felismerte Istent a többi ember
tudatan. Nagyszerű gyakorlati életstílussal módjára élő emberben és ez a keresztényrendelkezett és a falusi tömegeket meg- ség nagy titka.
nyerte Krisztus számára.
Péter hitvallást tett Jézussal kapcsolatban,
Pannonhalma közelében épület Savaria itt és most mi is utánozhatjuk a mai embeSicca nevezetű római helyiségben szüle- rekkel általában a felebaráti szeretetünkkel
tett hiszen apja itt római császári tiszt volt. embertásaink irányában.
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Szent Cecília
A középkortól kezdve az egyházi zene védőszentjeként tisztelik, akinek élete tökéletes dal volt Krisztus dicsőségére.
Alexandriai Szent Katalin
Apjának udvarában úgy nőtt fel Katalin,
mint tanítómestereinek gyöngye, tudományáról, bölcsességéről, ragyogó szépségéről messzi földön híressé lett. Megkeresztelkedése után Katalin testestül-lelkestül

mennyei jegyesének szolgált.
Maxentius császár üldözni kezdte a keresztényeket, elment Alexandriába, hogy
védelmükre legyen az üldözötteknek. Bölcsességével nagyon sok hívőt szerzett Nézusnak, és ez a császárnak nem tetszett és
végül lefejeztette. Tudását a tudományt
jámbor gondolatival Krisztus szolgálatába
állította.
A hónap utolsó vasárnapjával elkezdődik
az adventi időszak. Nyitott szívvel tekintsünk előre és a múlt év tanúságait felhasználva ne adjuk fel a Krisztusba vetett hi-
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tünket és reményünket!
Az elcsendesedés óráiban készüljünk
Megváltónk eljövetelének ünneplésére.
Lángoljon a szívünk, hogy a várakozó
lelkesedésünk hozzon örömet és vigaszt
mindannyiunk számára!
Mindíg figyeljük a hirdetéseket és a változásokról és az új dolgokról adjunk hírt
egymásnak!
Köszönettel: dr. Langó Julianna

Csoportunk szereplései
helyi gyűjtésű apátfalvi népdalokkal örvendeztettük meg a közönséget, melyet
hatalmas vastaps kísért. A találkozót finom vacsora és közös mulatság zárta.
Október 9-én újabb meghívást kaptunk
a földeáki Szivárvány Népdalkörtől, akik
térségi népzenei találkozót szerveztek.
Ide is örömmel fogadtuk a felkérést, szüreti és apátfalvi népdalokat játszottunk és
énekeltünk a vendégeknek. A találkozó
végét itt is finom vacsora és egy kis baráti
mulatság zárta.
Köszönjük szépen Apátfalva Község
A Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze- Korona Szállóba, ahova sok szeretettel Önkormányzatának, hogy biztosította az
nekar 2021. szeptember 25-én igen moz- hívtak minket is. Örömmel fogadtuk a utazáshoz szükséges feltételeket a csoporgalmas napnak nézett elébe: meghívást meghívást, ugyanis a világjárvány miatt tunk számára.
kapott ugyanis az Alföldi Állattenyésztési nagyon sok rendezvény elmaradt vagy to- Köszönettel: Tariné Tóth Hajnalka csoés Mezőgazda Napok programsorozatára. lódott. Jó volt találkozni a rég nem látott portvezető, és a Kerekes Márton NépdalNagyon örültünk a felkérésnek, csapatunk barátokkal, zenészekkel. Ezen alkalmon kör és Citerazenekar tagjai.
a délelőtt folyamán a vásártér melletti
színpadon egy 30 perces népzenei összeállítással örvendeztette meg a közönséget,
látogatókat. Műsorunk után a Hagyományőrző csoport is szerepelt, bemutatták
a híres apátfalvi búcsú jelenetét, melynek
szintén nagy sikere volt.
Ezután lehetőségünk nyílt, hogy körbejárjuk az egész rendezvényt, kiállítókat,
kiállításokat megtekintsük. Szerencsére
az időjárás is kedvezett ennek a nagyszerű
programnak.
A délután folyamán még egy felkérés várta csoportunkat: a makói Nefelejcs Népdalkör népzenei találkozót szervezett a
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Kerékpározással a mellrák ellen

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Világszerte és Magyarországon is ebben a hónapban számtalan
rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a
mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára.
Hosszú évek óta mi is igyekszünk ehhez a
mozgalomhoz kapcsolódni.
2021. október 15-én 14 órától szerveztük
meg községünkben a „Kerékpározással a
mellrák ellen” szlogennel biciklitúrát. Közel hetven fő vett részt, köztük néhány férfi is volt. Az útvonalat rózsaszín szalaggal
jelöltük ki, ezzel is felhívta a figyelmet a
mammográfiai szűrések fontosságára
Magyarországon évente körülbelül 5-6000
új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az
emlőrák ezzel a magyar nők leggyakrabban előforduló daganata.

Az emlőrák 50-65 év között a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is egyre
gyakrabban érinti. A magyar női népesség
átlagos emlőrák-kockázata 8-10 százalék
körül van, ami azt jelenti, hogy élete során
minden 10-12. nőnél alakul ki a betegség.
Az emlőrák kezelése általában annál hatékonyabb, minél korábban ismerik fel a daganatot. A korai emlőrákok esetén nagyjából 80%-os ötéves túlélés biztosítható,
a betegség ilyenkor tehát már nagyrészt
meggyógyítható.
Községünkben rendszeresen szervezünk
mammográfiai szűrést a mobil szűrőbuszban, melyre behívólevet kapnak kétévente
a 45-65 év közötti hölgyek.
Az önkormányzat minden évben felajánl
egy kerékpárt a szűrésen résztvevőknek,
valamint a biciklitúrán a résztvevők között
két ajándékkosarat sorsoltunk ki jóvoltuk-

ból. Idén is támogatta rendezvényünket
Avon csomagokkal az Avon 62-es körzete, valamint Ábel Anett Avon tanácsadó,
Vargáné Nagyfalusi Ilona. Masszázskezeléseket ajánlott fel Veréb Dávid, valamint a
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Füvesiné Varga Anikó egy tortával kedveskedett. Ezúton köszönjük polgármester
úrnak és az összes felajánlónak a tombola
tárgyakat.
A biciklitúra előkészületeiben a Faluház
dolgozói is segítettek, nekik is köszönjük
munkájukat.
A fődíjat, a kerékpárt idén Kerekes Istvánné Balázs Katalin nyerte. Gratulálunk
neki!
Szeretnénk, ha az érintettek, akik behívólevelet kapnak, minél nagyobb számban
jelennének meg a szűrővizsgálatokon, ezzel is növelve az elváltozások korai szakaszban való felismerését, gyógyítását!
Védőnők
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„Ökológiai lábnyomunk”

„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és
Magyarcsanádon”
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009
Uniós projekt

Európai

A programsorozat következő eleme egy
gyalogtúra volt. Apátfalva és Makó között
a Maros-parti túraútvonalon szerveztünk
meg 2021. október 17-én vasárnap koradélután, „Őszi séta a csodálatos Maros-parti ösvényen” címmel.
Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk és egy kellemes, verőfényes vasárnapot tölthettünk el a természetben. A sétára
száznál is több vállalkozó kedvű jött el, a
fiataloktól az idősebb korosztályig, többen
családostól. A start az apátfalvi Faluháznál
volt, ahol regisztrációt követően mindenki kapott ásványvizet és Sport szeletet. Egy
órakor kezdetét vette a 12 km-es gyaloglás. A túraútvonal Apátfalvát elhagyva egy
darabig az ártéri erdőben, majd a töltésen
vezet, a szivattyúk után a Szigetben folyta-

tódik. Körülbelül féltávnál haladtunk el az
iszapos tavak mellett és tértünk le a Maros
folyó partján közvetlenül húzódó csodálatos ösvényre, amely egészen Makóig tart.
Indulástól az érkezésig a gyalogút 2 óra 10
percig tartott, ami nagyon jó időnek számít. A sok szépséget, színesedő fákat, kanyargó Marost látva mindenki elismerte,
tényleg csodálatos hely a Maros-part.
Makón a Zöld házhoz beérve autóbus�szal szállítottuk vissza Apátfalvára a túrázókat. A száztagú csapat együtt haladt, jó
tempót diktáltak az élen haladók. A gyalogosok után még kisebb kerékpáros csoportok is tekertek az ártérben a jó időnek
köszönhetően.
Nagyon örültünk annak, hogy igen sokan
vettek részt ezen a délutáni megmozduláson. Jó látni, hogy vannak sokan a községben, akik szeretnek mozogni, sportolni. Öröm, hogy a kerékpárút és az ösvény
kapcsán elindult több mozogni szerető
gyalogos és kerékpáros közösség kialakulása, akik igénylik és szeretnek részt venni

az ilyen eseményeken. A jövőben is szeretnénk több hasonló programot szervezni.
Az őszi szünetben 26-27-28-án délutánonként „Ökológiai lábnyomunk” témájú
játszóházban foglakoztattuk a gyerekeket.
Környezetbarát játékokkal ismertettük
meg őket, visszanyúlva dédszüleink csutkából, rongyból, gombból készített játékszereihez. Minden alkalommal volt
– beszélgetés: szót ejtettünk a természetes
anyagok előnyeiről, környezetünk védelméről, energiatakarékosságról,
– játékszerkészítés: rongybaba, csutkababa, rongylabda, tojáscsörgő, termésfigurák, ceruzatartó,
– mozgásos játék: gombzúgatás, csúzlizás,
tekézés, zsákban ugrálás, patkódobás,
csutkavár építés és szabad játék is. Nagy
sikert aratott a zsákban ugrálás, tekézés,
csúzlizás. Közben szót ejtettünk a természetes anyagok előnyeiről, környezetünk
védelméről, energiatakarékosságról.
Gyerekek, szülők, nagyszülők vidáman
játszottunk együtt.
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Advent a Faluházban 2021.
A programok a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 „Helyi közösségek
fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” Európai Uniós
pályázatból kerülnek finanszírozásra.
1. advent - november 27. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Készítsd el a saját adventi koszorúdat! – koszorúkészítés (alapot, terméseket,
fenyőágat és fehér gyertyákat mi adunk), de hozott egyedi díszekkel is lehet dekorálni!
Adventi naptár és koszorú színezése, asztali dísz dugóra. Csillámtetkó.
16.30: Első gyertya meggyújtása és ünnepség a székelykapunál
A Szent Mihály Templom kórusának ünnepi műsora, vezetője: Nándori Gábor
17.00: Szentmise a templomban

2. advent - december 4. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Adventi fények: gyertyamártás, gyertyaöntés
Mikulás figurák színezése, függődísz készítése, képeslap készítése
16.30: Második gyertya meggyújtása és ünnepség a székelykapunál
Az Apátfalvi Ifjúsági Klub ünnepi műsora, vezetője: Imre Krisztofer
17.00: Szentmise a templomban

3. advent - december 11. szombat

15.00: Kézműves foglalkozás a faluházban
Karácsonyi tárolók konzervdobozból, ablakdíszek
Karácsonyi mandalák, tobozdíszek készítése. Csillámtetkó.
16.30: Harmadik gyertya meggyújtása és ünnepség a székelykapunál
Dózsa György Általános Iskola ünnepi műsora
17.00: Szentmise a templomban

4. advent - december 18. szombat

15.30: Falukarácsony
Péter apó karácsonya színdarab a
Hagyományőrző csoport
előadásában
16. 30 Negyedik gyertya meggyújtása és
ünnepség a székelykapunál
A Hagyományőrzők ünnepi műsora,
vezetője: Horváth Csabáné
17.00 Szentmise a templomban
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Állativartalanítási akciót hirdetett
az apátfalvi önkormányzat

Falu Program keretében az önkormányzat 1 millió 500 ezer forint támogatást
nyert a felelős állattartás elősegítésére. A program során elhozott állatokat
nem csupán ivartalanítják, hanem veszettség ellen is beoltják őket, valamint
mikrochipet is kapnak. A polgármester
hozzátette: a fő cél az, hogy Apátfalván
Ingyenes kutya- és macskaivartala- csökkenjen a kóbor állatok száma. Szenításra van lehetőségük az apátfalvi- keres Ferenctől megtudtuk: évente áltaaknak.
lában ötven kóbor állatot kell befogniuk
Szekeres Ferenc polgármester a Rádió és elszállítaniuk a település utcáiról. Ez
7-et arról tájékoztatta, hogy a Magyar jelentős anyagi terhet ró az önkormány-

FOCI HÍREK
Edzőt váltott az Apátfalva
Új edzővel folytatja a bajnokságot az Apátfalva megyei élvonalban
szereplő labdarúgó csapata. A klub eddig mind a kilenc bajnoki
meccsét elvesztette, 7 gólt szerzett és 69-et kapott. A klubnál most
megköszönték Erdélyi Mátyás munkáját, aki nyáron vette át a csapat irányítását. A helyét az ifjúsági csapatot irányító Luncz László
veszi át. A csfoci.hu értesülései szerint a
folytatásban a helyi és a fiatal helyi játékosok kaphatnak lehetőséget. Erre a hétvégén, a Szentes ellen már volt is példa,
hiszen két 16 éves játékos is a kezdőcsapatban szerepelt.
Szeri Csaba
Rádió 7
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

zatra. A polgármester kifejtette: a most
meghirdetett akció során 42-45 állat
ivartalanítására adódik lehetőség.

A macska- és kutyatulajdonosok az
apátfalvi polgármester hivatal (0662)
520-040-es telefonszámán kérhetik ezt
az állatorvosi beavatkozást.
Kormos Tamás,
Rádió 7

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)
A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051
Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312
(Dr. Tóth Gábor)

LAKOSSÁGI HIBAB EJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
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Három újszülöttet köszöntöttek Apátfalván
2021. november 5-én három kislányt köszöntött
Apátfalva polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgármestere Kiszely Jánosné. 2021-ben már 6 alkalommal kerülhetett sor a köszöntésekre, eddig
24 baba született és még 7 várható az év végéig.
A kisebb települések fennmaradása érdekében
fontos, hogy a lakosság lélekszáma növekvő tendenciát mutasson. Az újszülöttek 40 ezer forint
készpénzes támogatásban részesültek. Az édesanyának egy csokor virággal és édességgel, míg
az édesapának egy üveg borral kedveskedett az
önkormányzat.
Rácz Doroti Elizabet 2021. augusztus 28-án látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen 3190
grammal és 48 cm-rel Kiss Krisztina és Rácz János
második gyermekeként. Az anyuka megosztotta
velünk, hogy a legnagyobb segítség az apuka. Úgy
gondolja, nem nehéz két kisgyerekkel – bele lehet
rázódni. A kicsi János nagyon várta már, hogy megszülessen a testvére, Doroti. Szereti, simogatja és
játszik vele. Harmadik gyermeket nem szeretnének.
Vidéki Boglárka Szegeden született 2021. március
28-án 3400 grammal és 50 cm-rel Vásáreczki Bianka és Vidéki György gyermekeként. Bianka elmondása szerint nagyon jót alszik este és barátságos az
ismeretlenekkel is. Az apukának két fő feladata van:
a fürdetés és a hordozás, amit Bogi is nagyon élvez.
Sokat sétálnak a hidegebb idő ellenére is. A hozzátáplálást is megkezdték már, kedvence a sütőtök.
Jelenleg 7 hónapos, 70 cm és 7 kg. Boginak két év
múlva szeretnének testvért, reményeik szerint egy
kisfiút.
Galamb Petra 2021. augusztus 21-én Szegeden
született 3850 grammal és 51 cm-rel Karai Georgina és Galamb Tamás első közös gyermekeként.
Az anyuka elmondása szerint Tamás a legnagyobb
segítség számára. Az első 7 hét volt a legnehezebb,
hiszen hasfájós volt a kicsi Petra. Mindennap elmennek sétálni, próbálják kihasználni a jóidőt. Ha
Petra nagyobb lesz, szeretnének járni a Babusgatóra, ami az Apátfalvi Faluházban zajlik. A látogatás során is tapasztalható volt, hogy nagyon mosolygós és barátságos baba. Újabb kisbabát nem
szeretnének.
Varga Alexandra

Rácz Doroti Elizabet

Vidéki Boglárka

Galamb Petra

