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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

VIII. évfolyam, 10. szám

Jolie Taylor :
Simogasd amíg lehet
Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket
Hisz ők neveltek fel téged
Oly sokat fáradoztak érted
Ne engedd el két kezét
Simogasd meg őszülő fejét
Hisz Te voltál neki a mindenség
Húzd magadhoz megfáradt kezét
Most szeresd amíg lehet,
ma még megteheted
Tőlük kaptad az életet
Ott volt veled, míg lehetett
Keblére szorította kócos fejedet
Mindentől óvott, védelmezett
Tiéd volt szívében a dobbanás
Mosoly voltál az ajakán
Ha ráborulnak a hideg éjszakák
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Soha meg ne bántsd
Szívedben ő legyen a dobbanás
Hisz te érted sírt, oly sok éjszakán
Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket
Ha tudatuk nem a régi már
Te akkor is szeretettel tápláld
Öregedő ráncos kezek
Remegve keresik a szeretetet
Türelemmel kísérd sorsukat,
mert egyszer az életük kettészakad
Akkor már nem tudsz hazamenni
Szülői háznál nem vár már senki
Hiába mondod, hogy szerettelek
Síron túl, már nem hallják meg
Hát most szeresd, amíg él
Öleld magadhoz megfáradt testét
Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket

Apátfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében szeretettel és
tisztelettel köszöntjük az idős és szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából.
Nagyon jó egészséget és boldog nyugdíjas
hétköznapokat kívánunk!
Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és Kedves Családját az

Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály Plébánia
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a

MINDENSZENTEK NAPI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE
Ideje: 2021. november 1. hétfő, 14 óra

Szoborkert
13 Aradi vértanú emlékhelye
I. Világháborús emlékmű
Római katolikus temető
II. Világháborús emlékmű
Magyar és szovjet katonák hősi sírjai
Ünnepi beszédet mond Nándori Gábor települési képviselő
Közreműködik a Borbély András Band, Mátó Mátyás vezényletével
15 óra: Szertartás az elhunytakért
Római katolikus temető, kápolna előtti szabadtéri oltár
Bemutatja Jánosi Szabolcs plébános úr

1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
65. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
RENDEZENDŐ MEGEMLÉKEZÉSRE
Ideje: 2021. október 22. péntek, 14 óra 30 perc
Helye: Szefo épülete előtti útszakasz
(eső esetén a Faluház nagyterme)
PROGRAM:
Köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester
Ünnepi beszéd: Antal Sarolta települési képviselő
Ünnepi műsor: Dózsa György Általános Iskola műsora
Emléktáblák koszorúzása a Szefo épületén
Közreműködnek a Borbély András Band tanulói,
Mátó Mátyás vezényletével.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. szeptember
20-án rendkívüli ülést tartott
 A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvény 11. §-ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet 2021.
szeptember 30. napjáig kell benyújtani a
Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az Önkormányzat
között fennálló, hatályos vagyonkezelési,
illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. kötelezettséget vállalt arra, hogy
a mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelően írásban javaslatot készít az
ellátásért felelősnek a gördülő fejlesztési
terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően az ALFÖLDVÍZ Zrt. elkészítette a
víziközművek 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervében
szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatukat, melyet a képviselőtestület elfogadott.

 Elfogadásra került az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési
év munkaterve.
 Apátfalva Község Önkormányzata a
MFP-KOEB/2021 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése-2021” című projekt
keretében új kisteherautót kíván vásárolni. A testület jóváhagyta a Bíráló Bizottság döntését és elfogadta a Molnár Autóház Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 8.)
árajánlatát.
 Apátfalva Község Önkormányzata
a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszámú „Belterületi csapadék és belvízelvezetés Apátfalva II” című pályázat kapcsán közbeszerzési szakértői feladatokra
jóváhagyta a Bíráló Bizottság döntését és
elfogadta a Maróthy & Perényi Ügyvédi
Iroda (6722 Szeged, Hajnóczy u. 8. fszt.
1.) árajánlatát.

 Az Apátfalvi Faluház bérleti díja és
eszközhasználata felülvizsgálatra került,
 Apátfalva Község Önkormányzata melyet a testület elfogadott. Az aktuáKépviselő-testülete csatlakozni kíván a fel- lis bérleti díjakról és az eszközhasználat
sőoktatásban résztvevő hátrányos szociá- díjairól a Faluház dolgozói tájékoztatást
lis helyzetű hallgatók, illetőleg felsőoktatá- adnak.
si tanulmányokat folytatni kívánó fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica  A faluházban elérhető irodai szolgálFelsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- tatások díjai is felülvizsgálatra kerültek, a
pályázat 2022. évi fordulójához.
képviselő-testület azt változás nélkül fogadta el.
A képviselő-testület 2021. szeptember
28-án tartotta soros ülését
 Az Apátfalvi Szigetház bérleti díjainak felülvizsgálatát elfogadta a képvise A képviselő-testület megtárgyalta és lő-testület. A díjak alakulásáról a szielfogadta a Dózsa György Általános Iskola getház dolgozói tájékoztatást adnak az
2021/2021-es tanévben végzett munkájá- érdeklődőknek.
ról szóló tájékoztatót.
 A képviselő-testület zárt ülés kere Beszámoló hangzott el az Apátfalvi Bí- tén belül tárgyalta meg a szociális igazbic Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es tan- gatással összefüggő, valamint egyéb szeévben végzett munkájáról, melyet a képvi- mélyes adatvédelmet igénylő döntési
selő-testület elfogadott.
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. szeptember
SZÜLETÉS:
09.03.: Gyenge Toma
Édesanyja: Bíró Ágnes
Édesapja: Gyenge József
Apátfalva, Járandó tanya 1.
09.03.: Fürge Imre Zoltán
Édesanyja: Pintér Andrea
Édesapja: Fürge Ádám
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 24.

HALÁLESET:
Takács Andrásné (Szeles Mária)
Apátfalva, Széchenyi utca 128. Élt:
83 évet
Fodor Józsefné (Vizhányó Ilona)
Apátfalva, Délibáb utca 11. Élt: 75
évet
Laczi Istvánné (Tóth Margit)
Apátfalva, Kossuth utca 40. Élt: 73
évet
Majoros Sándorné (Karácsonyi
Piroska) Apátfalva, Maros utca 86.
Élt: 79 évet
Gyenge Mihály Apátfalva, Nagyköz utca 14. Élt 94 évet
Simon Zoltán István Apátfalva,
Nagyköz utca 47. Élt: 68 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Gombkötő Bianka Tímea Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 108. és
Varga Róbert Apátfalva, Nagyköz
utca 8.
Vig Annamária és Bakai Roland
Apátfalva, Nagyköz utca 3.
Kovács Mónika Apátfalva, Templom utca 139. és Kovács Zoltán
Apátfalva, Tavasz utca 14.
Sóki Tamás Keszthely, Schwarz
Dávid utca 32. és Süle Barbara
Apátfalva, Kisköz utca 16.
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Folytatódik a fásítási program
Apátfalván

Az apátfalvi iskolánál, az óvodákban, a
játszótereken és a sportcsarnoknál összesen harminc darab gömb szivarfát ültetett
el az önkormányzat. Szekeres Ferenc polgármester a Rádió 7-et arról tájékoztatta,
hogy sikerrel jártak az Agrárminisztérium
által kiírt pályázaton, így kapták meg ezeket a facsemetéket. Ez a mostani kezdeményezés azért is jó – fogalmazott a polgármester –, mivel egybeesik az apátfalvi
önkormányzat azon akciójával, hogy öt év
alatt ezer fát ültetnek el a községben. Az
utóbbi programot tavaly indították el, akkor 200 csemetét hoztak Apátfalvára, amit
most novemberben újabb 200 követ.
A Maros utcai óvodában Szekeres Ferenc
köszöntőjét követően Évi óvó néni irányításával szép kis műsort adtak a gyerekek,
a jelenlévő szülők és nagyszülők örömére,
majd kíváncsian figyelték, amint az országos fásítási programtól a csemeték mellé
kapott madáretetőt a felnőttek raktak fel
az egyik, persze már évtizedek óta ott álló fa törzsére. A Maros utcai óvodások kis
lapátokkal, gereblyével felszerelkezve ültettek el kis fákat az óvodaudvaron, persze
a felnőttek segítségével. Szekeres Ferenc
polgármester tartotta az előre kiásott gödörben a fákat, a segítő felnőttek vizet öntöttek bele, majd az óvodások kis szerszámaikkal betemették a gödröt, s ezzel el is
ültettek két fát is az apátfalvi óvoda udvarára szeptember 10-én délelőtt. Ugyanide
még két facsemete került. A kicsik ezt követően különböző színű festéket kaptak a

tenyerükre, s azzal készítettek lenyomatot
az óriás papírból vágott fa ágai közé.
Szekeres Ferenctől megtudtuk: a települési fásítási program keretében 2020-ban
kétszáz fát, virágos kőrist és tűzjuhar hozattak Apátfalvára. A fák egy részét a lakosok is igényelhették, hogy a portájuk elé
kerüljön. Novemberben pedig folytatják

a faültetést, akkor szivarfákat kapnak a
helybéliek, hogy azt a házuk elé ültessék, s
az önkormányzat is telepít ezekből a közterületekre. A település fásítási program
egyébként a Start közmunkaprogram része a faluban.
Kormos Tamás (Rádió7)

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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Elkezdődött az apátfalvi piac építése

Nemrégiben megkezdődött az új apátfalvi
piac építése a Kossuth és a Hunyadi utca
sarkán álló üres telken. Az önkormányzat
a település központjában, azaz a Kossuth
utca 63. szám alatti telken már régóta szeretett volna építeni egy zárt termelői piacot. A
munkálatokra még 2015-ben adtak be egy
25 millió forintos támogatási igényt, amelyet azonban elutasítottak. Az önkormányzat nem adta fel, két évvel később újra pályázott, akkor, azaz 2017-ben el is nyerte a
25 millió forintos támogatást. Csakhogy az

építőanyag árak és a munkabérek akkorát
emelkedtek, hogy ennyi pénzből már nem
lehetett megvalósítani a beruházást.
A község így többlettámogatást kért.
Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei
Közgyűlés elnöke és Lázár János országgyűlési képviselő segített és támogatásukkal a kormány arról döntött, hogy 24 millió 341 ezer 439 forint többlettámogatást
biztosít. Az erről szóló határozat május
elején meg is jelent a Magyar Közlönyben. A piacépítésre – ennek köszönhetően

– összesen bruttó 49 millió 359 ezer 879 forint áll a község rendelkezésére.
Az 1091 négyzetméteres telken 104,67
négyzetméter lesz a piactér alapterülete.
A piac biztosítja a helyi termelők számára
a szükséges infrastruktúrát. A fedett piactéren hat rögzített asztalt (standot) helyeznek
ki. Építenek egy ajándék üzlethelyiséget is.
A teljesen akadálymentesített épületben
lesz közösségi vécé és mosdó helyiség is.
A piac üzemeltetése során a helyi termelők
és a helyi termékek kerülnek előtérbe ezzel is elősegítve a település gazdaságának
élénkítését és a lakosság helyben tartását.
A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve munkahelyek teremtését eredményezheti, és
hozzájárul a város-vidék együttműködés
erősítéséhez.
Arra a kérdésünkre, hogy mikor készül el
a piac, Szekeres Ferenc polgármester azt
mondta, hogy a vállalkozónak szerződés
szerint legkésőbb jövő tavaszra kell befejeznie a kivitelezést.
Korom András cikke alapján
www.makohirado.hu

Újabb pályázatot
nyert Apátfalva

Apátfalvánál is próbálkoztak határsértők

Apátfalva Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Felelős
állattartás elősegítése” pályázaton
1.455.669 Ft összegű támogatásban részesült.
A megnyert pályázati pénzt Apátfalva Község Önkormányzata a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra,
a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál
állatorvosi tevékenységet végző Felir azonosítóval rendelkező állatorvos által elvégzett ivartalaníttatásra, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint
transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére
fordíthatja.

A Nagylak Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2021. szeptember 30-án 21 óra 30 perckor 11 határsértőt tartóztattak
fel Apátfalva külterületén. Ellenőrzésük során a csoport tagjai pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, azonban
sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.
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Negyvenen ültek kenuba
Nagylak és Apátfalva között

Az apátfalvi faluháznál kellett gyülekezni szeptember 11-én szombaton reggel 8
órakor a túrára előzetesen jelentkezőknek.
Innen busszal indultak útnak Nagylak felé, hogy a régi határátkelő előtt néhány
száz méterre lekanyarodjon egy poros, a
folyópartra vezető mellékúton. Számtalan
kanyar után megérkeztek a szervező apátfalvi önkormányzat által a helyszínre szállított kenuikhoz.
Itt evezőlapátot ragadtak, mentőmellényt
öltöttek, s eligazítást kaptak Joó Zoltán
túravezetőtől, miszerint hiába alacsony a
Maros vízszintje, azért erős a sodrása, főleg a part mentén. Bár a víz 21 fokos, azért
nem érdemes beleborulni, de ha megtörténik, az sem baj, mert a mentőmellény
mindenkit fenntart a vízen, s gyorsan ki
is mentik onnan a mentőcsónakkal. Az is
elhangzott, hogy Apátfalváig a mederből
kilátszó szigeteken bárki megállhat pihenni, de itt a Körös-Maros élővilága címmel
előadás is hangzik el.
A partról belógó faágakat ne úgy próbáljuk
kikerülni, hogy mindenki azonos irányba
hajol el előlük, mert akkor a csapat tagjai

beleborulnak majd a vízbe! Ha valaki pedig a folyóból be szeretne szállni, azt ne
vegyük fel, mert akkor bűncselekményt
követünk el – hangzott el a jó tanács, utalva arra, hogy ha valaki egy határsértővel
teszi ezt, akkor embercsempészést követ
el. Joó Zoltán arra is felhívta a figyelmet,
hogy Apátfalváig két híd (egy II. világháború óta nem működő vasúti és egy közúti) pillérjei is vannak a folyóban, s azokat
lehetőség szerint mindenki kerülje el.
Ezek után minden csapat felkapott egyegy kenut, s azt kézben lecipelte a partra.
Ott aztán mindenki minden olyan magával hozott tárgyat, élelmiszert és vizespalackot egy műanyag hordóba pakolt, amit
féltett a víztől. Ezek után megkezdődött a
beszállás két parton őrködő katona szeme
láttára, némi segítséggel, egyesével. Volt
olyan csapat, melynek ez könnyedén ment,
de akadt olyan is, mely egyik tagja fészkelődött, a kenu billegni kezdett, a többiek
meg megpróbálták kiegyensúlyozni – sikertelenül. Egy pillanat alatt beborult az
egyébként legfeljebb derékig érő vízbe.
Majd, mintha mi sem történt volna, vis�-

szaszálltak, s immár gyors evezőcsapásokkal indultak útnak. Mire az utolsó felfújható és magántulajdonban lévő gumicsónak is útnak indult, az első néhány kenu
már meg is kerülte a Maros a határ magyar
szakaszán lévő első szigetet.
– Negyvenen regisztráltak a mai túrára
Apátfalváról és Magyarcsanádról de olyan
résztevők is voltak, akik valamilyen módon kötődnek a két településhez – árulta
el érdeklődésünkre Vargáné Nagyfalusi
Ilona, a túra egyik szervezője.
Az Apátfalvára érkező kenusokra még várt
egy nagy kaland, azaz a partraszállás, mely
azért volt izgalmas, mert a gyors sodrású
víz miatt a kenukat csak úgy tudták a partról könnyedén elkapni, ha azok némileg
túlhaladtak a kikötőn.
Aki végül megérkezett a szárazföldre, azt
az apátfalvi önkormányzat ebédre látta
vendégül. A kenutúra és az ebéd a résztvevők számára ingyenes volt.
Korom András (www.makohirado.hu)
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6. Gasztronómiai Fesztivál
A gasztronómiai érdeklődés több éve
megmutatkozik Apátfalva lakosságának
körében, hiszen az értéktárában is számos finom, speciális helyi étel van. 2021.
szeptember 4-én szombaton 15 órai kezdettel 6. alkalommal került megrendezésre a Gasztronómiai Fesztivál, mint a helyi
identitást erősítő szabadidős program. A
rendezvényen összesen 15 féle ételt, süteményt és készételt lehetett kóstolni. Ebből
6 standon, 8 mobilkemencében sültek a finomságok: túrós béles, kakaós kalács, kőttes, vízen kelt kifli, meggyes pite, palacsinta. Továbbá több bográcsban főttek a pörköltek: marha, disznó, birka, kakas, pacal.
A rendezvényen mindig együttműködünk
a kisebbségi önkormányzatokkal is, ez
idén sem volt másképp. Ők hagyományos
nemzetiségi ételeikkel, paradicsomos káposztával és csorbalevessel készültek. Az
előző évekhez képest újdonság volt, hogy
első alkalommal hívtuk meg Magyarcsanád települést, akik gulyással készültek.
A regisztráció, a polgármesteri köszöntő
után volt a „Kérdezz – felelek szakácsokkal”
című riportműsor, amikor is mikrofonnal
a kezünkben végigjártuk a 15 helyszínt és
interjút készítettünk minden főzős közösséggel, akik bemutatkozhattak a látogatóknak és elmondhatták az általuk főzött
étel praktikáit. A recepteket is kitettük,
lehetett vinni belőle haza. A gyerekek és
kisgyermekes családok számára kézműves
foglalkozásokkal, csillámtetoválással és
arcfestéssel készültünk önkéntesek segít-

ségével (Simon Mihályné, Szalma Mária, Popányné Vaszkó Ágnes). A közép és
idősebb korosztály Luigi, valamint a Maros Band koncertjét nézhette, hallgathatta
meg.
A rendezvényen nagyon sokan megfordultak Apátfalváról és Magyarcsanádról
is kicsik, nagyok, öregek, fiatalok egyaránt. Ennek nagyon örültünk. Reméljük,
hogy az elkövetkező években is teret adhatunk ennek a több generációt felölelő
eseménynek.
Palacsinta: Bajusz Andrásné, Csonka Jánosné, Csala Istvánné, Bíró Rita
Kőttes: Fekete Antalné, Sóki Józsefné, Takács Mihályné
Kakaós kalács: Kakas Istvánné, Vajda
Lászlóné
Vízen kelt: Kerekes Jánosné, Tóth Jánosné,
Csikota Józsefné
Meggyes pite: Kardosné Dancsi Katalin,
Kiszely Jánosné
Túrós béles: Veréb Józsefné, Veréb Anett
Disznópörkölt: Ludányi István
Marhapörkölt: Tóth Tamás
Birkapörkölt: Langó Mátyás
Kakaspörkölt: Darócz Károly
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat: paradicsomos káposzta, marhapörkölt, pacal:
Károly János, Kisalbert Tibor
Román Nemzetiségi Önkormányzat: csorbaleves: Füvesiné Varga Anikó, Köteles
Florentina
A kemencéket fűtötte: Kiszely János, Vajda László

Köszönjük mind a 15 csapatnak és a segítőknek a finomságok elkészítését! Jövőre is
számítunk mindenkire!
Faluház dolgozói
Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a lakosoknak, akik időt, fáradságot
nem kímélve hozzájárultak a programok
megvalósításához és a bográcsok, üstök,
kemencék és tűzhelyek mellett szorgoskodtak, vagy a kézműves foglalkozásokat vezették. Szeretném megköszönni
a Váll-ker Kft.-nek a kemencéket, hiszen
minden évben nagyon nagy segítséget jelentenek az Önkormányzatnak a fesztivál
lebonyolításához.
Azért, hogy rendezvényünket gondtalanul meg tudtuk valósítani, az Apátfalváért Alapítvány sikeresen pályázott, közel
1 millió Ft értékben. Köszönjük Kiszely
Jánosné elnök asszonynak az alapítvány
támogatását. A „Helyi Közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” elnevezésű TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009
projekt is hozzájárult a rendezvény sikeres
megvalósításához.
A gasztronómiai naphoz az értékteremtő közfoglalkoztatási programok is nagy
mértékben hozzájárultak, hiszen a felhasznált húsok azt bizonyítják, a közfoglalkoztatás keretében is lehet jót, s jól teremteni.
Szekeres Ferenc
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.”
A jól megérdemelt nyári szünet után, szeptember 1-én elkezdődött a Dózsa György
Általános Iskolában a 2021/2022-es tanév.
Új ének-zene szakos kollégát köszönthetünk, Bedő Boglárka Éva személyében. A
tanárnő fogja tanítani az összes évfolyamban az ének-zene, és a szolfézs órákat, illetve tanulószobákat és napköziket. Jó és
eredményes munkát kívánunk neki!
Fecsketábor
Augusztusban megérkeztek iskolánkba
a kis fecskék. Így hívjuk mi a leendő kis
elsőseinket. Augusztus 29-én a Szilvásiné
Gyuricsek Mária és Tóth-Restás Marianna
tanító nénik, megtartották a hagyományos
fecsketábort. A leendő kis tanulók egész
délelőtt játékos programok keretében ismerkedhettek meg a tantónénikkel. Kézműveskedéssel, beszélgetéssel, énekléssel
és más szórakoztató feladattal foglalkoztak
az együtt töltött idő alatt. A gyerekek és a
tanítók számíthattak az óvó nénik segítségére is, hiszen ők is részt vettek a játékos
ismerkedésen. Köszönjük a segítséget a
Faluház dolgozóinak!
Kirándulás

Még ebben a hónapban két fantasztikus kiránduláson vehettek rész iskolánk tanulói.
A kisebbek Poroszlón, míg a nagyobbak
Esztergomban és környékén tölthettek el
három tartalmas napot. Apátfalva Község
Önkormányzata EFOP pályázat keretében
tudta biztosítani az ingyenes táboroztatást.
A felsősök sok izgalmas programban vehettek részt. Többek között rövid túrát tettek Piliscsabán, meglátogatták a Nagy-kopasz hegyet, ami a Budai-hegység legmagasabb hegye. Felmerészkedtek a Dévényi
kilátóba és látogatást tettek Esztergomba,
ahol megnézték a város nevezetességeit.
Elsétáltak a Bazilikához, a Vármúzeumba
és s Babits házhoz.
Sok időt töltöttek a természetben, egész
napos programot töltöttek a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkban, ahol részt vettek bunkertúrán és gyógynövénykeresésen. Meglátogatták a csodálatos Visegrádot, ahol
sétát tettek a Fellegvárban, és egy hajókiránduláson megcsodálhatták a Duna-kanyar természeti szépségeit.
Az alsósok Hortobágy, Poroszló és Abádszalók nevezetességeit látogatták meg.
„11 óra felé érkeztünk meg az Ökocentrumba, ahol túravezetőnk már várt. Rövid köszöntő után ismertette a programokat. Első
állomásként egy 12 perces 3D-s természetfilmet nézhettünk meg a Tisza-tóról. Test-

közelből átélhettük, milyen arcát mutatja
a Tisza-tó különböző évszakokban. Rövid
séta után Európa legnagyobb édesvízi akváriumába sétáltunk be. Mintha a víz alatt
sétáltunk volna. Olvastunk különleges halfajokról, a vidrák víz alatti életébe bepillantottunk. Voltak a gyerekeknek előzetes
ismereteik környezetismeret órán tanultakról, melyeket most rengeteg új ismerettel és
testközeli élménnyel tettünk színesebbé. Jó
volt látni, hogy mennyire nyitottak voltak
az új ismeretek iránt. Több olyan halfajt
is láthattak, melyet előtte nem. Az akváriumból kiérve felmentünk a legfelső szintre, a kilátóba. Itt az egész Tisza-tó tárult
elénk, Poroszló település, valamint a Bükk
és a Mátra vonulatai. Éjszakai erdő címmel
egy kiállítást is megnéztünk, ahol Magyarország hüllőit és kétéltűit láthattuk. A sok
új ismerettel gazdagodva ebéd előtt egy vízi játszótéren játszottak egyet a gyerekek. A
gyerekekkel közösen a Kormorán étteremben egy ízletes ebédet fogyaszthattunk el.
A szállást ezek után 14 után picivel elfoglaltuk. Kipakoltunk, szobákat elfoglaltuk és
szabadon játszhattak a gyerekek. Elindultunk az egyik kikötő irányába, ahol már
várták kis csapatunkat csónakokkal. A három nap egyik legélvezetesebb programjához érkeztünk. Vízre szálltunk és több mint
egy órán keresztül fedeztük fel a tó növény-
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tanultakat most élőben is megcsodálhattuk. Láttunk tőkés récét, bakcsót, kormoránt, sirályt, selyemgémeket. Elhaladnak
gyékényes és nádas partszakaszok mellett
és betekintést nyertünk a szigeteken kialakult ártéri erdők sokszínű növényvilágába.
Nagy kiterjedésű sulyom mezőkben gyönyörködhettünk, miközben megtekintettük
a Poroszlói medence víztükrét. Szót ejtettünk a víz védelemről, a Tisza-tó szabályzásáról. Esti programként közösen bográcsban vacsorát készítettünk, jót játszottunk a
gyerekekkel. Élményekkel és új ismeretekkel
teli napunk volt. Nagyon sok fotót, videót
készítettünk, melyet oktatásom során én is
be fogok építeni.”

és állatvilágát. Először egy nádasokkal és
más vízinövényekkel szegélyezett csatornán,
majd a túra második felében parti horgászokkal és sokszínű madárvilággal teli nyílt
vízfelülettel találkozhattunk. Jól képzett hajósaink mindent megmutattak, elmeséltek
a gyerekeknek. Végigbeszélgettük az egész
utat. A környezetismeretből a Vizek és vízpartok növény és állatvilága témakörben

Tóth-Restás Marianna
Futóverseny
Iskolánk felsős tanulói 7. éve vehettek részt
a szeptember 18-án, Földeákon megrendezett Maratoni váltófutáson. A tanulók
már nagyon várták az eseményt. Joó Gabriella és Molnár Tiborné tanárnők kíséretében lelkes csapat érkezett meg a versenyre. Körülbelül 200 induló állhatott rajthoz,
akik a környező településekről érkeztek.

9
66 kört kellett a versenyzőknek megtenniük, ami egy kicsit több, mint 42 km. Az idő
is a versenyzők mellé állt, hiszen száz ágra
sütött a nap. Iskolánk tanulói remekül teljesítettek, hiszen a 3. helyezést tudhatták
magukénak. Gratulálunk nekik! Jutalmuk
egy-egy bronzérem volt. Köszönjük a segítséget az apátfalvi önkormányzatnak, a
szülőknek, és a földeáki önkormányzatnak, hiszen ismét egy verseny volt, remek
szervezéssel elegyítve.
A csapat tagjai: Szecskó Ádám, Tóth Evelin, Restás Vivien, Baka Viktória, Langó
Richárd, Lestyán Klaudia, Cserepes Barbara, Sóki Attila, Mátó Amarilla, Szalamia
Tünde, Szabados Angelika, Bárnai Mercédesz, Popány Dávid, Antal Balázs, Kovács
Gergő, Kóczi Zoltán, Ferenczi Zsolt, Ferenczi Attila, Jani Martin
Faültetés
Újabb fákkal bővült az iskolaudvar. Köszönjük az apátfalvi önkormányzatnak,
hogy gondoltak ránk, és biztosítottak számunkra fákat, hogy azokkal díszítsük iskolánk környezetét.
Simon Hajnalka
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 Minden hét kedd délelőttjén Babusgató foglalkozást tartott 0-3 éves korú gyerkőcöknek Tariné Tóth Hajnalka. A foglalkozások különlegessége, hogy a népi
gyermekmondókákat citeraszóval kíséri.
A foglalkozások anyagi feltételeit Apátfalva Község Önkormányzata biztosítja.
 Heti rendszerességgel próbál a Kerekes Márton Népdalkör és citerazenekar,
a Hagyományőrző csoport és a horgoló
szakkör.
 2021. szeptember 8-án a Dózsa György
Általános Iskola 6. osztályos tanulói hon
és népismeret óra keretében a faluházban
interaktív foglalkozáson vettek részt. A téma Apátfalva kulturális és építészeti értékei, a helyi néphagyományok voltak.
 2021. szeptember 11-én Kenutúrát
szerveztünk a Maroson. Idősek és fiatalok
nagy örömmel szálltak be a kenukba. Bár
a víz kissé hűvös volt, a napsütés feledtette
ezt. A túra különlegessége volt, hogy Joó
Zoltán az egyik szigeten előadást tartott a
Maros élővilágáról. A résztvevők három
óra alatt csorogtak le Nagylaktól Apátfalváig. Apátfalva Község Önkormányzata
minden résztvevőt meghívott egy marhapörköltre és közös beszélgetésre.
 2021. szeptember 14-én délután a
Mozgáskorlátozott csoport foglalkozásán
Parasztolimpián vettek részt. Gyerekkorában már mindenki jól begyakorolta az
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olimpia versenyszámait, mint gombzúgatás, tekézés, csutkavár építés, tojásroppantás, rongylabdadobás. Három hölgy és
három férfi olimpikont hirdettünk ki, akik
érmeket is kaptak.

hídhoz és megtekintették a falu főterét is.
A falu népművészetéről Vargáné Nagyfalusi Ilona tartott előadást, majd két tepsi
kőttest sütöttünk együtt a vendégekkel,
hogy megismerjék a helyi ízeket. A faluházban Kakas Istvánnétól kézműves fog 2021. szeptember 17-én péntek dél- lalkozás keretében megtanulták a csuhéután az Ifjúsági Önkormányzat tagjai tar- virág és angyalka készítését.
tottak nyárzáró bulit a faluház udvarán.
Késő éjszakáig tartott a szalonnasütés.
 Még aznap délután vette kezdetét a
„Kultúrházak éjjel-nappal” programsoro 2021. szeptember 18-án Magyarcsa- zat, melybe Apátfalva is bekapcsolódott.
nádon a Falunap keretében az ünnepi Péntek délután szalonnát sütöttünk a falutestületi ülés után nyílt meg Veréb József ház udvarán. A zsíros kenyérhez és a sült
apátfalvi amatőr festő kiállítása. A ma- szalonnához a közfoglalkoztatásban tergyarcsanádi Művelődési ház nagytermét melt paprikát ettünk és jókat beszélgetünk.
megtöltötték a téli-nyári természetet, Ma- Igen kellemes, vidám társaság gyűlt össze.
ros-partot, virágcsendéleteket ábrázo- Szombat délelőtt kézműves foglalkozást
ló képek. Gratulálunk Veréb Józsefnek a tartottunk a gyerekeknek. Őszi koszorúszínvonalas alkotásokhoz!
kat, lakásdíszeket, tökfigurákat készíthettek az érdeklődők. Nagy örömünkre több
 2021. szeptember 21-én a Dózsa elszármazott fiatal részt vett nagyszüleivel.
György Általános Iskola 2. osztályos tanulói ismerkedtek a könyvtárral rendhagyó Tagtoborzó
óra keretében.
A Kakas Istvánné által vezetett horgoló
 Ugyanezen a napon a falugazdász tar- szakkör minden szerdán 17-19 óráig tarttott ingyenes tájékoztató előadást a helyi ja foglalkozásait a faluházban. Szeretettel
gazdáknak az aszálykár bejelentéséről, a várnak új tagokat, akik kötni, hímezni,
különböző támogatásokról, és pályázatok- horgolni szeretnének. Akár már régebben
ról, talajmintavételről.
elkezdett hímzéseken, pulóvereken is lehet dolgozni a foglalkozásokon.
 2021. szeptember 24-én Szegedről érkeztek vendégek a Faluházba. Először a A Kerekes Márton Népdalkör és CiteraKék házat tekintették meg, majd Paku Jó- zenekar is új tagokat keres. Szeretettel
zsef lovaskocsis túrára vitte őket a rombolt várnak kortól függetlenül énekelni szerető férfiakat és nőket. A csoport keres citerázni tudó tagokat is. Ha szeretne egy
baráti közösséghez tartozni, mely a népdalok, népzene megőrzésén munkálkodik
és megyeszerte elismert, jöjjön közénk! A
próbák szerdán 18 órától vannak. Szakkörvezető Tariné Tóth Hajnalka.
Faluház dolgozói
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BÍBIC OVIS HÍREK
Nyertes pályázatunk
A Közlekedj biztonságosan! c. Generali a Biztonságért Alapítvány
által meghirdetett intézményi pályázaton tárgyi eszközöket nyert
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde.
A tárgyi eszközök elosztásra kerültek óvodáinkban, bölcsődénkben. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a futóbicikliket
és a rollereket.
Köszönjük a lehetőséget a Generali Biztosító Zrt.-nek.
Luczó Anikó
intézményvezető

Felajánlást kapott az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Luncz László egyéni vállalkozótól felajánlást kapott az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsőde. Sok-sok, gyönyörű színű akrilfestéket
juttatott el intézményünkbe Luncz László.
A Katica csoportba járó középső-nagy csoportos gyermekek már
vizuális tevékenység keretében ki is próbálták a szebbnél-szebb,

élénk, csillogó színeket. Őszi faleveleket festettek, melyekkel csoportszobájukat díszítették.
Hálásan köszönjük Luncz Lászlónak az önzetlen ajándékát.
Luczó Anikó
intézményvezető
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LEZÁRULTAK A TÁBOROK
A nyári táborok az EFOP-1.5.3.-16
-2017-00025 számú pályázat keretein belül valósultak meg, amelyeknek
a megvalósító szervezete: Apátfalva
Község Önkormányzata.

SPORT TÁBOR
A sport tábor volt a legnagyobb létszámú
tábor, amely ezen a nyáron lezajlott. Minden napot a legfontosabbal a bemelegítéssel kezdték. Reggeli után játékos feladatok,
illetve szabadfoglalkozás volt. A délutánok
folyamán nemcsak a kézilabda alapjait sajátították el a gyerekek, hanem a futball
szabályait is.
Kedd délelőtt kilátogattak a Hinkó-tanyára, ahol sok szép állatot láthattak és meg
is simogathatták őket. Az önkormányzat
biztosította az utazáshoz szükséges buszt
és egy szép délelőttöt tölthettek el. A tábor
a sportra épült, ezért a legtöbb időt ezzel
töltötték, amit a gyerekek is élveztek.
Táborvezető: Bárnainé Restás Adrienn
2021. augusztus hónapban EFOP-3.9.2.16-2017-00028 számú pályázat keretein
belül valósultak meg azok az ottalvós nyári táborok, amelyeknek a helyszíne nem
Apátfalva volt.

POROSZLÓ

mely a természetismeret téma köré szerveződött. Először az Ökocentrumot nézAz apátfalvi gyerekek 2021. augusztus 24- tük meg. Első állomásként egy 12 perces
26-ig Poroszlón és környékén táboroztak, 3D-s természetfilmet nézhettünk meg a

Tisza-tóról. Rövid séta után Európa legnagyobb édesvízi akváriumába sétáltunk be.
A kilátóból az egész Tisza-tó tárult elénk,
Poroszló település, valamint a Bükk és a
Mátra vonulatai. Éjszakai erdő címmel egy
kiállítást is megnéztünk, ahol Magyarország hüllőit és kétéltűit láthattuk. A tábor második napján kellemes napsütésre
ébredtünk, a gyerekek izgatottan várták a
hortobágyi kirándulást. A község melletti
Látogatóközpontba érve először a Hortobágyi Kilenclyukú hidat és környékét tekintettük meg. Ezután a Madárkórházhoz
sétáltunk, ahol egy látványos kiállítást
tekintettünk meg a négy évszak és a madármentés témában. A kiállítóteremből
a látványkórházba jutottunk, ahol a gyerekek végignézhették néhány állat orvosi
kezelését egy üvegfalon keresztül. A har-
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célunk a Vármúzeum és a Bazilika megtekintése volt. Második nap programjai
9 órakor kezdődtek. Busszal indultunk el
a Strázsa-hegyre. Majd bunkertúrán vettünk részt. Bejártuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik tanösvényét, amely alatt
szakértő kísérőnk ismertette az érdekességeket. Nagyon sokat tanulhattunk a növényekről, gyógynövényekről és a mészkőhegység keletkezéséről. Délután a vadon
élő állatokról hallgattunk előadást, állatbőröket nézhettünk meg.
Az utolsó napon Visegrádra érkeztünk
meg. Itt több program várt ránk: Fellegvár,
Vármúzeum kiállítás, Bobozás, Hajókázás.
A megérkezés után a gyerekek sok új élménnyel gazdagodva szálltak le a buszról.
Kísérő pedagógusok: Molnár Tiborné, Joó
Gabriella Zsuzsanna, Veréb Anett, Tóth
László.
Varga Alexandra

madik napon Kiskörére utaztunk, ahol
megtekintettük a vízlépcsőt és hallépcsőt.
Innen az Abádszalóki Babamúzeumba
mentünk, ahol egy élvezetes tárlatvezetésen vehettünk részt. Délután Szolnok volt
az úticélunk, ahol a Reptár nevű repülőmúzeumot néztük meg. A legélvezetesebb
a 4D filmvetítés volt. A napi programok a
gyerekek számára maradandó élményt jelentettek és jól szolgáltak az iskola pedagógiai programjában szereplő környezeti
neveléssel.
Kísérő pedagógusok: Tóth-Restás Marianna, Magyarné Sebők Mária, Mátó Lajos,
Mátóné Sóki Bernadett.

ESZTERGOM
2021. augusztus 24.-én útra keltünk Esztergom felé. Az első megálló Piliscsaba
volt. Az alföldi tájhoz szokott gyerekeknek
szemet gyönyörködtető látványt nyújtott
a hegyvidék. A tanulók most saját szemükkel is megnézhették azokat a hegyeket, amelyekről földrajz órán tanultak.
Megálltunk még egy rövid időre a Tinnye
és Piliscsaba között található Üvegtigris
büfénél, amely a Garancsi-tó partján áll.
Megérkezés után városnézésre indultunk,
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AZ IDŐS- ÉS SZÉPKORÚAKRA
EMLÉKEZTÜNK

– hangsúlyozta Apátfalva polgármestere.
Herczegné Jáksó Anita, az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ősi
kultúrákban az időseket nem azért tisztelték, mert kiérdemelték a fáradtságos
életükkel, nem abból a józan előrelátásból,
hogy: „egyszer majd én is öreg leszek”, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb
volt, a szellem nyitottabb, s az idős ember
óriási élettapasztalatával olyan értékeket
Mintegy kettőszáz idős- és szépkorú jelenített meg, amely a fiatalok számára más, ha itt vagy… dalával az idősek napján
vett részt 2021. október 2-án, az Apát- fontos volt – hangsúlyozta.
megjelent apátfalvi szépkorúakat, hogy a
falvi Szociális Alapszolgáltatási KözKét szál piros rózsa című szám után már
pont és Apátfalva Község ÖnkormányRózsás Vikivel énekeljen duettet, s szórazata által a helyi faluházban szervezett
koztassa a magát szemmel láthatóan egyre
idősek napi ünnepségén.
boldogabban érző közönséget. A meghívott
Köszöntötték Apátfalva két legidősebb
előadók a műsorukban számos slágert adpolgárát – Gulyás Jenőnét, aki 1923. októtak elő, az ismert dalokba a meghívott idősber 19-én született, a lakcíme Kereszt utca
korú vendégeink is szívesen becsatlakoztak.
77. és Mátó Pál Andrást, aki 1926. auguszEzt követően szolgálták fel a marhapörköltus 3-án született és a Kossuth Lajos u. 37.
tet. – Az ünnepségre a vacsorát az óvoda
szám alatt lakik. Sajnos nem tudtak jelen
konyháján Gyenge Attila főzte.
lenni az ünnepségünkön. Szekeres Ferenc
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási
polgármester a köszöntőjében így fogal- Ezt követően adott műsort a Kerekes Már- Központ, valamint Apátfalva Község Önmazott: – Mindig voltak életerős, tenni vá- ton Népdalkör és Citerazenekar, majd kormányzatának nevében köszönöm mingyó emberek, de a mai idősek generáció- vezetőjük Tariné Tóth Hajnalka dél-alföl- denkinek az odaadó, áldozatos munkáját,
ra – talán az egész nemzedékre – jellem- di népdalcsokorral örvendeztette meg a akik e csodás nap megvalósításában részt
ző ez… Tudni kell, hogy a világ önökkel közönséget.
vettek.
apáink, nagyapáink életével, munkásságá- Őket követte a két sztárfellépő Poór Péter
val kezdődött. Önök építették számunkra és Rózsás Viki.
azt a jelent, amelyben a mi generációnk – Valamikor régen már jártam itt és énekelmár egy újabb nemzedék jövőjén mun- tem, persze erre csak férfitársaim emlékezkálkodik… Megöregedni nem szégyen, hetnek, mert a hölgyek még nem éltek akazt ki kell érdemelni… Jól tudjuk, Önök kor – bókolt a községnek Poór Péter, miunélkül nem lehetnénk azok, akik vagyunk tán elénekelte s tapsra fakasztotta Minden

Szekeres
Ferenc
polgármester
és
Herczegné Jáksó Anita október 1-lén pénteken, otthonában köszöntötte az Idősek
Világnapja alkalmából Gulyás Jenőnét,
Apátfalva legidősebb női lakosát, aki 1923.
október 19-én született.
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Újjászületett az Egressy-kúria
Kettős funkciót kapott az évtizedeken át
üresen álló és pusztuló egykori Egressykúria Apátfalván. Horváth Iván, a beruházó Alba Növszer Kft. cégvezetője a
Rádió 7-nek arról számolt be, hogy miután az önkormányzattól megvásárolták és
teljesen felújították az 1903-ban épült ingatlant, ide költöztették a cég kereskedelmi képviseletét. Az Apátfalván korábban
kifejlesztett Torda márkajelzésű energiaszeletet fogják itt tárolni, csomagolni, de
emellett kulturális központként is funkcionál a volt kúria. A cégvezető hozzátette: a cég új munkahelyeket is teremtett a
községben.
Kucsora Istvántól, az apátfalvi beruházás
projektirányítójától megtudtuk: a községben téglagyárat működtető Egressy családnak volt az otthona a mostani Széchenyi utcában álló kúria. Az államosítást követően néhány évig az összevont Apátfalva
és Magyarcsanád közös tanácsának a központja volt. A rendszerváltás után az apátfalvi önkormányzat tulajdonába került és
egészen 1992-ig bölcsőde működött a falai
között. Az elmúlt 30 évben semmire sem
használták, így nagyon rossz állapotba ke-

rült. Tizenöt hónapos munka árán sikerült
újból a régi pompájába hozni a több mint
120 éves kúriát.
Cikk: Rádió7 – Kormos Tamás

jekt irányítóinak és természetesen mindenkinek, aki részt vállalt a felújítási munkákban. Elmondhatjuk, hogy a volt kúria
épülete és udvara újra teljes pompájában
uralhatja Apátfalva látképét.
Szekeres Ferenc
polgármester

Szeretném megköszönni Horváth Iván úrnak, az Alba Növszer Kft. tulajdonosának,
Kucsora Istvánnak és családjának, a pro-

Sorsoltak a regionális futsal bajnokságra
Október 25-én rajtol az új idény.
A nagypályás szezon elindultával hamarosan itt a futsal-szezon is: az NB III.-as
szintnek megfelelő regionális futsal bajnokságot idén is a Csongrád-Csanád megyei igazgatóság égisze alatt rendezik meg.
Az idei szezonra 10 csapat nevezett, csütörtökön délelőtt pedig az igazgatóságon
elkészítették a bajnokság sorsolását is.
– Már negyedszer van szerencsénk megrendezni ezt a bajnokságot, évről-évre fejlődött a mezőny, nagy örömmel jelenthetem be, hogy egy kiváló mezőny jött össze
a 2021-22-es idényre. Külön köszöntöm
azt az öt klubot, amely újként csatlakozik
be a küzdelmekbe. Egy tizennyolc fordulós, oda-visszavágós szezont rendezünk,

október 25-én kezdünk, és március 7-én
ér véget az idény. A hónap végéig van lehetősége a csapatoknak arra, hogy jelezzék
a kezdési időpontokat – ismertette a bajnokság tudnivalóit Nógrádi Tibor, Csongrád-Csanád megyei futballigazgató.
Az 1. forduló párosítása:
Dirner-Siland Futsal Club (Kecskemét)–
Atletico Békéscsaba
Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi Pázsit SE
Mórahalom–Apátfalva
Lajosmizse–Deszk
St. Mihály–Tiszaföldvár
cikk: csfoci.hu
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Újjászületés
Dús, nyár-eleji pompájában simult lábunk
alá a kontroll nélkül burjánzó fű. Rovarok döngtek, szálldostak, méltatlankodtak
megzavart nyugalmukban. A telek felett
postagalambok raja sederített kíváncsi
köröket. Megbetegedett gesztenyefák idejekorán megvörösödött levelei zizzentek a
lengedező szélben. A delelőjére hágó Nap
kemenceként tüzelt a felhőtlen égen, számolatlanul szórva sugarait.
Csendben ballagtunk az elhagyott épület felé. Egy kanyar után elénk tárult főbejárata, a darabokra törött, egykor szebb
napokat látott teraszával. Egy korábbi viharban kitépett, hatalmas platánfa törte

szárnycsapásokkal repült ki a törött ablakon át, amikor beléptünk. Később kiderült, hogy nem ő volt az egyetlen lakó: a
hátsó bejárat feletti tetőcske tere denevérek laktanyájaként szolgált.
Törmelék, szemét, levetett iskolabútorok, falból kilógó, szétdarabolt csövek
szomorkodtak a valamikori fény és pompa helyén. A telek hátsó részében, mintha
csak a fű játszott volna óriásdit, hajszálsűrűn, dzsungelt formázva szöktek ég felé a bozótos surjái. Nekünk is alakulnunk
kellett ehhez az őserdőhöz: Indiana Jonesként, machetével a kezünkben vágtunk
utat a padlásfeljáróhoz.

miszlikbe a hajdani széntárolót fedő vasalt betonkérget. Figyelmeztettek minket,
hogy nem tanácsos a bizonytalan tartású,
ingatag lapokon járkálni. Kerestük hát a
biztonság reményével kecsegtető vasgerenda vonalát, remélvén, hogy baj nélkül
bejuthatunk rajta a kúria épületébe.
Odabenn a lassú, de biztos elmúlás
pillanatnyi stációja fogadott minket. Leakasztott, félrelökött ajtószárnyak, megereszkedett, kificamodott ablakok, kitörött üvegek, felszedett parketta-padozat,
málladozó felszínű falak. A nagytermet
egy gyöngybagoly lakta, aki felháborodott

A Nap sugarai vakító foltokban törtek
a padlástérbe, a finoman szállongó por
szemcséi fénypászmákban táncoltak. A
múlt idők égiháborúi a tetőt sem kímélték.
Később, a fának dőlve, homlokát ráncolva, felém fordult Iván barátom.
- Pisti, tudunk vele kezdeni valamit?
Nem volt könnyű választ adnom. A
véleményalkotás mindig felelősséggel jár.
Senkivel nem teheted meg, főleg nem egy
régi, jó baráttal, hogy a reménység csalfa, lápos, lidérces mocsarába csábítod, ha
nem tudod, hol vezet át ösvény azon.
- Sok mindent tudunk vele kezdeni.

Meg is tudjuk menteni.
Az egyezség megköttetett. Az önkormányzat eladta a régi bölcsőde-épületet,
azzal a feltétellel, hogy az eredeti stílusjegyeket megtartva, felújítja az új tulajdonos.
A legnagyobb fejtörést a pinceszint
okozta. Füves-nádas, vízállásos gödör volt,
s gyakorlatilag minden évszakban hordta
a vizet a keleti falra, mint egy megszállott
szivattyú. Kértem egy hetet Ivántól, hogy
tájékozódhassak.
Vasárnap átmentem Mórahalomra, a
havi vásárba. Ott vettem egy katonai gyalogsági ásót. Érdekes és szimbolikus szerszám volt ez, hiszen a mi barátságunk is
erős ásások között szökkent szárba. A kanizsai gyakorlótér agyagos földjébe vagy
éppen a Bakony kietlen, köves gerinceibe
fúrtuk be magunkat, majd’ negyven évvel ezelőtt, amikor fegyverrel szolgáltuk a
Hazát.
Az áldott apátfalvi feketeföldbe sokkal
könnyebben szaladt bele az ásó. Fél nap
sem kellett, s mindent megtaláltam, amit
reméltem fellelni. A szuterén előtti gödörben, jó fél méterrel a pillanatnyi szint alatt
futott az egykori tulajdonosok téglából
kirakott útja. Szélességéből ítélve út volt,
nem egyszerű gyalogjárda. Ráadásul két
sor magasan rakták ki – okkal feltételezhettük, hogy lovaskocsis teherszállításhoz
alakították.
A gödör oldalában, a föld takarásában,
düledezve álltak az egykori támfal megroskadt szakaszai. Az udvaron, a ház előterében, jó arasznyi mélységben, feltárultak
a régi járdák és teraszok téglaburkolatai.
Mindent megtudtunk, már csak erő kellett
hozzá, hogy újrafogalmazzuk a régit.
Az erőt Mihalek Krisztián és Mihalek
Attila kölcsönözte, erre alkalmas célgépével. A finomabb talajegyengetésekhez,
ásásokhoz idősebb és ifjabb Veréb György
szállt be mellénk. Sajnos, a feltárt burkolatok az idők folyamán hepehupásakká váltak, nem hagyhattuk meg azokat. De legalább tudtuk, hogyan lépjünk tovább. Az
épkézláb téglákat összegyűjtöttük, hogy
majd a kialakítandó új burkolatba építsük

2021. október
őket.
Szimultán folyt a bontás és a feltárás, a
rekkenő nyári hőségben, tikkadtan, fáradtan, izzadtan, a végsőkig elcsigázottan tette mindenki a dolgát. Első rettenthetetlen
brigádunk–Czégény Tibi, Sóki Attila, Sóki
Kati, Kerekes Roli, Jani Jóska, Köblös Imre,
Vígh Toncsi és felesége, Ibolya – mediterrán munkarendben kellett, hogy dolgozzon. Ebédtől kora délutánig sziesztát tartottunk, hogy árnyékba húzódhassunk az
égető, gyilkos napsugarak elől.
Egy nap eljutottunk a vadméhek fészkeihez. A nyugalmukban megzavart jószágok még gyilkosabban támadtak ránk,
mint a hőség. Czégény Sanyihoz fordultunk. Nem csalatkoztunk – ő befogta, s
elvitte a munkát lehetetlenné tevő harcos
méheket.
Ez volt az első mozzanat, amikor megtapasztaltuk a jószándékú apátfalviak segítőkészségét. Azután egyre többen érkeztek, kihúzni minket szorult helyzetünkből.
Ludányi Jancsi, Vári Csabi, Szabó Jani, Turi Bandi, Tisza Peti…
Szilágyi Feri, a szomszéd, egyenesen a
brigád ezermesterévé vált.
Dolgoztunk, ahogyan csak bírtunk, s
egyre nőtt a rendetlenség. Ez azonban
nem vette el kedvünket. Akinek volt már
dolga bontással egybekötött építkezéssel,
tudja, hogy a haladás első fázisa a káosz
növekedésében ölt testet.
Végre felvirradt a nap, melyen az első
teherautó begördült a portára, puttonyában egy rakat marosi homokkal. A Kis
Ernő által rendelkezésünkre bocsátott
betonkeverő megkeverhette az első adag
betont, amivel az első talicska, vígan nyikorogva, elindulhatott a szuterén gödrébe
ásott vízelvezető drén árkához.
Megkezdtük végre az építkezést…
A szuterén udvarát alakítottuk ki először. Mint már írtam, legsürgősebb feladatunk a víz visszaszorítása volt. Ha ezt nem
tudjuk kielégítően megoldani, kétséges
az egész felújítás hosszú távú eredménye.
Úgyhogy villámsebesen megépítettük s
vízelvezető rendszert és a víztároló ciszternákat. Ezután megerősítettük a főfal szigetelését. Most már semmi akadálya nem
volt, hogy újraépítsük, eredeti szintjén, a
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téglaburkolatot.
Szélesebbre raktuk, mint hajdan volt –
az egész gödör fenekét leburkoltuk. Azt
terveztük ugyanis, hogy a gödörnek egészen új funkciót is adunk. A keleti és az
északi támfalakat úgy emeljük, lépcsőzetesen, hogy négy szinten adjanak kiülésre
alkalmas helyet. Vagyis nézőteret. Legyen
Apátfalvának egy szabadtéri színháza. Közösségi tere, amit meg lehet majd eleveníteni értelmes, értékes programokkal. Így
kezdődött az Erzsébet Amfiteátrum (Horváth Iván barátom édesanyjáról elnevezve)
kialakítása.
Odafent, a főbejáratnál kiásták az új
terasz alapját. Bujdosó Imre barátunk hagyományosan szakszerű munkájával megszerelte a támfalak és a burkolat betonrétegeinek vasalatát. Három rétegből építettük meg a terasz falazatát, hogy ellenálljon
az idő kihívásainak. A belső, „műszaki fal”
határolja a homoktöméssel kitöltött üreget,
ezt övezi a vasbeton teherhordó fal, amit a
kéménytéglákból rakott díszfal burkol. Isten segedelmével sokáig fog állni, s örömet
adni az utánunk lépkedő generációknak.
A teraszfalat Bucsányi Pista és Szilágyi
Miska húzta fel. A keverőnél ekkor Sóki
Laci barátunk volt a kormányos. Szédületes sebességgel mixelte a betont, alig győztek elhordani tőle a kész anyagot.
Közben megérkeztek az ácsok is. A generál-kivitelezést vállaló cég képviseletében Kisalbert Tibi és Joó Csabi barátunk
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segített koordinálni a most már több helyszínen folyó, elszánt ostrommá váló felújítás mozzanatait. Ekkorra az idő is sürgetett bennünket. A Nap heve alábbhagyott,
a kertek alatt surranó ősz zümmögtette a
kerítés drótjait. Akármikor megnyílhattak
volna az ég csatornái, s igyekezetünket elmoshatták volna a kora őszi esők.
Márki Pista, Kurai Lajos, Gino, Turi,
Bandika és szegény Bock Attila rohanvást
javította a ház fedelét. Macska ügyességével közlekedtek a tetőn, inuk szakadtáig
húzták fel a cseréppel megrakott vödröket.
Mintegy tízezer cserepet kellett ezzel az
ókori lifttel feljuttatnunk a tetőtérbe.
Szállítóink, Szilvási Janó (Fűrész), édesanyja, Ica, a Mihalek testvérek, Czagány
Józsi és Bíró Tóni rendületlenül hordták
a felújításhoz szükséges anyagokat. Nem
lehetett nem észrevenni a megkülönböztetett bánásmódot. A legrövidebb időn belül megoldották az ellátásunkat, soha nem
kellett anyaghiány miatt ácsorognunk.
Visszagondolva ezekre a dolgokra, az a
határozott érzésem támad, hogy nekik is
szívügyük volt ez a felújítás, amibe együtt
feszültünk bele.
Hála a Gondviselésnek, elkészült a tető,
mielőtt az őszbe fordult idő újabb károkat
okozott volna az épületben…
(folyt. köv.)
Kucsora István
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A Román Önkormányzat tevékenységei
Apátfalva község Román Nemzetiségi Önkormányzata 2021. szeptember 4-én
részt vett Apátfalva község önkormányzata által szervezett gasztronómiai napon.
A román konyha egyik legjellegzetesebb
ételét készítettük el, a csorba levest. Körülbelül 300 főnek volt lehetősége megkóstolni, ezzel népszerűsítettük a román
gasztronómiát.
2021. szeptember 18-án Nemzetiségi
Kulturális találkozót szerveztünk Szeged
Város Román Nemzetiségi Önkormányza-

tával közösen. A rendezvényen közel 200an vettek rész. Az elnöki köszöntők után
a Magyarcsanádról érkező tánccsoport
színvonalas műsora következett, ezt követően vacsora. Az est folyamán a Romániából érkező László Ioan és zenekara, illetve
a Hidvégi Band teremtett fergeteges hangulatot. Éjfélkor tombolasorsolás következett. Nagyon örülünk, hogy sokan érkezetek a rendezvényre a határon túlról is,
Pécskáról, Kisperegről és Aradról is. Antal
Péter Pécska város polgármestere is elláto-

gatott a rendezvényünkre. Bízunk benne,
hogy sok rendezvényünk lehet a jövőben
közösen Pécskán, illetve Apátfalván.
Köszönjük a felajánlott támogatásokat!
Nemzetiségi Önkormányzatunk Idősek
Világnapja alkalmából október 2-án tíz
szépkorú tagját is köszöntötte egy jelképes
kis édességcsomaggal.
Füvesiné Varga Anikó
elnök
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Tájékoztatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ismételten lehetőség van díjmentes ortopédiai szűrésre
jelentkezni. A vizsgálatot a Prima-Protetika Kft
munkatársai végzik.

2021. október 8-9-én 8-16 óra között MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS lesz a Sportcsarnok előtti szűrőbuszban. A
szűrőbusz meghibásodása miatt az időpont tervezése bizonytalan volt, ezért a behívó leveleket csak néhány nappal a szűrés előtt fogják megkapni az érintettek. Igy az idő
rövidsége miatt nincs lehetőség időpont-egyeztetésre. A
vizsgálatok érkezési sorrendben fognak megtörténni, ezért
hosszabb várakozási időre lehet számítani. Aki nem kap
behívó levelet, de panasza van, háziorvosi beutalóval is
jelentkezhet.

Vizsgálatra jelentkezni az intézményben személyesen,
valamint telefonon a +36-20/801-50-18-as telefonszámon lehet legkésőbb 2021. október 22. péntekig.

2021. október 9-én 8-15 óráig SZŰRŐVIZSGÁLATOK
lesznek a Sportcsarnokban a plakáton feltüntetettek
szerint.

A vizsgálatra hozni kell a személyes iratokat, TAJ kártyát, – valamint, ha van – közgyógy igazolványt, illetve
korábbi leleteket.

Kérjük, hogy a szűréseken résztvevők hozzák magukkal
behívó levelüket TAJ kártyájukat, valamint használjanak
orrukat-szájukat eltakaró maszkot!

Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető

2021. október 15-én MAMMOGRÁFIAI BICIKLITÚRA lesz pénteken 14 órakor „Kerékpározással
a mellrák ellen” szlogennel megrendezésre kerülő jelképes biciklitúra rendezvénnyel hívjuk fel a
figyelmet a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára.
13:30-tól kezdődik a regisztráció a
Faluház előtt.
Kerékpározók útvonala: Faluház,
Templom u. Kereszt u. Széchenyi
u. Kölcsey u. Templom u. Faluház.
Várjuk az anyukákat babakocsival egy léggömbös sétára,
melynek útvonala Faluház, Hajnal u. Széchenyi u. Hunyadi u. Faluház.
Az útvonalat rózsaszín szalaggal jelöljük ki.
Miután mindenkit regisztráltunk, egy mellrák elleni küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalagot tűzünk ki.
A rendezvényünk résztvevői között ajándékokat, köztük az
önkormányzat által felajánlott 2 db ajándékkosarat sorsolunk ki, miután visszaértek a biciklitúráról. A fődíj egy kerékpár, amely a szűrésen részt vevők között lesz kisorsolva.
Minden szűrésen résztvevőt, szimpatizánst, támogatót
szeretettel várunk.
védőnők

Időpontja: 2021. október 27. szerda.
Helye: Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
(ÖNO 6931 Apátfalva Maros u. 39.)
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Kedves Olvasó!
Ahogyan ősszel a falevelek lehullanak a fáról, és kopár hangulat veszi át a képet, lassan úgy fogynak el az év hónapjai és közelít a tél, és bizony már csak két hónap van
az Egyházi Évből!
Az október az egyik legcsodálatosabb
őszi hónap. Olyan színkavalkádban búcsúzik a természet a téli megnyugvása
felé, hogy a csodálkozásunk közben elfeledkezünk arról, hogy megérkezik az első
dér, az első fagy és a hónap végén már a
temetőben készülünk a halottainkra való
megemlékezésre.
Azért ne gyorsítsuk fel ennyire az idő
múlását.
Október hónapban a rózsafüzér-ájtatosság hónapja. Kérjük a Boldogságos Szűz
pártfogását és közbenjárását a nehéz
napjainkban.
Szüleink idejében rózsafüzért és imádságos könyvet kaptak ajándékul elsőáldozásuk és bérmálkozásuk emlékére. A rózsafüzért mindig nagy szeretettel imádkozták,
és szentolvasót nagy becsben tartották.
Tegyük fel magunknak a kérdést! Van rózsafüzérem és tudom-e imádkozni? Ne feledjük, hogy kezünk tíz ujja mindig segít
abban, hogy a szentolvasót bárhol bármilyen körülmények között el tudjuk végezni.
Az október egyházunkban hagyományosan a rózsafüzér hónapja. Intelemként fogadják el, hogy a rózsafüzér-ájtatosságnak
van egy zárt elmélkedő gondolatmenete,
ezért a szentmise alatt ne keverjük a két
imádkozási módot!
II. János Pál pápa a Vatikáni Rádió hullámain keresztül személyesen imádkozta a
rózsafüzért.
A lourdes-i és a fatimai Mária-jelenések
után újra nagy lendületet kapott a rózsafüzér imádság értéke.
A rózsafüzér imádság titkait imádkozva
végigkísérhetjük és elmélkedhetjük az Úr
Jézus földi életét.
-Örvendetes-Világosság, Fájdalmas és Dicsőséges Rózsafüzért különböztetünk meg.
A rózsafüzérbe iktatott gondolatok „titkok”
egyenként is mély elmélkedésre hívhatják
az imádkozót.

Valljuk be őszintén magunknak, hogy van
olyan alkalom, amikor nem tudunk teljesen összpontosítani, de ne legyünk elkeseredve ilyenkor sem, inkább végezzünk belőle kevesebbet, de legyünk összeszedettek.
Köszönjük az egyházközösségünkben működő rózsafüzér imaközösségnek imájukat és kitartásukat.
A Boldogságos Szűz Mária kegyelme legyen velük életük minden napján!
A rózsafüzér imádkozásának egyszerűsége
segít bennünket a mindennapi élet körülményei között.
Sokszor elgondolkodom azon egyszerű dolgokon, hogy a rózsafüzért sokszor
már csak egy szimbólumnak tekintik. Felakasztják a kocsiba, de a mély mondandója jelen van-e ott, aki ezt felhelyezte.
Sajnos sokan már tetoválási mintaként
hordozzák. Bízom azonban abban, hogy a
lelki értelem is fog párosulni hozzá!
Október hónapban a szentmisék előtt közösen imádkozzuk templomunkban a rózsafüzért. Figyeljünk oda, hogy októberben este a szentmisék már 1700-kor kezdődnek, így a közös ima előtte fél órával.
Este már sötét lesz, amikor megyünk haza,
figyeljünk és vigyázzunk egymásra!
Amikor végignézem egy hosszú hónap ünnepeit, olyan jó érzés fog el, hogy mennyi
szent életű elődről vehetünk példát, és figyeljünk arra, hogy az Ő földi életük is tele
volt megpróbáltatással és súlyos keresztet
hordoztak, de tekintetük a gondoskodó

szerető Krisztusra fókuszált, aki meghalt
értünk a kereszten.
-Szent Őrangyalok ünnepe
A gondos szülő megbízható őrzőt ad gyermeke mellé, ha bizonytalan, veszedelmes
útra indul. Ugyanúgy a mennyei Atya nem
hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül
gyermekeit, kik a földi élet veszedelmes terein vándorolnak, útban az örök élet felé.
-Lisieux-i kis Szent Teréz
Mindössze hoszonnégy éves életével fényes futócsillag volt, halála után földre
szórta rózsáit. Olyan sok csodálatos dolgot fogalmazott meg, most egyet szeretnék
megosztani.
„A kis út a lelki gyermekdedségnek, a bizalomnak és az Istenre való teljes ráhagyatkozásnak útjai …. Meg akarom mondani az
embereknek, hogy csak egyet kell tenniök a
földön: az apró áldozatok virágait kell dobálniok Jézus felé.”
-Assisi Szent Ferenc
Azok közé tartozik a szentek társaságában,
akiről sokat hallottunk. Életéről film is készült, amely ahányszor csak megnézzük
mindig tud újat adni számunkra.
Le tudott mondani a földi élet hív gazdagságáról, hogy a mennyei otthonban örök
gazdagság várja. Legyünk őszinték mi is
ragaszkodunk a földi gazdagsághoz, miközben nehézségekkel küzdő embertársunk ott áll mellettünk segítségre várva.
Legyünk nyitottak és figyelmesek, mert
nagyon nagy örömben lesz részünk!
A madaraknak prédikáló lelkiség hatalmas hősiességet hordoz.
-Szent Olvasó ünnepe – Rózsafüzér
Királynője
Egész hónapban minden elmondott rózsafüzér ezt a szent ünnepet dicsőítí.
-Magyarok Nagyasszonyának ünnepe
XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte az
ünnepet, amikor a magyarság ezer éves
fönnállását ünnepelte s már közel 900 éve
Mária országának vallotta magát, amióta
Szent István az ő országát a Szűzanya oltalmába ajánlotta.
-Avilai Nagy Szent Teréz
Az Egyházban történeti szerephez jutott

2021. október
nők egyik legnagyobbja.
Az Úr az egyszerű apácát meghívta arra
a nagy munkára, hogy megreformálja a
Kármel ősi szerzetét és a katolikus hitéletnek új bensőséget és melegséget adjon.
Mindig
bízott
Isten
gondviselő
szeretetében.
Kármel anyja, írásaival pedig a nagy imádkozók mestere.
-Szent Lukács evangelista
Lukács Pál apostol utitársa volt. Megtérése
előtt pogány orvos volt. Hangvétele miatt
evangéliumát a „szegények evangéliumának” szokták nevezni. Az Apostolok cselekedetei is az ő nevéhez fűződik. Jézus
gyermekkoráról ő ír legrészletesebben, a
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hagyomány szerint Krisztus halála után
Máriától tudta meg a részleteket.
Lukács az orvosok és kórházak, fürdők jeles védőszentje. Hazánkban az ő nevét viseli a budai Lukács-fürdő és kórház, amelyet az irgalmasrend alapított. Mária életét
a négy evangélista közül Lukács mondja el
legrészletesebben.
-Szent II. János Pál pápa
Ő az a szent, akit nem kell bemutatni, hiszen nem olyan régen még ő irányította az
egyházat.
Annyi újat hozott a világ és az egyház életébe, amelyeket csak fokozatosan tudunk
feldolgozni.
Sokan, akik látogatásai során a közelébe
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tudhattuk magunkat érezhettük az Ő csodálatos karizmatikus kisugárzását.
Mindig figyeljünk a hirdetésekre, és adjuk
tovább, hogy tudjuk követni az egyházi
eseményeket!
Az őszi falevelek finoman
szállnak le a földre,
mint az angyalok szárnyai
a vörös és arany árnyalataiban
táncolnak rajtuk a nap sugarai.
Legyenek áldottak a hónap minden
napján!
Dr. Langó Julianna

Fodor András atya köszöntésére az
apátfalvi templomban 2021 búcsúján

Kedves András Atya, kedves Barátunk!
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindazon akkori fiatalok nevében,
akikkel sok szép estét, kirándulást és felejthetetlen órákat töltöttél együtt. Szívünk
és lelkünk mélyén még mindig elevenen
élnek az emlékek. Még érezzük óvó-szerető tekinteted, ami mindig vigyázott ránk.

A mecseki hóvirág, a bükki kirándulások a
természet tiszteletére formált minket. Lenyűgöző elszántsággal és odaadással szépítetted templomunkat és vigyáztál a rád
bízott sok ministránsra. Mi, fiatalok esténként körülálltuk az oltárt, elimádkoztuk a kompletóriumot és szentáldozáshoz
járultunk.

Karácsonykor az éjféli mise előtt műsorral kedveskedtünk a híveknek. Hétfő esténként szeretettel és velünk megtelt a kis
szobád. Mindig egyszerű és alázatos voltál,
vártál minket.
Jézus egyik példabeszédében így tanít:
„Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem
aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei
Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti
náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak
egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik?
Hát a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan
nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon
sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve,
mint egy ezek közül.”
Te is egy szál virág, s egy daloló madár voltál, s vagy ma is, mert mindig az embertársaid boldogulásáért ténykedtél és éltél.
Az elmúlt 50 év zarándokútja aranyozta
be napjaidat és szívedet. Itt vagy nekünk.
Újraélednek az emlékek, s magunk visszük
tovább. Akarjuk, hogy szeretetünk költözzék a szívedbe, segítsen, erőt adjon és kísérjen további utadon békében! Istenünk
áldjon meg és éltessen még nagyon sokáig!
Szeretettel ifjúsági hittanosaid
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ŐSZI FAÜLTETÉSI PROGRAM 2021
Apátfalva Község Önkormányzata őszi fa ültetési programot hirdet.
150 darab szivarfa facsemete igényelhető, amelyet az
önkormányzat ingyenesen biztosít a lakosság részére.
Igényelhető: 2021. november 20-ig a készlet erejéig.
Az igénylés menete és feltételei:
• Egy cím elé maximum 5 db fa igényelhető.
• Az igénylést kérem, jelezzék az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
06/62-520-040-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.

A kép illusztráció.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és • A
 kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal
az állatvédelmi jogszabályok betar- kell tartani.
tásáról.
•A
 z állategészségügyi ellátásról
gondoskodni.
•M
 egakadályozni, hogy az állat
közterületre jusson.
•N
 aponta élelmezni, takarmányozni és
friss vízzel ellátni.
•A
 z állat biztonságos elhelyezkedéséről
gondoskodni.
•A
 z előírt férőhelyet biztosítani.
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet
beültetni.

TILOS:
• 2 016. január 1-től a kutyát tartósan
láncon tartani.
•A
 z állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni.
•A
 z állatot elhagyni.

• Kutya, macska kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/elajándékozni.
Ezeket a kritériumokat az 1998. évi
XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010.
(II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról tartalmazzák. A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek
összege 45.000-150.000 forintig terjedhet! Több szabálysértés esetén az összeg
sokszorozódik. A szabadon kóborló
kutyák főleg gyermekekben keltenek
félelmet, az előírások betartásával a
gyermekekre is vigyázunk.
Apátfalva Község Önkormányzata

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)
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 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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Négy újszülöttet köszöntöttek Apátfalván
2021. szeptember 30-án egy kislányt és három kisfiút köszöntött Apátfalva polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgármestere
Kiszely Jánosné. A kisebb települések fennmaradása érdekében
az az egyik legfontosabb, hogy a lakosságszám gyarapodjon. Az
idei évben húsz baba született és a védőnő elmondása alapján
még tíz születés várható. Az újszülöttek 40 ezer forint készpénzes támogatásban részesültek, a szülőknek virággal, édességgel és
borral kedveskedett az önkormányzat.

Gyenge Toma 2021. szeptember 3-án látta meg a napvilágot Szegeden 3580 grammal és 52 cm-rel Gyenge Ágnes és Gyenge József ötödik gyermekeként. A testvérek: Kristóf (20), Regina (18),
Berni (13) és a kis Józsi (6) nagyon várták Toma érkezését a családba. Az anyuka elmondása szerint minden gyerek egyformán
sokat segít a baba és a ház körüli teendőkben is. Ági megosztotta velünk, hogy Józsi az apuka is aktívan részt vesz az újszülött
körüli tennivalókban. A szülők igyekeznek minden gyereknek
ugyanannyi figyelmet szentelni. Toma igazán jó kisbaba, az éjszaka folyamán csak egyszer kel fel, ha a pocakja tele van, akkor
nincs semmi probléma. Az észrevételek szerint, ha este kiviszik
sétálni, sokkal jobbat alszik az éjjel. Jellemző rá, hogy összerakott
kézzel alszik, ami biztonságérzetet jelent számára. Több babát
nem szeretnének, hiszen mindig is öt gyermeket terveztek.

gyerekek esti fürdetése, de ezenkívül mindenben segít, az anyuka
számára ő a legnagyobb segítség. A testvére Bence (16 hónapos)
az első találkozás óta nagyon szereti, sokat puszilgatja. Az első hét
hét volt a legnehezebb, hiszen Máté hasfájós volt. A szülők igyekeznek kialakítani egy napi rutint így, hogy a két gyerek között
kicsi a korkülönbség. Újabb babát nem szeretnének.

Pásztor Nándor Dénes 2021. augusztus 18-án Szegeden született 3500 grammal és 55 cm-rel Pásztorné Bali Annamária és
Pásztor László második gyermekeként. Lacika (7) a testvére nagyon várta a kicsi Nándi érkezését a családba, gondoskodik róla,
szeretgeti és még a ruháját is kikészíti. A legnagyobb segítséget az
apuka László jelenti. Nándi nagyon jó baba, éjszaka csak kétszer
kel fel eszik, és vissza is alszik. Még nem tudják, hogy újabb kisbabát vállaljanak-e, ez a „jövő zenéje”.

Nadobán Jázmina Hódmezővásárhelyen született 2021. augusztus 14-én 2570 grammal és 47 cm-rel Károlyi Leonetta és Nadobán János első gyermekeként. Az anyuka elmondása szerint az
első hónap rendkívül nehéz volt, hiszen Jázmina hasfájós volt, és
az éjszakát felcserélte a nappallal. A legnagyobb segítség Leonettának a párja, szülei és testvére. Az édesapa csak a fürdetést hagyja az anyukára, minden másban szívesen segít. Jázmina igényli
az odafigyelést, nagyon szeret kézben. A kicsi különösen kedveli
Biró Máté Szegeden született 2021. július 4-én 3770 grammal és azokat a meséket, amikben zene szól, nagyon megnyugtatja őt.
48 cm-rel Korom Aranka és Biró Sándor második gyermekeként. Úgy érzik, egyelőre nem szeretnének újabb babát.
Aranka megosztotta velünk, hogy az apuka Sándor fő feladata a
Varga Alexandra

