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MAKÓ KÁRTYA IGÉNYLÉS
Augusztus 31-én a délelőtt folyamán aláírásra kerültek a felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya nyomtatása
Makó térségi polgármesterekkel a Makó Térségi Kártya be- a helyszínen történik. A kártya igénylése és kiállítása ingyenes.
vezetésére vonatkozó együttműködési megállapodások.
A térségben élő lakosok szeptember 1-től igényelhetik Kedvezmények:
kártyájukat, az igénylőlapot valamennyi makói térségi la– József Attila Múzeum, Skanzen és Espersit-ház – felnőtt
kos háztartásába kikézbesíti az önkormányzat.
belépőjegy 1200 Ft helyett 700 Ft,
További igénylőlapok beszerezhetőek az Apátfalvi Közös
– Hagymatikum Gyógyfürdő – 30%-os jegyárkedvezmény,
Önkormányzati Hivatalban. Az igénylőlap kitöltése után az
– Hagymaház – 10% jegyárkedvezmény a mozijegyárból,
Makói InfoPont-ban (6900 Makó, Széchenyi tér 10.) kerül sor
– Makó Nyár kedvezmény – 10% jegyárkedvezmény,
a kártya kiállítására és személyes átvételére. A kártya kiállítá– Maros Kalandpart – 10% kedvezmény az élményelemekre,
sához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
– Lombkorona sétány – 500 Ft helyett 300 Ft.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. augusztus
6-án rendkívüli ülést tartott

A képviselő-testület 2021. augusztus
31-én ismét rendkívüli ülést tartott

 Megtárgyalta és elfogadta a TOP-2.1.316-CS1-2021-00016 „Belterületi csapadékés belvízelvezetés Apátfalva településen”
pályázat kapcsán a projekt menedzsment
feladatok ellátását.

 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a Dózsa György Általános Iskola
tanulóinak ebéddel történő ellátását. 2021.
szeptember 1. napjától 2022. augusztus
31. napjáig a Magyarcsanádi Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft-t
bízta meg.

 Apátfalva Község Önkormányzata
sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Közterület
karbantartását szolgáló eszközbeszerzése – 2020 című, MFP-KKE/2020” kódszámú pályázaton, melynek keretében
1 db MTZ traktor és tartozékai (1 db
pótkocsi, 1 db talajmaró, 1 db tárcsa)
került beszerzésre a település belterületén található közterületek karbantartására, kezelésére. A pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy a beszerzett
eszközök szükség esetén térítésmentesen rendelkezésre fognak állni Nagylak
és Magyarcsanád települések részére is.
A képviselő-testület ennek megfelelően
elfogadta az ingyenes használatba adási
megállapodást Magyarcsanád és Nagylak Község Önkormányzataival.
 A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002
azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatainak lebonyolítása tárgyában hozott 162/2020.(10.28.) Kt. h.
határozat visszavonásra került. Erre
azért volt szükség mert a Magyar Államkincstárhoz benyújtott többlettforrás igényünk elbírálása elhúzódott,
ezért a kivitelezési munkálatokhoz még
csak most tudnak hozzáfogni. Az SZMI
MÉRNÖKI IRODA Kft. nyilatkozott,
hogy a TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002
kószámú „Apátfalva község piacterének
kialakítása” című projekthez műszaki
ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatukat nem tartják fent, a
szerződéskötéstől elállnak.

 Megtárgyalta és elfogadta a bölcsődei
étkeztetés, óvodai, iskolai diétás étkeztetés biztosítását. 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig az EUREST Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.) biztosítja az
étkeztetést.

szóló javaslatot, a rezsiköltség megállapítását a gyermekétkeztetés és a felnőtt étkeztetés vonatkozásában.
 A képviselő-testület elfogadta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
17/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendeletbe a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés
és diétás étkeztetés 2021. szeptember
1-től alkalmazandó térítési díjai kerültek
beépítésre.
 A képviselő-testület tulajdonosi és közútkezelői, továbbá a közterületen végzendő munkálatokhoz adta hozzájárulását
gázvezeték kiépítéséhez, valamint tervezett öntözővezeték nyomvonalának kiépítési munkáihoz.

 Elfogadta az Óvoda – konyha által biztosított étkeztetés térítési díjak emeléséről

Újabb pályázatot
nyert Apátfalva
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 kisteherautó beszerzését kívánja megvalósítani.
A beszerzett eszköz az önkormányzat alapvető közfeladatának ellátása tekintetében hatékonyabb, gyorsabb munkavégzést, az új kommunális eszköz
(kisteherautó) gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetést tesz lehetővé.
Szekeres Ferenc
polgármester
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AUGUSZTUS 20.
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
ÉS ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE

Augusztus 20-án Magyarország nemzeti
ünnepén Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály plébánia az idei
évben is együtt emlékezett a község lakosságával, Állam- és Egyházalapító Szent István Királyunkra.
A szentmisét Jánosi Szabolcs plébános úr
celebrálta és a prédikációjában az állam és
egyházalapító királyunk tevékenységéről
és hagyatékának jelentőségéről beszélt.
Az istentiszteletet követően a templom
előtt folytatódott az ünnepség. Kiszely Jánosné alpolgármester osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel, aki beszédében
a következőket emelte ki.
„Augusztus 20. Szent István király, az új kenyér napja és a hazaszeretet ünnepe minden magyarnak, bárhol is éljen a földtekén.
Ezen a napon nem csak Szent Istvánnak
tartozunk hálával, akitől a magyarság első törvényeit kapta. Hálásak lehetünk az
utódainak is, akik évszázadok során hozzá méltó módon őrizték, vigyázták nemzetünket, hogy nyelvében, kultúrájában
fennmaradhasson.
A magyarságnak, Magyarországnak addig
van jövője amíg a vezetői a nemzet védelmét, megtartását tartják elsődlegesnek, hiszen több mint ezer éve ez segíti megóvni az

országot. A rendszerváltozás után úgy hihettük, békésebb idők jönnek, ahol nem kell
féltenünk, csak megélnünk a szabadságunkat. Ám az elmúlt években rá kellett jönnünk, új veszélyek, új gyarmatosítók és új
megszállók ütötték fel fejüket nemcsak Magyarország határain, de egész Európában
is. Elődeink harcát ma új időknek új csatáiban kell folytatnunk, méghozzá EGYÜTT,
KÖZÖSEN!
Mi magyarok évszázados csatákban tartóztattuk fel az Európát meghódítani akarókat
a magyar végvárakban a magyar vér által.
Mindennap, amikor megszólal a déli harangszó, emlékezzünk erre alázattal, de
rendületlen szívvel! Hallgassuk a harangszót, amely azt is üzeni nekünk, hogy mi
nem tartozunk Európának, de Európa bizony tartozik nekünk! Lehet, hogy kisebbek
vagyunk, de semmivel sem vagyunk kevésbé
tiszteletre méltók, mint bármely más nemzet – Ezt nem akarják megérteni a liberális
európai vezetők Brüsszelben. Mert ők már
olyan kevert nemzetiségű Európai Egyesült Államokba akarják behajtani a nemzeteket és államaikat, ahol a kereszténység
már nem számít. Ahol már nem lehet tudni,
hogy a gyermek fiúnak, vagy lánynak születik, mert ezt majd később ő eldönti!

Mi magyarok világosan állást foglaltunk
nemzeti élni akarásunkról. Mindez erőt ad
ahhoz, hogy Szent István szellemében a hazáért és megmaradásunkért tovább folytassuk azt a harcot, amelyet eleink a maguk
korában is megküzdöttek.
Ezt üzeni ma Szent István napja minden
magyarnak és minden apátfalvinak!”
A beszédet követően Jánosi Szabolcs plébános úr megáldotta a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret.
Végezetül a megemlékező koszorúk elhelyezésére és a Szózat közös eléneklésére
került sor, és az új kenyérből minden megjelent kapott egy kis kóstolót.
Apátfalva Község Önkormányzata és a
Szent Mihály plébánia nevében szeretnénk megköszönni a megemlékezésen
való részvételt, és külön köszönet a közreműködő személyeknek és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak az ünnep
megvalósításához.
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Befejeződtek az ingyenes
nyári táborok

Apátfalva Község Önkormányzata két
EFOP pályázat segítségével 18 ingyenes nyári tábort szervezett kb. 18 millió
forintból, ahol 320 apátfalvi gyereknek
tudtuk biztosítani az ingyenes táboroztatást. A táborokban a napi három étkezés és a kirándulások is ingyenesek
voltak. A felső tagozatos iskolásokat
többnapos táborba vittük Visegrádra
és Poroszlóra, illetve Hollókőre is indult csoport. Ezeken a táborozásokon
is a buszköltség, a szállás, a programok
és az étkezések szintén ingyenesek voltak. Annak érdekében, hogy a táborban

résztvevő gyermekek tartalmasan töltsék el idejüket, társasjátékokat, sporteszközöket, kreatív eszközöket is vásárolt az apátfalvi önkormányzat részükre.
Nagyon örülünk, hogy a táborokban
a gyerekek jól szórakoztak, élményekkel gyarapodtak, feltöltődtek. A szülők
válláról is próbáltuk a terheket levenni,
hiszen a táborok költsége kb. 18 millió
forint volt, amit pályázatokból tudott
Apátfalva Község Önkormányzata biztosítani, így a szülőknek nem kellett fizetni a gyerekek táboroztatásáért.
Szeretném megköszönni a táborveze-

tők: Keresztúri Dávid, Mátó Réka, Sókiné Törös Évi, Dimovics József, Bárnainé
Restás Adrienn, Csomor Nóra, Csenteri
Andrea, Tóth-Restás Marianna, Magyarné Sebők Mária, Mátó Lajos, Mátóné Sóki Bernadett, Molnár Tiborné, Joó
Gabriella Zsuzsanna, Veréb Anett, Tóth
László és a segítőik áldozatos munkáját,
hiszen nélkülük a táborok lebonyolítása
nem lett volna megoldható.
Szekeres Ferenc
polgármester

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Makói Járási Hivatala
Tisztelt Ügyfeleink!
Apátfalván minden hónap második
szerdáján 13.00 és 15.00 között várja
ügyfeleit a kormányablak busz a Polgármesteri Hivatal előtt (6931 Apátfalva Templom u. 69.).
Következő alkalom:
2021. szeptember 8. (szerda)
13.00–15.00 között
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ennek
keretében fontos célunk, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő ügyfeleink
is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne
kelljen beutazniuk a járásközpontok kormányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási

ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormányablak buszban a
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes
körűen elérhetőek lesznek, ezenfelül pedig további – eddig, valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben. A kormányablak busz
által tehát jelentős mértékben növeljük a
helyben intézhető ügyek számát a kisebb
települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő
7.00–17.00
kedd
8.00–12.00
szerda
8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek
8.00–12.00
dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az
ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE
Ideje: 2021. október 6. szerda, 14.30
Helye: Szoborkert, Aradi vértanúk emléktáblája

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. augusztus

SZÜLETÉS:

Apátfalva, Nagyköz u. 7.

08.05.: Rákóczi Hanna
Édesanyja: ömötör Krisztina
Édesapja: Rákóczi Csaba
Apátfalva, Kereszt u. 41.
08.14.: Nadobán Jázmin
Édesanyja: Károlyi Leonetta
Édesapja: Nadobán János
Apátfalva, Hold u. 2.
08.18.: Kardos Ákos
Édesanyja: Magda Zsófia
Édesapja: Kardos Krisztián
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 3.
08.18.: Pásztor Nándor Dénes
Édesanyja: Bali Annamária
Édesapja: Pásztor László

08.21.: Galamb Petra
Édesanyja: Karai Georgina
Édesapja: Galamb Tamás
Apátfalva, Széchenyi u. 56.
08.28.: Rácz Doroti Elizabet
Édesanyja: Kiss Krisztina
Édesapja: Rácz János
Apátfalva, Maros u. 82.

Borbély József
Apátfalva, Szegfű u. 6. Élt: 43 évet
Bárdos Mária Viktória
Apátfalva, Templom u. 126. Élt: 62 évet
Tóth Imréné (Tóth Ilona)
Apátfalva, Kossuth L. u. 53. Élt: 80 évet

HALÁLESET:

Varga Istvánné (Póta Gyöngyi)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 179. Élt: 60
évet

Kacsova Zsuzsanna
Apátfalva, Maros u. 25. Élt: 68 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Mátó Istvánné (Szigethy Margit
Julianna)
Apátfalva, Kossuth u. 74. Élt: 88 évet

Házasságkötés augusztus hónapban
nem történt!

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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Roma Önkormányzat
Roma önkormányzatunk megvalósította a tervezett négynapos
roma ifjúsági napokat az Apátfalvi Szigetházban. Olyan programokat nyújtottunk, melyek értéket és élményt adtak a gyermekek számára. Több korosztályból tevődött össze a „csapat”, ami
így még színesebbé tette ezt a néhány napot. Célunk volt, hogy a
gyermekek az ifjúsági napok ideje alatt érezzék jól magukat, legyenek lekötve, ne unatkozzanak, ezért próbáltunk minél több
programot, kézműves foglalkozást, sportot, romás sütés-főzést,
kirándulást besűríteni. A programok során mindvégig a jókedv,
a vidámság volt jellemző. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a
gyermekek számára. Az utolsó nap egy kirándulást is szerveztünk a Szegedi Vadasparkba, aminek nagyon örült minden gyermek. A kellemes időben tett kiruccanás során lehetőség kínálkozott az egzotikus állatok megtekintésére is. A legérdekesebbnek a
gyerekek számára a krokodil bizonyult. A nap fénypontja a vidra
show volt. Sokat időztek a tanulók az elefántoknál, a tigriseknél,
zsiráfoknál, és a majmoknál is. A kalandozást minden résztvevő
egy finom vacsorával zárta.

Raffai János
elnök

A Román Önkormányzat augusztusi
tevékenysége

2021. augusztus 14-én nemzetiségi napot tartottunk, melyen
közel 120 fő vett részt. A Pastratorii Traditiei tánccsoport közel
egy órás színvonalas műsort mutatott be, majd vacsorával folytatódott az este. A rendezvényen részt vett Albert János CsongrádCsanád megye Román Önkormányzat elnöke, Birta Júlia Makó
város Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Antal Péter Pécska város polgármestere is. Fontosnak tartjuk a hagyományaink kultúránk megőrzését ápolását. A rendezvényt pályázati
forrásból tudtuk megvalósítani.

Cserkeszőlőre kirándultunk
2021. augusztus 28-án a cserkeszőli fürdőben jártunk. Az útiköltséget és a tagok részére a belépőjének költségét a Román Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.
Füvesiné Varga Anikó
elnök
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Újra benépesült a lőtér

2021. augusztus 21-én ismét íjászok találkozójának adott otthont az apátfalvi lőtér. Négy év kihagyás után, immár
tizenegyedik alkalommal. Ez a sok év
azonban bővelkedett eseményekben.
A lőtéren betemetésre kerültek azok a
kubikgödrök, amikből a lődomb anyaga
lett kitermelve. Sajnos a megtelt tábla sokakat nem hatott meg és tovább hordták
a törmeléküket, szemetüket. Időközben
elkészült a labdarúgó pálya is. A fölösleges föld a lőtér végében lett deponálva. Az
egyre szaporodó törmelék és az épületet,
WC-t ért rongálások hatására az önkormányzattal közösen a terület bekerítése
mellett döntöttünk. Miután felállt a kerítés, megindult a tereprendezés is, hogy az
ingatlan kulturált és használható legyen.
Nagy kihívás volt, mert úgy le volt „ülve”
a föld, hogy csak megelőző altalaj lazítózás (Varga Lackó) után sikerült Emilnek
és kollégáinak felnyesni és elhordania két
nap alatt. Utána jöhetett a Bökény Népe
csapata törmeléket gyűjteni, gereblyézni, finomítani a gép után. Újabb munkák
következtek, fűnyírás, gallyazás, vadrózsa,
akác surjázás. Kérésünket támogatta a falu vezetése, az illemhelyiségek is felújításra
kerültek. Kaptunk anyagot a vakoláshoz és
a tönkretettek helyébe új ajtókeretet. A területen, hogy el lehessen jutni a céltáblákig, kettő lépcsőt is kialakítottunk. Ellenőrző kamerák felszerelése is megtörtént.
Ezen előzmények után megrendeztük a
várt íjfeszítő napot. Ez az esemény az Eu-

rópai Unió támogatásával valósult meg
a „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” TOP-5.3.1-16CS1-2017-00009 pályázat támogatásával.
Annak ellenére, hogy igen régóta nem
szerveztünk íjászversenyt és minden hétvége nyüzsgött a hagyományőrző programoktól, szép számban, közel negyvenen
vállalták a megmérettetést. Jöttek Makóról,
Csanádpalotáról, Szegedről, Dorozsmáról,
sőt Pálmonostoráról is. A legnépesebbnek
a pusztai íj kategória bizonyult, de láthattunk csigás, vadászreflex, barebow és még
igazi szaru íjat is.
A délelőtt folyamán Tamás Mihályné, Tilimpás Mária és Szopka Zoltán, továbbá
Szilvási Mária tartott kézműves foglalkozást az íjászok gyerekeinek, kísérőinek
és a látogatóknak. Sallai Károly vállalta
az íjásztatást az érdeklődők számára. Két

körben lőttük meg a15 célt, az utolsó versenyzők tizenhat óra környékén futottak
be. A nagy harc után jólesett Gyenge Attila finom gulyáslevese. Később jöhettek a
jobbnál jobb sütemények a csapat asszonyainak előadásában. Az eredményhirdetésen Szekeres Ferenc polgármester úr adta át az okleveleket. Az előző évekhez hasonlóan idén is komoly tárgyjutalmakkal
gazdagodtak a legpontosabbak. Kosarak,
szappanok, szőtt textilövek, könyvek, borok, tegezek kerültek átadásra, sokak örömére (ezeket az ajándékokat az egyesület
tagjai alkották!).
A legmagasabb pontszámot elért versenyző egy eredeti stílusban elkészített pattintott kőhegyű nyilat vehetett át (a felvételeken jól látszik, milyen örömet él át egy
íjász amikor ilyen kincshez jut hozzá).
Békével és jókedvvel zártuk az eseményt.
Vendégeink ígérték, hogy jövőre is okvetlen jönnek hozzánk másokat is megnyerve
ennek a „családias programnak”. Az esemény nem jöhetett volna létre Apátfalva
Község Önkormányzata és dolgozói, Polgármester Úr, a Faluház, Bökény Népe
Egyesület és barátai, családtagjai, Faragó
törzs- Íjászparadicsom, Dávid Imre és sok
más segítő, támogató munkája nélkül. Köszönjük! A találkozóról Bálint Ákos által
készített képeket a Bökény Népe Egyesület
Facebook oldalán lehet megnézni.
Szalamia János
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BÍBIC OVIS HÍREK
Államalapítás
ünnepe a Rákóczi
utcai óvodában
Államalapító Szent István szobrunk megtekintésével kezdtük a felkészülést augusztus 20-ra a Rákóczi utcai óvoda gyermekcsoportjával. A nemzeti ünnepünk
meghatározását követően két napon át
ismerkedtek a gyerekek az ide kapcsolódó
hagyományokkal, eseményekkel. A vizuá- készül a kenyér. Az óvodában készült,
lis tevékenységek között szerepelt a Szent nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyekorona színezése és a magyar zászló festé- ret vihettek haza a gyermekek.
se is. Népmese, számos vers, dal, és mondóka mutatta be a legkisebbeknek, hogyan
Antal Eszter óvodapedagógus

Jubileumi jutalom
az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és
Bölcsődében
2021. augusztus 6-án Duma Jánosné óvodapedagógus jubileumi jutalmat vehetett
át Szekeres Ferenc polgármester úrtól, a
negyvenévi közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évei után. Az a 40 év, melyet
Zsuzsika a közoktatásban eltöltött, tanúbizonysága annak, hogy élethivatásának
tekinti a gyermekek nevelését, tanítását.
Zsuzsi óvó néni eddigi munkáját a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben
meghatározott jubileumi jutalom átadásával köszöntük meg.
Intézményünk minden dolgozója nevében
kívánok Zsuzsikának jó egészséget, további munkájához sok sikert!
Luczó Anikó intézményvezető

2021. szeptember
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Nyári feladat a
könyvtárban
Az iskola végén „Nyári feladat” című játékot indítottunk a könyvtárban, melynek
során nemcsak iskolás, hanem ovis gyermekek kölcsönöztek könyvet, majd ahhoz
kapcsolódóan készítettek rajzot, szabadon
választható technikával.
A nyár folyamán összesen hat rajzot kaptunk öt gyermektől, akik korosztályban
vegyesen oszlottak el óvodástól alsó tagozatos kisdiákig.
Szeretnénk megköszönni a szülők segítő részvételét, nélkülük nem sikerült volna! A versenyző gyerekek: Bakai Dóra 4.
osztály, Popány Tímea, Dömötör Gergő 2.
osztály, Márton Maja ballagó óvodás, Koródi Margitka óvodás.

Nyugdíjba vonul
Tornyai Jánosné
óvodapedagógus
Tornyai Jánosné Ani óvó néni 2021. augusztus 23-án ünnepélyesen elköszönt
munkatársaitól és 2022. februárjában
nyugdíjba vonul. Intézményünk minden
dolgozója nevében kívánok Aninak jó
egészséget, nyugdíjas éveihez élhető, emberi jövőt!
Luczó Anikó intézményvezető
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Kedves Olvasó!
Az ajtón kopogást hallunk, akkor kíváncsiak leszünk és megyünk, hogy kinyissuk
ki az aki eljött hozzánk!
Most a szeptember hónap eljöttével az ősz
kopogtat az ajtónknál. Nem is olyan régen
szenvedtünk a hőségtől, és most néhány
napja már hűvösek a reggelek és az esték.
Az őszben ne az elmúlást lássuk meg, hanem azt a csodát, hogy a természet levetkőzi pompázatos ruházatát és felkészül a
téli nyugalomra. A téli nyugalom azonban
elhozza számunkra a lelki csendet és azt a
lehetőséget, hogy figyeljünk a csend szavára. Erről már augusztusban is írtam, de ne
keseredjünk el, ha a csend szavát még nem
hallottuk meg, mert ehhez nagy türelem „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt
és kitartás kell!
87,7)
A jelmondat erősítsen bennünket abban,
Régen nagyon vártam a szeptembert, mert hogy a kongresszus lelki megújulásunkra
a búcsúk egymást követték a környéken. szolgáljon!
Biciklivel mentünk Kövegyre, Magyarcsa- Szeptember 12-én vasárnap a pápai
nádra, hogy utána itthon Apátfalván ün- szentmisének közvetítésébe kapcsolódnepelhessünk, hiszen Szent Mihály havába junk be, akár egyedül vagy szeretteink
léptünk. Ebben az évben a szeptember na- társaságában!
gyon sok lelki élményt kínál a számunkra. Ferenc pápa hozza el azt a kegyelmet, hogy
A magyar egyház életében kiemelkedő Magyarország megújul!
eseményre kerül sor ebben a hónapban.
Olyan csodálatos dolog, hogy Szűz Mária mennyei édesanyánk egész évben féltő
Szeptember 5-12. Budapest
szeretettel kíséri végig az egyházi évet.
Nincs olyan hónap, amelyben ne emlékez52.
Nemzetközi
Eucharisztikus nénk Máriára.
Kongresszus
Szeptember 8-án „Kisboldogasszony”
Nagy lelki kegyelemben részesülnek azok, vagy „Kisasszony” napja
akik személyesen részt tudnak venni a heti
program valamelyikén, vagy a Hősök te- Szűz Mária születésének ünnepe. Mária
rén megrendezett záró szentmisén.
a „hajnali szép csillag”, belőle támad az
Hosszú ideje imádkozunk már, hogy a „igazság napja”, Krisztus.
kongresszus sikeresen megrendezésre ke- Sok templom ezen a napon tartja búcsúrüljön, de az isteni tervben most jött el az ját. Közelünkban Kövegy vagy egy kicsit
idő. Továbbra is imádkozzunk, és ki-ki a távolabb, Máriaradna. Őseink gyalog vánmaga módján szánjon időt arra, hogy a doroltak el erre a kegyhelyre, hogy imádrádió és a televízió segítségével bekapcso- kozzanak Szűz Máriához. Milyen jó lenlódjon az események közvetítésébe.
ne, ha évente mi is egyszer el tudnánk ide
Ne legyünk elkeseredve, hogy csak a tö- zarándokolni!
megtájékoztatás eszközein keresztül le- A kongresszus idejére két Mária ünnep is
szünk az események részesei.
esik, hiszen 12-én Mária nevenapja, amit
csak a magyar egyház ünnepel.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása
335. szept. 14-én szentelték fel azt a fényes
bazilikát, melyet Nagy Konstantin császár feleségének, Szent Ilonának ösztönzésére Jeruzsálemben a Golgotán emeltetett a Szentkereszt tiszteletére. Itt történt
a keresztnek első nyilvános ünneplése és
fölmagasztalása.
A királyhegyesi templom búcsú ünnepe. A templom most felújítás alatt áll, és
még kérdéses a búcsú megünneplésének
időpontja.
Szeptember 21. Szent Máté apostol ünnepe
Máté meghívását elolvashatjuk Márk
evangéliumában (Mk 2, 13-17).
Lévi-Máté apostol és evangélista. Jelen van
végig a Krisztusi úton, és utána hirdette az
evangéliumot az akkori világ különböző
pontjain. Könyvét arámi nyelven írta meg,
a maga anyanyelvén, melyen az Úr Krisztus is hirdette az evangéliumot.
Máté végigkíséri Jézus útját és kifejezésre
juttatja az ószövetségi jövendöléseket –
„Beteljesedett! „
Szeptember 24. Szent Gellér püspök
ünnepe.
Őscsanádon ezen a napon ünneplik a
szentet, aki nem erre a vidékre indult, de
Isten ide vezérelte őt!
Nagyon sok írás született már a szent életű
püspök munkásságáról, de milye csodálatos, hogy 1028 táján Szent István Ajtony
legyőzése után a Tisza-Maros találkozása
vidékén megszervezte számára a marosvári, mai nevén csanádi püspökséget. A
püspök papokat és szerzeteseket gyűjtött
maga mellé és állandóan úton volt és minden idejét arra szánta, hogy a mai CsanádCsongrád megye területén létrehozza és
erősen megalapozza a keresztény jövőt.
Tudjuk vértanú halált halt a magyar népért
és nemzhetért. Őscsanád templomának
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harangszóját mi apátfalviak is gyakran
halljuk. Olyan jó lenne legalább ezen a napon látogatást tenni a Maros túlsó partján
levő ősi településen.
A magyarcsanádi templom védőszentje is
Szernt Gellért. A búcsú szeptember 298én lesz, az ünnepi szentmise délelőtt 10
órakor.
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe.
Szent Mihály, aki János jelenéseiben a
mennyei seregek fejedelmeként angyalaival letaszítja „a nagy sárkányt, az őskígyót,
aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja
az egész világot.” Ugyanakkor a halottak
szószólója, ő vezeti a lelkeket a mennyekbe. Régen azt mondták Szent Mihály lován vitték ki a halottakat a temetőbe. A két
fő angyal Mihály és Gábor zománcképe
megtalálható a szent korona alsó részén.
Nekünk apátfalviaknak a templomunk
búcsúünnepe.
Október 2-án lesz az ünnepi szentmise
megtartva.
Vendégatya Fodor András, jelenleg debreceni plébános.
Az atya ebben az évben ünnepelte 50 éves
papi jubileumát, aranymiséjét. Apátfalvi
káplán volt 1976-1980 között. Sokan emlékezünk szeretettel rá és kérem azokat,
akik hívei vagy tanítványai voltak, tiszteljék meg őt az ünnepi misén!
Amikor gondolataimat leírtam, egy nagyon egyszerű terv jelent meg előttem.
Régen a tanyavilágból az emberek a környező településekre költöztek, de az emberi és rokoni kapcsolatok megmaradtak.
Makó-Királyhegyes-Kövegy-Magyarcsanád-Apátfalva.
A Langó kápolnánál kezdődik a templomok védőszentjeinek ünnepe, hiszen az
ősök itt ünnepelték a tanyai búcsút, még
emlékszem kicsi lányként erre a napra. A
dűlőutakon énekelve gyalogosan a keresztet és a lobogókat víve mentek Makóra a
Szent Istán templomba a búcsúi ünnepre.
Kisasszony ünnepén gyalog-szekérrel elmentek Radnára. Biciklin-gyalogosan Kö-

vegyre-Királyhegyesre, majd következett
Őscsanád-Magyarcsanád-Apátfalva.
Olyan szép lenne, ha felelevenítenénk őseink hagyományát!
Legyünk együtt sokkal többen a Langó
kápolnánál, szervezzük meg, hogy elmegyünk Radnára és Őscsanádra. Elevenítsük fel ezeknek a helyeknek a történelmét
és adjuk hozzá a mai ember élményigényét.
Ne azt mondjuk, hogy egyházi zarándoklatra megyünk, hanem a falu közösségének múltjából meg akarjuk erősíteni a
jövőnket!
A terv még kezdetleges, de van időnk a
kidolgozásra.
A plébános úr beadta a kérvényét a püspök

atyához, hogy októberben bérmálást szeretne Apátfalván.
Nagyon sok tényező figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a tervek
megvalósuljanak.
Kérem, mindig figyeljék a hirdetéseket,
adják tovább egymásnak, hogy a változásokról és a tervezett ünnepekről mindig
értesüljenek!
Szeptember hónapban mindenkinek kívánok nagyon sok szeretettel egy örömteli
lelki megújulást!
dr. Langó Julianna
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UTAZÓS NYÁRI TÁBOROK

2021. augusztus hónapban az EFOP-3.9.2.
16-2017-00028 számú pályázat keretein
belül valósultak meg azok az ottalvós nyári táborok, amelyeknek a helyszíne nem
Apátfalva volt. Három különböző települést vettek célba a pedagógusok a gyerekekkel „karöltve”: Hollókő, Poroszló, valamint Esztergom és környéke. Egy-egy
csoport 16 fővel indult el két kísérővel. Az
utazások teljes költségét Apátfalva Község
Önkormányzata finanszírozta, melynek
összege 7.589.700 forint.

szeként gazdag kulturális értékekkel rendelkezik. Mint néptáncosok felismertük a
Palóc népviseletet, népzenét hallgattunk,
megnéztük a jellegzetes épületeket, és tanultunk az ősi mesterségekről.
A Cserhát túraútvonalon megfigyeltük a
környék jellegzetes növényvilágát. Sikerült felsétálni a Hollókői várhoz, ahová
felújítás miatt nem tudtunk bemenni, de
a csodálatos kilátás mindenért kárpótolt.
Harmadik nap, reggeli után ellátogattunk
Mátraverebélyre a Szent Kúthoz. Megismertük a kút történetét, majd az erdei
túra során, mely a Bükki Nemzeti Park
része, megnéztük a szent forrást, megismertük legendáját. Ebéd után Szilvásváradra utaztunk. Kisvasúttal felmentünk
a hegy tetejére, ahol kalandos túra során megnéztük az ősember barlangját, a
Fátyol vízesést és a pisztrángos tavakat.
Utolsó napon reggeli után, a Kékestető felé indultunk. A Tv toronyból elénk táruló
látvány felülmúlhatatlan, a kilátóból beazonosítottuk az alattunk elterülő városokat és a vidék különböző pontjait. Ebéd
után fáradtan, de élményekkel tele indultunk haza. A szülőktől érkező visszajelzések alapján, a gyerekek még napokkal
később is a tartalmas utazás hatása alatt
voltak.

táboroztak, mely a hagyományőrzés és a
természetvédelem téma köré szerveződött. Első nap reggel 8 órakor indultunk
a Faluház elől, majd kis pihenő és a Tiszafüredi Nemzeti Étteremben elfogyasztott
ebéd után Poroszlóra vezetett az utunk az
ÖKO Parkba. Kipróbálhatták a tutajozást,
gémes kútból vizet húzhattak a gyerekek,
majd a 3D-s moziban átfogó képet kaptunk szinte élőben erről a gyönyörű vízi
világról. Utunkat folytatva Felsőtoldra értünk, ahol elfoglaltuk a szállást és megvacsoráztunk. Második nap bejártuk az
Hollókő:
Ófalut és a Cserhát túraútvonalat. Holló- Kísérő pedagógusok: Csenteri Andrea,
Az apátfalvi néptáncos gyerekek 2021. au- kőn megnéztük a nevezetességeket, ha- Csomor Nóra
gusztus 16-19-ig Hollókőn és környékén gyományokat, hiszen a Világörökség réVarga Alexandra
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Búcsúzunk
Mátó Istvánné Margit nénitől

Ebben a hónapban is búcsúznunk kell egy
számunkra kedves kézművestől. Elhunyt
Szigeti Margit néni. Ha a faluban járva
meglátunk egy általa kötött csuhészatyrot, mindig rá fogunk gondolni, s mivel az
általa készített csuhétáskák örök életűek,
emléke sokáig köztünk marad.
„1933-ban születtem, 1954-ben mentem
férjhez Mátó Istvánhoz. Az ő szüleihez
költöztünk a tanya 413 szám alá. Később
anyósomék beköltöztek a faluba, mi maradtunk a tanyán. Ott tanultam meg a
csuhéfonást a télen vendégségbe érkezett
tápéi asszonyoktól. Engem nagyon érdekelt
és lenyűgözött a sok szép munkájuk, hogy
csuhéból mennyi mindent lehet készíteni,
táskát, papucsot, lábtörlőt és sok minden
mást is. El is kezdtem ott tanulni tőlük. De
csak télen csináltuk, mert nyáron sok volt a
munka és csak kukoricatörés után volt friss
szép csuhé. 1969-ben beköltöztünk mi is a
faluba, a szüleimmel együtt laktunk. Ak-

kor még több generáció tudott együtt élni
szépen békességben. Ez nálunk is így volt.
A faluba költözésünk után is szívesen foglalkoztam a csuhé munkákkal a hosszú, téli
estéken. Mikor kirepültek a gyerekeim több
szabadidőm lett. Nagyon sok csuhészatyrot készítettem az idők során és lábtörlőt is.
Ma már, ahogy idősödöm, egyre kevesebbet
csinálom, de azért még időnként kikerül a
kezeim közül egy-egy szép táska.”
Margit néni ügyes, sokoldalú gazdasszony
volt, minden hagyományos női munkát
szívesen végzett. Szerette a földet, a jószágokat, a házimunkát, ez töltötte ki az életét.
Csuhéfonó munkássága révén került be
Apátfalva értéktárába, büszkeségeink közé.
A Margit néni által készített táskák különlegessége, hogy pénzért venni nem lehetett tőle, csak kapni lehetett, ki kellett érdemelni. Rokonoknak, szomszédoknak,
legkedvesebb ismerősöknek ajándékba
készítette. Mikor kedve és ideje úgy tar-

AZ ISKOLAKEZDÉS
TÁMOGATÁSA

Magyarország Kormánya jóvoltából az idei évben augusztus 23-án
172 gyermek részesült eseti pénzbeli támogatásban Apátfalván.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 20/A.§ alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus
elsején fennáll a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, eseti pénzbeli
támogatást nyújtott 35 gyermeknek az alap összeg (6.000 Ft) az emelt ös�szeg 137 gyermeknek (6.500 forint) került kifizetésre, hátrányos helyzettől függően. A teljes kifizetésre került összeg 1.100.500 forint.

totta nekifogott a csuhélevelek kiválogatásának, felcsíkolásának. Ő már előre tudta,
kinek adja majd, ha kész lesz, hiszen sok
időbe telt, mire egy csuhétáska elkészült,
még Margit néni ügyes, fürge kezeivel is.
Nagy türelme, kedve és kitartása volt ehhez az aprólékos munkához, így idősen is,
örömét lelte benne. A sima oldalak sodrása tévénézés közben is jól haladt, oda se
kellett néznie, a keze már magától ráállt.
Csak a mintáknál kellett nagyon figyelnie,
hogy el ne csússzon, mert akkor bontani
kellett. A Margit néni által készített minden táska egy-egy tökéletes, igényes alkotás volt, melyeket tulajdonosaik boldogan
használnak a mai napig is.
Kedves Margit néni!
Szeretettel emlékezünk tettre kész
életmódjára, kedves lényére, alkotó
munkásságára!
Vargáné Nagyfalusi Ilona

MAMMOGRÁFIAI
SZŰRÉS
Mammográfiai szűrés is várható az
ősz folyamán Apátfalván. Azok a
hölgyek, akiknél aktuális lesz a szűrés, behívólevelet fognak kapni.

Előjegyzési időpontot lehet kérni a
védőnőknél személyesen vagy
a 62/260-051-es telefonszámon.
Védőnők
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Az Apátfalvi Sport Club toborzása a Bozsik-foci programra

OVI-FOCI

Apátfalva

2021.10.09-én (szombaton) a
Sportcsarnokban (Apátfalva
Templom u. 68.)

62/260-051-es telefonszámon vagy
személyesen a Védőnői Szolgálatnál

Kézimunka
kiállítás

Kézimunka kiállításon vettünk részt Tiszaszigeten 2021. augusztus 27-én. A falunap keretén belül megrendezett Nemzetközi Kézimunka Kiállításon kiállítóként Vigh Tóni bácsi
és jómagam vettünk részt Apátfalváról. A negyvenöt kiállító
kézműves és munkáik egy hatalmas tornatermet betöltöttek.
A hímzők az óvodás kortól az idősebb korosztályig képviselve voltak, a hagyományos és a modern kézműves technikák együtt. Több határon túli mester is bemutatta kézműves
munkáit, csodálatos volt így együtt látni a sok alkotást. Tóni
bácsi a kaskötés fortélyait, jómagam az apátfalvi fehér hímzést és a virágok horgolási módját mutattuk be. Részünkről
nagy élmény és megtiszteltetés volt a meghívás és a kiállítási lehetőség, valamint, hogy új embereket és fortélyokat
ismerhettünk meg. Köszönjük a szervezőknek a meghívást
és a vendéglátást.
Kakas Istvánné horgoló szakkör vezetője

Faluház nyitva
tartás:
Hétfő-péntek: 8:00 – 18:00
Szombat:
8:00 – 12:00
Faluház szolgáltatások:
– Internet használat
200 Ft/óra
– Fénymásolás, nyomtatás A/4
25 Ft/oldal
– Fénymásolás, nyomtatás A/3
50 Ft/oldal
– Színes nyomtatás
200 Ft/oldal
– Laminálás A/4
150 Ft/lap
– Laminálás A/3
300 Ft/lap
– Spirálozás
450 Ft
– Szkennelés
100 Ft/oldal
– Faxküldés
350 Ft/oldal
– Sörpad, sörasztal kölcsönzés 1200 Ft/garnitúra
– Terembérlés
– Tányérok, evőeszközök, pohár kölcsönzés
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Apátfalvi Gazdakör
szervezésében ingyenes tájékoztató előadásra kerül sor
Az előadás időpontja:
2021. szeptember 21. (kedd) 15 óra
Az előadás témái:
Aszálykár bejelentés, Kárenyhítési kérelem benyújtása, Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, aktualitások, Új AKG támogatás, Anyakecske, tenyészkos
támogatás,
A Kölcsönös megfeleltetés előírásai, Nitrát adatszolgáltatás, Talajmintavétel, Laborvizsgálat,
TGT, Kamarai tagdíj, VP pályázatok, ÖCSG szerződések
Előadók:
Kozák Nóra, falugazdász
Fehér Attila, biztosításközvetítő falugazdász
Az előadás helye:
Apátfalva Művelődési Ház – Apátfalva, Templom utca 57.
Minden érdeklődő gazdálkodót tisztelettel hívunk és várunk!

A Faluházban működő
csoportok időpontjai
· Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar – Tariné
Tóth Hajnalka vezető – hétfő 18 óra és szerda 18 óra
· Hagyományőrző csoport – Horváth Csabáné vezető –
szerda 19 óra
· Borbély András Band – Mátó Mátyás vezető – hetente
változó időpontban
· Babusgató – Tariné Tóth Hajnalka vezető – kedd 10 óra
· Horgoló szakkör – Kakas Istvánné – szerda 18 óra
· Meridián torna – Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona –
szerda 17 óra
· Mozgáskorlátozott csoport – Jakabovicsné Gyöngyi –
minden hónap 2. keddjén 15 órakor

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

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)

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
Egy-egy kisebb település fennmaradása érdekében az az egyik legfontosabb,
hogy megfelelő számú gyermek szülessen.
Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely
Jánosné alpolgármester az eddigiekhez
hasonlóan folytatta az újszülöttek köszöntését. 2021. augusztus 27-én két kislányt és
egy kisfiút látogattak meg, akik 40-40 ezer
forint készpénzes támogatásban részesültek. A szülőknek virággal, édességgel és
borral kedveskedett az önkormányzat.
Rákóczi Hanna Szegeden született 2021.
augusztus 5-én 2480 grammal és 47 centiméterrel Dömötör Krisztina és Rákóczi
Csaba 4. közös gyermekeként. Kettőjük
részéről a kis Hanna a 10. gyermek. Az
anyuka megosztotta velünk, hogy Hanna
nagyon jó kisbaba, igyekszik megosztani a
figyelmét a kicsik között. A legnagyobb segítséget az apuka és a nagyszülők jelentik.
A nagy hőséget a gyerekekkel ellentétben
Krisztina nehezen vészelte át. Újabb újszülöttet nem szeretnének.
Lakatos Léna Norina Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot 2021. április
6-án 15 óra 43 perckor 52 centiméterrel
és 3470 grammal, Szűcs Tímea és Lakatos
Dániel első gyermekeként. Timi elmondása szerint nem igényel sok segítséget, hiszen egyszerű Lénával. Jelenleg öthónapos,
és már megkezdték a hozzátáplálást, nagy
kedvenc a baby ital. Léna közvetlen, érdeklődő és mosolygós kisbaba. Dániel szeretne újabb babát, Timi viszont még nem
határozta el magát.
Mátó Csongor Hódmezővásárhelyen született 2021. június 22-én 4570 grammal,
55 centiméterrel Tóth Dóra és Mátó Gábor
harmadik gyermekeként. A kétéves Levente és a 18 éves Attila örültek a kistestvér érkezésének. Dóra elmondása szerint
a mamák jelentik a legnagyobb segítséget a férje mellett. Újabb gyermeket nem
szeretnének.
Varga Alexandra

Rákóczi Hanna

Lakatos Léna Norina

Mátó Csongor

