APÁTFALVI
HÍRMONDÓ
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja
IX. évfolyam, 4. szám

2022. április

Programok:
8:00	Főzőverseny kezdete
10:30	Májusfa állítás – Ünnepi műsor: Hagyományőrző Csoport
és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tagjai
Mátó Mátyás és tanítványai
12:00	Főzőverseny eredményhirdetése
12:15	Jó ebédhez szól a nóta – Élő zene

2022. május 1. vasárnap

Főzőcsapatok jelentkezését várjuk (max: 25 fő). Fejenként 40 dkg markahúst kapnak a csoportok a főzés reggelén.
Asztalt, padot az önkormányzat biztosít, eszközökről és a hozzávalókról a csapatoknak kell gondoskodniuk. Jelentkezés
a Faluházban, április 26. keddig csapatnévvel, névsorral (név, cím). Telefon: 62/260-126
Helyszín: Rendőrség előtti tér, eső esetén a Faluházban 250 főig tudunk helyet biztosítani a főzőverseny jelentkezési sorrendjében!
Kapcsolódó program: Tóth Péter Lóránt versvándor előadása
Május 4. szerda Apátfalva Könyvtár
10:00 Szent László Élete
12:00 Radnóti Miklós versei
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény és a programokon való részvétel ingyenes!

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009
„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon”
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2022. március
11-én rendkívüli ülést tartott

gyermekorvosi szakrendelést tart. A védőnők a beszámolóban kitértek a várandósgondozásra, gyermekágyas anyák gondo A képviselő-testület Apátfalva Község zására, nővédelemre, 0-7 éves korú gyerÖnkormányzatának 2021. évi költségveté- mekek gondozására, iskola egészségügyi
séről szóló 1/2021.(II.16. Ör. IV. módosító tevékenységre, gyermekvédelemmel kapjavaslatát fogadta el.
csolatos tevékenységükre, adatszolgáltatási kötelezettségeikre és továbbképzéseikre.
 A rendkívüli ülésen a képviselő-testület a kedvezményezett települések gazda-  A testület elfogadta a könyvtár és a
ságélénkítő programjának támogatási ké- faluház munkájáról szóló beszámolót. A
relem benyújtásához szükséges kiviteli és könyvtár a megyei Könyvtári Szolgáltató
konyhatechnikai tervek elkészítése vonat- Rendszerben működik 2015 óta. Az állokozásában döntött a testület. Majd szintén mány 2021 év végén 9403 kötet volt. A beugyanezen pályázat támogatási kérelem iratkozott érvényes olvasók száma 138 fő.
benyújtásához szükséges üzleti terv és Ebből 14 év alatti 33 fő. A könyvtárat aktímellékleteinek elkészítése tárgyában dön- van használok száma 2021-ben 110 fő volt.
tött a testület.
Új beiratkozás 31 esetben történt.

A képviselő-testület soros ülésére 2022.  2021-ben május 3-ig kormányrendemárcius 31-én került sor
let alapján a könyvtár és a faluház zárva
tartott. Sajnos a Covid okozta károk fel A képviselő-testület megtárgyalta és becsülhetetlenek a közösségi élet terén
elfogadta a háziorvosok és fogorvos 2021. is. Az emberek félnek a betegségtől. A
évben végzett munkájáról szóló tájékoz- faluház tevékenységében nagy változás
tatót. Az elmúlt egy évet a Covid-19 jár- július 1-től, hogy Vargáné Nagyfalusi Ilovánnyal kapcsolatos tevékenység határoz- na mint művelődésszervező kezdte meg a
ta meg. A háziorvosi munka legfontosabb munkát.
eleme a megelőzés, illetve a betegségek
korai felismerése, gondozása lenne. Egész  A képviselő-testület megtárgyalta és
évben biztosítva volt a rendelésen való elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszemélyes megjelenés lehetősége. A fogá- szolgáltatási Központ és a Családsegítő
szatnál a vírushelyzet és kormányrendele- Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló betek végett az ellátás védettségi kártyához számolót. Az intézmény a biztosítható elvagy teszthez kötötten volt elérhető. Akut látási formákat összehangolja. Megvalósul
ellátást védettségi igazolvány nélkül is az alapszolgáltatások egymásra épülése
igénybe lehetett venni.
és átjárhatósága. A dolgozók közötti folyamatos információcsere lehetővé teszi,
 Elfogadásra került Apátfalva Község hogy az ellátottak a számukra megfelelő
Védőnői Szolgálat 2021. évi teljeskörű ellátási formában részesüljenek. A Család
munkájáról szóló beszámoló. A védő- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozási fonői gondozás színtere elsősorban a védő- lyamatának alapfeltétele az önkéntesség
női tanácsadó, illetve a családok ottho- és az együttműködésre való hajlandóság.
na. Mindennap van védőnői fogadóóra, 2021. évben a Családsegítő Szolgálat 1890
önálló védőnői tanácsadást, terhes és esetben nyújtott segítséget egyéneknek,
csecsemő tanácsadást, pénteki napokon családoknak. Az elmúlt év folyamán ös�pedig iskola egészségügyi rendelést tarta- szesen 252 ügyfél kereste fel a szolgálatot.
nak. Szerdai napokon dr. Czanik Sarolta Gondozott gyermekek száma 26 fő volt,

ebből alapellátásban részesült 22 gyermek,
védelembe vett 4 gyermek, átmeneti nevelésben 15 gyermek és gondozott családok
száma 15.
 Megtárgyalta és elfogadta a Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. március
SZÜLETÉS:
03.18.: Kovács István Kornél
Édesanyja: Veréb Anett
Édesapja: Kovács Sándor
Apátfalva, Délibáb utca 18.
03.23.: Veréb István Noel
Édesanyja: Onesimiuc Amanda
Gyöngyi
Édesapja: Veréb István
Apátfalva, Széchenyi István utca 47.
03.24.: Nádasdi Gergő Sándor
Édesanyja: Pálfi Dominika
Édesapja: Nádasdi Sándor
Apátfalva, Béke utca 26.

HALÁLESET:
Kurusa Lászlóné (Bárdos Rozália)
Apátfalva, Damjanich u.17. élt: 66
évet
Vancsó József
Apátfalva, Templom u.50. élt: 57
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Szalontai Anita Makó, Táncsics
Mihály utca 6. és Koszta Zsolt
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 119.
Fodor Angéla Apátfalva, Széchenyi István utca 191. és Kuty István
Gergő Budapest, Hattyú utca 1.
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munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület 2021-ben 16 testületi ülést
(ebből 6 soros, 10 rendkívüli) tartott. Az
iktatott ügyiratok száma 12106 volt, főszámra 3101 db, alszámra 9005 db irat
került iktatásra. 2021-ben a 9 önkormányzati bérlakásból 7 bérbe lett adva.
A 4 garázsból 2 bérbeadás útján hasznosított, kettőt pedig a Polgárőrség használ
térítésmentesen. A tavalyi év során 30
születés történt, 17 házasságkötésre került sor és 61 személy halálozott el.
 138 fő közfoglalkoztatására került sor
különböző időtartamokban 8 órás és 1 fő
6 órás napi munkaidőben, akár több alkalommal is sor kerülhetett a foglalkoztatásokra. A tavalyi évben ismét lehetőség
nyílt Start mintaprogramok indítására
pályázati rendszerben. A programokon
belül mezőgazdasági és helyi sajátosságok
programok valósultak meg.
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 A képviselő-testület elfogadta Apátfal-  A testület megtárgyalta és elfogadta
va Község Önkormányzata 2022. évi köz- az MFP-UHK/2021. kódszámú „Apátfalbeszerzési tervét.
va, Tavasz utca, szabadság utca, Liget utca
útalap aszfaltozás” pályázat útburkolat fel Megtárgyalta és elfogadta az Apát- újításra kivitelező kiválasztását.
falvi Szent Anna Napok – 2022.
programtervezetét.
 A TOP-Plusz 1.2.3-21 kódszámú,
„Apátfalva belterületi út fejlesztése” című
 Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődé- pályázat kapcsán projekt előkészítési (terbe történő beiratkozás időpontjai elfoga- vezési) feladatok ellátására beérkezett árdásra kerültek.
ajánlatokat bírálta el a testület.
 Elfogadásra került az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde beiskolázási terve a
2022/2023 időszakra.

 A képviselő-testület elfogadta a Faluház új nyitvatartását 2022. április 1. napjától, mely magában foglalja a könyvtárat és
a Digitális Jólét Program pontot is.

 A képviselő-testület elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ  A képviselő-testület zárt ülés kereSzakmai Programjának módosítását.
tén belül tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb sze Elfogadásra került Apátfalva Község mélyes adatvédelmet igénylő döntési
Gazdasági Programjának felülvizsgálata.
javaslatokat.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Hatalmas fölénnyel Lázár János nyerte az országgyűlési képviselői választást a hódmezővásárhelyi és a makói választókörzetben. A fideszes politikus Márki-Zay Péter vásárhelyi polgármestert, a baloldal miniszterelnök-jelöltjét győzte le.
Országosan több mint kétharmaddal nyert a FIDESZ. A részvételi arány nagyon magas volt országszerte.
Apátfalván a választási eredmények a következők lettek: névjegyzékben szereplő fő: 2352.
Megjelent: 1470. Az érvényes szavazatok száma: 1423 fő a részvétel 62,50%.
Szavazatok száma a jelölteknél:
• Lázár János (Fidesz-KDNP): 906 (63,67%)
• Márki-Zay Péter (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd): 401 (28,18%)
• Veres Csaba (Mi Hazánk): 93 (6,54%)
• Kis József (MKKP): 16 (1,12%)
• Szabó Zoltán (MEMO): 7 (0,49%)
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 1392 szavazat
Szavazatok száma az első három pártlistára:
FIDESZ-KDNP: 866 szavazat 62,20%,
DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd: 374 szavazat 26,9%
Mi Hazánk: 117 szavazat 8,4%
Lázár János győzelmi beszédében elmondta: a választókerület mind a 19 településén elnyerte a választók
bizalmát. Az országgyűlési képviselő szerint a bátorság, az alázat és a munka nyert a gyűlölettel, a rombolással,
a pusztítással és a rosszindulattal szemben.
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Az iskolások idézték fel a márciusi
eseményeket Apátfalván

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek meg Apátfalván. A
Faluházban megtartott rendezvényen Szekeres Ferenc polgármester mondott ünnepi
beszédet. Mint hangsúlyozta: március 15-e
az a nap, amikor az egész világ meghallja
a magyar szabadság hangját, amely azoké,
akik elég bátrak voltak, hogy kivívják.

kott szabadságharc miatt. 1848 márciusa
nekünk, magyaroknak azt jelenti, hogy
eszméink mellett való rendíthetetlen kiállással, emelt fővel, hőseink elérték céljukat. Nem kell meghunyászkodva, egykori
és mai Habsburgok engedélyére várnunk,
ha saját sorsunkról van szó. Magyarország
a szabadság hazája. Kevés olyan nemzet

van a világon, amely ennyi áldozatot hozott a szabadságáért, mint mi magyarokhangzott el Szekeres Ferenc polgármester
beszédében.
Ezt követően a Dózsa György Általános
Iskola diákjai elevenítették fel a márciusi
eseményeket Zúg március címmel. A tanulók felkészítő tanárai: Csenteri Andrea
– koreográfia, Bedő Boglárka – ének, Molnár Tiborné, Mátó Lajos és Tóth László.
Az ünnepség végén koszorúkat helyezett el az önkormányzat, intézmények, általános iskola, az egyház, a civil szervezetek és a Nemzetiségi Önkormányzatok a
Petőfi- szobor előtt.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani a
Dózsa György Általános Iskola diákjainak és a tanulókat felkészítő tanároknak
a színvonalas műsorért és mindazoknak,
akik megemlékezésünkön megjelentek,
koszorút helyeztek el és segítettek méltó
emléket állítani a hősöknek.

Az 1848. március 15-i eseményekről
azért fontos megemlékezni, mert a magyar
szívekben mindig magában hordozott egy
sajátos szimbolikus jelentéstartalmat a
szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a
nemzeti tudat érzését. Március 15 jelképpé
vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Az 1848. március 15-i forradalom emléknapja talán a legszebb nemzeti ünnepünk. Egyszerre érezhetjük győztesnek
magunkat a forradalommal és érezhetünk
büszke keserűséget a dicsőségesen elbu-
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Virággal köszöntötték az
apátfalvi nőket

2017 óta rendez az apátfalvi önkormányzat nőnapot, s az idén sem csalódtak
mindazok, akik részt vettek március 12én, szombaton a faluházban rendezett ünnepségen, melyen részt vett Lázár János
a térség országgyűlési képviselője is. Először Szekeres Ferenc polgármester mon-

dogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet
ezen a napon kap – fogalmazott Apátfalva
polgármestere, aki elmondta: senkivel sem
kerülhet egy férfi olyan belsőséges kapcsolatba, mint a hölgyekkel, hiszen nélkülük
mit sem érne az élet, hiszen édesanyánk
nélkül mi magunk sem születtünk volna

jében kiemelte, egy családon belül a nők
jelentik a legnagyobb biztonságot, köszönettel tartozunk azért, mert számíthatunk
rájuk. A nők miatt jobb a világ, egy család
számára a nők jelentik a legnagyobb biztonságot, amely szó háborús időkben nagyon felértékelődik.
Az apátfalvi nőnap sztárfellépője ez alkalommal László Attila énekes volt, aki
2011-ben a Csillag születik győztese és a
2012-es Transilvanian Music Awards – Az
év férfihangja volt.
A műsor végén Lázár János a térség országgyűlési képviselője és Szekeres Ferenc
polgármester egy-egy cserép virággal kedveskedett a nőnapi ünnepségen részt vevő
lányoknak, asszonyoknak.
Apátfalva Község Önkormányzatának nedott köszöntőt. – Mi, férfiak, ezen a napon meg – mondta. Szekeres Ferenc polgár- vében köszönöm mindenkinek az odaadó,
mondunk köszönetet Önöknek, nőknek mester köszöntőjét követően a Kerekes áldozatos munkáját, akik e csodás nap
mindazért a kedvességért, odafigyelésért Márton Népdalkör és Citerazenekar nép- megvalósításában részt vettek.
és törődésért, amivel egész évben elhal- dalcsokrokkal örvendeztette meg a kömoznak minket. A női lélek érzékeny és zönséget. A színvonalas műsor után Lázár
Szekeres Ferenc
szeretetre éhes, s nem csak az évnek ezen a János a térség országgyűlési képviselője
polgármester
napján kívánja az odafigyelést, mégis bol- köszöntötte a jelenlévőket és köszöntő-
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Nemzetközi élelmiszeripari
szakkiállításon jártunk

Sirha nemzetközi élelmiszeripari szakkiállításon vettek részt az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának dolgozói
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde főzőkonyha parnercégeinek (Metro, Galla)
jóvoltából lehetőség nyílt a Sirha Budapest,
Közép-Kelet Európa legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítását megtekinteni. 2022. március 22.
és 24. között, ötödik alkalommal várja a
szakembereket a HUNGEXPO, a Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központba. A kiállításra két meghívót kaptunk, a
Metro üzletlánc külön buszjáratával sikerült eljutni a szakkiállításra. A kiállítás a

gasztronómia minden területét bemutatta – kezdve az alapanyagok beérkezését,
az ételkészítési folyamatot, az elkészült
termékek kezelését, tárolását, csomagolását, tálalását az elkészült ételek szakszerű
kiszállítását. Emellett a konyha mint termelő üzem takarításáról, annak módjairól
is láthattunk kiállító felületet. Így adott ismeretet, tájékoztatást a konyhai munka és
a technika fejlődéséről. Lehetőség nyílt a
jelen modern konyhatechnológia eljárásokkal készült ételek elkészülési módjának
megtekintésére és kóstolására. A háromnapos rendezvény első, nyitó napján vehettünk részt, számos program mellett – a

kiállítás ünnepélyes megnyitója és a Nemzetközi Innovációs Verseny díjátadóján,–
PGA Konferencián (Pannon Gasztronómiai Akadémia).
2022. március 23. szerdán került megrendezésre a közétkeztetési szakácsverseny,
amit két éve igen, de a mostani alkalommal nem tudtuk megtekinteni.
Szilvási Mátyásné élelmezésvezető
Tóth Tamás szakács, konyhai kisegítő

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!

2022. április
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ELKEZDŐDTEK AZ APÁTFALVI
STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK

Idén is pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, és nyertünk több mint,
127 millió forintot, hiszen az a 81 fő apátfalvi lakosunk, akiknek munkát biztosítunk erre nagyon számított. Számukra ez
biztosítja a megélhetést.
Évről-évre csökken a közfoglalkoztatottaink létszáma, ez a program sikerességét
is bizonyítja hiszen nagyon sok dolgozónk
el tudott helyezkedni a versenyszférában.
A mintaprogramok: mezőgazdasági program, állattartás, varroda, betonelem gyártás, utcabútor gyártás, 2022 március 1-én
indultak és 2023. február 28-ig tartanak.

mint 100 millió forinttal növeltük az önkormányzat vagyonát csak a közfoglalkoztatási programok eszközei által!
A közfoglalkoztatási programokkal folyamatosan és jelentős mértékben lehet
értéket teremteni, mely Apátfalva életét
könnyebbé és a közfoglalkoztatott munkatársak munkáját hasznossá, értelmessé
teszi.
Szekeres Ferenc
polgármester

Önkormányzatunk nemcsak különféle
üzemeiben készít padokat, fedett kiülőket,
virágládákat, kukákat, térkövet, kerékpár
tárolót, brikettet, szőnyegeket, hanem a
saját földjén növényeket termeszt, illetve állatokat is tart. Idén 2400 db baromfit,
több mint 60 db sertést szeretnénk nevelni,
és juh állományunk is közel 50 db-ból áll.
Fóliasátrainkban paradicsomot, paprikát,
salátát, borsót, spenótot, kilenc hektáron
pedig gabonát (kukoricát, búzát, árpát)
termesztünk. Az elmúlt években több

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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BÍBIC OVIS HÍREK
Március 15-e
az óvodában
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde óvodásai megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc napjairól. Zászlót
festettek, nemzeti színű virágokat készítettek. Játékosan megismerkedtek Petőfi Sándorral és Kossuth Lajossal. Kossuth nótá-

kat és a témához illő népdalokat hallgattak,
verseket tanultak, mondókákra, énekekre
meneteltek papírcsákóval, huszárkalappal
a fejükön.
Március 10-én a Maros utcai óvodások kokárdával a szívük felett elsétáltak
a Faluház előtt álló Petőfi szoborhoz. Ott
elmondták a tanult verseket és énekeltek.
Majd a szobor elé lehelyezték az általuk

készített munkáikat. A sétát kihasználva,
a gyermekek az Apátfalvi Faluház Könyvtárában megtekintették a festmény- és decoupage kiállítást is.
Kovács Rolandné
óvodapedagógus

Szülői támogatás a Rákóczi utcai
Óvodának

Kovács Csaba szülő a Napsugár bölcsinek egy nagyon szép napocska órát, míg a Szivárvány óvodás csoportnak egy Apátfalva
címerrel ellátott telefontartót ajánlott fel. Mindkét tárgyat Ő készítette, így azok egyedi, igazi kézműves alkotások, ezáltal még
értékesebbek számunkra. Az ajándékokat a csoportokban helyeztük el, melyek így mindennapi használatban vannak.
A felajánlást minden gyermek, dolgozó és szülő nevében nagyon
szépen köszönjük!
Papp Józsefné
óvodapedagógus, telephelyvezető

2022. április
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Kiállításon jártak az ovisok

A Maros utcai óvoda Katica és Margaréta csoportja ellátogatott Csenteri Andrea óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes
kolléganő bútorkiállítására, a Faluház könyvtárába. A kicsik megcsodálták a kézzel festett meseszép bútorokat és a kiállítás részét képező népviseleti ruhát. A bútorok – eredeti fotók alapján – kalotaszegi motívumokkal voltak díszítve.
Köszönjük szépen a lehetőséget a Faluháznak, Csenteri Andreának pedig további kitartó munkát kívánunk alkotó
tevékenységéhez.
Kovács Rolandné
óvodapedagógus

Fényképész járt óvodáinkban
A járványhelyzet enyhülésével döntés született számos járványügyi korlátozás megszüntetéséről a köznevelésben. 2022.
március 4-én megjelent az emberi erőforrások miniszterének
33/2022. (III.4.) EMMI határozata a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről, mely szerint visszavonásra
került a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi kockázatok jelentős csökkenése miatt
újból, ismét lehetséges az intézménybe egyébként belépésre
jogosult személyek bejutása a szokásos módon, az erre vonatkozó korlátozások megszűntek.
Első programként – három napon, mindhárom telephelyen–
fényképész jött óvodáinkba, Bíró Tibor személyében, a TibArt
vállalkozás képviseletében. Készülnek fotók – digitális szerkesztéssel is – tavaszi, anyák napi motívumokkal, feliratozással. Családi-, testvéri-, baráti fotózásra is lehetőség adódott. A
szakember profizmussal, gördülékenyen végezte tevékenysé-

gét, a délelőttök jó hangulatban teltek. A fotózásnak mindan�nyian – gyerekek, szülők, kollégák – nagyon örültünk!
Luczó Anikó intézményvezető
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Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Ismerje meg óvodánkat! Amit kínálunk:
Biztonságos környezet, korszerű csoportszobák, modern játszóudvarok;
Vegyes életkorú csoportszervezés;
Tehetséggondozás: zene-ovi, torna-ovi, rajz-ovi;
Hitéletre nevelés – katolikus hittan;
Folyamatos fejlesztő tevékenységek biztosítása, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése;
Szabadidős tevékenységek, programok, óvodai ünnepek, megemlékezések, jeles napok;
Egészséges életmódra – környezettudatos magatartásra nevelés;
Hatékony együttműködés a családokkal.
Keressétek folyamatosan oldalainkat:
Facebook: Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Webcím: apatfalvi-ovoda.hu
Postacím: 6931 Apátfalva, Maros utca 43.
Telefon: 06-62/260052, (20) 250-0767
Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba!
óvodapedagógusok és a dajka nénik

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁN AZ APÁTFALVI
BÍBIC ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
MINDEN DOLGOZÓJA
ÉS A GYERMEKEK!

Kedves Szülők!
2022. április 14-től (csütörtök)
április 19-ig (kedd)
tavaszi szünet lesz az óvodákban, bölcsődében.
A szünet utáni első nevelési nap:
április 20. (szerda).

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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BEIRATKOZÁS

az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményébe

Az óvodába való beiratkozás időpontja:
2022. április 21. csütörtök 8.00-16.00 óra között,
2022. április 22. péntek 8.00-16.00 óra között és
2022. május 9. hétfő 8.00-16.00 óra között.
A bölcsődébe való beiratkozás időpontja:
•
•
•

2022. május 02. hétfő 8.00-16.00 óra között,
2022. május 03. kedd 8.00-16.00 óra között és
2022. május 10. kedd 8.00-16.00 óra között.

A beiratkozás helye:
•

6931 Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda

A beiratkozás módja:
•

személyesen – vezetői iroda (62/260-052; 20/250-0767)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
továbbá a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
• nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetén a magyarországi tartózkodás státuszát
igazoló dokumentum, illetve szülői igazolás a tartózkodás jogcíméről Magyarország területén
(Nkt.92. §),
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás,
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos
dokumentum,
• orvosi igazolás, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat – ha van ilyen -,
• szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény - ha van ilyen -.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt – Szándéknyilatkozat óvodai felvételre – digitális formában
(webcím: apatfalvi-óvoda.hu) és papír alapon (Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda) is elérhetővé
tesszük a családok számára.
óvodavezetés

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.”

Az eredmények:
1. hely: 5. osztály
2. hely: 6. osztály
3. hely: 7. osztály
Az első tavaszi hónap igencsak bővelke4. hely: 8. osztály
dett programokban.
A hónap elején iskolánk Diákönkormány- Gratulálunk nekik!
zata farsangi délelőttöt szervezet a felső tagozatos diákoknak.
Vass Boglárka, Sztáncs Martin

A felsősök diákönkormányzatos
napja
Az Apátfalvi Dózsa György általános iskolában diákönkormányzatos napot tartott. Egy farsangi napot tartottak a felsősöknek. Roppant izgalmas és érdekes
mezők voltak. Négy fajta különböző mező volt. Varga Szilárd és Sóki Réka tartottak egy Guinness rekordos mezőt, ahol
az volt a feladat, hogy wc papír gurigákat
egy másra kellett tenni a rekord megdöntéséhez. A 7. osztály járt a legközelebb.
Baka Viktória és Kerekes Timi tartottak
egy ívóversenyt amelyben különböző
üdítőket kevertek össze. A 3. pályát Kiss
Balázs és Jung Kristóf tartotta. Ott akadálypálya volt. Érdekes feladatok voltak,
egy pohárral kellett megtölteni egy vödröt. Egy osztály két csoportra volt bontva,
ezenkívül volt kötélhúzás is, ami nagyon
jó volt. A negyedik pályát Sztáncs Martin
és Balogh Szabi tartotta, ahol evőverseny
folyt. De nem hagyományos verseny volt,
hanem kínai pálcikával kellett enniük, így
megismerhettek egy újabb kultúrát. Ezek
után a 6. órában az aulában tartottak egy
mesefilm szinkronizációt, ezt Vass Krisztina Boglárka vezényelte le. Ott az osztályok egyben dolgoztak. Egy helyiségben
négy fajta különböző filmet kaptak. Az
egyik legjobb a nyolcadik osztályé volt,
de a többi osztály is nagyon jól teljesített.
Az osztályok eredményét 2022. március
18. (pénteken) tudták meg. A felsősök élvezték a programokat és jól mulattak.

tekintette. A felkészítő tanárok: Molnár
Tiborné, Bedő Boglárka, Csenteri Andrea,
Mátó Lajos, Tóth László. Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
A főbb szereplők:
Bús Lili, Sóki Réka, Mezei Vanessza, Farkas Dóri, Vass Boglárka, Tóth Evelin, Páncsics Boglárka, Szalamia Tünde, Kiss Balázs, Kóczi Zoltán, Tóth Milán, Szalamia
Keve, Berczán áron, Varga Szilárd, Szögi
Armand, Varga Zétény Varga Patrik, Sóki Attila, Gombkötő Szabolcs, Langó RiMárcius 10-én tartottuk meg az iskola chárd, Koródi Kevin, Jani martin, Sztáncs
leendő első osztályába járó tanulók szü- Martin, Jung Kristóf, Kovács Ádám
leinek az első bemutatkozó szülői értekezletünket. Az eseményen nagyon sok szülő
Gratulálunk a gyerekeknek,
megjelent, akik nagy érdeklődéssel figyelnagyon ügyesek voltak!
ték a gyermekeiket majd tanító pedagógusok bemutatkozását. A leendő elsősöket
tanító kollégák: Fazekas Gizella tanító néni és Ludányi Tamás tanár úr lesz.
A Lázár Ervin program keretén belül ebKöszönjük az Apátfalvi faluháznak, hogy ben a hónapban a 2., 3., 4., 5. osztály látobiztosították a helyszínt számunkra.
gathatott el a Makói Hagymaházba illetve
Március 11-én a 1848-49-es forradalom a Szegedi Nemzeti Színházba.
és szabadságharc évfordulója alkalmából A 2.osztály a Vitéz László és Az elátkozott
rendezett megemlékezésen iskolánk fel- malom című előadást, a 3. osztály a Pressős tanulói egy rendkívül szép és megható ser Gábor-Sztevanovity Dusán: A Padlás
műsorral emlékeztek meg.
című előadást, 4. osztály a Trió a'la Kodály
A műsor sikeréhez az is hozzájárult, hogy – Utazás a népdalok szárnyán Kodállyal cíheteken át tartottak a próbák. A megemlé- mű előadást tekinthették meg.
kezést intézményünk összes tanulója meg-
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Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola második osztályos tanulói, 2022. március
23-án Makóra látogattak, ahol a Hagymaház színpadán a Vitéz László és az elátkozott
malom című színdarabot tekinthették meg.
Reggel a 9-es busszal indultunk Apátfalváról.
Szerencsére szépen sütött a nap, ezért mivel
sok időnk volt, az előadás előtt tettünk egy
sétát Makó főterén és megnéztük jellegzetes épületeket. A színház nagy élmény volt
a gyerekeknek, az előadás nagyon vicces és
jó hangulatú volt, az előadók a gyerekeket
is belevonták a történetbe, ezért nagyon jól
szórakoztak és rengeteget nevettek. A műsor
után ismét volt időnk, ezért ellátogattunk a
József Attila Városi Könyvtárba, ahol készségesen körbevezettek bennünket és megmutatták a megújult könyvtár érdekességeit.
Jó hangulatú és tartalmas délelőttöt tudhatunk magunk mögött, sok élménnyel gazdagodva tértek haza a gyerekek.
Csomor Nóra

A Víz világnapját intézményünk alsó és
felső tagozatos tanulói másképpen ünnepelték meg. Az alsós tanulók tanítóikkal,
különböző feladatlapokat, kreatív feladatokat készítettek.
2022. március 23-án a Víz világnapja alkalmából a Dózsa György Általános Iskola
tanulói és az őket kísérő pedagógusok részt
vettek a Makó és Apátfalva között húzódó,
12 kilométeres túraútvonal megtételén.
A felsős tanulók egy makói kiránduláson
illetve egy gyalogtúrán vehettek részt.
„Az utunk 12 óra körül kezdődött, amikor is busszal átutazott a társaság Makóra.
Miután átértünk, egy körülbelül negyven
perces, Makót bemutató kisvasutas körút
indította a túrát, mely Makó központjából indult a főbb nevezetességeket érintette
és túraösvényünk kezdőpontjánál, a Maros Kalandpartnál ért véget. Innentől vette
kezdetét a napunk fénypontja, a Makót és
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Apátfalvát összekötő túraútvonal megtétele.
Maga az ösvény gyalogosan kényelmesen
járható, az időjárás szerencsére tökéletesen
alkalmas volt a túrázásra, így maximálisan
ki lehetett élvezni a tanösvény adta szépségeket. Koratavasz révén a növényzet még
nincs kifejlődve, mindösszesen néhány fa
rügyezését lehetett észrevenni. Azonban ez
sem vett el semmit az utunk szépségéből. A
Maroson kialakult hordalékkúpok, a környékre érkező első hattyúk már jelezték a
természet tavaszi feléledését. Az útvonalon
kiállított információs táblák, melyek a helyi vegetációval és állatvilággal kapcsolatos
ismereteket osztottak meg az arra vándorlókkal így még közelebb hozzák az embert a
természettel. Néhány kisebb pihenőt tartva
és csoportképet készítve, a túrát körülbelül
három óra alatt megjárva, a társaság délután fél öt körül ért Apátfalvára.
A maros-parti tanösvény garantáltan maradandó élményt nyújt, az évszaktól függetlenül csak ajánlani lehet a megtételét, ahol
mindig meg lehet találni a természet adta
szépségeket.”
Köszönjük, hogy a Hódmezővásárhelyi
Tankerületi Központ hozzájárult a program sikeréhez!
Málik János
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Az 1. osztályos Dunai Zoltán József 2. helyezést ért el a Bendegúz Nyelvész megyei
versenyén. Gratulálunk! Felkészítő tanára:
Tóth-Restás Marianna.
A 2. osztályból Sóki Regina, Imre Lilien,
Kereszturi Botond nagyon szépen szerepeltek a Bendegúz Nyelvész megyei versenyén. Gratulálunk! Felkészítő tanáruk:
Dobra Bernadett.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
Sportélet:
A 3. korcsoportos fiú Makó város és térségi labdarúgó Diákolimpia tavaszi és őszi
fordulóján 6 mérkőzésből 6-ot megnyertek iskolánk sportolói. A tavaszi fordulóban 25 gólt lőttek diákjaink, és csak 1-et
kaptak. Ezzel az eredménnyel a jól megérdemelt 1. helyezést érték el a fiúk.
A csapat tagjai: Gombkötő Szabolcs, Jung
Kristóf, Kolompár Szabolcs Mihály, Koródi Kevin, Kovács Ádám, Langó Richárd,
Sóki Attila, Tóth Adrián, Varga Zétény A
felkészítő tanár Joó Gabriella volt. A munkát segítette: Bedő Boglárka.
Köszönjük a munkájukat! Gratulálunk a
csapatnak!
A 3. korcsoportos Makó város és térségi lány kézilabda Diákolimpián, iskolánk

2022. április
csapata, Maroslele csapatát megverve,
nagy fölénnyel jutott be a megyei döntőbe.
A döntőt Algyőn rendezték, ahol remek játékkal megszerezték a 2. helyezést.
A csapat tagjai: Baka Viktória, Bárnai
Mercédesz, Juhász Kata, Konkoly Vanda,
Machnitz Rebeka, Mátó Amarilla, Szabados Angelika, Szalamia Tünde, Varga Vanda, Nagy Enikő
A felkészítők: Varga-Jani Ildikó, Joó Gabriella tanárnő voltak. Segítséget nyújtott: Bedő Boglárka tanárnő. Köszönjük a
munkájukat!
Gratulálunk a csapatnak!

„Csak mondj nemet” címmel Drimba Tibor
Maroslele polgármestere, volt büntetésvégrehajtási dolgozó tartott drogprevenciós és bűnmegelőzési előadást. Az előadó
beszélt a káros szenvedélyekről és azok
hatásairól. Felsorolta a kémiai szenvedélybetegségek okozóit: a drog, kávé, cigaretta, alkohol, gyógyszer. Valamint az anyag
nélküli szenvedélybetegségeket: a kleptománia, pirománia, játékfüggőség, munkamánia, vásárlási mánia.
Megelőzésként elmondta, legfontosabb a
szülői felvilágosítás, a pozitív értékrend
kialakítása, a példamutatás, az óvatosság,
felelősség magunk és egymás iránt.
Köszönjük Drimba Tibornak az előadást!

2022. április
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A beiratkozás helyszíne:
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Apátfalva,
6931 Hunyadi utca 22.
Időpontja:
2022. április 21. (csütörtök) 8.00-19.00 között.
2022. április 22. (péntek) 8.00-18.00 között.

Gyalogos és kerékpáros
túracsoport

Az apátfalvi faluház szervezésében gyalogos és kerékpáros
túracsoportot szervezünk.
Terveink kéthetente péntekenként gyalogosan vagy kerékpárral
felfedezni Apátfalva szűkebb környékének természeti szépségeit
és épített örökségeit.

Úti céljaink: Langó-kápolna, Bökényi
domb, Kun kereszt
Környező települések felfedezése
(busszal, vonattal): Kövegy,
Királyhegyes, Nagylak, Magyarcsanád,
Makó, Óföldeák
Érdeklődni, jelentkezni: Faluház, Templom u. 57., tel.: 62/260-126
Tájékoztató, megbeszélés: május 6. péntek 16 óra - Faluház

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

16

2022. április

MŰKÖDIK AZ APÁTFALVI
CSOMAGAUTOMATA

A sportcsarnok mögött állították fel és helyezték üzembe. Csomagot lehet fogadni
és feladni is a segítségével. A nap bármely
részében, azaz akár éjjel, akár nappal, akár
hajnalban.
Március 22-től már működik az a csomagautomata, mely szinte teljes egészében fölöslegessé teszi a csomagot szállító futárra
való várakozást Apátfalván. Ezzel ugyanis
nemcsak a webáruházak zömében való vásárlást eredményező áruátvételt könnyíti
meg, de magánszemélyek is küldözhetnek
innen magánszemélyeknek csomagokat.
A csomagautomata használata egyébként
pofon egyszerű, egy applikáció letöltése
után minden működik rajta, azaz igénybevételéhez okostelefonra van csak szükség,
(Egyébként minden tudnivaló jól olvashatóan rá is van írva az automatára) így ezzel
új kényelmi szolgáltatással gyarapodott a
község.
Az automatának köszönhetően bárki, a
nap bármely szakaszában, azaz 0-24 óra
között képes csomagokat átvenni vagy
azt feladni. Azaz nem kell többé odahaza
toporogva várni a futárt, így a kényelmi
szolgáltatással sokkal egyszerűbbé és biztonságosabbá vált az internetről vásárolt

termékek kézhezvétele, illetve a magánszemélyek egymás közötti csomagküldése
is. Az automata egyébként érintésmentes,
mobil applikáción keresztüli egyszerű
hozzáféréssel üzemel.
A csomag érkezéséről e-mailben vagy
sms-ben tájékoztatják az ügyfelet. Akinek
ezt követően már csak az a dolga, hogy
amikor tud, elballag, elkerékpározik, elautózik (csomagmérettől és lehetőségitől

függően) az automatához, s felveszi belőle
azt, amit elhelyeztek benne a számára.
A csomagautomaták (melyeket immár
több cég is működtet, igaz jellemzően nagyobb városokban telepítették az elsőket)
a használóik kényelmét szolgálják, azaz
ahol működnek, azokon a kistelepüléseken ugyanazt a szolgáltatás minőséget biztosítják, mint a városokban telepítettek.
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 Nagyböjti kézműves foglalkozások:
az első nagyböjti foglalkozást március
5-én tartottuk. Kiállítás nyílt Molnárné
Hegedűs Szilvia festményeiből és dekupázs termékeiből, amit egész következő
héten megtekinthettek. A gyerekeknek
tavaszi kézműves foglalkozással, a felnőtteknek dekupázsolt libatojással kedveskedtünk. A közös uzsonna, meleg
teával mindenkinek nagyon jólesett.
 A második nagyböjti foglalkozás
március 12-én volt, a községi nőnapi
ünnepség után. Ez alkalommal Kakas
Istvánné Ancsa néni horgolt díszeit állíthattuk ki. Kézműves foglalkozás keretében lakásdíszeket és kokárdákat
készíthettek az érdeklődők. Ismét volt
uzsonna.
 A harmadik nagyböjti kézműves
foglalkozáson március 19-én, Csenteri Andrea kézzel festett gyönyörű
kalotaszegi bútoraiból nyílt kiállítás.
Mézeskalácsot díszítettünk és asztalidíszek készültek. Közös uzsonnával
kedveskedtünk.
 A negyedik nagyböjti alkalom március 26-án került megrendezésre ezúttal
a nagyteremben. A Marosvidék Baráti
Társaság kézműves tagjai mutatkoztak
be. Előbb író-olvasó találkozót tartottunk, bemutatkozott a folyóirat szerkesztősége. A kézműves foglalkozáson
lakásdíszek készítése és tojásdíszítés
volt, természetesen közös uzsonnával. A
sok árus, kézműves és kiállító sokszínű
forgataga alakult ki, tele volt a nagyterem. A résztvevők többféle kézműves tevékenységet kipróbálhattak, az elkészült
lakásdíszeket haza is vihették.
 A Mozgáskorlátozott csoport soron
következő foglalkozásán március 8-án,
Nőnapi ünnepséget tartott, melyen fellépett a Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar.
 A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is tartott Nőnapi ünnepséget a
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könyvtárban március 8-án, fellépett a
helyi folklórcsoport. A hölgyek ajándékul virágot kaptak és tortaszeletet.
 Március 10-én a faluházban tartotta iskolahívogató szülői értekezletét a
helyi általános iskola, melyen a nagycsoportos óvodások szüleinek tartottak
tájékoztatót.
 Március hónapban az iskolások
Csenteri Andrea vezetésével délutánonként a március 15-i ünnepség tánc koreográfiáit gyakorolták.
 A Maros utcai óvodások az ünnep
hetében maguk készítette nemzeti színű
zászlókat és kokárdákat tűztek a Faluház előtti virágos kertbe. Így emlékeztek
a márciusi ifjakra.
 A március 15-i megemlékezést március 11-én pénteken tartotta a község. A
Dózsa György Általános Iskola felső tagozatos tanulói verses-zenés-táncos irodalmi műsort adtak elő. Ahogyan máskor is, most is a műsor nagyon megható,
modern és látványos volt. Szekeres Ferenc ünnepi gondolatait is megosztotta
velünk. A Művelődési Ház előtt megkoszorúztuk Petőfi Sándor szobrát.
 Apátfalva Község Önkormányzata
március 12-én tartotta a községi Nőnapi ünnepséget, amin szintén szerepelt a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar. Majd László Attila énekes lépett
fel, aki közismert dalaival elkápráztatta
a hölgyeket. Sokan vele együtt énekeltek. Szekeres Ferenc polgármester és Lázár János is köszöntötte a résztvevőket
ünnepi beszédében. Az ünnepség után
minden hölgynek virággal kedveskedett
Szekeres Ferenc polgármester és Lázár
János képviselő úr.
 Március 16-án tartotta az Apátfalvi
Sport Club a soron következő ülését.
 Ebben a hónapban is több alkalommal adtunk helyt a mentorprogramnak,
melynek keretében gyöngyfűzés, festés
és beszélgetés zajlott.
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 Március 17-én Marosvári Attila:
Vérengzés Apátfalván (1919. jún. 23-24.)
Erőszak, ellenállás és megtorlás a román
katonai megszállás idején című, online
elérhető könyvének bemutatója volt. Az
érdeklődők végig-hallgathatták a vérengzés hiteles órákra pontos menetét
és történéseit. Megtudhattuk megkapta-e Apátfalva a vitézi címet?
 A Dózsa György Általános Iskola felső tagozatos diákjainak drogprevenciós
előadást tartott Drimba Tibor Maroslele polgármestere március 28-án. Kitért
az online zaklatás témájára is, illetve az
adatvédelem fontosságára.
 Választási biztosok eskütétele volt
március 29-én.
 Március 30-án a Makó TV riportot
forgatott Csapó Jánosné Ica nénivel, Beke Mihályné Manyi nénivel, és Vargáné
Nagyfalusi Ilonával. Beszélgettek a húsvéti szokásokról, a tojásfestési módokról, és a Faluház húsvéti programjairól.
 Március hónapban is működtek a
közösségeink. Új dalcsokrot tanultak a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tagjai. A Tollfosztó című színdarabot próbálták a Hagyományőrző Csoport tagjai. Tavaszi díszeket horgoltak
a kézimunka szakkör tagjai, valamint
felvetettek egy kisebb szövőállványt is.
Jöttek a Meridián tornázók és hetente
egyszer volt az Átmozgató tornásoknak is foglalkozás. A legnagyobb sikerrel és a legtöbb résztvevővel működő
szakkörünk a Babusgató. A Tariné Tóth
Hajnalka által vezetett zenés mozgásos
foglalkozásra vidékről is érkeznek elszármazott szülők gyerkőceikkel. Folytatódott a Mézeskalácssütő szakkör. A
tavasz közeledtével színes mázzal bevont tavaszi figurákat készítettek. Mátó
Mátyás és tanítványai napi rendszerességgel próbálnak a zeneteremben.
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A Román Önkormányzat márciusi
tevékenysége
Apátfalva Község Román Nemzetiségi
Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan
az idei évben is nőnap alkalmából egy kis
édességgel köszöntötte a nemzetiségi női
tagokat.
Füvesiné Varga Anikó
elnök

Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata tevékenységei

Nőnapi rendezvényt tartott önkormányzatunk, aminek most különösen tudtunk mi képviselők is örülni, de természetesen a legjobban a hölgyek örülhettek, hisz a vírushelyzet tavaly nem engedte meg a nőnapi ünnepség megtartását, pedig minden egyes
évben a munkatervünk része.
A gyönyörűszép virágok mellé versmondókat, tortaszeleteket,
folklór táncot-muzsikát, és üdítőket is kaptak roma hölgyeink.
Raffai János István
elnök
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Fergeteges tavaszköszöntőt rendeztek
az apátfalvi romák

Április 2-án szombaton több százak ettek,
ittak és mulattak az Apátfalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavaszköszöntő
család napján.
Április 2-án délben a rendőrség előtti
zöld területen a rendezvénysátorban köszöntötte a vendégeket Raffai János elnök
és Szekeres Ferenc polgármester, majd
ebéddel folytatódott a program, mely során mindenki ingyen ehetett és ihatta az
üdítőket és a söröket. A tíz bográcsban főzött a marha- és a birkapörkölt melegére
szükség is volt, hiszen a hideg esőbe hajló
időjárás miatt az érdeklődő 3-400 helybéli
és környékbeli kabátban, sapkában érkezett, s ült be a rendőrség előtti zöldterüle- az ugrálóvárat is felállították. A szakácsok hogy ebédre kész is legyen az étel, ami széten felállított nagysátorba, ahol egyébként már hajnalban a bográcsok alá gyújtottak, pen el is fogyott.
Persze a tavaszköszöntő családi napja
nemcsak a gasztronómiáról szólt, annak
ellenére, hogy a köszöntő után a kanálforgatásé, a kés- és a villahasználaté lett a
főszerep. A résztvevők hamar belemelegedtek a roma ízlésnek megfelelő marhaés birkapörkölt, illetve az üdítők és sörök
fogyasztásába, főleg, hogy az ebédet különféle szórakoztató és vérpezsdítő hangulatú programok követték. A gyerekeket
arcfestés és légvár várta, és remekbe szabott műsort adtak a fellépők: Táncos Attila és zenekara, Sztojka Dezső és zenekara valamint Gyöngyösi Robi és zenekara.
A közönséget az apátfalvi folklórcsoport
műsorral is várta, de volt élőzenés Retro
diszkó is.
Korom András
makohirado.hu

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

20

2022. április

Fél évszázad az apátfalvi sport
szolgálatában
3. Új pályára állni

Sóki Józseffel (Szultánnal) immár harmadik alkalommal ülünk asztalhoz, hogy az
apátfalvi sportélet nagy pillanatairól beszélgessünk. Van miről szót váltanunk,
hiszen Józsi különböző posztokon ötven
éven át szolgálta a helyi sport ügyét. Ma az
1990-es évek elejének nagy és korszakos
váltásáról esik szó. Az ASK átköltöztetéséről, a Maros-parttól vett búcsúról.
Már az 1975-ös árvíz után felmerült annak a szükségszerűsége, hogy egyszer csak
el kell hagynunk a csapat megszokott helyét. A pálya túl közel volt a töltéshez, az
árvízvédelmi munkálatok, a töltés erősítése nem tudta kímélni a területét. A kubik pedig nem engedte, hogy a Maros felé
toljuk a játékteret. Nyilvánvaló volt, hogy
ilyen körülmények között a katasztrófavédelem kérdései a fontosabbak, s csak idő
kérdése, hogy mikor kell új helyszínt találnunk a futball folytatásához.
Keresni kezdtük hát a folytatás lehetőségét. Végül a régi téesz-tyúkólat találtuk megfelelőnek. Ennek környezetében
volt kielégítő méretű, szabad terület a
pálya kialakításához, s magát az épületet is megfelelőnek találtuk az öltözők és

a szertár kiépítéséhez. Szabadidőnkben
neki is álltunk, ezt-azt megoldani, javítgatni, újítgatni. A költözésre azonban még
sokáig nem került sor. A nyolcvanas évek
közepén, sajnos, azt kellett tapasztalnunk,
hogy önkéntesek viszont kéretlenül és hívatlanul, birtokba vették a leendő öltözőt.
Valamiféle bulikat tarthattak ott, ami önmagában nem probléma, csak hát felfokozott hangulatukban tüzeket is gyújtottak, s
mi szomorúan szembesültünk a megpörkölődött ajtófélfákkal, a feketére kormolódott falakkal. Még szerencse, hogy az
egész nem égett le.
A Maros partján működő pályánk utolsó órája 1990-ben érkezett el. A bajnokság
vége felé a vízügy értesített minket, hogy
nincs tovább. Körülbelül két hetünk van,
hogy a számunkra fontos tárgyakat, eszközöket áttelepítsük másik helyre, mert
birtokba fogják venni a pálya területét. Ha
nem is vártuk, de tudtuk, hogy el fog jönni
ez a pillanat.
Sportot szerető aktivistákkal nekiláttunk az evakuálás végrehajtásának. Társadalmi munkában kiástuk a pályát övező
kerítés oszlopait, majd elszállítottuk azokat. A kapukat is kimentettük, az új helyen

történő felállításukra azonban már nem
került sor, mert a gépműhelyben Jakabovics Matyiék már időközben elkészítették
az újakat.
A mezeket, hálókat, labdákat átmenetileg Csomor Karcsi, az akkori sportköri
elnök otthonában tároltuk le. Addig a pillanatig is spártai körülmények között működtünk, de ekkor még azok is elmúltak.
Null-feltételek közé zuhantunk. Fél évre
fel kellett adnunk még a pályaválasztás jogát is. Az őszi szezonban minden mérkőzésünket vidéken játszottuk. Eközben gőzerővel dolgoztunk az új pálya kialakításán.
Az egész úgy kezdődött, hogy egy délután kimentünk a területre Juhász Pista
(Csoki) bácsival, s tüzetesen megvizsgáltuk a terepviszonyokat. Át- meg átjártuk
a legelőnek kinéző földdarabot, vizsgáltuk,
hova kellene kijelölni a kornereket, hogy
viszonylag egyenletes felületet adjon a játéktér. Pista bácsi törzsszurkolója volt a
csapatnak, fiatalkorában maga is rúgta a
labdát.
A kijelölt terület bár a legjobb lehetőség
volt ott és akkor, nagyon sok kívánnivalót
hagyott maga után. Azt hiszem, abban az
állapotában grundfocira sem lett volna
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alkalmas. Hatalmas szerencsénkre éppen
valami tározó gödrének mélyítése folyt
az apátfalvi határban. A területről kibányászott földből 400 köbméternyit sikerül
megvennünk, viselhető költség árán.
A következő lépés a pálya körülkerítése
volt. Megérkezett a téesz traktora a lyukfúró géppel. Ezzel telepítették az ártéri
erdőket. Nyikorgott, csikorgott, vonyított
a berendezés, két lyukat nagy nehezen kialakított, aztán a harmadikba egyszerűen
beletört. Kiderült, hogy a felső talajréteg
alatt meglehetősen vastag köves talajszelvény húzódik. Még régen, a tyúkól működésének idején ez szolgált útként a takarmány szállítására. Megtaláltuk.
Ismét sarokba szorultunk hát. Nem maradt más választásunk, kézi erővel kellett
kivájnunk az oszlopok aknáit. A román
forradalom elől menekült ide egy fiatal
pár, akik valami munkát kerestek a puszta
megélhetésükért. Ők vállalták a részvételt
ebben a munkában. Ástunk, szinteztünk,
függőztünk, rögzítettük az oszlopokat.
Megvásároltam a kerítéshez való hálót és
a drótokat. Kiderült, hogy ez a tétel nem
szerepel a jóváhagyott költségvetésben.
Valahogy kimaradt belőle. A számla értékét pár fanatikus szurkolóval dobtuk össze.
Végül kész lett a pálya, hamarabb, mint az
öltöző.
A hazai mérkőzések alkalmával az iskola tornatermi öltözőjében tudtunk megfelelő körülményeket biztosítani a vendég
játékosok mezbe bújásához. Volt csapat,
amelyik vonattal érkezett (akkor még nem
ilyen szinten támogatták a sportot, mint
ma), s mi az állomáson vártuk őket a téesz
buszával. Bevittük a csapatot az iskolába,
onnét ki a pályára. Meccs végén ugyanezt, fordítva. A Tanárképző edzője meg is
jegyezte, hogy úgy érzik magukat, mint a
Liverpool sztárjai.
A következő fejezet az öltöző újjáépítése volt. Teljesen új, a kor követelményeinek megfelelő tetőszerkezetet terveztek
rá. A bontásra nem volt beruházási keret,
társadalmi munkában végeztük el. Amikor lekerült a födém, akkor derült ki, hogy
a 43-as főút felőli fal nem fogja elbírni a
terhelést, Ugyanis nem tömör falat építettek oda valamikor, hanem két futó tégla-
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sor között salakkal volt kitömve a fal ürege.
Majdnem úgy nézett ki, hogy itt a vége.
A gyenge teherbírású falat szintén társadalmi munkában bontottuk el. A téglák megtisztításához – mert új téglákra
sem nagyon volt pénz – a helyi roma-önkormányzat emberei nyújtottak segítséget. Visszanyertük az összes használható
anyagot, kipótoltuk a szükséges mértékig,
felhúzták az új teherbíró falat. Tető alá került az öltöző. De messze volt még a vége. A belső helyiségek kialakítása, a vizesblokkok szerelése még csak ezután jött.
Állandó áremelkedések mellett. Az építőanyagok frontján akkor is valami hasonló
helyzetet éltünk meg, mint most.
A kőművesekkel megegyeztünk, hogy
a kispadok alapozását (ami szintén terven és szerződésen kívüli tétel volt) megönthetjük az építéshez kevert betonból.
Ebédidőben, sietve láttunk neki a betonozásnak. Mire végeztünk, pont megérkezett
a felújítást vezető mérnök. Kicsit morcos
volt, veszekedett velünk, de végül elsimult
a történet.
Nagyon sokan végeztek önzetlen társadalmi munkát ezen a fejlesztésen. A teljesség igénye nélkül, a már említett személyeken túlmenően, felsorolok most pár nevet,
hogy megőrizzük ezeknek a lokálpatriótáknak az emlékét. Laczi (Leskó) István,
Vass Mihály, Varga (Szent) László, Baranyi
István, Mátó Mihály bácsi, a hentes, Sóki
Pál, az édesapám. Sajnos, közülük sokan
már nincsenek közöttünk. Isten nyugtassa őket!
A pálya, majd az öltöző hiánya, érthető módon, érzelmileg nem volt nagyon
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jó hatással a csapatainkra. Ennek ellenére
mindent megtettek a tisztes helytállásért.
Panasz, zokszó nélkül.
A szurkolók lassan szokták csak meg,
hogy az apátfalvi futball új helyre költözött. Ez meglátszott eleinte a nézőszámon
is. A „nagyfalu” drukkereinek szokatlan
volt a makói faluszélre kijárni a mérkőzések kedvéért, a közelben lakók pedig még
nem szokták meg, hogy csak egy könnyű
sétányira van tőlük a pálya. Egy-két szezon alatt viszont helyreállt ez is.
A képeken az új pálya építésének idejében
küzdő ifi és az akkori nagycsapat látható.
Ifjúsági csapat, álló sor, balról jobbra: Rácz
Péter, Kabók Ferenc, Németh Zsolt, Vass
Mihály, Kabók János, Varga Róbert, Sóki
József. Guggoló sor, balról jobbra: Sóki Attila, Mátó László, Szabó Roland, Imre Viktor,
Gaudi Attila, Varga (Puskás) Róbert. Első
sor: Jung Róbert.
Felnőttek, álló sor balról jobbra: Keresztúri Mihály edző, Sóki István, Harkai József,
Pécsi Mihály, Szegedi Zsolt, Balogh Mihály,
Bartucz Mihály, Köteles Gábor, Sóki József,
Bárnai József. guggoló sor, balról jobbra:
Jung Róbert, Károlyi János, Rakity György,
Nagy Imre, Beke Tibor, Kerekes Csaba, Sóki
András, Keresztúri Benjámin, Varga (Puskás) Róbert. Első sor: Bárnai István.
- folytatjuk Kucsora
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Újjászületés 5.2
Bevégeztetett.
A 2022-es országgyűlési választás minden különösebb atrocitás nélkül lezajlott.
A voksokat megszámolták, az eredmény
ismertté vált, a megfigyelők nem találtak
visszaélést. Tulajdonképpen hátra is dőlhetnénk, e tekintetben további teendőnk
nincs.
Van azonban sok egyéb, rajtunk kívülálló, tőlünk független borús folyamatból
tápászkodó probléma, ami hamarosan
saját egzisztenciánkon keresztül fog beköszönni életünkbe. Ezek részben a szomszéd országban zajló háborúból, részben
pedig magát a háborút kiváltó geopolitikai okokból közvetlenül sarjadnak. Hiába
nem veszünk részt a békétlenségben, hiába zárkózunk el a fegyverek szállításától,
akaratunkon kívül a háborúság ütközőzónájába kerülhetünk.
Külföldi kormányok olyan elvárásokat fogalmaznak meg hazánkkal szemben,
melyek teljesítése gazdasági öngyilkossággal érne fel. Nem teljesítésük pedig politikai elszigetelődéshez vezet.
Bizonyára nem kell hosszasan fejtegetnem, mit jelentene, ha leállítanánk az
orosz gáz és olaj vásárlását. A tőlünk (eddig) kiegyensúlyozottabb, nagyobb jómódban élő nyugati országok politikusai
azt mondják, az egész probléma rendezhető azzal, hogy rövidebb ideig zuhanyozunk, alacsonyabbra állítjuk télen a lakás
hőmérsékletét, s pulóverben nézegetjük a
tévé műsorát.
Lehet, hogy náluk valóban csak ennyi
múlik az orosz vezetékek működésén.
Nálunk azonban ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. A földgáz-felhasználásunk 85 százaléka, a nyersolaj-szükségletnek pedig 64 százaléka érkezik a háborúzó
országból. Ami azt jelenti, hogy a forró
fürdő vagy a fűtés csak a jéghegy csúcsa,
a valós probléma legnagyobb része ezeken
messze túlmutat, még ha (pillanatnyilag)
nem is látszik ki a vízből.
A csapok elzárását követően igen rövid
időn belül megtorpanna a gazdaság. Megtorpanna, egyrészt azért, mert a terme-

lés közvetlen energiaigényét nem lehetne
miből kielégíteni. Hadd említsek meg egy
roppant egyszerű példát erre: a gázüzemű
kemencével dolgozó pékség azonnal leállna. A pékség (és minden, energia nélkül maradt üzem) dolgozói munkájukat
veszítenék.
Másrészről azt is látnunk kell, hogy a
szállítás is fejre állna. Üzemanyag hiányában azt sem tudnánk, melyik fuvareszköz
maradjon üzemben, s melyik működhessen tovább. Ez a kényszerpálya a személy- és a teherszállítás teljes vertikumát
lebénítaná. Nem arról van tehát szó, hogy
kevesebbet autókázunk, és meg lesz takarítva a visszautasított import különbözete.
A paksi atomerőmű működését is ebbe a vonulatba kell sorolnunk. Az orosz,
dúsított urán nélkül nem tudna üzemelni.
Márpedig az ország áramfelhasználásának
közel felét onnét nyerjük. Mi történne, ha
le kellene mondanunk róla? Vannak kiemelt fontosságú közösségi létesítmények
(vízművek, kórházak, iskolák, stb.) amelyek energiaszükségletét nem lehet automatikusan felezni. Ezeket, közel a korábbi felhasználás szintjén, ki kell szolgálni.
Tehát a megfelezett mennyiségű felhasználható energiából a stratégiailag fontos
közművek, közüzemek, közszolgálati létesítmények indokolt energia-vételezését
ki kell vonnunk, s csak a maradék szolgálhatja a lakossági felhasználási igény
kielégítését.
Ez azt jelenti, hogy nem elég a világítással vagy a tévé-nézéssel spórolnunk.
Az ennél sokkal nagyobb teljesítménnyel
működő berendezéseink: a fűtőtestek, a
vízmelegítők, a fagyasztószekrények és
a klímaberendezések használata válhat
kérdésessé.
Ráadásul egy olyan kedvezőtlen gazdasági környezetben, melyben ugrásszerűen megnövekszik a munkanélküliség, s
vele együtt az infláció. Az infláció durva
belépője már a tőlünk fejlettebb gazdasággal rendelkező országokban is megtörtént. Évtizedes rekordokat döntöget
a drágulás. Az életszínvonal fenntartása

kérdésessé vált. Olaszországban például
kormányzati segítséggel próbálják a szegényebb családokat „helyzetbe hozni”, hogy
képesek legyenek rezsiszámlájukat fizetni.
Több százezer családról beszélek ebben a
tekintetben.
Az energiahordozók árának durva
emelkedése ugyanis beépül minden termék árába. Az energia-igényesebb termékekbe jobban, a kevésbé energia-igényesekbe kevésbe. De mindegyikben megjelenik, ha másért nem, a fuvarozási, szállítmányozási díjak növekedése miatt igen.
Ez az egyik oka annak, hogy miért nem
tudja Magyarország ilyen hirtelen kiváltani az orosz import energia-hordozókat.
Csak drágábbat kaphatnánk a helyükre, ha
egyáltalán kapnánk. A partnerváltás másik, nyomós oka ugyanis éppen az, hogy
nem nagyon van energiahordozó a szabad
piacon. Az olajkitermelő országok hetekkel ezelőtt jelezték, hogy nem is igazán
tudják fokozni kibocsátásukat.
De ha mégis átállnánk drágább beszerzési forrásokra a földgáz 85, az olaj 64, az
uránium 100 százalékának vetületében,
azonnal durva infláció indulna be. Ahhoz,
hogy a megdrágult termékeket megvehessük, béreket, ellátásokat kellene emelni. A
bérek emelkedő költsége pedig szintén beépülne a termékek, szolgáltatások árába,
így második körben okozna áremelkedést,
amit szintén bérek és juttatások növelésével lehetne kompenzálni, amik újabb inflációs spirált eredményeznének. Úgy is
járhatnánk, mint az első nagy háború után
a korona, a második után pedig a pengő
járt. Ez pedig senkinek sem érdeke.
Egyébként a rezsicsökkentés intézménye éppen ezért zseniális, közgazdasági
értelemben (is), mert inflációt növelő
hatások nélkül segített az életszínvonal
pozitív irányú alakításában. Nem vitte bele a pénzünket jövedelem – egységár egymást generáló, értéket devalváló
ciklus-sorozatába.
Ami viszont gazdasági értelemben
most folyik a világban, az komoly aggodalomra ad okot mindannyiunknak.
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Donald Trump, az USA korábbi elnöke,
múlt héten azt nyilatkozta egy michigani
fórumon, hogy az energia-szektor anomáliái miatt a stagfláció meredélyének
szélén tántorog a gazdaság. A stagfláció
nagyjából az a gazdasági állapot, amikor
a pénz értéktelenedése a termelés visszaesésével párosul. Vagyis a lehető legros�szabb eshetőség.
A globalizáció jelenlegi szintjén gyakorlatilag nem léteznek elszigetelt nemzetgazdaságok. Bárhol is jelenjen meg tehát a hiány vagy a devalváció, az könnyen
áttételeződhet a partneri viszonyban álló
más nemzetgazdaságokra. Olyan ez a világgazdaság szereplői között, mint emberek között a járvány.
Az ENSZ élelmezésügyi szervezete, de
számos más szakértő is arra figyelmeztet,
hogy élelmiszerhiány előtt áll a világ. Műtrágya vagy nincs, vagy méregdrága. A
globális termés-kilátások nem biztatóak.
A hiány és a drágulás miatt már számos országban demonstráltak az ott élők.
Peruban például kifejezetten aggasztóvá

váltak a megmozdulások. A cikk írásának
pillanatáig négy halottról szólnak a hírek.
Sajnálatos ez. Pedig két dolog bizonyos.
A zavargástól nem lesz nagyobb az árubőség, sem olcsóbb a portéka. A kialakult
káosz velejárója, hogy még tovább mélyíti
a válságot.
Persze, az is egy ősi igazság, hogy az éhség nagy úr.
De meg kell próbálnunk legyőzni majd.
Szinte bizonyos, hogy ha még tovább
folyik a katonai és gazdasági háború, hozzánk is egyre több tételsoron fog beszűrődni ezeknek a világra gyakorolt negatív
hatása. Az életszínvonal, vagyis a megvásárolható tárgyak és szolgáltatások birtoklásának mértéke minden valószínűség
szerint csökkenni fog. Türelmünk, érzelmeink, értelmünk próbára lesz téve.
Az élet vallatóra fog bennünket.
Mit teszünk?
Felelősöket vagy megoldásokat keresünk a bajokra, amiket a világ más részeiről, mások döntéshozói szabadítanak
ránk?

Költészet napja
Apátfalván
Szeretettel várunk mindenkit a költészet napja alkalmából
megrendezésre kerülő előadásra 2022. május 4. szerdán az
Apátfalvi Könyvtárba (Templom utca 57.).
10 óra – Szent László élete
12 óra – Radnóti Miklós versei
Előadó: Tóth Péter Lóránt versvándor,
Radnóti-díjas versmondó
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Egymásban keressük netán az ellenséget? Tüntetünk, zavargunk, pusztítunk,
hogy más honfitársainkon verjük le keserveinket? Fokozzuk a káoszt, míg a remény
is elvész a normalizálásra?
Vagy már holnap leülünk átgondolni a lehetséges jövő legrosszabb
forgatókönyvét?
Meghatározzuk az emberi élet folytatásának minimális feltételeit, amit megpróbálunk egymással, egymásnak biztosítani
a gazdasági vészkorszak idején?
Azt gondolom, a jövő fenyegetéseiből
csak együtt tudunk majd kimenekülni.
Egymás ellen lázadozva mind elbukunk.
Fel kéne készülnünk, amíg van időnk, eszközünk és anyagunk hozzá.
Szívből remélem, hogy mire ez az írás
megjelenik, a háború és a világgazdaság
romlása véget ér. Szavaim maradjanak az
április hetedikei estén fennálló helyzet
nem túl derűs következtetései…
Kucsora István
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Kedves Olvasó!
Elérkezett április – Szent György hava és
húsvét szent ünnepének megünneplése.
Lassan befejeződik a nagyböjti időszak. Bízom abban, hogy mindenki a maga módja és lehetőségei szerint hasznosan
töltötte ezt az időszakot! Sok-sok új kihívás jön és jött az emberiség mai napi életébe, de a böjti időszak arra is jó lehetőséget
adott, hogy mélyebben átgondoljuk napjainkat, és tudjuk értékelni az isteni gondviselés kegyelmét!
Nagyon nehéz az embernek a szenvedést elviselni, de gondoljunk arra, hogy
Jézus az Isten fiaként milyen szenvedő áldozatot hozott a számunkra. Jézus sohasem mondta, hogy akik őt követik nem
szembesülnek a szenvedéssel.
A kereszténység legnagyobb ünnepe a
Húsvét. Isten fia emberré lett, hogy szenvedésével – halálával – és feltámadásával
elhozza számunkra az örök élet kegyelmét.
Csodálatos ajándék, hogy a földi életünk után az örök élet vár ránk! Néha nehéz, de az áldozatot mindenkinek a maga
módján meg kell hoznia.
Ezt egy olyan ajándéknak kell elfogadnunk, amit nem szabad, hogy elveszítsünk, és nagy féltő örömmel hordozzuk
szívünkben, lelkünkben egész életünkben.
Nagyon sok példátadó elődünk van.
Milyen jó, hogy szüleink, nagyszüleink erre tanítottík bennünket. Legyünk azonban
nagyon őszinték, hogy a kapott tanítást sokan elfeledték és mai életünkben egy nagy
űr van és sokszor tehetetlenül lebegnek
ebben az űrben és nem értik a jelenséget!
Amikor ránézek az adott hónap ünnepeire és szentjeire, mindig az elődök példamutatására kell gondolnunk.
A szentek életét olvasva nem is tudunk
minden szentről külön-külön megemlékezni, de hálával kell lennünk azok iránt
is, akik nem szerepelnek az adott hónap
névsorában.
Lehet, hogy mi elfeledkezünk róluk, de
ők a mennyei hazában nagyon sokat esdekelnek értünk Istennél!
Hála és köszönet legyen ezért minden
közbenjárónkért!

Szent Hermenegild vértanú, Szent Jusztinosz vértanú, Szent Tiburcius Vallianus
és Maximus vértanúk, Szent Anasztázia és
Basilissa vértanú szüzek.
Ezek az egyházunk példamutató vértanúi, akik a nagy keresztényüldözés idején nagyon sokszor a földi gazdaságukról lemondva a mennyei gazdasgságot
választották.
Ne feledjük, az év minden napjára esik
egy-egy szent vagy vértanúk ünnepe. Az
Néhány olyan szentről is megemléke- egyház nem feledkezik meg róluk, de
zek egy-két szóban, akikről alig tudunk mindig iránytűként mutatnak számunkvalamit.
ra életutat. Ragaszkodunk a földi boldogságunkhoz és nem vesszük észre, hogy
Szent Dénes püspök
közben veszélyeztetjük az örök mennyei
170 táján Korinthoszban életszentsége boldogságunkat!
és tudománya által más egyházaknak is
apostola volt.
Szent Ezekiel próféta
K.e. 572. jeruzsálemi papi család pap fia,
599-ben Jekóniás királlyal együtt a babiloni fogságba került. Itt fogsága ötödik évében a Kobar folyó partján hívta meg az Úr
a prófétaságra. Megjövendölte Jeruzsálem
pusztulását és új, mennyei Jeruzsálem eljövetelét. Jövendöléseit a nevét viselő szent
könyv őrzi.
Nagy Szent Leó pápa és egyházdoktor
Olyan fényesen és olyan élesen megvilágítva nem nyilvánult meg az ámuló világ
előtt a pápaság méltósága, ereje és világtörténeti nagysága, mint Szent Leó működésében. Korának nehéz helyzetében,
mint világítótorony irányított és fölséges
alakja és tevékenysége több évszázadon át
nagy hatással volt Krisztus igaz Egyházának irányítására.
Szent Gyula pápa
Eneergikus rendreutasításával határozottan lépett fel a különböző megtévesztő
irányzatok ellen. Az ő idejére esik az ariarizmus (Fiú-Isten nem öröktől való) első
terjedése.
Néhány vértanú nevét egy csokorban
fogom megemlíteni:

Szent Zita szűz
Nagyon egyszerű cseléd volt egész életében, de imádságos élete a szegények szeretete olyan gazdaggá tette, hogy élete végére még a munkát adó gazdag Fatinelli család is úgy bánt vele, mint aki a családhoz
tartozik. Az élete egy nagy szent csendes
átváltozás.
Szent György vértanú
Korán terjedt el tisztelete. A 12. század óta
kezdték benne tisztelni a sárkányölőt és
minden baj leküzdőjét. Különösen a kereszteslovagok benne látták eszményüket.
Oroszlánszívű Richárd Anglia védőszentjévé tette.
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Szent Márk evangélista
A jeruzsálemi ifjú abban a nagy kegyelemben részesült, hogy szemmel láthatta és
füllel hallhatta az Urat. Szent Péter megválasztotta titkárának, Szent Pálnak munkatársa volt, a Szentlélek Úristen, Szentírás
főszerzője méltónak találta, hogy megírja
Isten fiának életrajzát.
Szent Márk ünnepére esik Búzaszentelő
ünnepe. Kérjük imánkkal Isten áldását vetéseinkre és a nehéz mezőgazdasági munkára, hogy minden család asztalán legyen
kenyér.
alatt. Az Oltáriszentségben nekünk adja
önmagát! A nagyböjti gyónás után vágyaBosco Szent János
kozzunk arra, hogy magunkhoz vegyük az
Az elhagyott ifjúság atyja lett. Összegyűj- Oltáriszentséget a szentáldozásban.
tötte a szegény gyerekeket. Nevelési munkáját ez a gondolat vezérelte: „Jópolgárokat Nagypéntek
a földnek, boldog lakókat az égnek.”
Júdás elárulja Jézust és 30 ezüstpénzért
Jelszava Szalézi Szent Ferenc fohásza volt: a főpapoknak kiszolgáltatja Jézust meg„Lelkeket adj Ura, s minden mást elvehetsz.” hurcolják a főtanács előtt, elviszik Pilá„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem tushoz, Heródeshez, újra Pilátushoz, de
számít.”
ártatlanságában is a nép a halálát követeli.
Péter megtagadja a tanítványai elhagyják
Sienai Szent Katalin
és Jézus elindul a Golgota felé. Nehéz útSzentségének bölcsességének híre mes�- ja soránt többször elesik a kereszt súlya
sze föledre terjedt. Sokan fordultak hozzá alatt, de újra feláll. Nekünk is fel kell állni
tanácsért, levelezésben állt bíborosokkal, a mindennapjainkban, mert Isten mindig
püspökökkel, fejedelmekkel, magával a pá- küld egy Cirénei Simont.
pával is. Életében elkezdődtek a nagy nyuJézus küldetése beteljesedett! Utolgati egyházszakadás első viszálykodásai, de só szavai a megbocsájtó szeretet hangja:
kezeli halála miatt már nem tudott segíteni. „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudA hónap legnagyobb ünnepe a Húsvét. ják mit cselekszenek!”
A kereszténység legnagyobb ünnepe.
Arimathiai József gondoskodott az Úr
A nagyhét liturgiáját követve eljutunk a tisztes temetéséről. A keresztnél álló száfeltámadás öröméhez.
zados pedig kimondja a nagy igazságot:
„ez valóban Isten fia volt.”
Virágvasárnap
Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe. Nagyszombat
Szamárháton közeledik, ami akkoriban azt Az Úr a sírban nyugszik.
jelentette, hogy békét hoz. Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön, Húsvét vasárnap
Hozsanna a magasságban!
Urunk feltámadása
Csak öt nap telik el péntekig, mikor JéA hét első napján, kora reggel, amikor
zust megalázó módon keresztre feszítik! még sötét volt, Mária Magdolna kiment
Nagyon hamar, mint annyiszor, jönnek a a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozkételkedés és a tagadás napjai, a lélek el- dították a sírtól, erre futott Péterhez és a
szürkülése, a gúny, a gyűlölet!
másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus és
hírül adta nekik:
Nagycsütörtök
„Elvitték az Urat a sírból és nem tudni,
Az utolsó vacsora megünneplése. Jézus hova tették.”
testét és vérét adja a kenyér és bor színe
A tanítványok futottak a sírhoz, de a
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sírban csak az összehajtott gyolcsot találták. Amikor mindezt látták, hittek. Eddig
ugyanis nem értették az írást, hogy fel kell
támadnia a halálból!
Voltak tanítványok, akik már csaldottan elindultak hazafelé, így az emmauszi tanítványok nem ismerték fel először
Jézust, de a kenyértörésnél lehullt a szemükről a „vakság” és lángolt a szívük. Fáradtságot nem ismertve siettek vissza Jeruzsálembe, hogy vigyék a „Föltámadás
örömhírét”.
Bábel Balázs néhány gondolatát hadd
idézzem húsvéti köszöntőként:
„A húsvét szent titkát legjobban kifejező
szentség a keresztség, amely jelképesen és
valóságosan is a hitben Jézussal való eltemetkezést és feltámadást jelenti.”
„Semmi sem bizonyítja jobban Jézus alázatát, mint a nagy nyilvánosság előtt történt keresztre feszítése és ezt követően húsvéti föltámadásának, húsvéti győzelmének
rejtegetése.”
Húsvét 2. vasárnapja – Isteni irgalmasság vasárnapja.
Gondolatban Katona István püspök atyával kell lennünk, aki az isteni irgalmasság
legnagyobb hirdetője.
„Az isteni irgalom akkor is működik, ha
az ember nem vesz tudomást róla.”
Mndenkinek tiszta szívemből kívánom,
hogy a feltámadás örömhíre isteni irgalomként érkezzen el minden apátfalvi ember szívébe, lelkébe!”
Áldott húsvéti ünnepet kívánok!
dr. Langó Julianna
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Román vérengzés
Apátfalván,
1919. június 23-24.
Marosvári Attila makói történész könyve községünk
egy szomorú fejezetéről
1919. június 23-án délután román katonai alakulatok vették
körbe a Csanád vármegyei Apátfalvát, majd tisztogató akcióba kezdtek a községben. A községet nagy erőkkel megszálló katonák a lázadás résztvevőit keresve házról házra
jártak, és kíméletlenül agyonlőttek mindenkit, akiben ellenséget véltek, vagy csak az útjukba került. A két napon át
folyó katonai műveletnek harminc halálos áldozata lett, de
további kilenc apátfalvi szintén a vérengzéssel összefüggő
okok miatt vesztette életét, közülük ketten később, romániai
fogságban.
De mi történt valójában Apátfalván? Mi váltotta ki a románok véres megtorló akcióját? Marosvári Attila történész-levéltáros zömmel eddig ismeretlen források alapján mikrotörténeti alapossággal, szinte óráról órára rekonstruálja az
eseményeket. A könyv oldalain fény derül az apátfalviak
lázadását kiváltó kíméletlen rekvirálásra, a helyiek ellenszegülésére és a községben rekviráló román katonai alegységek
megtámadására, melynek két magyar és három román áldozata lett, majd a brutális kegyetlenséggel végrehajtott román megtorlás részleteire. A szerző részletesen bemutatja az
apátfalvi áldozatok halálának körülményeit, a község totális
kifosztását, az elhurcoltak kálváriáját, majd az események
utóéletét és máig ható emlékezetét is.

Búzaszentelő
Jánosi Szabolcs plébános úr tisztelettel meghívja a kedves lakosságot a 2022. április 24-én, vasárnap délelőtt
9:30-kor kezdődő, Szentmisével egybekötött búzaszentelő szertartásra a Langó kápolnához!
Eső esetén a rendezvény helyszíne a Szent Mihály
Plébániatemplom.
Szeretettel várnak mindenkit!

A könyv a Clio Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető:
https://www.clioinstitute.hu/cliokotetek

NEMES CSELEKEDET

Patkós Sándor a Maroshús 99 Húsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft. ügyvezetője március közepén, kb. 400 csomag disznótoros csomagot ajánlott fel Apátfalva Község Önkormányzatának. A csomagokat a közfoglalkoztatott munkatársainknak, a
rászorulóknak és az ÖNO ellátottainak osztottuk ki.
Köszönjük Patkós Sándornak ezt a példaértékű szívből jövő,
nemes cselekedetet.
Szekeres Ferenc
polgármester

2022. április
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EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM

Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásáról 2022. március 26
-tól 2022. április 15-ig APÁTFALVA
KÖZSÉG BELTERÜLETNEK NEM
MINŐSÜLŐ
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉRE

Kérjük hogy:
– Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez. Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe
kerül, haladéktalanul forduljon
orvoshoz!
– Kutyáját ne engedje szabadon és
tartsa távol a csalétektől!
–
Gyermekeit is figyelmeztesse a
fentiekre!
– Az ebzárlat tartama alatt a tartási
helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok

más állattal, vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni.
A határozat az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
teljes terjedelmében olvasható.
A háziorvosok és a helyi hatósági állatorvos minden ezzel kapcsolatos kérdésre pontos választ tudnak adni.

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012
(Dr. Sziebig Géza rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821
(Dr. Sziebig Géza)
A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507
(Oláh Andrásné)
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036
(Dr. Bittó Csaba rendelője)
A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188
(Dr. Bittó Csaba)
A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015
A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708
(Végh Imre)
A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051
Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312
(Dr. Tóth Gábor)

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@gmail.com, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készül: 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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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2022. március 25. pénteken négy újszülöttet köszöntöttek.
Apátfalva Község Önkormányzat polgármestere Szekeres Ferenc
megfázásos megbetegedés miatt nem tudott részt venni a köszöntéseken. Kiszely Jánosné alpolgármester asszony és Nándori
Gábor képviselő köszöntötte a kisbabákat, akik 40 ezer forint
készpénzes támogatásban részesültek kérelem alapján. A szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

még. Elmondható, hogy nyugodt és békés újszülött. Nyaranta, ha
összeül a család, „mini ovi” alakul a gyerekek miatt. Bár csak két
éve költöztek ide, nagyon megkedvelték Apátfalvát, jól beilleszkedtek. Ötödik babát nem szeretnének, jelenleg a házfelújítás és a
gyerekek kötik leminden idejüket.

Harmadikként Barát Csongort köszöntötték. Csongor 2021. november 10-én született Hódmezővásárhelyen 3650 grammal és
52 cm-rel Barát Fanni és Barát Szabolcs második gyermekeként.
Elsőként Pap Olivért és szüleit Gyenge Evelin Szimonettát és Pap Fanni megosztotta velünk, hogy a napi rutinjuk megváltozott, de
Tamást látogatták meg. Olivér 2021.október 24-én Szegeden szü- gyorsan megszokták a változást. Csenge (3) különösképpen várta
letett 2800 grammal és 47 cm-rel, első babaként érkezett a család- Csongor érkezését a családba, és az anyukája hasával is óvatosan
ba. Evelin elmondása szerint az első három hónap nagyon nehéz bánt. A legnagyobb segítség az édesapa Szabi és a család összes tagvolt számukra, hiszen Olivér hasfájós volt. Jelenleg a fogzással ja. Az anyuka szerint Csongi a nyugodtságát az apukájától örökölte.
küzdenek. Ebben az időszakban Evelin számára a legnagyobb se- Egyaránt szereti a babakocsis sétákat és az autókázást is. Harmadik
gítséget az anyukája jelenti. Megkezdték a hozzátáplálást, a nagy gyermeket nem szeretnének, eredetileg is kettőt terveztek.
kedvencei a répa és az alma, míg az avokádót annyira nem kedveli. Nagyon várták a jobb időt, sokat sétálnak és a helyi Babusgatóra is szeretnének járni. Újabb babát jelenleg nem szeretnének,
öt év elteltével fontolóra veszik, hogy legyen-e Olivérnek testvére.

Az önkormányzat Rozsos Dilen Zsoltot is meglátogatta, aki 2021.
november 26-án született Hódmezővásárhelyen 3090 grammal
és 47 cm-rel. Dilen elsőként érkezett a családba Rácz Roxána Valentina és Rozsos Dávid gyermekeként. Az apuka nagy segítséget
Galgóczi Szofia Letti Szegeden látta meg a napvilágot 2021. de- jelent Roxinak. Dilen nagyon szereti a fürdést, a babakocsis sétácember 5-én 3500 grammal és 51 cm-rel, Kiss Anett és Galgóczi kat és a meséket. A látogatás során látszott, hogy békés, nyugodt
Tibor negyedik gyermekeként. Szofia testvérei (Rebeka 14, Han- és mosolygós kisgyermek. Szeretnének majd rendszeresen részt
na 9, Liliána 2) nagyon várták az érkezését. Az anyuka megosz- venni a Babusgatón. Második babát nem terveznek.
totta velünk, hogy Hanna segít neki a legtöbbet. Az édesapa is
minden segítséget megad Anettnak, csak a fürdetést nem vállalja
Varga Alexandra

