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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata és az apátfalvi Szent Mihály 
Plébánia tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az Állam- és 
Egyházalapító Szent István Király ünnepe alkalmából tartandó 
ünnepi szentmisére és települési ünnepségre.

Helye: Szent Mihály Római Katolikus Templom

Ideje: 2022. augusztus 20. (szombat)
Ünnepi szentmise kezdete: 8.00
A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános úr

Települési ünnepség kezdete: a szentmisét követően
Ünnepi beszédet mond Kiszely Jánosné alpolgármester asszony
Új kenyér megáldása, Szent István Király szobrának megkoszorúzása

XXVI. Szent Anna Napok 
2022. július 22-23-24.

A Szent Anna Napok keretében szom-
baton 13-20 óráig ugrálóvárak várták a 
gyerekeket. Kisebbek is, nagyobbak is vá-
logathattak többféle ugrálóvár és csúszda 
közül, ingyenesen élvezhették a mozgás 
és a játék örömét.
16 órakor megnyitottuk a kiállításokat 
a faluház nagytermében, illetve az elő-
térben már korábban elkezdődött a Ke-
rekes Márton Népdalkör és Citerazene-
kar 40 éves jubileumát ünneplő kiállítás. 
A nagyterem felét Kakas Istvánné Ancsa 
néni kézimunkái díszítik, melyek között 
találhatóak apátfalvi ingek, horgolt, szö-
vött és hímzett csudaságok. Kiállította 
csuhétárgyait, szalmafonásait, üvegfes-

téseit, terítőit, szőnyegeit. A sok-sok év 
munkáját bemutató kiállítást csodálták a 
résztvevők.
A nagyterem másik felében a lakossággal 
közösen összegyűjtött RETRÓ kiállítás 

helyezkedett el. Itt a gyerekek új, a felnőt-
tek ismerős dolgokat láthattak, az időseb-
bek pedig felfedezhették ifjúságuk jól is-
mert tárgyait.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. július 28-án 
tartotta soros ülését.

 � A képviselő-testület a 2022. május 30-
i  ülésén döntött arról, hogy az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és Bölcsőde fenntartói jogát 
2022. szeptember 1. napi hatállyal átadja a 
Szeged-Csanádi Egyházmegye részére. A 
testület elfogadta, hogy az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde intézmény megszűné-
sének napja 2022. augusztus 31.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ alapító okiratának 
módosítását.

 � A képviselő-testület döntött arról, 
hogy pályázatot nyújt be Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 
pont szerinti a települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 
705  m3 lágylombos fafajta szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához.

 � A képviselő-testület döntött arról, 
hogy Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tör-
vény 3. melléklet 2.1.5. pontjára figyelem-
mel – az önkormányzat működőképesség-
nek megőrzése érdekében – támogatási 
igényt nyújt be a 2022. évi települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására.

 � A testület tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulás iránti kérelmekben döntött.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta, hogy egyfordulós nyílt pályá-
zatot fog hirdetni a tulajdonát képező 
földterületek haszonbérlet útján történő 
hasznosítására. A pályázatok beadásának 
határideje 2022. augusztus 31.

 � A képviselő-testület az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola tanulóinak ebéd-
del történő ellátásával 2022. szeptember 
1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig a 
Magyarcsanádi Településüzemeltetési és 
Fejlesztési Nonprofit Kft.-t bízta meg.

 � Elfogadta, hogy a bölcsődei étkezte-
tés, az óvodai és az iskola diétás étkezte-
tést 2022. szeptember 1. napjától 2022. de-
cember 31. napjáig az EUREST Étterem-
üzemeltető Kft. (Budapest, Irinyi József u. 
4-20.) biztosítja.

 � A képviselő-testület elfogadta a gyer-
mekvédelem helyi rendszeréről szóló 
17/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosítását.

 � A képviselő-testület Luczó Anikó köz-
alkalmazottat, az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde 2022. augusztus 15. napjáig 
megbízott intézményvezetőjét, a megbízás 
lejártát követő és a fenntartói jog átadása 
között, 2022. augusztus 16-tól 2022. au-
gusztus 31. napjáig tartó határozott időre 
az intézmény vezetésével kapcsolatos fel-
adatok ellátására megbízza.

 � A képviselő-testület elfogadta, hogy 
2022. augusztus 1. napjától Dr. Kondo-
rossy Krisztina fogorvos helyettesítését 
Dr.  Vecsernyés Renáta Tímea és Dr. Ud-
vardi Klaudia Hédi fogorvosok lássák el.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretén 
belül döntött a szociális igazgatással ösz-
szefüggő, valamint egyéb személyes adat-
védelmet igénylő döntési javaslatokról.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. július

SZÜLETÉS:
07.15.: Marosvölgyi Jázmin Ka-
talin
Édesanyja: Deák Viktória
Édesapja: Marosvölgyi Sándor
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 30.

07.17.: Mátó Zoé
Édesanyja: Bán Alexandra
Édesapja: Mátó Zsolt
Apátfalva, Nagyköz utca 27. 

HALÁLESET:
Nagy Istvánné (Varga Margit 
Aranka)
Apátfalva, Hunyadi u. 4. élt: 82 
évet

Kerekes Józsefné (Erdei Zsu-
zsanna)
Apátfalva, Kereszt u. 45. élt: 59 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Mátó Imre és Zsótér Eliza
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 48. 

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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Sokaktól volt hallható: „Ilyen nekem is van!” 
vagy „Ilyen volt anyukámnak is!” Nagyon 
köszönjük azoknak, akik hozzájárultak a 
kiállítás megvalósulásához: Széles István, 
Takács Mihályné, Varga Andrásné Temp-
lom utca, Varga Andrásné Árpád utca, 
Keresz túri Andrea, Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na, Varga Réka, Sóki Erika, Simon Mihály-
né, Tisza Jánosné, Bajusz Andrásné, Borka 
Imréné, Beke Mihályné, Giláné Török Éva, 
Kakas Istvánné, Hentes Béláné, Tituta Ro-
zália, Jakabovics Mátyásné, Ferenczi Fe-
rencné, Simon Julianna. Az együttműkö-
dést nekik retró Boci csokival, emléklappal 
és ajándékkönyvvel köszönte meg Szekeres 
Ferenc polgármester úr. A faluház dolgozói 
szavazással – plusz csokival – jutalmazták a 
kiállítás egy-egy érdekes retró tárgyát, pl. a 
festőhengert, a bundabugyogót, a gyertyát, 
a kisbiciklit, fényképezőgépet.

A nagysátorban 17 órakor köszöntőt 
mondott Szekeres Ferenc polgármester úr, 

majd bemutatkoztak az apátfalvi csopor-
tok: a Hagyományőrző csoport, Kere-
kes Márton Népdalkör és Citerazenekar, 
Pátfalvi Trió és az Apátfalvi Színjátszó 
Csoport.

Az első sztárfellépő Opitz Barbi csodás 
hangjával elkápráztatta a nézőközönséget.

Ezután Máriót köszöntöttük a színpa-
don nagy tapssal a közönség.

Végül következett a várva várt Korda 
György és Balázs Klári házaspár, akik na-
gyon jó hangulatú koncerttel örvendeztették 
meg a közönséget, a fiatal korukat idézve.

Az utcabálhoz Csikota József és zene-
kara szolgáltatta a jó hangulatot. A hajna-
lig tartó mulatságban minden résztvevő 
remekül érezte magát, hiszen a zenészek 
pihenő nélkül játszották végig az éjszakát.

Ezúton szeretném megköszönni a ki-
tartó munkáját a szervezőknek, a Falu-
ház és önkormányzat dolgozóinak, Fekete 
Irénkének, a polgárőrségnek, a bizton-
sági embereknek, az önkéntes és a köz-
foglalkoztatott kollégáknak. Köszönjük 
lakosainknak, akik a behozott használati 
tárgyaikkal megidézték a retró korszakot. 
Köszönjük Kakas Istvánné Ancsa néninek, 
hogy megcsodálhattuk gyönyörű alkotá-
sait, és köszönjük a további kiállítók mun-
káit. Köszönjük a csoportjaink tagjainak a 
színvonalas, szép produkciókat, hálás kö-
szönet a csoportvezetőknek az egész éves 
áldozatos munkájukért: Horváth Csabá-
né Erikának, Tariné Tóth Hajnalkának és 
Csapó Jánosné Ica néninek.

Szekeres Ferenc 
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)

XXVI. Szent Anna Napok
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A XXVI. Szent Anna Napok képekben
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Díszpolgárok sírjainak koszorúzása
2022. július 22-én pénteken 16 órakor Apát-
falva Község Önkormányzata szervezésében 
a díszpolgárok sírjait koszorúztuk meg. Ez-
zel kezdődött el a XXVI. Szent Anna Na-
pok rendezvénysorozata. 1994-ben Szentesi 
József polgármester alapította a díszpolgári 
címet, mostanra több kitüntetett elhunyt. 
Előttük tisztelgünk a falunap kezdetén. 
2022-ig 15 jeles ember kapott díszpolgári 
címet. Közülük 11-en sajnos már elhuny-
tak, hárman nem Apátfalván kerültek örök 
nyugalomra. Dr. Durányik György orvos 
Makón (elvittük), Kovács Tibor plébános 
Szegeden (elvittük), Keresztúri András Bu-
dapesten nyugszik, (neki a SZEFO falán az 
emléktáblához tesszük a koszorút). A dísz-
polgárokon túl Szentesi József egykori pol-
gármester sírjára is koszorút helyeztünk.

†Varga Sinka József, †Szigeti György, 
†Borbély András, †Lukács Lászlóné, 
†Sánta Valéria, †Dr. Durányik György, 

†Keresztúri András, †Fazekas István, 
Klingler Gyuláné, †Antal Balázs, 
†Kovács Tibor.

Apátfalván megidézték a retró korszakot

A falunapokra – ahogyan az lenni szokott 
– most is érkeztek sztárvendégek, felléptek 
a nagyszínpadon a helybeli kiválóságok, a 
legérdekesebb talán mégis a Faluházban 
rendezett retró kiállítás volt. A tárlat anya-
gát a helyi művelődésszervező, Vargáné 
Nagyfalusi Ilona felhívására a falu lakói 
adták össze.
Ezek a tárgyak szépek, személyes emlékek is 
egyben, ráadásul megidéznek egy már letűnt 
kort – mondta az apátfalvi retró tárlat egyik 
kiállítója, Giláné Török Éva. Hozott még 

be egy mozsarat, két rádiót és egy szőnyeg-
porolót is. Amikor meghallotta a kiállításra 
szóló felhívást, nyomban szétnézett otthon, 
milyen múltból itt maradt tárgyai vannak 
– ezeket ugyanis nagyrészt mindmáig hasz-
nálja is. A legnagyobb sikert közülük egy, a 
faluház dolgozói, látogatói között végzett fel-
mérés szerint a festőhenger aratta. Ezzel még 
édesanyám díszítette a szobákat, mert nem 
volt pénzünk mestert fogadni – mondta.
A nem mindennapi tárlat ötletgazdája a 
helyi művelődésszervező, Vargáné Nagy-

falusi Ilona volt. Mint mondta, a retró, 
mint korszak tág fogalom, a legtöbben a 
második világháborútól a rendszerváltásig 
terjedő időszakot értik alatta, de van, aki 
már az 1990-es éveket is.
A korszak öltözeteire jellemző az egysze-
rű vonalvezetés, a funkcionalitás, az élénk 
színek és minták. Ebben az időszakban 
nem számított a természetesség, gyakran 
használtak műanyagot, műbőrt – mondta, 
de azt is hozzátette, hogy ebbe a körbe so-
rolják a korszak zenéjét, divatját, tévé- és 
rádióműsorait is.
Ez egy igazán apátfalvi kiállítás, mert az 
apátfalvi nép megmozdult, és két hét alatt 
behozta az elmúlt évtizedek használati tár-
gyait, játékait, könyveit – mondta a kiállí-
tásról Szekeres Ferenc polgármester. Ami 
egyébként két másik tárlattal együtt lát-
ható a Faluházban: az előtérben a Kerekes 
Márton nevét viselő, jubiláló citerazenekar 
fotóit mutatják be, odabent pedig a régi re-
likviák mellett a helybeli kézműves, Kakas 
Istvánné munkáit lehetett megcsodálni.

délmagyar – Szabó Imre
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XXI. Maros-menti Nemzetiségi 
Kulturális Találkozó

Hagyományainkhoz híven az idei évben 
is megrendezésre kerültek a Szent Anna 
Napok, 2022.július 22 és 24 között. Pén-
tek délután díszpolgárainkra emlékeztünk 
meg a temetőben egy-egy koszorú elhel-
yezésével, majd a XXI. Maros-menti Nem-
zetiségi Kulturális Találkozóval indult a 
hétvége. Szekeres Ferenc polgármester úr 
valamint a társszervezők nevében Füve-
siné Varga Anikó a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat elnök asszonya és Raffai 
János a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke nyitotta meg a rendezvényt. 
Kökény Attila kezdte a sztárfellépők so-
rát, aki jól ismert slágereivel megalapozta 
a hangulatot a sátorban. Őt az Apátfalvi 
Folklór Csoport–magyarcsanádi csopor-
ttal kiegészülve–fellépése követte, akik 

hagyományos cigány táncokat és dallamo-
kat mutattak be. A Két Zsivány nevű for-
máció hatalmas látványvilággal lelkesítet-
te a megjelent tömeget. Ezen a napon a 
délutáni fellépők sorát Váradi Gyula és 
kedves családjának koncertje zárta. De az 
érdeklődők hajnalig mulathattak tovább, 
hiszen utcabál vette kezdetét, ahol a jó 
hangulatról a Sunset Boulevard Band eg-
yüttes gondoskodott.
Apátfalva Község Önkormányzata 
nevében szeretném megköszönni min-
denkinek, aki munkájával hozzájárult a 
XXVI. Szent Anna Napok sikeréhez.

Fekete Irén
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Lovasnap
A lovaspályára az első lovasok a Silver LSE 
versenyzői már szombaton megérkeztek, 
ők ott is aludtak lovaikkal együtt. Vasár-
nap reggel a faluház elől indultak el a lo-
vaskocsik, zeneszóval felvonultunk a falu 
hosszú utcáin. A temetőhöz érve meg-
koszorúztuk Darócz Károly sírját, majd 
Deszpot Lászlóéknál ittunk egy kis frissí-
tőt. A felvonulás ékessége volt a sok fiatal 
hátaslovas. Régen vett részt ilyen sok fogat 
a lovasnapon, jöttek Csanádpalotáról, Kö-
vegyről, Makóról, Kiszomborról, Mezőhe-
gyesről, Csongrádról.
Délelőtt a C és D kategóriás verseny zajlott, 
s délben az első tombolasorsoláskor már 
sok-sok néző is megtisztelte a rendezvényt. 

A délutáni fuvaros-fogatos versenyeken a 
rutinos fogathajtók mérték össze tudá-
sukat gumiskocsikon. A hátas ügyességi 
versenyen sok fiatal és idősebb versenyző 
elindult és volt futószáras bemutató is. A 
lóversenyen kívül egyéb programokkal is 
kedveskedtünk, a gyerekeknek a Faluház 
jóvoltából csillámtetkót, arcfestést lehetett 
csináltatni. Késő délután lett mire az ered-
ményhirdetésre került a sor, s kiosztottuk 

a serlegeket. A legnagyobb izgalom pedig 
a tombolahúzáskor volt. A kakas, nyulak, 
kecskék, sok száz ajándéktárgy és a főnye-
remény csikó boldog gazdákra találtak.
A szervezőkön, helyi lovasokon még most 
is az apátfalvi Önkormányzat támogatása-
ként 2015-ben kapott lovas póló volt.
A lovasnapot Apátfalva Község Önkor-
mányzata megrendezte. Társrendező a Silver 
Lovassport Egyesület Makó (Czibolya Judit)

Köszönjük a polgárőrök segítségét a lovas-
felvonuláson Langó Ferenc, Kardos Fe-
renc, Kardos Bence, Nagy Attila, Sókiné 
Kubinyi Éva, Sóki Mihály és a pálya sze-
mélyzet aktivitását: Szőke István, Takács 
Tibor, Nagy Attila, Vígh Robert. Zenészek 
a lovasfelvonuláson: Antal Tamás, Márton 
Máté, Nagypál Zoltán, Horváth Barbara, 
Kardos Zoltán, Suhajda Zsolt, Tóth L. Fe-
renc.

KÖSZÖNJÜK:
A hangosítást és a zenét Dávid Imrének, 
az önkormányzat közmunkásai segítsé-
gét. Az ebédet Tóth Tamás főzte az önkor-
mányzat konyháján. A palacsintasütőknek 
az egész napos munkát: Haluska Balázsnak 
és csapatának. A lovasverseny megrende-

zéséhez nyújtott heteken át tartó munkáját 
Baka Tibornak, a fák gondozását Veréb Jó-
zsefnek. A programot Apátfalvi Gazdakör 
támogatta. A tombolaárusítást Költő Ildi-
kónak és Kurusa Lászlónak. A felvonulá-
son a megvendégelést Deszpot László és 
családjának. A Faluház és Darócz család 
munkáját.
 
Támogatóink:
Gyenge József, Maros Vadásztársaság 
Magyarcsanád, Németh László és csa-
ládja, Szalamia János, Varga Ferenc és 
családja, Varga Sándorné Kis ABC, Ve-
réb József, Veréb Dávid, Kakas István és 
családja, Baka Tibor, Beke Mihály, Be-
ke Mihályné, Czagány József Gazdabolt, 
Antal Zoltán, Varga Zoltán (kis Kossuth 
utca), Varga Zoltán gátőr, Fazekas István, 
Hongkong Áruház, Korzó Fagyizó Makó, 
Szilvási Gábor, SzilvásiTamás, Fodorné 
Kerekes Anna, Bárdos Tibor, Vígh Ró-
bert, Sóki János állateledel bolt, Rácz Zol-
tán Csanád Horgásztó, Mátó Gábor, Vass 
Mihály, Darócz Olga, Hajnalné Rácz Má-
ria, Laczi Norbert, MIZÓ Szeged, Antal 
Dániel, Bíró Sándor, Bíró Antal, Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, Füvesiné 
Varga Anikó, Kapitális Horgásztó.
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A Szent Anna Napok keretében 26. alka-
lommal került megrendezésre Varga-Sinka 
József kispályás labdarúgó bajnokság. 
A kupára nyolc felnőtt csapat nevezett, ők 
versengtek a végső győzelemért két cso-
portban, hétfőtől vasárnapig. A szép szá-
mú közönség rendkívül izgalmas és néha 
parázs meccseket láthatott egész héten az 
apátfalvi iskola műfüves pályáján, ahol a 
futball játszotta a főszerepet. A döntőben 
a Tommy team és a Nadlac csapata mérkő-
zött meg, ahol négy év után (hazai) apát-
falvi színekben indult csapat nyerte meg a 
bajnokságot.

1. helyezett: Tommy Team
2. helyezett: Nadlac ( Románia)
3. Helyezett: Cenad ( Románia)
4. Helyezett: ASC

A legjobb kapus a romániai Cenad kapusa 
lett, a kupa gólkirálya: Baloghi Máté ma-
kói játékos, a legjobb játékos címet Med-
gyesi Martin vehette át!

Az idén első alkalommal utánpótláskorú 
(U11-U15 ) csapatok is nevezhettek a baj-
nokságra. Ebben a korosztályban három 
csapat, kettő makói és egy apátfalvi lépett 
pályára. Az izgalmas mérkőzéseken az el-
ső helyezett a Makó csapata lett a második 
helyezést az ASC csapata, a harmadik he-
lyezést a makói MUFC játékosai szerezték 
meg! A nagy meleg ellenére is kitartóan 
fegyelmezett játékot láthattunk a junior 
korosztályú gyerekektől!
A kupákat és érmeket Kucsora István az 
ASC elnöke, illetve az első helyezettnek já-
ró Varga Sinka József vándorkupát Papp 
Ferenc, Varga-Sinka József lányának férje 
adta át.
Köszönjük a csapatoknak a részvételt, 
mindenkinek gratulálunk az elért ered-
ményekhez! Külön köszönetet mondunk 
Baráth Tamás egyéni vállalkozónak, aki 
50.000 Ft értékű vásárlási utalványt aján-
dékozott a csapatok között! Köszönjük 
Kisalbert Tibornak és Bálint Norbertnek, 
akik a gyerekeket egy-egy adag fagyival 
jutalmazták!

Varga-Jani Ildikó

Sinka kupa 2022.

I. helyezett: Tommy Team

II. helyezett: Nadlac (Románia)

III. helyezett: Cenad (Románia)
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Szeretném megköszönni Varga-Jani Ildi-
kó sportszervezőnek a torna lebonyolí-
tásában végzett kiemelkedő munkáját és 
Bálint Norbinak a lebonyolításban való 
önzetlen segítségét.
Reméljük, mindenki jól szórakozott a 26. 
Varga-Sinka Kupán, gratulálunk a csapa-
toknak, a játékosoknak és nagy szeretettel 
várjuk vissza őket!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Apátfalca SC focimérkőzések
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Tábor –Sportnap – Szent Anna Napok

Roma Önkormányzatunk megvalósította 
a tervezett ötnapos roma ifjúsági napközis 
tábort az Apátfalvi Szigetházban 2022. jú-
lius 18-22-ig.
A tábor több korosztályból tevődött ösz-
sze, gond nélkül tudott minden gyermek 
felhőtlenül játszani, énekelni, zenélni, tán-
colni, előadásokat hallgatni, hangszereket 
kipróbálni, vetélkedni, versenyezni, ezek 
által olyan élményeket szerezni, amik 
mindig emlékezetesek lehetnek számukra.
Célunk az volt, hogy a gyermekek a tábor 
ideje alatt érezzék jól magukat, legyenek 
lekötve, ne unatkozzanak, és őrizzék meg 
illetve ápolják a roma hagyományaikat. 
A napok alatt és a programok során mind-
végig jókedv, vidámság volt a jellemző. Az 
önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélge-
tések, programok biztosították a kellemes 
kikapcsolódást a résztvevők számára.
A sportnapunk is nagyon jól sikerült, hisz 
5-6 csapat tudott megmérkőzni egymással 
a focitornán, tehát nem volt hiány izga-
lomban az érdekes, kiélezett, szoros fordu-
lókon. Miután jól kifáradtak a nagy küz-

delmek után a fiatalok, jöhetett is a romás, 
dicséretes marhapörkölt, ami nagyon ízle-
tesre sikerült a visszajelzések szerint. Min-
den gyermek és edző, avagy hozzájuk tar-
tozó felnőtt is jó étvággyal fogyaszthatta a 
finom pörköltet és hideg üdítőket. Azután 
pedig jöhetett a jól megérdemelt csavaros 
lágy fagyi, ami abban a melegben hűsítő-
ként szolgált e nyári napon a gyerekeknek, 
és felnőtteknek egyaránt.
Pénteken nemcsak sportnap volt, hanem 
kezdetét vették a Szent Anna Napok is, a 
kultúrcsoport tagjai is készülhettek mind-

eközben fellépesükre, összeállított műso-
rukra. Így hát egy fergeteges estére készül-
hetett önkormányzatunk és településünk. 
Kökény Attila kezdte meg fantasztikus 
fellépésével a Maros-menti Nemzetiségi 
Találkozót, majd az apátfalvi roma kultúr-
csoport tudta megmutatni hagyományait 
énekükkel, táncukkal, zenéjükkel, színes 
műsorukkal magát, majd a román ön-
kormányzat jóvoltából „A Két Zsivány” is 
színesítette produkciójával e napot, utána 
a Váradi Roma Cafe-ból jól ismert Váradi 
Gyuszi fokozta fel még jobban e remek es-
te hangulatát, és tette emlékezetessé, majd 
utcabállal, jó hangulattal, mulatsággal zá-
rult a nap.
Természetesen itt sem maradhatott el a 
fellépők, képviselők, hivatali dolgozók, ve-
zetők, segítők megvendégelése sem, hisz 
erre az alkalomra is a marhapörkölté volt 
a főszerep, a hideg innivalóké és persze a 
fagyié. Hálás köszönetet mondunk Szeke-
res Ferenc polgarmester úrnak és minden 
segítőnek, aki részt vett a programok meg-
valósításában.

Raffai János 
elnök
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NYÁRI TÁBOROK

Kaland Tábor

Az Apátfalvi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2022. évi gyermektábora 2022. 
július 4-8-ig került megrendezésre. Az egy 
hétig tartó tábor nagyon sok programmal 
és meglepetéssel várta a gyermekeket. A 
legfiatalabb táborozó 6 éves, a legidősebb 
12 éves volt.

A tábor első napján, rövid ismerkedés 
és a szabályok ismertetését követően, ke-
rékpártúrát szerveztünk Bökénybe, ahol 
megtekintettük a Kun Halmot. Sokan 
most hallottak először erről a furcsa kép-
ződményről, mely tulajdonképpen a ku-
nok temetkezési helyéül szolgált. Ezt kö-
vetően még délelőtt egy kisebb csoporttal 
ismét felkerekedtünk és meglátogattuk az 
apátfalvi homokkitermelőt, ami sokak szá-
mára közkedvelt „játszótér”. Délután tár-
sas játékok, ping-pong, csócsó, valamint 
x-boksz játékok várták a résztvevőket.

A második napon az apátfalvi önkor-
mányzat anyagi hozzájárulásával makói 
kiránduláson vehettek részt a táborozók. 
Makó központjából a helyi „kisvonattal” 
utazhattunk a Lombkorona sétányhoz, 
ahol a sétány meglátogatását követően so-
kan kipróbálták a csúszda adta élménye-
ket. Elhagyva a sétányt a Kalandpartba 
igyekeztünk és mindenki nekivághatott 
egy az általa kiválasztott kalandelemnek. 
Délután egy újabb élménnyel lehettünk 
gazdagabbak, mivel a makói „kisvonat” a 

Maros-parttól egész hazáig, Apátfalváig 
hozott bennünket.

Szerdán egy nagyon érdekes interaktív 
terápiás kutyabemutató várt ránk Dóczi 
Margit, két segítője, valamint két terápiás 
kutya közreműködésével. A gyermekek 
és a kutyák között zajló irányított játék 
során megismerkedhettünk a terápiás se-
gítő kutyák életével, munkájával. Délután 
az apátfalvi Sportcsarnokba látogathattuk, 

ahol sorversenyek és labdajátékok vártak a 
táborozókra.

A tábor negyedik napján újabb makói 
kiránduláson vehettünk részt az apát-
falvi önkormányzat anyagi segítségének 
köszönhetően. Délelőtt a Petőfi parkban 
játszótereztünk, majd ebédet és fagyizást 
követően a makói moziban egy filmet is 
megnézhettünk.

Pénteken a zárónapot lovaskocsikázás-
sal kezdtük. Meglátogattunk egy az önkor-
mányzat által fenntartott tipikus falusi ta-
nyát, ahol a gyerekek közelebbről is meg-
ismerkedhettek a tyúkokkal, kakasokkal, 
juhokkal, valamint a sertésekkel. Délután 
a táborozók ismét ping-pongozhattak, 
csocsózhattak és x-boxozhattak.

A tábor öt napja gyorsan elröppent. Re-
mélem sokaknak okoztunk felejthetetlen 
élményeket és sokan kötöttek életre szóló 
barátságokat. Köszönöm a tábor szervezé-
sében résztvevő segítők kitartó, áldozatos 
fáradságot nem ismerő munkáját (Antal-
né Borbély Judit védőnő, Herczegné Jáksó 
Anita intézményvezető, Dóczi Margit ku-
tya kiképző, Paku Józsefnek és fiának Paku 
Ákosnak, hogy lovaskocsijukat rendelke-
zésünkre bocsátották). Külön köszönet az 
apátfalvi önkormányzat hathatós anyagi 
segítségének, hogy táborunkat programok 
tekintetében is tartalmasabbá tehettük.

 
Gönczy Gábor
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Időutazó tábor

Az első nap délelőttje a szokásos menet-
rend szerint zajlott. A gördülékeny közös 
munkához szükség volt táborszabályok-
ra, amivel így mindenki felé tisztázódtak 
az elvárások, majd „ismerkedős játékokat” 
játszottunk, hogy mindenki megtalálja a 
szűkebb baráti körét és hogy megterem-
tődjön a közvetlen hangulat. Délután öt 
csapat nagy feladat előtt állt. 50 tárgyat 
kellett megtalálniuk megadott helyeken, 
amikhez találós kérdések és képek álltak 
rendelkezésükre. Itt derült ki, melyik csa-

pat hogy funkcionál, de szerencsére, bár 
fáradtan, sikerélményekkel tértek vissza a 
táborba.

Kedden délelőtt a magyarcsanádi ön-
kormányzat által szervezett rendezvény-
re bicikliztünk ki, ahol a gyerekek íjász-
kodhattak, bőrkarkötőt, hűtőmágnest, 
gyöngykarkötőt készíthettek, illetve a köz-
lekedési táblákkal ismerkedtek, bábjátékot 
nézhettek. A délelőtti fáradalmak után a 
nap hátralévő részét leginkább már csak 
játékkal töltöttük, bár elmondhatom, a fá-
radtságot ők igen jól leplezik.

Szerda az a bizonyos „Dínós nap”.
A kincskeresés a mai napon (dínó-) 

tojáskeresésben merült ki, amit az elmon-
dottak alapján nagyon élveztek, külön si-
kerélményt nyújtott, hogy az elrejtett ösz-
szes tojás előkerült, illetve azt megtörve a 
mini dínók is gazdákra leltek.

Az arcfestés mindenkinek tökéle-
tesre sikerült, elégedetten álltak sorba 
újabbakért.

A délutánnak köszönhetően pedig lét-
számunk gyarapodott öttel, hiszen a cso-
portok feladata „csapatdínó”, egy „kabala” 
elkészítése volt, akinek külön nevet, illetve 
egy egész személyiséget találtak ki.

A hét azt hiszem egyik legnagyobb ta-
nulsága: a kor nem minden! A gyerekek-

Sport Tábor

Hétfőn a reggeli bemelegítés után kötelező 
papírok kerültek aláírásra, majd a külön-
böző sportok alapjai kerültek átbeszélésre. 
Ebéd után szabadfoglalkozás következett. 
13 óráról egy óra foci és egy óra kézilabda 
meccs következett. 

Kedden és szerdán a reggeli gimnasz-
tika után 9:45-kor megreggeliztünk. Fo-
ci edzés majd 12:30-kor ebéd az iskolai 
konyhán. Visszaérkezés utána kézilabda 
szabályainak átbeszélése következett.

Csütörtök délelőtt bemelegítés után 
sorverseny következett. Kötelező papírok 
kitöltése, majd ebédidőig szabadfoglalko-
zás. Visszaérkezés után foci és kézilabda 
gyakorlása.

Pénteken a reggel bemelegítéssel kez-
dődött, reggeli 9:45-kor. Kötelező papíro-

zás, sport olimpia – találós kérdések. Ebéd 
után foci és kézilabda edzések. 

A nagy melegre való tekintettel több-
ször tartottunk pihenőt és frissítettünk. 
A gyerekek a sorversenyeket élvezték a 

legjobban, hiszen csapatépítő jellege volt 
és megmérethették magukat. A tábor a 
sportra épült, ezért a legtöbb időt ezzel 
töltöttük, amit a gyerekek is élveztek.

Varga-Jani Ildikó
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nek ugyanúgy van már múltja, ahogyan 
jövője. Csütörtök délelőtt elsőként beszél-
gettünk a múltbeli énünkkel: Igyekeztük 
figyelmeztetni őt egy-egy balesetre, felhív-
tuk a figyelmét, hogy spóroljon egy kicsit 
több pénzt, de olyan is akadt, aki épp a lo-
vasnap nyerőszámát árulta el, hogy a csikó 
az övé lehessen most. Ezt követően a jövő-
beli énünkről volt szó, aki számára levelet 
írtunk és rajzoltunk arról, mik a vágyaink, 
mit várunk el a jövőtől, sok esetben, hogy 
ki mi szeretne lenni. A délutánt pedig az 
önkormányzat finanszírozásából mozizás-
sal töltöttük, illetve fagyiztunk is egyet.

A pénteki nap a Hercegnők, lovagok 
napja volt, amit a délelőtti „hintózással” 
indítottunk, ahol magunknak építettük 
meg a palotáinkat. Ebéd után a gyerekek 
megírták a saját meséjüket, majd elsajá-
tították az etikett szabályait témánként, 
hisz ez alapvető elvárás egy hercegtől vagy 
hercegnőtől. Ezt követve a lányok és a fiúk 
külön bomlottak, a lányokkal koronákat, 
illetve tiarákat, míg kint a fiúkkal kardo-
kat készítettünk. A hercegnőképzőben az 
elkészült fejdíszekkel együtt, az etikettet 

tudva, könyvek segítségével figyeltünk 
oda a testtartásunkra, tanultunk meg 
pukedlizni.

A mai napon egy igazán hosszú, és 
tartalmas hetet tudtunk lezárni. Őszin-
tén, nem hiszek abban, hogy mindig csak 
a szépet és a jót kell megmutatni, hiszen 
bár nagyon is megérte a tábor, renge-
teg erőfeszítés van mögötte, ami kintről 
nem feltétlenül látszik, és ezt azért sze-
retném kihangsúlyozni, mert ez még na-

gyobb büszkeségre ad okot. Rengeteg volt 
a kétely a korosztályunk miatt, viszont én 
büszkén merem azt állítani, hogy mind-
annyian, minden egyes napon teljes szí-
vünkkel igyekeztünk a gyerekek nyarában, 
talán még a gyerekkorában is maradandó 
nyomot, esetleg maradandó barátságokat 
építeni.

 
Fazekas Andrea

I. Apátfalvi Pálinkafesztivál
2022. július 9-én került megrendezésre az 
első Apátfalvi Páinkafesztivál és verseny a 
felújított Egressy kúriában. Az impozáns 
helyszínen már kora délután nagyon so-
kan kíváncsian gyülekeztek és megtekin-
tették a kézművesek standjait. Délután fél 
4-kor Szekeres Ferenc polgármester úr és 
a házigazdák nevében Kucsora István úr 
nyitották meg a rendezvényt. A kilátoga-
tók elsőként Gaudi Márton és Nagy Zol-

tán festménykiállítását tekinthették meg 
a kúria épületében, mialatt Raffai Vivien 
gyönyörű dallamokat énekelt. A kiállítás 
és épület megtekintését követően a verse-
nyen induló pálinkakészítők kóstolókkal 
várták az érdeklődőket.
Deszpot László az Apátfalvi Pálinkafőz-
de tulajdonosa egy rövid előadást tartott, 
melyből megismerhettük a pálinkafőzés és 
a helyi pálinkafőzde történetét. Ezután ke-

rült sor a várva várt eredményhirdetésre. 
Közel 30 féle pálinka indult a megméret-
tetésen, így a zsűrinek igen nehéz dolga 
volt. Ezúton szeretnénk nekik megköszön-
ni Dorogi Kitti, Bálint Norbert, Dr. Vígh 
Róbert, Kisalbert Tibor, Kucsora István és 
az elnök Deszpot László munkáját, akik 
négyféle díjat osztottak ki:

(Folytatás a 14. oldalon.)
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I. helyezés: Varga Zsolt – Irsai Olivér
II. helyezés: Bencze János – Irsai Olivér
III. helyezés: Varga Zsolt – Ottonel mus-
kotály
Különdíj: Kacsó Dezső – Irsai Olivér

A délutánt jó hangulatú bográcsos vacsora 
és a Sunset Boulevard Band hajnalig tartó 
mulatsága zárta.
Apátfalva Község Önkormányzata ne-
vében szeretném mindenkinek megkö-

szönni a munkáját, aki hozzájárult ehhez 
a hagyományteremtő szándékkal létrejött 
rendezvényhez. Külön köszönet Takács 
Mártának és Kucsora Istvánnak, akik a 

gyönyörű helyszínt és a házigazda szere-
pét magukra vállalták.

Fekete Irén

Apátfalván a legnépszerűbb 
pálinkagyümölcs a szilva

A legtöbben szilvát hoztak július 9-én hét-
végén az első alkalommal megrendezett 
apátfalvi Pálinkafesztiválra és Versenyre 
zsűriztetni. Deszpot László pálinkafőző, 
a bíráló bizottság elnöke a Rádió 7-nek 
elmondta: erre a tájegységre a szilva jel-
lemző, valamint igen sok a sárgabarack 
is. A községben a Deszpot család 1981 óta 
üzemeltet szeszfőzdét, egykoron még az 
Áfész berkein belül kezdték el. Deszpot 
László hozzátette: a legfontosabb a megfe-
lelő minőségű cefre, a jó száraz fa, a kiváló 

szaktudás, és akkor még sütőtökből is le-
het finom pálinkát készíteni.
Deszpot Lászlótól megtudtuk: korábban 
52 fokos vagy annál erősebb pálinkákat 
főzettek nála a helyiek és a környékbéliek, 
most azonban már a 48 fokost kérik. A pá-
linka igazi hungarikum, a magyar gaszt-
ronómia elképzelhetetlen nélküle. Ezért is 
döntöttek úgy az apátfalviak, hogy feszti-
vált építenek erre az itókára.

Rádió7 – Kormos Tamás

(Folytatás a 13. oldalról.)

I. Apátfalvi 
Pálinkafesztivál
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Vajúdó világunk
Beláthatatlan következményeket szülve 
dübörög a háborús külpolitika szerte a vi-
lágban. Az ukrán-orosz konfliktus mellé – 
ha esetleg nem volna elég – beállt a Szerbia 
és Koszovó, valamint a Kína és az Egyesült 
Államok közötti éles konfliktushelyzet. Pa-
rázson táncolunk. A világméretű puska-
poros hordó kanóca sercegve ég, bármikor 
berobbanhat a nagy háború.

Pedig így is van bajunk elég.
Az orosz katonai műveletet követő szé-

leskörű szankció-hullám úgy tűnik, job-
ban megviseli az Európai Uniót, mint 
Oroszországot. (Persze, vannak kivételek: 
Norvégia „betegre keresi” magát az ener-
giahordozók megemelkedett ára miatt.) 
Az energiaimportra szoruló országokban 
viszont óriási problémákat okoz a drágu-
lás. Az iparban, a szolgáltatásban, a köz-
intézményekben, de a háztartások fenn-
tartásában is drasztikus tehertételt jelent 
az energia áremelkedése, s az általa bein-
dított inflációs nyomás.

De nem zárhatjuk ki, hogy ez, amiben 
most vagyunk, még csak a kellemesebb, 
első része a kibontakozó drámának. Mert 
eljöhet ugyanis a pillanat, amikor nem lesz 
elegendő energiahordozó. Nagymamám 
mindig azt mondta, hogy nem az a drága, 
amit sokért adnak, hanem ami nincs.

Az energiahordozók hiánya bizonyos 
termékek és szolgáltatások előállításának 
csökkenéséhez, kimaradásához vezethet. 
Ezek pedig, a dominó-elv szabályait követ-
ve, további – akár nagyon hosszú – lánco-
laton keresztül okozhatnak további fenn-
akadásokat, kimaradásokat. Beláthatatlan, 
hogy mi minden sérülhet a társadalom 
és a gazdaság egymásra épült, integrált 
struktúrájában.

Ráadásul nem csak az egyes nemzet-
gazdaságok saját problémáival kell szem-
benéznünk, hiszen a nemzetközi együtt-
működésekben mindenki mindenkivel 
termelési-gazdasági kapcsolatban van, így 
a felek függenek is egymástól. Tehát, ha azt 
halljuk, hogy a német gazdaság könnyen 
recesszióba fordulhat, mondjuk, a gáz 
hiánya miatt, akkor tudnunk kell, hogy ez 

ránk is durva hatással lesz. Számos, itthon 
előállított terméknek a német gazdaság a 
megrendelője. Ha olyan gazdasági egysé-
geket borít meg az energiahiány, melyek-
nek magyar cégek a beszállítói, akkor a 
bukás hamar áttételeződik ránk is.

Már csak ezért sem értem, miért kell 
Scholz kancellár úrnak úgy politizálnia, 
hogy az ártson Németország ellátásának. 
Túl a szankciós ügyeken, teljesen meg-
döbbentő volt, amikor nemrégiben kife-
jezte az orosz gázszállítás feletti örömét. 
Azt mondta, így már működhet a német 
gazdaság, és képesek lesznek tovább se-
gíteni Ukrajnát – hadianyaggal is, ha kell. 
Az orosz válasz sem maradt el: leállt a „kék 
üzemanyag” tranzitja. Azt mondják, egy 
turbina szervizelése nem úgy sikerült a 
Siemens kanadai leányvállalatánál, ahogy 
kellett volna, nincsenek meg a szükséges 
papírok – 15-ből csak 5 áll rendelkezésre. 
Meg aztán a szankciók miatt nem is adhat-
ják vissza Oroszországnak a berendezést. 
Tehát gáz van, mert nincs gáz.

III. Richárd kiáltotta a döntő ütközet-
ben: Országomat egy lóért!

Mi most akkor az eddigi, megszokott 
világunkat bukjuk egy turbináért?

Amíg nem történik érdemi intézkedés 
az ellenségeskedő politika felszámolására, 
a bajok csak fokozódni fognak. Mert ilyen 
a bajok természete. Drágulás, áruhiány, 
munkahelyek megszűnése a valószínű for-
gatókönyv. Az emberek megijednek majd, 
később bepánikolnak, a végén pedig hisz-
tériás cselekedetben keresik a megoldást. 
Ez mind csak árt nekünk, mert a problé-
ma gyökere nem ott lesz, ahol a düh csele-
kedetben valósul meg – tehát a megoldás 
sem ott várható. Viszont további káoszt 
fognak szülni az elkeseredett megmozdu-
lások, s még tovább romlik minden. Ilyen 
az entrópia természete.

Elmondom az 1789-ben kirobban fran-
cia forradalom egy kevéssé ismert előz-
ményét, mert úgy gondolom, nagyon sok 
párhuzamot tartalmaz jelen korunkra 
vetítve.

1783 és 1785 között két vulkán tört ki 

Izlandon: a Grímsvötn és a Laki. Ez utób-
bi olyan sok port és füstöt lökött a Föld 
légterébe, hogy évekig elhomályosította a 
Napot. Olyannyira, hogy a mezőgazdálko-
dás teljesen tönkrement, semmi nem ter-
mett meg a füst- és porfelhők árnyékában. 
Évekig a megszokott ételeik nélkül kor-
nyadoztak az emberek. Fakéregből reszelt 
liszttel, abból sütött kenyérrel próbálták 
elverni éhüket, de – értelemszerűen–nem 
sikerült. Nőttön nőtt a harag és az elége-
detlenség. Természetesen, a hatalmat gya-
korló királytól és az arisztokráciától várták 
a megoldást a szerencsétlenek. De azok is, 
ugyan mit tehettek volna a természeti ka-
tasztrófával szemben?

Végül a régi rendet leváltani akarók tá-
borában gyűltek össze az elégedetlenek, s 
hajtották végre a forradalmi eseménysort. 
Sok, a valósággal is foglalkozó (s nem csak 
egyes szereplők vélemény-buborékjából 
spekuláló) történész egyetért ma már ab-
ban, hogy az évekig folyó éhezés sokkal 
inkább motiválta a „forradalmi tömegeket”, 
mint maguk a meghirdetett eszmék. Na-
gyon sokan azért álltak a forradalom zász-
laja alá, mert semmi más esélyt nem láttak 
az éhhalál elkerülésére.

A királyt és feleségét elítélték, kivégez-
ték. A nemességet és az egyházat vagyo-
nából kiforgatták, „megbüntették” a múl-
tért – de az alapvető társadalmi, gazdasági 
problémákon ez mit sem javított. A vul-
káni felhők ettől még nem oszlottak fel, a 
termés sem lett több vagy jobb, a gyomrok 
korgása sem halkult el. De, miután a for-
radalom „megszülte” az ő gyermekét Na-
póleon személyében, évtizedes háborús-
kodásba zuhant egész Európa. A pusztítás 
démona kiszabadult a palackból.

Az események egyik érdekessége, hogy 
a burgonya igazából ekkor kezdte dicső-
séges pályafutását, mint élelmiszer-nö-
vény. Antoine Augustin Parmentier, bo-
tanikus és vegyész, a király gyógyszeré-
sze, emlékezett még arra, hogy mit evett 
a hétéves háborúban, amikor porosz ha-
difogságba esett.

(Folytatás a 17. oldalon.)
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 � Július 1-jén szalonnasütést tartottunk 
a lakosságnak a faluház udvarán, melyhez 
a Román Nemzetiségi Önkormányzat is 
csatlakozott. Igaz, nagyon meleg volt, de 
remek hangulatban telt az este.

 � 2-án 100 fős ballagást tartottak a 
nagyteremben.

 � 4-én vegyes vásár volt a faluház 
előterében.

 � 7-én ortopédiai szűrésre jöhettek az ér-
deklődők, akiket szakorvos vizsgált meg.

 � 8-án a túracsoportunk egész napos 
kirándulásra Nagylakra biciklizett, ahol 
megnézték a kendergyárat, a Gombolyag-
múzeumot, a Szentlélek templomot, az 
önkormányzat épületét a kultúrházat, a 
szobrokat és emlékműveket. A táv kicsit 
hosszú volt, de minden kerékpáros kitar-
tott, az idősebbek kisbusszal utaztak.

 � 9-én Kiszomborra utaztunk, ahol részt 
vettünk a Csongrád-Csanád megyei Iden-
titás erősítése programon. Kézműveseink 
a Csiga mamák (Varga Andrásné Árpád 
u., Varga Andrásné Templom u., Tari Ist-
vánné, Borsos Józsefné, Gila Lajosné) Be-
ke Mihályné, Kakas Istvánné, Varga Réka, 
Vígh Antal, Gazdakör, Vargáné Nagyfalusi 
Ilona mutatták be munkáikat, kézműves 
termékeiket.

 � Ugyanezen a napon volt a Pálinkafeszti-
vál az Egressy kúriában, ahol a kézművesek 
szintén kipakoltak. Itt még láthatók voltak 
Tariné Tóth Hajnalka, Kerekes Istvánné, 
Kónya István, Kónyáné Kiss Ilona díszei va-
lamint a Popány méhészet termékei is.

 � 12-én a mozgáskorlátozott cso-
port megtartotta soron következő 
összejövetelét.

 � 13-án az iskolai mentor program ke-
retében ajándékot osztott a diákoknak a 
mentoruk. Az Apátfalvi Ifjúsági Klub tag-
sága több alkalommal is összejövetelt tar-
tott, hogy előkészüljenek a táborukra.

 � 16-án a Hit Gyülekezete bérelte ki az 
egyik klubtermet.

 � 19-én véradás volt a nagyteremben, a 
véradóknak frissen sült kőttessel és ajándék 
250 grammos Tchibo kávéval köszöntük 
meg az önzetlenségüket Apátfalva Község 
Önkormányzatának adományaképpen.

 � 22-től 24-ig tartott a Szent Anna Na-
pok, melyről külön cikkben olvashatnak 
részletesen.

 � 25-én vegyes vásár érkezett a faluház-
ba, valamint a ProHumán nevű cég várta 
az állást kereső érdeklődőket.

 � 25-től 29-ig az Apátfalvi Ifjúsági Klub 
által szervezett Időutazó tábor volt gyere-
keknek a faluházban.

 � 26-án a Magyarcsanádon megrende-
zett Csongrád-Csanád megyei Identitás 
erősítése programon vettünk részt több 
csoporttal is. Kikerekeztek a faluházban 
táborozó ifi táboros gyerekek, akik baranta 
oktatáson vettek részt, bábszínházat néz-
hettek és a Vöröskereszt sátrába is bekuk-
kanthattak. Kinn volt a Túracsoportunk 
is, délelőtt megnézték a templomokat, a 
Nemzetiségi házat, délután pedig a szín-
padi produkciókat. A kézművesek a Csiga 
mamák, a Bökény Népe Egyesület, Tamás 
Mihályné, Kónyáné Kiss Ilona, Kónya Ist-
ván, a Faluház decoupage köre, Vargáné 
Nagyfalusi Ilona kiállították portékáikat.

 � 27-én a makói Boldogasszony For-
rása házban táborozó családok gyermek 

résztvevői érkeztek a faluházba, játszottak 
parasztolimpiát, és megtekintették a falu-
napi kiállításokat.

 � Júliusban a csoportok több intenzív 
próbát tartottak a falunapra készülve. A 
Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar, a Hagyományőrző Csoport tagjai 
és az újonnan alakult Színjátszó csoport 
is. Nyári munkarendben tovább horgoltak 
a kézimunka szakkörösök. Jöttek a Meri-
dián tornázók. Még mindig népszerű ked-
denként a Babusgató.

 � Augusztus 12-én kerékpártúra lesz a 
Maros-parti ösvényen 17 órától.

 � aug. 15-19-ig Sütünk-főzünk tábor 
lesz a Faluházban Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na vezetésével.

 � Augusztus 19. Szalonnasütés 17 órától.

 � Augusztus 28. Terményszentelés a 
Langó-kápolnánál 9 órától.

 � Szeptember 8. Kirándulás Óföldeákra.

Szalonnasütés
2022. augusztus 19-én 

(péntek) 17 órakor 
hangulatos nyáresti 

sütögetésre várunk mindenkit!
Helyszín: Faluház hátsó udvara
(Apátfalva, Templom utca 57.)

Az önkormányzat kenyeret, 
ásványvizet, tűzifát és nyársat 

biztosít.
Sütnivalót mindenki hozzon 

magával!
A részvétel ingyenes!
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Krumplit fogyasztottak, ugyanis Nagy Fri-
gyes király többször is elrendelte a burgo-
nya étkezési célú felhasználását. Parmen-
tier tehát 1785-ben, amikor a vulkáni füst 
és hamu miatt beállt az éhezés, felkereste 
XVI. Lajos királyt, hogy a burgonyára, 
mint megoldási lehetőségre irányítsa a fi-
gyelmét. Az uralkodó jónak találta az el-
gondolást, de nem sikerült megállítaniuk 
az éhezést. Egyrészt, ilyen rövid idő alatt 
nem lehetett felfuttatni a termesztést, más-
részt pedig az emberek is idegenkedtek az 
új tápláléktól. A király hiába őriztette (lát-
szólag éber, de oda se figyelő) katonákkal a 

krumpliföldjeit, csak elszórtan lopkodtak 
róluk a kíváncsiak.

Hát, bizonyos szempontból vizsgálva a 
történéseket, ennyin múlt akkor háború és 
béke, élet és halál itt, Európában.

A mai kihívás nagyon hasonlít erre az 
egykorira.

Amíg a béke és a megértés nem hálóz-
za be újból a kontinensünket. a bajok so-
kasodni és nőni fognak. Nem zárható ki, 
hogy a lemondások, akár a nélkülözések 
kora kopogtat be hozzánk.

Az is biztos, hogy lesznek, akik ebből 
politikai tőkét akarnak kovácsolni. Az elé-
gedetlenség mindig stabil politikai háttér-
nek látszik.

Az viszont a mi döntésünk lesz, 
hogy beleugrunk-e ilyen végzetes 
megoldásokba.

Ha valaha, akkor most nagyon nagy 
szükség van a türelemre, a megértésre és 
a jó szándékú együttműködésre. A bűn-
bak-keresés még soha nem jött be a törté-
nelemben. Sőt, további pusztulás kiváltó 
oka lett. (Ha csak a fentebb említett Na-
póleon oroszországi szaldóját említem: a 
400.000 főt számláló Grande Armée ál-
lományából mindössze 40.000-en tértek 
vissza.)

Valahol, az emberiség jóra törekvő sze-
mélyeinek tervező asztalán, műhelyeiben, 
laboratóriumaiban már készülnek azok 
a megoldások, amik átlendítenek majd 
minket a jelenlegi akadályokon. Ha a sza-
badjára engedett haragunkkal, dühünkkel 
meg nem akadályozzuk őket ebben.

-kucsora-

A Faluházban működő csoportok:
Zeneszakkör Mátó Mátyás heti 4 nap délután

Borbély András Band Mátó Mátyás alkalmanként szombat 18 óra

Babusgató Tariné Tóth Hajnalka kedd 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör Tariné Tóth Hajnalka szerda 18 óra

Citerások hétfő 15 óra

Hagyományőrző csoport Horváth Csabáné csütörtök 18 óra

Horgoló szakkör Kakas Istvánné augusztus 10. 18 óra

Meridián torna Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona szerda 17 óra

Mozgáskorlátozott csoport Jakabovics Mátyásné minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Apátfalvi Ifjúsági Klub Imre Krisztofer igény szerint

Túracsoport Faluház kéthetenként péntek délután

Színjátszó csoport Csapó Jánosné péntek 17 óra

(Folytatás az 15. oldalról.)

Vajúdó világunk
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Értesítés / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk a családokat, hogy a 22/2022. (VII.29.) BM r. a 
2022/2023. tanév rendjéről szóló rendelet alapján, intézmé-
nyünkben a nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik. Az 
újonnan érkező családok a beszoktatással kapcsolatos igényeiket 
megbeszélhetik az óvodapedagógusokkal, illetve a kisgyermek-
nevelő – gondozó kollégával.

Megkérem a családokat, hogy a kollégákkal vegyék fel a kapcso-
latot, egyeztessenek a beszoktatásról, illetve a családlátogatás me-
netéről!

Maros utcai óvoda
telefonszámok: 06-62/260-052; 06-20/250-0767

Dózsa György utcai óvoda
telefonszám: 06-20/250-0492

Rákóczi utcai óvoda
telefonszám: 06-20/250-0636

Luczó Anikó 
intézményvezető

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
A tanévkezdéssel kapcsolatban 
néhány fontos dátum:
Javítóvizsga időpontja: 2022. augusztus 25. 9.00 (pótnap: 2022. 
augusztus 26. 9.00)
Tankönyvosztás és tanszercsomagok kiosztása: időpontja az 
iskola bejáratán lesz látható, valamint az osztályfőnökök nyújta-
nak erről tájékoztatást a megfelelő időben
Fecske-tábor (leendő elsősöknek): 2022. augusztus 30. (kedd) 
9.00-11.30; helyszín: Faluház
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG: 2022. SZEPTEMBER 1. (csütörtök) 
8.00; megjelenés ÜNNEPLŐ öltözetben. (Ezen a napon a diákok 
EBÉD UTÁN hazamennek.)

Leendő elsősök szüleinek figyelmébe:
Az ebédpénz befizetése minden hónapban az Önkormányzat 
épületében, az ott meghirdetett időpontban történik.

Minden itt olvasható információ kifüggesztésre kerül az iskola 
főbejáratánál is!
Kellemes pihenést kívánunk Mindenkinek a nyár hátralévő rés-
zében!
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A 2022/2023-as nevelési év a Bíbic 
Katolikus Óvoda és Bölcsődében 

 

A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsődébe újonnan érkező 
gyermekek szüleinek szeretnénk segítséget nyújtani a 
beóvodáztatással kapcsolatos teendőikben! 

 

Óvodába készülőknek 

Óvodába lépéskor a gyermeknek biztosítva legyen: 

Óvodai zsák: (esetleg vállfa- próbáljunk olyat választani, ami nem lóg ki az öltözőszekrényből). 
A zsákba kerüljön váltóruha, mindenből legalább kettő: nadrág, póló, pulcsi, zokni, alsónemű, és 
2 nejlonzacskó, amibe a levetett ruha kerül. Az „ovis zsák” tartalmát érdemes rendszeresen 
átnézni, a hazakerült illetve kinőtt ruhákat pótolni.  
Nagy segítség, ha minden ruhadarabra és a cipőkre rá van rajzolva a gyermek jele. Gyakran 
előfordul, hogy hiába veszek ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva állítják: ez nem az övék. 
Ha ilyenkor meg tudom mutatni a címkéjében a jelét, hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya 
rajzolta!”, az legtöbbször meg is oldja a problémát. 
Váltócipő: Papucs nem jó, sem a teremben, sem az udvaron, mert balesetveszélyes!!!               
A gyermekek életkorából adódóan nem javasolt a fűzős cipő. A tépőzáras és csatos lábbelik 
nagyban elősegítik a gyermekek önállósodását.  

Gyerek ágynemű és ágyneműhuzat: (Mielőtt beszereznénk érdemes érdeklődni az óvodában, 
hogy milyet javasolnak; mekkora méretű a célszerű, legyen-e külön párna, stb.) 

Pizsama, (textil vagy szintetikus) zsákban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes (felső + nadrág). 
Mindenképpen könnyen kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük a gyermek önállósodását! 
Kerülendő az overall-jellegű hálóruha. Óvodában higiéniai okokból nem javasolt az alvójáték és 
a cumi, de persze kiscsoportos gyermekeknél még beszéljük meg a csoportot vezető 
óvodapedagógussal, mit szeretnénk! 

Tornafelszerelés, (textil vagy szintetikus) zsákban:  (póló, rövidnadrág, tornacipő) 

Fogkefe (1-2 havonta érdemes megnézni és szükség esetén cserélni az elhasználódottat újra.)  

Fogkrém 

Papír zsebkendő (100-as csomag – 2 db.) 

Amire szükség lehet még: 

– festőing, az óvodapedagógus egyéni kérésére 

– szalvéta, WC-papír 

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket óvodáinkban! 
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A szülők lehetőségei, amelyekkel elősegíthetik gyermekük sikeres óvodai beilleszkedését 

(a beíratástól az óvodakezdésig elérhető célok) 

 

 

1. Az óvoda a kisgyermekek játszóháza, ahol csak érdekes események történnek majd 

velünk. Ezt érdemes sugallni számukra. Negatív jelzőket ne tegyenek a gyermekek előtt. 

(Én se szerettem járni. Majd ott lesz az óvó néni …, és hogy fognak bírni veled stb.) 

2. Önállósodási törekvéseiket – amelyek nem veszélyeztetik őt – hagyják kibontakozni. (Pl.: 

egyedül öltözni, cipőt húzni stb.) 

3. Szükségleteit próbálja meg szóban kifejezni – szomjas vagyok, fázok, vécére kell menni.  

4. Lehetőleg legyen az életkorának megfelelő napirendje, amelytől csak alkalmanként 

térnek el. Ez a nap folyamán kiszámíthatóvá és érthetővé teszi a gyermek számára az 

eligazodást, megbízható támpontot ad (étkezések, játék, pihenés). 

5. Az egészségügyi szokások (vécéhasználat, orrfújás technikája, fogmosás) nem árt, ha 

képességeihez mérten ismert a gyermek számára. Biztassák, hogy bátran fordulhat az 

óvodában is a felnőttekhez – akárcsak otthon -, minden segítséget megkap.  

6. Jó, ha otthon is az asztal mellett ülve étkezik a gyermek, mert sokszor csak ez áll az 

óvodai étkezési problémák mögött (jártában-keltében vagy tv előtt étkezett). Lehetőleg 

önállóan használja az evőeszközöket, tudjon szilárd ételt harapni, rágni, pohárból inni. 

Az óvodában vizet, tejet, teát tudunk biztosítani, jó ha ezekkel már találkozik otthon is. 

7. A szülő által fontosnak tartott tiltásokat tartassák be, mert itt is fog a gyermek 

szabályokkal találkozni (pl.: az időjárásnak megfelelően kell öltözködni, ne a gyermek 

döntése legyen, hogy mit vesz fel. A gyermek dühkitörése nem lehet a célja elérésnek 

eszköze – bár ez a dackorszak ideje. 

8. Családon belül próbálkozni lehet a gyermekkel az anya nélküli elfoglaltságokkal, az 

elválás megtapasztalására. 

9. A cumi vagy alvóka elhagyása ne az óvodakezdésre essen, mindkettőt lehet hozni az 

óvodai pihenőidőre. Ne keltsenek félelmet azzal, hogy az óvodába érkezésig arról már le 

kell szoknia. 

10. A gyermek megérzi a szülők félelmét az elválástól, akkor is, ha jól palástolja. Így váljanak 

el reggelente: „Érezd jól magad, játssz sokat és jövök érted!” 
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Bölcsődébe készülőknek    

„Ovis-zsák” - Váltóruha: Mindenképp legyen egy-két póló rövid vagy hosszú ujjú az 
időjárásnak megfelelően. Benti nadrág vagy kisszoknya arra gondolva, hogy most még meleg 
van, amikor pedig kint lehűl az idő, akkor beindul a fűtés. A csoportszobában általában nincs 
hideg, ezért a benti játszóruha le legyen túl vastag és mindenképp tiszta pamutot válasszunk. 
Legyen váltó zokni elegendő. 

Váltócipő: A csoportban a gyerek lábán legyen kényelmes, nem túl zárt cipő vagy szandál. A 
legjobb a bőrből készült, de lehet textil cipőcske is. A gondozónénik örömmel veszik, ha nem 
fűzős és nem csatos, hanem bebújós vagy tépőzáras, amit idővel már a kis bölcsisek is egyedül 
tudnak le-fel húzni. 

Ágynemű: a legtöbb helyen nagyon praktikus, alacsony egymásba rakható műanyag 
ágyacskákon altatják a gyermekeket. Ezekre olyan lepedőt érdemes tenni, ami a négy sarkánál 
csapott, gumival rendelkezik így a kiságy lábaira rögzíthető. Nem árt, ha több rétegű, steppelt, 
hiszen ez alatt a műanyag ágy van csak. Lehet, hogy vinnünk kell kistakarót, vagy esetleg csak 
huzatot hozzá. Alvójáték, otthoni kedvenc, akár még cumi is bevihető a bölcsibe. 

Pizsama, (textil vagy szintetikus) zsákban: Lehetőleg pamut anyagú, két részes (felső + nadrág). 
Mindenképen könnyen kezelhető legyen, hogy ezzel is elősegítsük a gyermek önállósodását! 
Kerülendő az overall-jellegű hálóruha.  

Pelenka: Természetesen csak annak szükséges, aki nem szobatiszta, de ez a bölcsiben eleinte 
jellemzően mindenkire igaz. Popsi-krémet és popsi törlőkendőt is tartsunk bent. 

Evéshez előke, partedli: Ha beküldünk 2-3 darabot, rá fogják adni evés előtt, megvédve ezzel a 
ruhácskákat. 

Fogkefe 

Fogkrém 

Papír zsebkendő (100-as csomag 2db) 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket bölcsődénkben! 

 

Luczó Anikó 
intézményvezető 
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Kedves Olvasó!
Azt hiszem, egy nehéz hónapon vagyunk 
túl! A múlt hónap az ünnepeivel felüdülést 
hozott napjainkba.
Sokan szenvedtünk a nyári hőségben, az 
állatainkkal és a növényeinkkel együtt. A 
mezőgazdaságból élő vidéki ember szo-
morúan veszi tudomásul, hogy a sok 
munkájának nem tudja bertakarítani az 
eredményét. Lázadozunk és síránkozunk, 
de ezzel az ember csak a maga gyengesé-
géről tesz tanúbizonyságot.
Ember állj meg és gondolkozz el egy pil-
lanatra!
Isten az emberre bízta a földet és szabad 
akaratára hagyatkozva talán nem jól sike-
rült minden!
„Az angyalok segítenek abban, hogy felfe-
dezzük igazi erőnket. Táplálják lelkünket, 
ébren tartják titkos reményeinket, megérle-
lik a teljes élet gyümölcsét.”
A régi földműves ember kéréssel kezdte 
a munkáját és hálával fejezte be. Térjünk 
vissza őseink bölcs szokásához!
Sokkal nagyobb összetartással és lelkese-
déssel kellene kérni az Úr áldását tavasszal 
és hálát adni a nyár végén!
Sokan most talán azt mondják „miért ad-
junk hálát ?!”
A hónap első szép ünnepe mindjárt választ 
is ad számunkra.

Havas Boldog Asszony ünnepe
Ez a Mária ünnepe eredetileg a Szűzanya 
római főtemplomának Santa Maria Mego-
jiore-nak fölszentelésének évfordulója.
A templom ott épült, ahol hóesés jelezte 
a helyét nyár közepén. A hó leesése jelzi 
Mária tisztaságát, szeplőtelenségét és a vi-
gasztaló Szentléleknek malasztját.
A Szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony 
templom a kultusz talán legrégebbi emlé-
ke hazánkban. Rómából indulva Szegeden 
át eljutunk a Langó kápolnához és a hála-
adáshoz. Langó Mátyás és neje kápolnépí-
téssel hálálta meg Istennek elveszett fiuk 
megtalálását. A kápolna lett a tanyasi em-
berek búcsújáró helye. A környék telepü-
lésének tanyavilágban élő lakosai mindig 
nagy tiszteletben tartották az utak keresz-

teződésében álló kápolnát.
Bízzunk benne, hogy egyszer elérkezik a 
rendbetételének ideje is !
Az őseink emlékét őrizni és ápolni köteles-
ségünk, mert gyökértelenné válunk és így 
nemcsak környezetünk, hanem lelkünk is 
elsivatagosodik.

Urunk színváltozása
Jézus három tanítványával a Tábor-hegyre 
megy és ott színében elváltozik. Ruhája fe-
héren ragyog, mint a hó. Ismét megjelenik 
a csillogó fehér hó tisztasága. Péter, Jakab 
és János olyan kegyelmi állapotba kerül-
nek, hogy Péter sátrat akar készíteni. Jézus 
elmosolyodik és így szól: Én szüntelenül 
veletek vagyok!
Nézzünk körül és akkor igaz lesz Rákóczi 
Ferenc egy gondolata. „Nem cselekedeteid 
tesznek kedvessé és naggyá, hanem maga 
a te lényed. „

Assisi Szent Klára
Assisi boldog város lehet, hisz egyidőben 
két nagy szentet adott az egyháznak. Gaz-
dagság és hatalom várt rájuk a polgári 
életben. Sorsukban közös, hogy Ferencnek 
és Klárának le kellett győzzék környezetük 
ellenállását. Nehezen értették meg őket a 
környezetük. Manapság nagy világnézeti 
tanácstalanságban élünk, nincs egységes-
nek tekintett kultúra, egységes értékrend. 
Széles a választék a világnézetek és a hi-
tek polcán, mindenki válogathat kedvére. 
Miért ne találhatnák meg így az emberek 
az igazságot? Gondolkozzunk el a megér-
tésen a környezetünkben!
Magyarország felajánlása – Nagyboldog-
asszony Ünnepe István királyunk méltón 
lehetett volna elkeseredett és még nem is 
olyan régen vette fel országa a keresztsé-
get és a talán kilátástalan helyzetben, hogy 
örökös nélkül kell itthagynia ezt a fiatal 
nemzetet az ég királynőjére bízza a jövőjét.
Óriási hit és teljes ráhagyatkozás a Szűz-
anya gondviselő kegyelmére, hogy köz-
benjár Szent Fiánál, hogy talpon marad-
jon ez a nemzet.
Hite beigazolódott – él nemzet e hazán!

Augusztus 20. – Szent István király ünnepe
Államalapító Szent István királyunk ünne-
pe, hazánk születésnapja.
Kevés nemzet büszkélkedhet azzal, hogy a 
nehéz történelme ellenére több mint 1000 
éves hazával büszkélkedhet.
Sokakban lehet, hogy felmerül egy-két 
gondolat pozitív és negatív irányba, de en-
nek én csak örülök!
István király törvényeket alkotott, mert 
rendezett keretek nélkül nincs szabadság, 
anarchia van. Vannak, akik nem szeretik 
a törvényeket, mert szellemi szabadságu-
kat érzik korlátozva a jogi szabályok ál-
tal. Valójában azonban a szabadság is csak 
rendezett keretek között tekinthető igazán 
szabadságnak.
Imre herceghez szóló intelmei ma is időt-
állóak lehet, hogy gyakrabban kellene eze-
ket idézni.
Ezen a napon új kenyeret szentelünk. Eb-
ben az évben nagyon gyenge lett a búza-
termés, de bízzunk abban, hogy minden 
család asztalán lesz egész évben kenyér!
Őseink megcsókolták a földre esett kenye-
ret, – mi talán néha pazaroljuk .”

Keresztelő Szent János vértanúsága
Olvassunk a Szentírásból (Lukács 3,2-22), 
János (1,26-27)
„Engedd, hogy beavatkozzanak az angyalok 
az életedbe, és meglátod mindig sikeres le-
szel.”
Vigyázzunk magunkra és egymásra! A hó-
nap végén bizonyára lesz hálaadás a ter-
ményekért! Adjunk hálát!

dr. Langó Julianna
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A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület 

szeretettel vár minden érdeklődőt 

2022. augusztus 21-én vasárnap 9 órától a  

XII. Apátfalvi íjásztalálkozóra 
az apátfalvi lőtérre! 

A helyszínen lehetőség nyílik a találkozó programjának megnézésére, 
szabadtéri játékokra és az íjászat kipróbálására, 

A MAGYAR KULTÚRÁVAL VALÓ ISMERKEDÉSRE.   

 

Gyere el, nézd meg, próbáld ki! 

 

„Igaz magyarnak lenni akkora teher,  
hogy aki sokat viseli, megerősödik.” 

(Wass Albert) 
 

                       

Tisztelettel:    Bökény Népe Egyesület 
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Két kisfiút és két kislányt köszöntöttek 
Apátfalván

2022. augusztus 4-én csütörtökön az eddigiekhez hasonlóan új-
szülötteket köszöntött Apátfalva polgármestere Szekeres Ferenc 
és Kiszely Jánosné alpolgármester asszony. Még 2018-ban dön-
tött arról a képviselő-testület, hogy támogatják az apátfalvi csa-
ládokat. 2022-ben eddig 14 baba született az év végéig összesen 
30 születés várható. A kisbabákat 40 ezer forint készpénzes támo-
gatásban részesültek kérelem alapján. A szülőknek virággal, édes-
séggel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Elsőként Gál Balázst köszöntötték aki 2022. április 17-én hajnal-
ban látta meg a napvilágot, 3 óra 10 perckor Szegeden 3990 gram-
mal és 50 centiméterrel, Furák Magdolna és Gál Attila 3. gyer-
mekeként. Blanka (9) nagyon várta már a kicsi születését, míg 
Bendegúz (2) meglepődött, hogy bővült a család. A nagy meleget 
úgy vészelik át, hogy napközben bent tartózkodnak a lakásban, 
és csak délután négy óra után indulnak ki játszani, medencézni 
és sétálni. A legnagyobb segítség Attila és Blanka. Az esti rutin 
feladatai megoszlanak: Balázs az édesanyáé míg Bendit az apuka 
látja el. Negyedik gyermeket nem szeretnének.

A polgármester és az alpolgármester Kecskeméti Zsoltot is meg-
látogatta. Szülei Dobos Tímea és Kecskeméti Zsolt megosztotta 
velünk, hogy az ifjú Zsolt 2022. április 9-én Szegeden született 
3720 grammal és 51 centiméterrel, második babaként érkezett a 
családba. Blanka (2,5) a kicsi Zsolti nővére nagyon várta az ér-
kezését, a terhességi időszak alatt is beszélt hozzá, simogatta az 
anyukája pocakját. Zsoltika jó alvó, mosolygós és sokkal nyugod-

tabb baba, mint Blanka volt. A gyerekek körül Timi férje és a 
mamák segítenek a legtöbbet. A hőségen délutáni medencézéssel 
és pancsolással lendülnek át. Harmadik babát nem szeretnének, 
hiszen egy kisfiúval és egy kislánnyal teljes a családjuk.

Kerekes Emese Szegeden jött a világra 2021. december 8-án 
9 óra 27 perckor 3870 grammal és 49 centiméterrel, Botás Bianka 
és Kerekes László első gyermekeként. Bianka megosztotta velünk, 
hogy a fogzási időszak nem volt nehéz, Emesének már hat foga 
kibújt. Mivel a kis Mesi délelőtt és délután is alszik, így az este 
hosszabbra nyúlik. A meleget nagyon nehezen viseli, sokkal nyű-
gösebb, fáradékonyabb. A legnagyobb segítséget László és a ma-
mák nyújtják a kicsi körül. Az anyuka elmondása szerint Emese 
egyre apásabb, jobban igényli, hogy az apukája foglalkozzon vele. 
A köszöntés során is látszódott, hogy a kicsi már nagyon szere-
ti a zenét – keze, lába járt. A helyi Babusgatóra szeretnének jár-
ni, hogy a kisbaba hamar hozzászokjon a közösséghez. Második 
gyermeket a közeljövőben szeretnének.

Az önkormányzat Prém Zsófia Debórát is köszöntötte, aki 2022. 
március 2-án született Szegeden 4150 grammal és 50 centiméterrel. 
Zsófia elsőként érkezett a családba Vér Orsolya és Prém János első 
gyermekeként. Orsi elmondta, hogy Zsófi nagyon nyugodt, min-
dig mosolygós kisbaba, egy álom. A mindennapi feladatokban a 
legtöbb segítséget Orsi anyósa nyújtja. Az édesapa főként munka 
után tudja bepótolni a kimaradt időt. A meleg napokon a kis Zsó-
fi sokkal többet alszik, anyukája egy nap többször is lefürdeti. A 
Prém család is tervezi, hogy járnak a Babusgatóra, meg szeretnék 
ismerni a helyi lakosokat. Második babát jelenleg nem terveznek.

Varga Alexandra


