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Lázár János Apátfalván tartott
lakossági fogadóórát

Február 4-én a délelőtti órákban mintegy
12 választópolgár kereste meg Lázár János
országgyűlési képviselőt az apátfalvi fogadóóráján. A kérések egy része, mint megtudtuk tőle, agráriummal volt kapcsolatos,
hiszen ezen a településen nagyon sok termelő van. A képviselőt emellett egy Continentaltól elbocsátott dolgozó is megkereste, mint kiderült Apátfalván mintegy 20
hasonló sorsa jutott lakos van. A hódmezővásárhelyi-makói térség országgyűlési
képviselője a Rádió 7-nek elmondta: azt javasolta az apátfalvi polgármesternek, hogy
a makói önkormányzathoz hasonlóan ők
is támogassák a gyárból elküldött apátfalvi
munkavállalókat. A képviselő hozzátette: segítséget. Ez a kérdés újra és újra felmerül, sokszor megbénítja a feltorlódó forgalom,
emellett még a nagylaki határ megnöve- ezért egyeztetést kezdeményez a Belügy- ami balesetveszélyes, a nagylakiak számákedett kamionforgalma miatt kértek tőle minisztériummal, mert most az autópályát ra pedig további problémákat okoz.

Vigyázzunk együtt a gyermekeinkre!
Apátfalva település polgármestere Szekeres Ferenc is átvette azokat a közlekedési táblákat, melyeket Dr. Polner
Eörs a Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzat alelnöke adott át
„A Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2-17CS1-2020-00001 kódszámú projekt
keretében. A táblákat az iskola és
a sportcsarnok közelében fogjuk
elhelyezni.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2022. január 6-án
rendkívüli ülést tartott
 Ezen az ülésen az önkormányzat tulajdonában lévő földterület haszonbérleti
szerződéséről döntött a testület.
A következő rendkívüli ülésre 2022.
január 12-én került sor
 Apátfalva Község Önkormányzatának
lehetősége nyílt pályázat benyújtására a
TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. A pályázat keretében a Faluház, 6931 Apátfalva,
Templom utca 57. számú ingatlan energetikai korszerűsítése, felújítása történne meg. A projekt várható összköltsége
288.000.000 Ft. A támogatás vissza nem
terítendő támogatásnak minősül.
 Ezen a rendkívüli ülésen döntött a
testület a pályázat benyújtásáról, majd
ugyanezen pályázat kapcsán projekt általános előkészítési feladatok ellátására
beérkezett árajánlatokat bírálta el, majd
a tervezési feladatok ellátására benyújtott
árajánlatokat bírálta el.
A képviselő-testület soros ülésére 2022.
január 27-én került sor
 A képviselő-testület a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót fogadta el. Sajnálatos
módon sem Gémes László Elnök Úr, sem
pedig Ádók János Alelnök Úr az ülésen a
pandémia miatt nem tudott részt venni az
ülésen.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a nemzeti, állami és községi ünnepek, megemlékezések 2022. évi programjának tervezetét.
 Beszámoló hangzott el az Apátfalvi Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról, melyet a képviselő-testület elfogadott.
 Meghatározásra került az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsőde nyári zárva

tartásának rendje, melyről Luczó Anikó,
az intézmény vezetője tájékoztatja a
szülőket.
 Apátfalva Község Önkormányzata a
85/2021.(11.17.) kt. határozat alapján pályázatot nyújtott be a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által kiírt „Az ötezer
lakos alatti települések településtervei elkészítésének támogatása” című pályázati felhívásra. A 2021. évben beadott pályázati
kérelem visszavonásra került a kedvezőtlen támogatási összeg miatt. 2022. évben
új pályázati kérelem kerülhet benyújtásra,
mellyel az Önkormányzat élni kíván.
 A képviselő-testület megtárgyalta
és elfogadta az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatát, melynek hatálya kiterjed mindhárom
önkormányzatra, annak intézményeire
és a településeken működő nemzetiségi
önkormányzatokra.
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja Nagy Sándor r. alezredes úr kapitányságvezető beosztásba történő kinevezését.
 A képviselő-testület döntött arról,
hogy pályázatot kíván benyújtani Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím támogatására.
 A képviselő-testület a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett MFPUHK/2022. kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című pályázati kiírásra benyújtja pályázatát. A benyújtani kívánt pályázat keretében az önkormányzat az Apátfalva
Petőfi utca (Petőfi u. 1. – Jókai u. kereszteződésig), Toldi utca, Ady utca (Ady u. 1.
– Rákóczi utca kereszteződésig) útjainak
felújítását kívánja megvalósítani. A maximálisan igényelhető támogatási összeg
45 millió Ft.
 A képviselő-testület döntött arról,
hogy a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett MFP-BJA/2022. kódszámú „Önkormányzati járdaépítés/felújítás

támogatása” című pályázati kiírásra benyújtja pályázatát. A maximálisan igényelhető támogatási összeg 10 millió Ft.
 A képviselő-testület zárt ülés keretén belül tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. január
SZÜLETÉS:
01.19.: Damó Hannaróza
Édesanyja: Kanalas Nikolett Anikó
Édesapja: Damó Péter
Apátfalva, Arany János utca 9.

HALÁLESET:
Keszthelyi József
Apátfalva, Toldi u. 32. élt 76 évet.
2021. november 23-án hunyt el.
Bagi Józsefné (Vigh Ilona)
Apátfalva, Szabadság u. 6. élt 90
évet.
Szigeti Józsefné (Mátó Magdolna)
Apátfalva, Nagyköz 25. élt 85 évet.
Antal János
Apátfalva, Kossuth L. u. 17. élt 81
évet.
Luczó Csaba
Apátfalva, Árpád u. 2/a élt 50 évet.
Machnitz Zoltán
Apátfalva, Liget u. 14. élt 48 évet.
Nagy Zoltán
Apátfalva, Béke u. 20. élt 41 évet.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Január hónapban házasságkötésre
nem került sor,
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2022-ES FEJLESZTÉSI TERVEINK
Apátfalva belterületi vízrendezés II. ütem,
TOP-2.1.3.3-16 Nyílt-zárt bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat építése. A projekt
keretében 300 millió forintos Európai
Uniós támogatásból a tervezett bel- és csapadékvízelvezető rendszerek hossza összesen 2415 folyóméter. A tervezett beruházás megvalósítási helyszínei: Kölcsey utca,
Templom utca, Kossuth utca, Kereszt utca,
Széchenyi utca, Rózsa utca, Csokonai utca,
Hajnal utca, Hunyadi utca.
A Magyar Falu Programban is sikeresen pályáztunk: 28 millió forintot nyertünk utak aszfaltozására. Három utcaszakaszt tudunk 600 méter hosszan leaszfaltoztatni, a Szabadság, Liget és a Tavasz
utcák kapnak tavasszal szilárd aszfalt
burkolatot.
A Belügyminisztérium önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében belterületi járdák felújítására nyertünk 17 millió forintot, a
támogatás 85% intenzitású, ehhez az önkormányzatunknak 3 millió forint önrészt
kell biztosítani, így ez a beruházás 20 millió forintból valósul meg. Az érintett területek a következők: a Nagyköz utca-Templom utca és Kossuth utca közötti szakasz
mind a két oldalán. Hajnal utca-Kossuth

u. 66. saroktól a Templom u. 57. sarokig.
A Dózsa György Ált. Iskola-Hunyadi és
Templom u. teljes szakasza. Ady Endre
8/c-10. A felújításra kerülő járdák hossza
kb. 800 méter.
A Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően 25 millió forintot
nyertünk (12.15) az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére”. A pályázat keretében a nyert összeget a Művelődési Ház nagytermének parketta cseréje,
12 db fűtőtest cseréje, festési munkálataira, és a műkő lépcső felújítására tudunk
felhasználni.
TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 288 millió Ft. Az apátfalvi Kultúrház
energetikai korszerűsítése: hőszigetelés,
nyílászárók cseréje, azbesztmentesítés, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése. A pályázat beadásra került.
Pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, 87 fő munkavállalóra és
120 millió forintra, hiszen akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon számítanak,
számukra ez biztosítja a megélhetést.
Szeretnénk kialakítani Apátfalva központi konyháját a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges

fejlesztési program keretében. – Elbírálás
alatt.
Továbbra is pályázunk a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása keretében
belterületi járdák felújítására.
Pályázni fogunk tavasszal a TOP PLUSZ
-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztésére.
Folytatjuk az egészséges Apátfalváért
mozgalmunkat. A továbbiakban is lesznek szűrések a megelőzésért, valamint
egészség-tudatos életmód terjesztését
segítő programok. Ingyenes átmozgató
tornákat szervezünk továbbra is gyógytornász vezetésével heti kettő alkalommal és ingyenes alakformáló tornákat heti
rendszerességgel.
Folytatjuk az őszi településfásítási programot, hiszen 5 év alatt 1000 fát tervezünk
ültetni Apátfalván.
Úgy gondolom, hogy Apátfalva előtt
további nagy lehetőségek állnak, és szeretném, ha együtt valósítanánk meg céljainkat, közösen érnénk el sikereinket, mert
csakis együtt sikerülhet, hiszen Apátfalva
a közös ügyünk, a közös jövőnk.
Szekeres Ferenc
polgármester

ELŐLEGCSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉG
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK
2021. december 17-én kihirdetésre került a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről,
valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény, melynek 1.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása alcíme értelmében:
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak 2022. évben, az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – a Htv. szerint bevallott és
2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó

– adóelőleg 50 százalékát kell az egyes
esedékességi időpontokban megfizetni,
ha erre vonatkozóan nyilatkozatot
tesznek (KATA adózókat nem érinti a
nyilatkozattétel, hiszen az ő adófizetési
kötelezettségük már ennek megfelelő).
Azon vállalkozások, melyek 2021. évben éltek az adóelőleg csökkentés lehetőségével, azoknak 2022. évben nem kell
ismételt nyilatkozatot tennünk, a korábbi nyilatkozat alapján a felezés automatikusan megtörténik.
Azon vállalkozóknak, akik jogosultak és élni kívánnak az adó felezés le-

hetőségével, de 2021. évben nem tettek
nyilatkozatot, azok a 2022. március 15-i
előlegfizetés miatt legkésőbb 2022. február 25-ig tehetik meg. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon
(NAV-on) keresztül, elektronikus úton,
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegét az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal határozathozatal nélkül csökkenti.
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Visszatekintés a 2021-es programokra
és rendezvényekre

 2021. január 14-én a Dózsa György Általános Iskola 7. és 8.
osztályos tanulóinak Zsolczai István szakpszichológus tartott
előadást a kábítószer káros hatásairól Apátfalva Község Önkormányzatának a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának „Legyen
értékrended” című intézkedéséhez.

 A korlátozó intézkedéseket figyelembe véve a március 15-i
ünnepség sajnálatos módon elmaradt. Nagyon szűk körben emlékezhettünk meg a szabadságharc hőseiről.

 A földtulajdonosok közössége, az Apátfalvi Gazdakör, Apátfalva Község Önkormányzata és a vadásztársaság összefogásá A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22- ban kezdődtek meg tavasszal a külterületi földutak karbantartási
én, rendhagyó módon, a koronavírus- járvány miatt, tavaly első- munkái.
sorban online programokkal ünnepeltük.
 Több erő- és munkagéppel rendelkező földtulajdonos is aktí Január 25-től, mivel a faluházban a vírushelyzet miatt prog- van részt vesz a munkálatokban, ezzel is segítve, hogy falunk agramokat nem lehetett szervezni, a digitális technikát igénybe rárközössége a modern kor követelményeinek megfelelően tudja
véve, online kapcsolódtunk a lakossághoz. Az adások fő célja az ellátni a mindennapi feladatait. Az összefogás fontos, hiszen csak
volt, hogy aktivizáljuk a lakosságot és új közösségek alakuljanak így érhető el komoly eredmény ezen a területen is.
ki. Beszélgettünk a Bökény Népe Egyesület vezetőjével, Szalamia
Jánossal és Csapó Jánosnéval, a Települési Értéktár Bizottság tag-  Az előző évekhez hasonlóan Apátfalva Község Önkormányzata
jával. Februárban Magyarcsanádról jelentkeztünk, a farsang, a vi- lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervezett a településen júdámság, a finom ételek volt a téma, majd a tél temetésére tértünk nius 14. és június 18. között. Az elektronikai hulladékot a Kossuth
át. A programok nagyon sikeresek voltak.
utca 94. szám (volt TSZ székház) hátsó udvarába lehetett szállítani.
 A 2021-es év mindenben más volt. A hagyományosan, községszintű ünnepként megszervezett Ovi farsang a megszokott
formában nem valósulhatott meg a pandémiás helyzet miatt.
Ezért döntött úgy az óvodavezetés illetve a nevelőtestület, hogy
óvodánként, helyi, zárt ünnep formájában valósítjuk meg a gyermekek számára örömet, élményt adó farsangi mulatságot.
 Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. február 16-án rendezte meg Farsangi Ünnepségét. Dolgozóink és  Immár hetedik alkalommal rendezett Trianoni megemlékeklubtagjaink álarcokat-kalapokat vettek fel. Időseinknek farsangi zést Apátfalva Község Önkormányzata. Június 4-én az eddigi hafánkkal kedveskedtünk, melyet aztán közösen fogyasztottunk el. gyományokhoz híven, színvonalas műsorral emlékeztek meg a
szoborkertben a kopjafánál a Nemzeti Összetartozás Napján az
 Márciusban édességcsomagot kapott minden apátfalvi ház- 1920. június 4-ei eseményekről és következményekről.
tartás. 1300 háztartás van Apátfalván, a finomságokból összeállított, 2 kilogrammos csomagokat minden apátfalvi háztartásba  Apátfalvi esti villongás. Közel ötszázan álltak rajthoz június
eljuttattuk.
5-én szombaton este, hogy a többségük végiggyalogolja az Apátfalva és Makó közti mintegy 10 kilométeres, a Maros-parton futó
túraútvonalat. Kalandokban nem volt hiányuk.
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 Június 11-én az apátfalvi faluház előtt egy kupakgyűjtő szívet állítottak fel. Lakossági kezdeményezésnek köszönhetően
valósulhatott meg ez a gyűjtőpont, ugyanis az óvodások és az
iskolások már régóta gyűjtik a kupakokat. Nagy Róbert, illetve
munkatársai el is készítették ezt a fémszívet. A helyszín kiválasztása sem volt véletlen, hiszen több intézmény is van a szív
körül, a faluház, a könyvtár, a sportcsarnok és az iskola, ezért
nagyon sokan megfordulnak itt.
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 Apátfalva Község Önkormányzata két EFOP pályázat segítségével 18 ingyenes nyári tábort szervezett kb. 18 millió forintból,
ahol 320 apátfalvi gyereknek tudtuk biztosítani az ingyenes táboroztatást. A táborokban a napi három étkezés és a kirándulások
is ingyenesek voltak.
 Forró pillanatok és izgalmak voltak július 11-én az apátfalvi
roncsderbin. Míg a versenyzők és a nézők is izzadtak, a gyerekek
és a fiatalok remekül megmártózhattak a sportpálya közelében
lévő tavacska hűvösebb habjai között.

 Apátfalva Község Önkormányzata 150.000 Ft pénzösszeget
illetve édességcsomagot adott gyermeknapra a Bíbic óvoda és
bölcsődébe járó minden kisgyermeknek. – 118 db ajándékcso-  Apátfalva Község Önkormányzata július 23-24-25-én 25. almaggal – színező, játék, édességgel tért haza minden kisgyerek kalommal rendezte meg a Szent Anna Napok program sorozagyermeknapkor.
tot. XXV. alkalommal került megrendezésre hétfőtől, szombatig
az apátfalvi falunapok alkalmával a Varga-Sinka József kispályás
 Június 12-én elballagtak a Dózsa György Általános Iskola labdarúgó torna. A XX. Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Tanyolcadikos tanulói. Kiszely Jánosné alpolgármester asszonnyal lálkozó programsorozatát pénteken tekinthették meg az érdekegyenként átadtuk a képviselő-testület ajándékait. A ballagók lődők. A pénteki sztárfellépők, Nótár Mary, a Kredenc, Váradi
emléklapokat és egyenként 10.000 Ft összegű ballagási ajándék- Olasz és fia ének produkciója volt. Szombaton a Faluház nagyutalványokat kaptak. Apátfalva Község Önkormányzata a felső termében került sor egy hármas kiállítás megnyitójára, ezt követagozatos iskolásoknak többnapos táborokat ajándékozott, Vi- tően az apátfalvi csoportok műsorai következtek. Ezután követsegrádra, Poroszlóra, illetve Hollókőre is indult csoport. Ezeken keztek a sztárfellépők, Tóth Andi, Szabó Ádám és a 3+2 zenekar
a táborokon is, a buszköltség, a szállás, a programok és az étke- műsorai. Az este az elmaradhatatlan utcabállal végződött, ahol
zések szintén ingyenesek voltak, az önkormányzat a költségeket is Csikota József és zenekara szolgáltatta a talpalávalót egészen
pályázatból finanszírozta.
hajnalig.
 Remek hangulatot teremtettek június 20-án a Szent Ivánéji tűzugráson, Hajnal János és Lábas Kata néptánc oktatók. Az
apátfalvi önkormányzat, valamint az Apátfalvi Értéktár Bizottság, illetve a Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület szervezte program résztvevői remekül mulattak, s hosszú idő
után végre közösen, együtt örülhettek a rég várt helyi szabadidős
programnak.

 Vasárnap a XXV. Lovas nap hagyományosan felvonulással
kezdődött. A fogatos versenyeken a lovasok póni és nagyló kategóriában mérték össze a tudásukat. A hátas ügyességi versenyek
is jó hangulatban teltek. Egész nap sült a palacsinta, mindenki
jóízűen fogyasztotta, délben 600 adag marha- és birkapörkölt főtt
a lóversenyre kilátogatóknak. A legnagyobb izgalom a tombola A 2021-es évben is megrendezésre került az Apátfalvi Hősök húzáskor volt. A sok egyéb ajándék mellett nyulak, kecskék, birNapja június 23-án. Az első világháborús emlékműnél megemlé- kák és a főnyeremény csikó boldog gazdákra találtak.
kező műsor keretében tisztelegtünk a hősi halált halt Vitéz Apátfalviak előtt.
(Folytatás a következő lapszámban.)
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A cilinder is előkerült az apátfalvi
újévi koncerten

Mindannyian vágyunk vissza a vírus
nélküli életünkbe, amelynek adományait, lehetőségeit, szabadságát korábban
oly természetesnek vettük – fogalmazott az alpolgármester asszony. Hozzátette: az idei esztendő sem ígérkezik sem
könnyűnek, sem feszültségmentesnek.
– Szeretnénk, ha számunkra csak csupa jót tartogatna és osztogatna, s távol
tartana minden rosszat, minden bút és
bánatot. Ahhoz, hogy sok örömben, bolNégy év hagyományt jelent, de a koronaMint hangsúlyozta: a fellépő zene- dogságban legyen részünk, csak akkor
vírus miatt csak a harmadik, igaz nagy kar rendkívül sokszínű programokban és lesz partner az új év, ha mi magunk is
sikerű és telt házas újévi koncertet ren- eredményekben gazdag nemzetközi és ha- megteszünk mindent, ennek érdekében
dezték meg a január 22-én, az apátfalvi zai kapcsolatokat tudhat maga mögött.
úgy, ahogy eddig is tettük: elfelejtjük
faluházban.
Szinte egy gombot sem lehetett leejteni
az apátfalvi faluház nagytermében 2022.
január 22-én szombaton délután, a Makói
Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara újévi koncertjén. Az újévi koncert hagyománya négy esztendőre néz vissza a
községben, de ez csak a harmadik alkalom,
amikor így jön össze a kistelepülés zeneszerető közönsége, hiszen tavaly, a koronavírus járvány miatt ilyet nem lehetett
tartani.
Most viszont lehetett és alaposan be
is pótolta azt a Csikota József, Apátfalva
díszpolgára által vezényelt, részben helyi
fiatalokból is álló zenekara.
A közönséget Vargáné Nagyfalusi Ilona művelődésszervező után Kiszely Já– Nehézségekkel teli év van a hátunk az önzést és a helyébe az egymás iránti
nosné alpolgármester köszöntötte, a mögött, hagyományainkhoz képest más segítőkészség lép, elfelejtjük az irigysékoncertet szervező helyi önkormányzat volt a húsvétunk, az adventünk, a kará- get és helyébe a megértés lép, elfelejtjük
nevében.
csonyunk, és más volt a szilveszterünk. a borús hangulatot és helyébe a jókedv
és a derű lép – mondta, boldog új évet
kívánva az önkormányzat nevében minden apátfalvi lakosnak.
És a koncert közönsége a zenészek játékénak és a felcsendülő dallamoknak köszönhetően jókedvre is derült.
Főleg, amikor Csikota József karnagy
feltett egy egyébként a zenéhez illő cilindert, s abban vezényelt.
Korom András
makohirado.hu
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A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon fejezte be – „a magyar
nép zivataros századaiból” vett példákra
épített költeményét – a Himnuszt. Erkel
Ferenc 1844-ben zenésítette meg. 1903ban az Országgyűlés „az egységes magyar
nemzet himnuszává” nyilvánította, de Ferenc József ezt nem szentesítette. Rákosi
Mátyás is megpróbálta lecserélni, de nem
járt sikerrel. A Magyar Köztársaság alkotmányába csak 1989-ben került be hivatalosan. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket. Apátfalván
a Magyar Kultúra Napján a Makói Magán
Zeneiskola Koncert Fúvószenekarának
műsora volt látható és hallható, vezényelt
Dr. Csikota József.

Apátfalvi polgárőrök munkájának
elismerése

A polgárőrség 30 éves fennállásának alkalmából az országos Polgárőr Szövetség támogatásának köszönhetően Csongrád-Csanád
megyéből 93 fő polgárőr kapott elismerést a
polgárőr mozgalomban folytatott sokéves és
eredményes munkájuk elismeréséül. Az elismeréseket Batíz István a szövetség elnöke
adta át és megköszönte a polgárőrök munkáját, akik erőn felül teljesítettek a 2021-es
évben is. Az Apátfalvi Polgárőr Egyesületből
két fő részesült elismerésben: Czégény Sándor és Ludányi István.
Gratulálok a kitüntetett polgárőreinknek
sok sikert és jó egészséget kívánok a további munkájukhoz.
Sókiné Kubinyi Éva
Polgárőr Egyesület elnöke
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Csongrád-Csanád Megyei Identitás
erősítése rendezvénysorozat

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat január 21-én, Apátfalván tartotta a soron következő rendezvényét, ahol a helyi
kultúra és a település értékei kiemelt szerepet töltöttek be. A megnyitón Szekeres
Ferenc polgármester köszöntötte az érdeklődőket és a hagyományőrzés fontosságáról beszélt a fiatal közönségnek.
A program a Jövőnkért Néptáncegyüttes fergeteges táncaival vette kezdetét, amelyet a cigány kultúra, tánc és zene bemutatása követett az Apátfalva Község Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző csoportjának közreműködésével.
A nap folyamán kézműves foglalkozásokkal készültek a gyerekek a tavaszra. Az
elkészített remekműveket minden gyerek
hazavihette. Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark múzeumpedagógusaival bőrözésre is lehetőség nyílt és betekintést nyertek az érdeklődők Árpád népének történetébe.
A rendezvényen az apátfalviak bemutatták a megyei szinten híres Pátfolvai
Parasztolimpiájukat, melyen a régi korok
játékait ismerhették meg, és próbálhatták ki a látogatók. A Parasztolimpiát az
Apátfalvi Faluház művelődésszervezője,
Vargáné Nagyfalusi Ilona mutatta be az
érdeklődőknek.

Az ebéd előtti mozgást a Csongrád Megyei Diáksport Egyesület biztosította az 5.
és a 6. évfolyamos tanulóknak. Az egyórás,
izgalmakkal teli testnevelés óra átmozgatta
a gyerekeket. A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai Hungarikum játszóházzal
és Apátfalva község értékeinek bemutatásával vonták be az érdeklődőket kultúránk,
értékeink megismertetésébe. A résztvevők
lelkesen illesztették össze a Feszty-körkép
részletének puzzle darabjait. Sokan gyönyörködtek a helyi értékeket szemléletesen bemutató kiállításban.
A Magyar Vöröskereszt jóvoltából a résztvevők egészségügyi ismereteket sajátíthattak
el és feladatlapon tesztelték tudásukat.

Tariné Tóth Hajnalka, a helyi Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar vezetője részletesen bemutatta a fiatal közönségnek kedvenc hangszerét, a citerát, majd
közösen énekelték a fülbemászó ritmusú
népdalokat.
A rendezvény keretei között az apátfalvi termelők, kézművesek, árusok olyan
vásárt tartottak, ahol a termékek elkészítésének folyamatait is bemutatták. Az Apátfalvi Nyugdíjasok Csoportja a csigatészta
készítést mutatta be és a vállalkozó szelleműek ki is próbálhatták, e ma már ritkaságnak számító kézműves tésztakészítést.
A vendégek Apátfalva Község Önkormányzatának Start Mintaprogram keretében tenyésztett jószágok húsából készült
szalámit és kolbászt kóstoltattak. A Mívesház Manufaktúra pedig különböző textíliákat, szőnyegeket sorakoztatott fel. Az
Apátfalvi Gazdakör a maguk termesztette
hagymaféléket, gyökeret, paprikát, paradicsomot mutatta be, Deszpot László gazda
pedig pálinka-különlegességeit állította ki.
Ezen kívül még több helyi kézműves és
termelő is kiállította színvonalas, igényes
portékáit.
A rendezvényt a Molnár Dixieland Jazz
zenekar fellépése zárta, amelyet a lelkes nézőközönség hatalmas tapssal köszönt meg.
Katona-Lázár Mária
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Harmadik évfordulóját ünnepelte az
Átmozgató Torna csoport
Az Átmozgató Torna csoportja 2022. január 10-én ünnepelte
fennállásának harmadik évfordulóját az Apátfalvi Faluházban. A
tornán rendszeresen részt vevők egy közös beszélgetéssel, süteményezéssel ünnepelték meg ezt az alkalmat.
A Torna 2019 januárjában helyi kezdeményezésre alakult ki a
Makói Egészségfejlesztési Iroda támogatásával, így pályázati forrásból mindenki számára ingyenes a részvétel. Kezdetben heti
egy alkalommal, majd a nagy számú látogatottság és a résztvevők
igényéhez alkalmazkodva heti két alkalommal valósulnak meg.
Az aktív közösség még a koronavírus járvány miatti bezárások
idején is együtt maradt, ekkor online formában valósultak meg
a foglalkozások. A Tornának azóta is töretlen sikere van, hétről hétre lelkesen vesznek részt rajta az apátfalvi és a térségbeli
asszonyok.
A résztvevők célja az egészség és a teljesítőképesség megőrzése,
illetve a már kialakult mozgásszervi problémák kezelése, mérséklése. Remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt, hiszen a testmozgás maga is élményt, örömet okoz, ezenfelül motiváló a közösséghez való tartozás élménye is.
A foglalkozás hétfőnként a Sportcsarnokban 18 órától és csütörtökönként a Faluházban 17 órától kezdődik.
A tornára várunk szeretettel mindenkit, aki kedvet érez egy kis
közös csoportos mozgáshoz!
Sajtos Renáta
gyógytornász-fizioterapeuta
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BÍBIC OVIS HÍREK

Egészséghét a Katica csoportban
kel, hogy hinniük kell saját magukban, ne
legyenek negatív gondolataik, bízzanak
önmagukban. A beszélgetés után relaxációs gyakorlatokat végeztek a gyerekek
Brigi néni vezetésével. Pénteken, a hét záró napján, Antalné Borbély Judit védőnő
előadását hallgattuk meg, mely a test higiéniájáról szólt, hogyan kell helyesen fogat mosni, kezet és a testünket hogyan kell
tisztán tartani, fontos a rendszeres napi
fürdés, tisztálkodás. Zárásként, „Mi van a
takaró alatt?” játékot játszottak a gyerekek.
Nagyon ügyesek és tevékenyek voltak. Az
előadás után sport játékokat játszottunk:
célbadobást, ügyességi versenyt és kötélhúzást, a fiúk győztek. A hét zárásaként

November végén egészséges életmódot
tudatosító hetet tartottunk a Maros utcai óvoda Katica csoportjában. Szeptember óta folyamatosan sok hiányzás volt a
csoportban, pár napot jártak az óvodába
a gyerekek, majd lebetegedtek, és újra pihenniük, gyógyulniuk kellett otthonaikban. Az egészséghét keretén belül megismerkedtünk az egészséges élet kialakításához szükséges feltételekkel.
A hét folyamán sokat, aktívan tevékenykedtünk, szabad levegőn tartózkodtunk, a pihenéshez alkalmas körülményeket teremtettünk. Szabó Brigitta
gyógytestnevelő relaxációs foglalkozást
tartott, pozitív gondolkodást segítő mesét
mondott el, majd megbeszélte a gyerekek-

gyümölcslevet facsartunk, friss, darabolt
gyümölcsöket ettek a gyerekek.
Nagyon jó hét volt. Köszönjük segítőink munkáját! Segítőim voltak: Szabó
Brigitta gyógytestnevelő, Antalné Borbély
Judit védőnő, Fekete Irén gyógypedagógiai fejlesztő pedagógus, Téglásné Molnár
Barbara Viola óvodai dajka.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat
és mi is!
Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógus

2022. február
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Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
nyári nyitvatartási rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról, 3. §. (7) bekezdése
értelmében a nyári nyitvatartási rend
a következőképpen alakul intézményünkben:
Dózsa György utcai óvoda:
2022. június 7– július 1-ig zárva tart.
nyitás: július 4. hétfő
Rákóczi utcai óvoda épületében működő óvodai csoport :
2022. július 4– július 29-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 1. hétfő
Rákóczi utcai óvoda épületében a Minibölcsődei csoport:
2022. július 4– július 29-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 01. hétfő
Maros utcai óvoda:
Amennyiben változás történik – a kialakult
2022. augusztus 1–augusztus 26-ig zárva tart. járványügyi helyzet miatt –, arról a kedves
nyitás: augusztus 29. hétfő
szülőket azonnal tájékoztatni fogjuk!

Luczó Anikó
intézményvezető

Karácsonyi ajándék a KACSNER Kft. Zöldség- és
Déligyümölcs Nagykereskedéstől
2021. december 20-án Kacsner István, a KACSNER Kft.
Zöldség- és Déligyümölcs Nagykereskedés vezetője déligyümölcsöt – banánt – adományozott az intézményünkbe járó gyermekek számára. A csomagot Szilvási Mátyásné élelmezésvezető vette át és juttatta el óvodáinkba,
bölcsődéinkbe.
Hálás köszönetemet fejezem ki magam, kollégáim és a gyermekek nevében is Kacsner István egyéni vállalkozónak!
Luczó Anikó
intézményvezető
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Ajándék a
Könyvtárellátó
Nonprofit Kft.-től
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde, 2021 decemberében ajándékcsomagot vehetett át a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft.-től.
A csomag tartalma: Várszegi Adél: Zümmögés erdőn-mezőn,
Bolyhos és Szofi kalandjai c. mesekönyv (óvodánként 4 db).
Foglalkoztatófüzet: Zümmögés erdőn-mezőn játékos fejtörő
ovisoknak címmel. E játékos foglalkoztatót minden kisgyermek megkapta és hazavitte.
Köszönjük a felajánlást!
Luczó Anikó
intézményvezető

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde és

Tisztelt adófizető Polgárok!

Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány

a 2021-2022-es nevelési évben is megrendezi

az OVI FARSANGOT!
A rendezvényt a gyermekek adott
óvodáiban, zárt ünnepként tartjuk meg.
Időpontok:
Dózsa óvoda: 2022. február 9. szerda
Maros óvoda: 2022. február 10. csütörtök
Rákóczi óvoda: 2022. február 11. péntek
A színvonalas programokról az óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők gondoskodnak.
Szeretettel fogadunk farsangi finomságokat, üzletben vásárolt, eredeti csomagolásban -, üdítőket,
melyek gazdagabbá tehetik az ünnepnapot!
az óvoda dolgozói és a gyermekek

Az „Apátfalva Község Óvodásaiért”
Közhasznú Közalapítvány
kéri a tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunk részére,
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi
szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit
segítik.
A kedvezményezett adószáma:
18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány”
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Telefon: (06-62) 260-052
06-20-2500767
Email: apatovi@freemail.hu
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Január jégpáncélt szorít az utakra,
északi szeleknek dudáját fuvatja.”
A téli szünet után január 3-án folytatódott
a tanítás iskolánkban. Ebben a hónapban
egy kicsit kevesebb rendezvény volt, de
a félév előtt jól jöttek a tanulással töltött
hétköznapok.
Január 19-én intézményünk hangszeres növendékei féléves vizsgát tettek, ahol
bemutatták a tudásukat, amit a félév alatt
szeretek a zeneórákon. Több hangszer is
szerepelt a vizsgán. Hegedű, furulya, fuvola, trombita. Látszott, hogy a gyerekek
rengeteget készültek erre a napra, hiszen
csodálatosan teljesítettek, pedig közönség
is volt, nem más, mint a Makói Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője Rónai Dániel, aki azért látogatott el, hogy meghallgassa a gyerekek játékát. Óriási gratuláció jár a gyerekeknek,
a szülőknek és a felkészítő pedagógusoknak, mert gyönyörű egyéni kis koncertet
adtak elő nekünk. A felkészítő pedagógusok: Petrovics Petronella, Regedei-Csurgai
Korinna, Sasvári Csaba kollégák voltak.

Január 21-én került megrendezésre a
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat a Csongrád-Csanád megyei Identitást
erősítő nap Apátfalván. Apátfalva előtt,
már számtalan helyen rendezték meg ezt
a programot, amelyen iskolánk is részt vehetett. A rendezvénynek a Faluház adott
otthont. Intézményünk néhány jelenlegi és már elballagott tanulója a megnyitó
programban is szerepelt, a helyi Apátfalvi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Műsorukban cigány táncokat adtak
elő: A szereplők Márki Barnabás, Jakab
Nikolasz Péter, Kolompár Szabolcs Mihály.
Gratulálunk, nagyon ügyesek voltak!
A többi program is nagyon igényes és
jól megszervezett volt. A gyerekek megismerkedhettek a szódavíz történetével

és gyártásával, kézműveskedhettek, népi
játékokat játszhattak, rendőrségi és véradói interaktív feladatokat oldhattak meg.
Kirakhatták a honfoglalást ábrázoló óriás
kirakót, bőr ékszereket készíthettek, megnézhették a helyi kézműves manufaktúrák
termékeit. Belekukkanthattak a csigatészta
készítés rejtelmeibe is. Délután pedig meghallgathatták a Molnár Dixieland koncertjét. A gyerekek és a felnőttek is nagyon jól
érezték magukat.
Köszönjük a meghívást a fantasztikus
szervezést a Faluház dolgozóinak!
Január 22-én lezárult a 2021/2022-es
tanév első féléve. A gyerekek Január 28-án
megkapták a félévi bizonyítványukat.
Simon Hajnalka
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 A faluház januárban számos szülői,
nevelőtestületi értekezletnek adott helyet,
a járványhelyzet miatt kialakult korlátozások okán.
 A könyvtár új kezdeményezéseként
„könyvmentő akciót” szerveztünk. Többen
hozták be a faluházba azon könyveiket,
melyeket már nem akartak őrizgetni, tárolni. Mi kipakoltuk és meghirdettük a Facebook oldalunkon, hogy ingyen lehet belőle válogatni. Sokan éltek a lehetőséggel.
Ebben a hónapban 4 család adományozott
könyveket a könyvtárnak, és sokan vittek
boldogan haza könyveket. Köszönjük az
adományokat! A továbbiakban is szívesen
fogadunk kötelező olvasmányokat, ill. feleslegessé vált kiadványokat. Jó helyre juttatjuk őket!

 A szakkörök, foglalkozások elkezdődtek, az elmúlt évben megszokott rendben.
Összegyűltek az Átmozgató tornások, akik
januárban jubileumot ünnepeltek, ugyanis 3 éve tornáznak együtt. Gratulálunk a
közösségnek! A Horgoló szakkör tagjai
már tavaszi hangulatú munkákon dolgoznak. Szerdánként a Meridián tornázók is
végigtornázták a gyakorlatsort. A Hagyományőrző szakkör új darabot próbál, téma
a tollfosztás. Januárban heti 2-3 alkalommal jött az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagsága,
a jótékonysági rendezvényt előkészíteni.
Keddenként a Babusgatóra is egyre több
anyuka és csöppség érkezik együtt lenni,
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közösen énekelni, mozogni. A Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar szerdánként új dalcsokrot tanul, a citerások
hétfőnként külön is gyakorolnak.
Minden csoport várja az új tagokat, aki
szívesen csatlakozna, örömmel fogadják.
Jelentkezni a faluházban vagy a csoportvezetőnél lehet.
 Január 11-én a mozgáskorlátozottak
tartották foglalkozásukat Jakabovicsné
Gyöngyike néni vezetésével.
 Január 11-én a Duna TV Almárium című műsora felvételt készített Apátfalván
a csigatészta készítésről. Az adás 27-én
délután volt. A forgatás helyszíne a Beke
Lovas Szállás volt. A csigatészta készítését
Varga Andrásné Ica, Tari Istvánné Margit
és Vargáné Nagyfalusi Ilona mutatták be.
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 A magyar kultúra napját 1989. óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Idén
Apátfalván a magyar kultúra napját a zenére fókuszálva ünnepeltük.
 2022. január 22-én a magyar kultúra
napján Újévi koncertet rendeztünk a faluházban. Dr. Csikota József karnagy, Apátfalva díszpolgára vezényelte a Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekarát.
 A harmadik zenés est „Fülembe csendül egy nóta még…” címmel. 27-én délután
3 órakor volt. Olyan népszerű magyar
operett, daljáték, opera részletek, és népdalfeldolgozások hangzottak el, amelyek
mind közkedveltek. Énekelt Valter Ferenc
a Magyar Állami Operaház énekese, az
opera nagykövete.
 A faluház felhívásai: szeretnénk emléket állítani és az értéktárba felvenni Cziri Panna néni bábaasszony tevékenységét.
Várunk a faluházba fotókat, írásos dokumentumokat, visszaemlékezéseket Panna
néniről.
 1948. május 23-án Makóra látogatott
Mindszenty József bíboros a Mária napokra. Keresünk olyan szemtanúkat, akik
részt vettek azon a szentmisén. Kérjük érdeklődjenek a nagyszülőktől volt-e valaki?
Köszönjük nekik, hogy így is öregbíthet- Várjuk a faluházban.
tünk falunk hírét. Házigazda Beke Mihályné Manyi volt, köszönjük neki, hogy Apátfalván a „Csongrád-Csanád Megyei
stílusos és hangulatos helyszínt biztosított Identitás erősítése” című rendezvényszámunkra.
sorozat
 Január 19-én a Bökény Népe Egyesület A megyejáró program lényege, hogy az
tartott a faluházban összejövetelt, hagyo- adott település bemutatkozzon, láthatómányőrző textilek, honfoglalás kori vise- vá váljanak az ott folyó értékteremtő teletek témában.
vékenységek. Mi Apátfalván a helyi ter Január 21-én rendeztük meg a Csong- melők, kézművesek, kisiparosok, ősterrád-Csanád Megyei Identitás erősítése melők termékeit helyeztük a rendezvény
című programot, melynek keretében vál- központjába.
tozatos időtöltést szerveztünk egész napra.
A faluház nagytermében két oldalon
A legnívósabb programelem a Molnár Di- kaptak helyet a kiállítók, akik a nap folyaxieland koncertje volt.
mán bemutatták termékeiket. A megyei
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önkormányzat munkatársai nagy örömmel látták, milyen sokfajta kézműves tevékenységet művelnek az Apátfalviak.
Bemutatkozott a „Mívesház Manufaktúra” Apátfalva Község Önkormányzat Start
mintaprogram varroda és Start mintaprogram állattenyésztés kolbász és szalámi
kóstoló keretében; Popány Károly méhészet; Bíró Antal asztalosmester; Vargáné
Nagyfalusi Ilona háziszappan, szőnyegek;
Rigó Angéla „Rigóka” kézműves szappanok; Antal Eszter „ Kreszti” textil termékek; Kakas Istvánné horgolások; Apátfalvi
gazdakör termények, zöldségek, palánták;
Deszpot László pálinka; Vígh Antal kaskötő; Csigatészta készítése bemutató a helyszínen (Varga Andrásné Ica, Varga Andrásné Manci, Tari Istvánné Margit, Borsos Józsefné Eta, Ács Julianna); Apátfalvi
Települési Értéktár könyveinek árusítása;
Kucsora István Torda szelet gyógy csokoládé; Herczegné Csala Anikó dísztárgyak;
Hajdúné Varga Judit „Boszorkánysziget”
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gyógynövény tinktúrák.
A nyitó előadáson a helyi Cigány Önkormányzat Hagyományőrző csoportja lépett fel, bemutatva a cigányzenét, speciális
hangszereket a cigányok táncát és a színes
viseletet.
Tariné Tóth Hajnalka a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar művészeti
vezetője egész nap interaktív előadásokat
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tartott a népi hangszerekről, népdalokat
dalolt a gyerekekkel, citerakísérettel.
A faluház előterében a helyi értékeket
bemutató kiállítás nyílt, ahol először állítottuk ki a Köblös Mihálytól kapott gyönyörű apátfalvi viseleteket.
A megyei önkormányzat munkatársai
elismerően nyilatkoztak a kiállítókról, és a
nagy számú nézőközönségről.

Nagyböjti programok a faluházban
2022. február 26. szombat 15-17 óráig
Kiszebáb égetéssel egybekötött táncház
Közös zenehallgatás és táncház. Rossz tulajdonságainkat feltűzzük a kiszebábra és
elégetjük. Így szabadulunk meg tőlük.
A táncházat vezeti: Csenteri Andrea
Uzsonna farsangi fánk
2022. március 5. szombat 15-18 óráig
Nagyböjt első szombatja
Molnárné Hegedűs Szilvia festményeiből
és decoupage tojásaiból kiállítás március
5-11-ig a könyvtárban.
Gyerekeknek kézműves foglalkozás a tavasz jegyében
Felnőtteknek:
Decoupage
technika
libatojásokon
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
2022. március 12. szombat 15-18 óráig
Nagyböjt második szombatja
Kakas Istvánné Ancsa néni húsvéti horgolt díszeiből kiállítás március 12-18-ig a
könyvtárban.

Kézműves foglalkozás: lakásdíszek készí- 2022. április 2. szombat 15-18 óráig
tése, írókázással tojásdíszítés
Nagyböjt ötödik szombatja
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
Beke Mihályné Manyi néni húsvéti festett tojásaiból kiállítás április 2-8-ig a
2022. március 19. szombat 15-18 óráig könyvtárban.
Nagyböjt harmadik szombatja
Kézműves foglalkozás: lakásdíszek készíCsenteri Andrea kalotaszegi bútoraiból tése, írókázással tojásdíszítés
kiállítás március 19-25-ig a könyvtárban.
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
„Csodálatos Kalotaszeg” című előadás
Kalotaszegről
2022. április 9. szombat 15-18 óráig
előadó: Forgatós Táncegyüttes, Doktor Nagyböjt hatodik szombatja
László művészeti vezető
Vargáné Nagyfalusi Ilona díszített húsKézműves foglalkozás: mézeskalács tojá- véti tojásaiból kiállítás április 9-16-ig a
sok díszítése
könyvtárban.
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
Kézműves foglalkozás: húsvéti kosárkák,
tojásdíszítési technikák
2022. március 26. szombat 15-18 óráig Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
Nagyböjt negyedik szombatja
A Marosvidék Baráti Társaság kézműves
A kézműves foglalkozásokhoz szetagjainak bemutatkozása
retettel fogadunk kifújt liba-, kacsa-,
Kézműves foglalkozás: lakásdíszek készítyúktojásokat!
tése, tojásdíszítés
Várjuk önkéntesek jelentkezését a
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
kézműves szombatokra.
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Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata tevékenységei

Mikulás ünnepség – 2021. december 5.

Folklór csoportunk évzáró rendezvénye – 2021. december 23.

Közmeghallgatást tartott Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.
Fontos számunkra, hogy minden cigányember tájékozódjon a munkák, tevékenységünk és programjaink, tervezeteink felől. Így hát a közmeghallgatás közvetlen
kapcsolatot teremt a település roma lakosaival, ahol felszólalhattak, javasolhattak, kérdéseiket feltehették, amivel több
cigányember élt is.
A meghívottak között volt Szekeres
Ferenc polgármester, Hamza János a
Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke.
Ezt követően minden résztvevőt marhapörkölttel vendégeltünk meg.
Időskorúak köszöntése
Önkormányzatunk megrendezte, mint – 2021. december 22.
eddig minden évben a Mikulás-ünnepségét, aminek az Apátfalvi Faluház adott
helyet. A Mikulás megérkezése előtt a
folklór együttesünk szórakoztatta az egybegyűlteket, azután pedig nagy örömmel
fogadták a gyerekek a várva várt Mikulást,
és mikuláscsomagokat, amivel megajándékoztuk őket. A rendezvény alatt minden
megjelent jókedvvel fogyaszthatta a finom
teasüteményeket és üdítőket.
Közmeghallgatás – 2021. december 17.

Lényegesnek és fontosnak tartottuk, hogy
az idősebb roma lakosságot is köszöntsük az ünnepekre, ezért úgy gondolta, és
határozott önkormányzatunk, hogy megajándékozza őket édességgel és gyümölc�csel. Nagy örömmel és elismeréssel fogadta minden köszöntött, akiket személyesen
kerestünk fel otthonaikban.

Megrendezésre került folklór csoportunk
évzáró rendezvénye, aminek az Apátfalvi
Szigetház adott helyet. Csoportunk célja a
közösségépítés, a cigány hagyományok és
kultúra ápolása.
Ízletes sültes tálak, és üdítők voltak terítéken, amit mindenki jó étvággyal fogyasztott,
majd ezt követte a csoporttagok megajándékozása, hisz színes produkcióikkal egész évben kitettek magukért. Megérdemelten vehették át ajándékaikat. A hangulatot koncert
jellegű élőzene, és háttérzene kísérte.
Csongrád–Csanád megyei Identitást
erősítő nap – 2022. január 21.

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat jóvoltából 2022. január 21-én megrendezésre kerülő Identitást erősítő napon, az
Apátfalvi Faluházban folklór csoportunk
adott zenés-táncos műsort, ahol együttesünk a nagyközönségnek bemutathatta
a zenés-táncos kultúráit, hagyományait.
Nagy örömmel, nagy tapssal, elismeréssel
díjazta a publikum csapatunknak műsorát
e nívós rendezvényen.
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Édességcsomagokat kapnak
az apátfalviak

Apátfalva Község Önkormányzatának ebben az évben is sikerült nagyobb men�nyiségű édességet beszereznie a Johannita
Segítő Szolgálattól. A süteményekből, kekszekből, mézeskalácsokból összeállított,
kétkilogrammos csomagokat minden
apátfalvi háztartásba eljuttatják.
A községben rendszeresen osztanak
élelmiszercsomagokat, illetve csirkéket,
karácsony előtt disznótoros csomagot is,

jellemzően a helyi közmunkaprogramban
megtermelt javakból. Édességet azonban
nem vetnek és nem is hizlalnak, így ezért
számít a johanniták adománya különlegesnek a faluban. A sütemények, kekszek
és mézeskalácsok most nemcsak a legrászorultabbaknak édesíti majd meg a mindennapjait – azért két kilónyi vélhetően
kitart néhány napig –, de mindenkiét, aki
csak a községben lakik.

Akiknek nem sikerül a háznál átadni a csomagokat, azok értesítést kapnak,
amivel átvehetik az édességcsomagokat
hétköznap 9-16, szombaton 9-12 óráig a
Művelődési Házban, március 31-ig.
Korom András
Makóhiradó.hu
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és • A
 kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal
az állatvédelmi jogszabályok betar- kell tartani.
tásáról.
•A
 z állategészségügyi ellátásról
gondoskodni.
•M
 egakadályozni, hogy az állat
közterületre jusson.
•N
 aponta élelmezni, takarmányozni és
friss vízzel ellátni.
•A
 z állat biztonságos elhelyezkedéséről
gondoskodni.
•A
 z előírt férőhelyet biztosítani.
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet
beültetni.

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

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

Új edző Apátfalván
Új vezetőedzővel kezdi meg a téli felkészülést a ContiTech-Apátfalva: eddig a felnőtt csapatot és az U19-es együttest párhuzamosan vezette Luncz László, aki marad az ifjúságiak élén, viszont a
felnőttek kispadjára új szakember ül le tavasszal.
Januártól ugyanis Karsai Gábor vezetésével készülnek az apátfalvi labdarúgók, az UEFA B licences szakember jelenleg a makói utánpótlásban dolgozik, ezzel a munkájával párhuzamosan
irányítja majd az apátfalvi felnőtt csapatot. Korábban megfordult már Apátfalván az utánpótlásban, de dolgozott a Grosics
Akadémián is.
A klub célja a tavaszi idény során a tisztes helytállás és a stabil
utánpótlás megteremtése, egyúttal a biztos jövő megalapozása –
egyúttal télen várhatóak változások a játékoskeretben is.
Forrás: csfoci.hu

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. február

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

19

41 éve citeráznak együtt az apátfalvi
népdalkörösök

Az apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar 41 éves fennállását ünnepli.
Tariné Tóth Hajnalka, a csoport vezetője
a Rádió 7-nek arról számolt be, hogy ezalatt a több mint négy évtized alatt generációk nőttek fel az együttesben, most a
legfiatalabb tagjuk 18, a legidősebb pedig
82 éves. A kör neve is elárulja, hogy a fő
hangszerük a citera, ami egykoron a legegyszerűbben és legolcsóbban elkészíthető
zeneszerszámnak számított. Az kör vezetője hozzátette: ő 9 évesen találkozott ezzel
a hangszerrel, azonnal beleszeretett, így a
mai fiataloknak is ajánlani tudja a citerát.
Tariné Tóth Hajnalkától megtudtuk: a
kör már rengeteg fellépésen és megmérettetésen van már túl, de a fő feladatuknak
a népzene ápolását tekintik. Ezért na- – vesznek részt, így népszerűsítve a zenét, a
gyon sok rendezvényen – főleg apátfalvin táncot és magát a citerát.

Kormos Tamás
Rádió7

Búcsúzunk Luczó Csabától
Tragikusan indult az év a ContiTechApátfalva labdarúgó sportegyesület
számára: a klub ugyanis újévkor elveszítette elnökét, Luczó Csabát. Az
egyesület első emberének halálhíre
megrázta a csapatot és az egész településünket. Luczó Csaba vezetésével
számtalan fejlesztést vittek véghez a
klubnál, sportcsarnok és több pálya is
épült – rengeteget köszönhet neki az
apátfalvi labdarúgás.
Nehéz búcsút venni, mikor tudjuk,
nem lesz viszontlátás. Mikor tudjuk,
hogy már nem fogunk leülni beszélgetni, megbeszélni a jelent és a múltat,
már nem tudjuk pótolni azt, amit elfelejtettünk megtenni, vagy megmondani, kimondani. Gyorsan történt, nagyon gyorsan. Dermedten álltunk és
nem hittük el a felfoghatatlant. Rossz
tréfa – gondoltuk sokan. Az újév haj-

nalán itt hagytál minket, átléptél azon
az örök kapun, melyen át nincs többé visszatérés. Az ember keserűen
gondol az élet igazságtalanságára és
próbálja vigasztalni magát: a jók korán mennek el. Nehéz szívvel osztozunk a gyászban, mindannyiunknak
fáj, hogy eltávoztál közülünk és nem
lehetsz már velünk. Elmentél ugyan,
de velünk maradsz. Nem tehetünk
mást, mint fájó szívvel, Isten akaratában megnyugodva, keresztény lélekkel hisszük, hogy nem mentél el, csak
– mint mindig – előrementél, taposod
az utat, mutatod az irányt és ott vársz
majd az út túloldalán. Addig is nyugodj békességben Csabi!
Szekeres Ferenc
polgármester
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Fél évszázad az apátfalvi sport
szolgálatában

1. Emberek a gáton

Sóki Józseffel – közismert becenevén Szultánnal – ülünk a februári napsütéses délutánban, s beszélgetünk. Az ő életéről esik
szó köztünk. kiemelt figyelemmel az apátfalvi sportban betöltött, több, mint ötven
éves szerepére. Legjobb megoldásnak azt
találjuk, ha időrendben haladunk végig
emlékein.
1969-ben végeztem el a húsipari szakiskolát. Első munkahelyem a Makói Kolbászgyár lett. Varga Józsi (akit Kusi becenéven ismertek) már ott dolgozott. Ő volt
akkoriban az apátfalvi felnőtt labdarúgócsapat kapusa. Egy szép nap rákérdezett,
nincs-e kedvem a csapat mellett rendezőként segíteni. Elég sok néző járt akkoriban
az ASK mérkőzéseire. Vidékiek is meglehetős számban látogatták a meccseinket.
Nem volt ritka az 1000–1200-as nézőszám. Nem volt tehát tét nélküli a rendezők dolga.
Szerettem a sportot, bár én magam
nem a futballt, hanem a kézilabdát és a
birkózást folytattam. Édesapám nagy focirajongó volt. Márton Miska bácsival, a
szomszédunkkal rendre látogatták a mérkőzéseket. Ha jó idő volt, vidéki viadalokra is elkísérték a csapatot. Kerékpáron.

Pitvarostól Ferencszállásig elkerekeztek,
hogy szurkoljanak az apátfalviaknak. Bevett vasárnapi program volt, hogy ebéd
után biciklire pattantak, s a derby helyére
pedáloztak. Mérkőzés után pedig haza. Ha
kellett, 50-60 kilométert tekertek a részvételért. A futball tehát megbecsült esemény
volt otthon. Ebben nőttem fel.
Elvállaltam hát a rendezői feladatot,
aminek ellátására a kollégám felkért.
Beke tanár bácsi edzette a csapatot. Az
akkori összeállítás legendává vált az idők
folyamán. Nem véletlen tehát, hogy két év
múlva az NB III-ban rúgták a fiúk a labdát.
Leírhatatlan lelkesedés kísérte a csapat
szerepléseit. Hazai meccseken a töltés oldala majd’ leszakadt az ezernyi néző alatt.
Mai ésszel szinte elképzelhetetlen, hogy
a korabeli, nulla technikai körülmények
között hogyan tudták ezeket a káprázatos
eredményeket elérni a fiúk.
Az öltözőnk a spártai minimumot sem
érte el. A szűk hazai és vendégöltöző egy
kicsiny, közös zuhanyzóba nyílott. A játékvezetői helyiség olyan piciny volt, hogy ha
bement a két partjelző, a bírónak ki kellett
jönni, mert hárman nem fértek el benne.
Ezért aztán olyan döntés született, hogy
a játékvezetők nem ebben a lyukban cserélnek öltözetet, hanem a töltés túloldalán,
Borbély Bandi bácsi házában öltözködnek.

Cudar viszonyok uralkodtak, de nem volt
más, nem volt jobb.
A pályánk a töltés és a kubik között volt
kialakítva. Olyan keskeny volt a terület,
hogy széltében csak a minimális méretet
tudtuk kialakítani. Lelátóként – értelemszerűen – a töltésoldal szolgált.
Ám ezek a méltatlan körülmények sem
a játékosokat, sem a szurkolókat nem zavarták. A szívekben és a fejekben dőlt el
minden. Bizony, hatalmas szív hajtotta a
srácokat a pályán, s mérkőzésről mérkőzésre jöttek az eredmények. Jöttek a nézők
is. A keskeny pálya és a gyepcsomós gátoldal igazi arénává vált.
Az ASK pedig legendává. Amikor felkerültünk az NB III-ba, olyan jól kezdtük
a szezont, hogy a tizedik-tizenegyedik fordulóig veretlen volt a csapat. Akkor Orosházán kellett idegenben játszanunk. A
buszba korlátozott létszám fért be, s csak
kevés személygépkocsi volt még a faluban,
tehát sok drukker lemaradt a mérkőzésről.
Kőrösi Sanyi bácsi, a körzeti rendőr, lelkes
szurkoló és későbbi sportköri elnök sem
tudott eljutni a meccsre. A busz indulásakor még szolgálatban volt, később ő sem
talált fuvart magának. Majd’ szétfeszítette
a kíváncsiság, hogy mi történhet a gyepen. Felhívta az orosházi rendőrséget, kérdezte, tudnak-e valamit az eredményről.
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Azok semmit sem tudtak, mert a járőr még
nem ért be. Tíz perc múlva újra telefonált,
megint eredménytelenül. A harmadik tárcsázás már sikeres volt. Az éppen beérkező járőr jelentésbe fogott, mire Sanyi bácsi
leállította:
- Ne jelentkezzen nekem, az eredményt
mondja!
- Jelentem: 1-1.
- Ismételje!
- 1-1.
Mire a csapat hazaért, az egész falu
tudta, hogy ismét hihetetlenre sikerült a
helytállás.
Óriási kihívás volt, amikor a Szarvas
ellen kellett pályára lépnünk. A szarvasi csapat is újonc volt ebben az osztályban – csakhogy ők az NB II-ből kerültek
le. Fel volt adva a lecke rendesen. Amikor
apátfalvi győzelemmel ért véget a mérkőzés, a játékvezető mellett apátfalviak százai könyvelték el, hogy újra megtörtént a
csoda. Euforikus örömmámorban úsztak
a szurkolók.
Beke tanár bácsi, a Mester, szívügyének
tekintette a helyi futball sorsának igazítását. Külön érdekessége az általa kidolgozott akkori összeállításnak, hogy csak
egyetlen vidéki játékos szerepelt benne:
a Nagylakról ide igazolt Gyulai Sanyi. A
többiek mind apátfalviak voltak.
Az apátfalvi aranycsapat tagjai:
Első kép, álló sor, balról jobbra: Mátó
József (Kóbi), Varga II. József (Jimmy), Vári Ferenc (Kokka), Laczi István (Leskó), S.
Nagy András (Sutya), Szilágyi Dezső, Szilvási János (Fűrész), Beke Mihály (Mester).
Guggoló sor, balról jobbra: Varga I. József (Kusi), B. Vígh Mihály (Gamó), Jung
János, Gyulai Sándor, Csala Lajos (Öcsi),
Mátó Mihály (Szitu), Mátó Mátyás (Csilu).
Második kép, álló sor, balról jobbra: Szilágyi Dezső, Vári Ferenc (Kokka),
Laczkó Ferenc, Jani András, Gyenge József, Varga II. József (Jimmy), Sóki János
(Tünyem), Beke Mihály (Mester).
Guggoló sor, balról jobbra: Mátó Mihály (Szitu), Laczi István (Leskó), Varga I.
József (Kusi), Mátó József (Kóbi).
Dömötör Pista bácsi, a kultúrház igazgatója is nagyon szerette a focit. Lelkes
szurkolója és támogatója volt a csapat-
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nak. A kultúrházban található öltözőkből
a nagyobbikat klubszobaként átengedte
a sportkörnek. Hazai mérkőzések után
rendszeresen ott gyűltünk össze. Beszélgettünk, lazítgattunk, értékeltük a pályán történteket. Nagyon jó csapatszellem
uralkodott, a kölcsönös tisztelet és szeretet jellemezte a játékosok közötti emberi
viszonyt.
Sajnos, 1973-ban el kellett búcsúzni az
NB III-tól. Nem azért, mert a csapat nem
teljesített. A tabella középső harmadában
zártunk, de egy átszervezéssel jelentősen
lecsökkentették az osztályban szereplő
együttesek számát. Így az ASK lett az első,
átszervezéssel kieső klub. Hatalmas törés
volt ez mindenki lelkében. Sokszor eszembe jut, hogy mi lett volna, ha…
De ez meddő okoskodás, sehová sem
vezet.
Az öltöző másik oldalán egy salakos
kézilabdapálya feküdt. Természetesen, ha
már pálya volt, kézilabdacsapat is alakult.
Szpartakiádokon versenyeztünk. Bárdos
Istvánnal, Dömötör Bélával, Vígh Misivel,
Szilágyi Dezsővel és többekkel én is ennek
a teamnek voltam a tagja. Női csapatunk
is indult.
Apátfalván mindig volt sportélet. Nem
attól függött az egész, hogy mennyire támogatták–mi sportolni akartunk. Pálya
legyen, ellenfél és játékvezető – a többi a
mi dolgunk. Örültünk, ha játszhattunk.
Később az ifik edzője lettem. Első csapatom az 1959-1961 közötti korosztály
volt. Nagyon jó kollektíva lett belőlük.
Szerették a focit, kedvelték egymást, jó
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sporttársak és jó barátok voltak. Edzések
után sokáig együtt maradtak, beszélgettek,
bandáztak. Sokszor már úgy kellett hazazavarnom őket, mert alkonyodott.
Ha a változást akarnám megfogalmazni, ami ebben az ötven évben beállt, azt
hiszem, a szeretet megfogyatkozását kellene kiemelnem. Régen, talán az erősebb
egymásra utaltság miatt, jobban tisztelték
és szerették egymást az emberek. Nagyobb
volt a tolerancia egymás iránt. Nagyon kár,
hogy ez elmúlóban van. Mindenki veszít
vele.
– folytatjuk –
Kucsora

MEGHÍVÓ
Az ASC elnöksége
2022. február 11-én 19 órakor a
Könyvtárban sportértekezletet tart.
Rendezvényünkre szeretettel
meghívunk és elvárunk minden
sport iránt érdeklődő apátfalvit.
Játékost, hozzátartozót, szurkolót…
Értékes javaslataikkal támogassák
a sportklub munkáját!
ASC elnöksége
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Újjászületés 5.
Érdekes, hogy az ember gondolkodásában
mekkora súlyt képvisel a múlandóság. Az
eszünkkel ugyan tudjuk, hogy csak átmenetileg vehetjük fel a harcot ellene, a lelkünk mégis folyamatosan ágál vele szemben. Pontosabban fogalmazva: amíg éteri
eredetű lelkünk harcol az anyag múlandósága ellen, addig alkotunk. Meg akarjuk
örökíteni kezünk nyomát a romló matériában. Minél hosszabb időre – ha lehetséges, akkor örökre.
De nem lehetséges. Csak az ideák örökkévalóak, s azok éppenséggel anyagtalanok. Ennek ellenére küzdünk, erőnk végezetéig. Ásunk, fúrunk, faragunk. Álmaink
lassan, izzadságosan és fáradságosan bontakoznak ki kezeink nyomán a makacsul
ellenálló anyagból. Igazán nem is érdekel
minket, meddig tart majd a szépség, az
érték, amit alkotunk. A Mount Everestre
sem azért kínlódja fel magát a hegymászó,
hogy oda költözzön lakni. Felvergődik a
csúcsra, körülnéz a magasból, majd vis�szaereszkedik a megszokott világába, s hazatér kényelmes lakásába.
Mindezt pontosan tudom, amikor állok a százhúsz éves kastélyocska udvarán,
s nézem, mennyire tönkre tette a múló idő
kegyetlen vonulása. Mégis azon eszelek,
hogy minél tartósabbra alkossuk meg azokat az építményeket, amikkel kiegészítjük
a fellelt állapotot. Pedig minden csak addig fog szépnek megmaradni, amíg gon-

dos kezek ápolják, csinosítják, gondozzák
az egészet. Ennek hiányában csak az entrópia működik majd, s ki fogja egyenlíteni munkánkat. Alkalmasint a földdel teszi
egyenlővé. Sic transit gloria Mundi – így
múlik a világ dicsősége.
A történelem nem bánt kesztyűs kézzel
a nemzetünkkel. Pusztítás jött pusztításra,
a „szorgos” ellenség nem várta be az idő
lassú rombolását, harcias hevülettel takarított el várost, falut, tanyát. Ami mégis
megmaradt, annak jó részét magunk számoltuk fel. Újabb, komfortosabb, kényelmesebb épület kellett – általában a régi, a
megunt helyén. Alig maradt hírmondónak
néhány skanzen, vagy szórványban álló
tájház.
Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy tovább pusztuljanak emlékeink. A
historikusok úgy tartják, nincs jövője annak, akinek múltja nincs. Hajlamos vagyok elfogadni igazukat.
A Húsvét előtti héten összeszedem a
brigádot egy csapatba, s nekiállunk a nagy
mérésnek. Felvesszük a főlépcső középtengelyét, majd meghosszabbítjuk az utcafrontig. Rámérjük a négy pillér helyét, s
megkezdjük a nagy ásatást.
Sok legendát hallottam arról, hogy valamikor, az eredeti tulajdonosok idején
milyen szép tavacska volt ebben a parkban. Nyomát már nem találjuk, de ez nem
is csoda, hiszen nagyon sok földet behord-

tak az elmúlt évtizedek alatt. Mindössze
egy kis betonmedencét lelünk fel a kerítéshez közel – ez volt a valamikori szökőkút tálcája. Sajnos, ferdén is fekszik, nincs
is rajta a főtengelyen, tehát nem tarthatjuk
meg. Felborítaná a kialakítandó látvány
szimmetriáját.
Százhatvan centi mélyre ássuk a pillérek alapját. A háromlyukú, boltíves téglahíd a kerti tavacska fölött ível majd át,
várható tehát, hogy lesz némi vízszivárgás,
a stabilitás miatt nem spórolhatunk az
alapozással.
Két könnycsepp alakú mederrészből áll
majd a tó, a meder-partíciókat átfolyó köti
össze a híd középső, legszélesebb boltozata alatt. Felülről nézve a végtelen jelét formázza az alak – ezt a később készült légifelvételek igazolják is.
A pillérek anyaga beton lesz. A területen talált, nagy kínok közt feltört platóbeton termetes darabjait, mint afféle termésköveket, ragasztjuk össze friss, híg betonnal egy nagy monolittá. Úsztatott beton
technológia – valamikor a szülői házam
alapozását is így oldották meg édesapámék. Ötven év telt el azóta, és sehol egy törés
vagy repedés. Pedig az sávalapozás–amit
most építünk, az meg négy nagy hasáb.
Úgy gondolom, kitart majd, míg világ a
világ.
A srácok ölben hordják, cipelik a borjúfejnyi szikkadt, ólomnehéz műköveket.
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Szájuk összeszorítva, szemük résnyire
húzva, minden lépésre nagyon figyelnek.
A sokadik fordulónál már remeg a térdük,
de nem adják fel. Becsületbeli ügyként
kezelik a feladatot. Surran a kő, ahogy a
gödör szélén elengedik, pár pillanat múlva dobban a föld, freccsen, csattan a lágy
beton, amibe a méretes kavics zuhant.
Mély levegővétel, hátra arc, kezdődik az
új forduló. Kő a betonba, beton a kőre,
mindörökre…
Balogh Zoli elkezdi összeállítani a boltívek építéséhez szükséges ramonádokat.
Segítek neki. Az élet úgy hozta, hogy már
nem először kell ilyen megoldást alkalmaznom. Felrajzolom az íveket – a lehető legtakarékosabb módon használva fel
az OSB-lapot (ennek is égig szökött az ára
mostanában), s ő kifűrészeli az idomokat.
Először a hossztengelytől Makó felé eső
félpályát építjük meg, középütt kötésben
hagyva a téglavégeket, majd, egy jó napnyi állást követően kiszedhetjük, s a Csanád felőli oldal alá dúcolhatjuk az idomokat. Már Keresztúri Attila és Ács Pityu is
hidászkodik.
Nyúlnak, görbülnek, pofásodnak az
ívek. Egész csinos kis híd épül a kőművesek keze alatt.
Két héttel azután, hogy a pilléralapok
ásásához fogtunk, áll az átkelő. Rendes,
huszáros hajrá volt, de megérte. Iván barátom, amikor szokásos, kéthetenkénti látogatására érkezik, nem hisz a szemének.
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– Pisti! Itt a múltkor még a gazos fű volt.
Hát ez?
Mondom neki, hogy ez a híd, ami a tavon vezet majd át. Ahogyan azt régebben
megbeszéltük. Iván hümmög, majd kifejti,
hogy ez gyors volt egy kicsit neki. Azt hitte, beszélünk még róla egy-két menetben,
mire döntés születik. Mintha nem volna
nagyon boldog.
Később látom, ahogy a mosoda előtt
álldogál a szemerkélő esőben, s összehúzott szemmel méregeti a hidat. Olyan arckifejezése van, mint a fiúké volt, mikor a
köveket cipelték.
– Te, Pisti! Szép lett ám, nagyon! Csak
kicsit… hirtelen jött.
Minden rendben van tehát. Nincs harag, nincs becsípődés. Együtt örülünk a
haladásnak.
A hossztengely végében álló, félreeső medence sorsát is gyorsan eldöntjük.
Amúgy is meg van repedve, a szökőkút
csöveit, csapjait régen szétrágta a rozsda
– elbontjuk hát a maradékot. A betondarabokból építünk egy százötven centi magas
piedesztált, amire szobor fog kerülni.
Hát igen, de mit vagy kit ábrázoljon a
szobor?
Végül abban maradunk, hogy Szent Mihály arkangyalt, Apátfalva védőszentjét
formáztatjuk meg, s emeljük a talapzatra.
Iván is úgy véli, ez szép gesztus lesz a közösség irányába.
A törökök XVI. századi dúlása teljesen
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elpusztította a régi Apátfalvát. A jelenlegi
községet főként palóc családokból álló telepesek építették fel, jó nyolc kilométerrel
közelebb Makóhoz, mint ahogyan egykor
állt. Templomának alapozásába 1754-ben
kezdtek. Védőszentként Szent Mihályt választották. A történelem fordulatait ismerve, nem kell csodálkoznunk azon, hogy a
legerősebb patrónus felé fordultak. Szent
Mihály arkangyal a Mennyei Seregek vezére volt. Istentől azt a feladatot kapta,
hogy számoljon le a lázadó angyalok vezetőjével, győzze le a gonoszt. Szent Mihály
a feladatát elvégezte, a gonoszt dárdájával
átszúrta, s levetette a Földre. Ezután, több
sebből vérezve, az Úr elé járult s jelentette a győzelmet. A Végítélet idején ő fogja
láncairól egy időre feloldozni a sátánt. (A
világ folyását szemlélve, azt sem zárhatjuk
ki, hogy ezt már megtette.)
A magyar néphagyomány szerint ő segíti át a haldoklókat a két világ határán. A
kezében tartott mérleggel a lelkek súlyát
méri.
Egyszóval, igen erős patrónust találtak a község újjáépítői – de szobrot még
nem emeltek neki. Eljött ennek is az ideje.
Ebben az ideológiai, politikai és gazdasági konfliktusokkal terhelt, koronavírussal
sújtott világban egyáltalán nem baj, ha az
ember igazán erős patrónusok felé fordul…
folyt. köv.
Kucsora István
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Kedves Olvasó!
Elérkeztünk az év legrövidebb hónapjához.
A december és a január hosszú két téli hónap és a rövid februárban már vágyakozunk a tavaszra.
Amikor ránézünk ennek a hónapnak az
ünnepeire, talán úgy látjuk, hogy egy kicsit szegényesebb, de ne legyünk ennyi
kishitűek!
Sokszor, amikor leülök, hogy leírjam gondolataimat, akkor egy angyal segítségével
tudom gondolataimat rendezni.
Isten jelenléte életünkben természetes,
még akkor is, ha ezzel nem foglalkozunk.
Az isteni gondviselés akkor is működik, ha
mi nem veszünk tudomást róla.
A gondviselés közvetítői az angyalok. Egy
kicsit elgondolkodtam, hogy én is egy kicsit elfeledkeztem róluk.
Jézus: Szűz Mária, a szentek jelenléte sokkal természetesebb, mint az angyaloké.
Életünk minden pillanatában kísér bennünket az Őrangyalunk. Isten leghűségesebb katonái az angyalok de köztük is
akadt olyan, aki fellázadt Lucifer vezetésével, de Szent Mihály és serege rendet tett!
Isten harcos angyala a mi templomunk és
egyházközségünk védőszentje.
Nézzünk bele a Szentírásba, és láthatjuk,
hogy az Üdvtörténet folyamatában mindeg jelen vannak az angyalok.
A teljesség igénye nélkül néhány példát
szeretnék megemlíteni:
– az Úr angyala kiált rá Ábrahámra, hogy
ne nyúljon keze Izsákhoz, mert féled
Istent s a kedvéért egyszülött fiadat is
feláldoznád
– Jákob menekülése közben elaludt és látta,
hogy egy létra áll a földön, teteje az eget
éri, és Isten angyalai fel- és alá járnak rajta. Jákob létrája!
– Bálaám találkozása az Úr angyalával. Bálaám szamara.
–A
 z Úr angyala megjelenik Gedeonnak
–
Dán-nemzetségből származott Mánne, akinek felesége meddő volt, de az
Úr angyala megjelent neki és így szólt
hozzá: „Te meddő vagy s nincs gyermeked, de anya leszel és fiút szülsz.”
Sámson születésének hírüladása.

–
Illés menekülése közben már úgy elfáradt, hogy pihennie kellett, de enyhe
szellő susogása közben az Úr angyala
megérintette: „Kelj fel, egyél és igyál, mert
nagy út vár rád!” Az ételnek erejével
negyven nap és negyven éjjel ment, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig.
Néhány példa az Ószövetségből, amely
elénk tárja, hogy sokszor szólt az Úr személyesen az ő szolgáihoz, de gyakran egy
angyal közölte a hírt, hogy mit kell tenni.
Biztatom az olvasóimat arra, hogy vegyék elő a Szentírást és keressék ki azokat
a részeket, ahonnan ezt a néhány példát
vettem!
Az Újszövetségben is gyakran találkozunk az angyalok közvetítő-szolgáló
szeretetével.
–
Zakariás papnak az Úr angyala hírül
hozza, hogy felesége idős kora ellenére
fiút fog szülni, akinek János lesz a neve!
Istennél semmi sem lehetetlen!

– Az Úr angyala köszönti Máriát. „Ne félj
Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Édesanya leszel, fiad fog születni, akit Jézusnak
nevezel.”
–
Arkangyal vitte hírül a pásztoroknak, hogy megszületett az üdvözítő és
nagy mennyei sereg dícséretet énekeltek
Istennek.
–
Angyal erősítette meg Józsefet, hogy
ne bocsássa el Máriát és figyelmeztette,
hogy meneküljön Egyiptomba heródes
haragja elől.
– Jézus nyilvános működése megkezdése
előtt a pusztába ment imádkozni, ahol
megkísértette őt a Sátán, a gonosz angyal.
Jézus
felelete:
„Takarodj
sátán!
„Írva
van:
Urat,
Istenedet imádd és csak neki szolgálj!”
Az angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Őrangyalunk mindig velünk van, de a
sátáni kísértés újra és újra próbálkozik!
–
Jézus a Getsemáni kertben szenvedése előtt imádkozott, de tanítványai nem
tudtak vele tartani, mert kimerültek, de
egy angyal jelent meg e mennyből és
megerősítette Jézust, mielőtt az áruló Júdás megérkezett.
– Jézus feltámadásának hírét az Úr angyala
adta hírül Mária Magdolnának és a másik Máriának.
–
Jézus mennybemenetelekor két fehér
ruhába öltözött férfi adja a tanítványok
tudtára, hogy Jézus, aki az égbe emelkedeett, úgy jön el ismét.
– Pétert és Jánost börtönbe vetették, mert
nem hallgattak arról, amit láttak és hallottak. Az Úr angyala éjnek idején kinyitotta a börtön ajtaját és így szólt hozzájuk:
„Menjetek, álljtok ki a templomba a nép
elé és hirdessétek ennek az életnek az
igazságait!”
– Heródes börtönba záratja Pétert és az
volt a szándéka, hogy húsvét után a nép
elé vezeti. Éjjel angyal jelent meg, aki kinyitotta a börtön ajtaját és Péter bilincsei
lehulltak. Péter elhagyta Júdeát és Cezáreába ment és ott tartózkodott.
– János evangelista írta meg az Újszövetség
utolsó könyvét.
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A jelenések könyve képletsorozatban utal
Krisztus második eljövetelére és a világ végének eseményeire.
János látomásaiban az angyalok hada
szerepel.
El kell gondolkodnunk azon, hogy a mai
kor emberének életében hogyan vannak
jelen az angyalok.
Nap-és holdsugár legyen énekünk,
s angyalaink egész életünkben társaink
maradnak.
Februárt böjtelő havának is nevezik. Ebben a mostani helyzetben nem élhetünk
teljesen a farsangi időszak örömének, de
használjuk ki az időszakot, mert március 2-án, hamvazószerdával elkezdődik a
böjti időszak.
Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szűz Mária tisztulásának napja. Jézust
a mózesi törvény szerint bemutatják a
templomban. (Lukács 2,22-32).
„Most bocsásd el Uram szolgádat, mert szemeim látták a Te Megváltódat.” – így imádkozott az agg Simeon, amikor karjaiba vette a kisded Jézust.
A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe. A gyertya Krisztus,
kinek testét a viasz, lelkét a cérna, istenségét a világosság ábrázolja.
- Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
A testés a lélek orvosa volt, de a keresztényüldözés őt is utolérte. A halszálkától
fulladozó gyermeket gyógyította meg,
amikor a hatóság emberei a bírói szék elé
vezették. A torokfájásban szenvedők mindig kérhetik gyógyulásukat a szenttől.
Balázs áldás: András-kereszt módjára ös�szeillesztett gyertyát tart a pap a hívők álla
alá és így imádkozik: ”Szent Balázs püspök
és vértanú közbenjárására szabadítson
meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól.”

Szűz és kinyilatkoztatta számára a „szeplőtelen fogantatás dogmáját.”
A lourdesi jelenés Isten leereszkedő kegyességének és a Boldogságos Szűz anyai
szeretetének kiáltó nagy bizonysága mi
korunk számára.
A február az a hónap, amikor a nyárból
elraktározott napsugár és erő fogytán va
már a szervezetünkben.
Ne zúgolódjunk egészségünk gyengülésén
és vegyünk példát a szent életű elődöktől:
Szent Cirill és Szent Metód, Szent Bálint
püspök és vértanú, Szent Bernadett.
Gyakran imádkozták: Úr Isten én nem zúgolódom, legyen meg a Te akaratod.
Életfilozófiájuk nagyon egyszerű volt.
„Bármi kételyed van, ne aggódjál, légy haFebruár 6. Szent Dorotttya
tározott, cselekdjél mindig a legjobb lelkiisFeltünt szépségével, okosságával és erényé- mereted szerint, s Isten tovább vezeti utadat,
vel. A kertészek patrónájukként tisztelik.
még eljutsz a megelégedettséghez.”
Február 24. Szent Mátyás apostol ünnepe
Február 11.
Krisztus Urunk csodálatos mennybemeA Boldogságos Szűz Lourdes-i megjelené- netele után az áruló Júdás helyének betölse. Bernadettnek megjelent a Boldogságos tésére került sor, elsősorban az ő személye

felé fordult a figyelem.
Sorsot vetettek Mátyás és Jusztusz személyére és a sors Mátyásra esett. Pünkösd
napján már a többi apostollal együtt vette
a Szentlélek kegyelmét.
Mátyás héberül annyit jelent: Isten
ajándéka.
Mátyásnak nagy ajándékot adott Isten, az apostolságot, de ő is elmondhatta
Szent Pállal, hogy Isten ajándéka nem volt
hiábavaló.
Szabolcs atya az utóbbi időben sokat gyengélkedettt, imádkozzunk érte, hogy Isten
segítségével szolgálja híveit!
Figyeljünk a hirdetésekre és miserendekre!
Bízzunk abban, hogy lassan lecsengőben
lesz a koronavírus fertőzés időszaka. Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Ne feledd el, hogy a hosszú hideg telet,
hosszú meleg nyár szokta követni!
Köszönettel!
dr. Langó Julianna
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Mozgáskorlátozott csoport
– Varázs süti Vándorkupa

Már 18 éve, hogy megalakult a mozgáskorlátozott csoport. Mindig büszke voltam a csapatom asszonyaira és csodálatos
süteményeikre. 2020-ban lett meghirdetve a megyei sütisütő verseny, amelyre beneveztünk. Az idei nyitóünnepségünkre
a megyei irodában végre megrendezésre
került a verseny. Öten vettünk részt a
csoportból: Tari Józsefné, Vígh Antalné, Restás Györgyné, Simon Mihályné és
Jakabovics Mátyásné. A zsűrinek nehéz
dolga volt, hiszen nagyon sok süteményt
készítettek a csoportok, édeset és sósat
is. A legnagyobb öröm akkor ért engem
és a csoportom tagjait, mikor mi lettünk
az elsők és ezzel elnyertük a „Varázs süti Vándorkupát”, amely egy évig marad
nálunk.

Kedves Apátfalviak!
Sajnálatos módon nem találtuk meg a megfelelő partnert,
aki a Makói Mozaikot és Szuperinfót terjeszteni tudja közösségükben. Ezentúl nem lesz postaládás terítés mivel nem
ért célba. A leghatékonyabb megoldás, hogy a nagy forgalmú boltokban helyezzük ki újságunkat.
Ezentúl a következő boltokban találják meg az újságot minden pénteken:
• Apátfalva Kereszt u. Kormi-Ker Kft. Élelmiszerbolt
• Apátfalva Dózsa György u. Újfalusi ABC
• Apátfalva Kossuth Lajos u. Kis ABC
• Apátfalva Széchenyi I. u. Coop bolt
• Apátfalva Kossuth utca 65. Kenyér bolt (Csala Istvánné)
• Apátfalva Hunyadi u. 100-as
• Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal – Templom u. 69.
Kérünk mindenkit, hogy csak egy újságot vigyen el!
Köszönjük a megértésüket és a segítségüket!

Kiszebáb égetéssel egybekötött táncház
Közös zenehallgatás és táncház.
Rossz tulajdonságainkat feltűzzük a
kiszebábra és elégetjük.
Így szabadulunk meg tőlük.
A táncházat vezeti: Csenteri Andrea
Uzsonna: farsangi fánk

Makói Mozaik
A programra mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes.
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Ajándék
az Apátfalvi
Mívesház
Manufaktúrából
161 db vidám színű ülőpárnát készítettek
a gyermekek kisszékeire az önkormányzat varrodájának ügyeskezű dolgozói.
Hálás köszönetemet fejezem ki magam, kollégáim és a gyermekek nevében
Apátfalva Község Önkormányzatának
és az Apátfalvi Mívesház Manufaktúra
dolgozóinak!
Luczó Anikó
intézményvezető

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@vnet.hu, 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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Egymilliót adtak össze
Annabella családjának

Remekül sikerült február 5-én az Apátfalvi
Ifjúsági Klub jótékonysági farsangi mulatsága, melyen az agydaganatban szenvedő
2 és fél éves Annabella javára gyűjtöttek.
Lázár János országgyűlési képviselő és családja, már ez előtt nagyobb összeget utalt
át az édesapa a Takarékbanknál vezetett
56900130-10057797 számú számlájára, s
példájukat bárki követheti. A mai mulatságon helyben lévő dobozban és a tombolajegyekből összegyűlt 921.200 Ft összeget
egy helyi vállalkozó egymillió forintra
egészíti ki. Az egyébként vidám hangulatú
délután a mindvégig jelenlévő kislány, illetve apukája és anyukája részvételével zajlott. – Az eddigi programjaink közül a mai
a legnagyobb, a legsokoldalúbb esemény
– mondta Antal Eszter, a rendezvény egyik
szervezője, az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagja.
A farsang résztvevőit köszöntő Szekeres
Ferenc polgármester megköszönte az Ifjúsági Klub tagjainak, hogy ilyen nemes cél
érdekében összefogtak és megszervezték
a mai jótékonysági napot és hangsúlyozta,
hogy a beteg kislány családja megsegítése érdekében egy egész térség megmozdult. A gyerekek csillámtetkót, arcfestést
kérhettek, konzervdobozokra, illetve egy
bohóc szájába dobhattak célba, ehettek
helyben készült palacsintát és azt teával is
leöblíthették, de volt farsangi kvíz, s tehettek pénzt az kislány gyógyulását támogató
dobozba. A hangulat tetőfokán önfeledt

magyar és amerikai rendőrök játszottak
önfeledten egy-egy léggömbbel a jelenlévők szeme láttára. Igaz, a két rendőr ös�szesen nem volt 10 éves, s amúgy a jelmezes felvonulásra érkeztek. A legnagyobb
várakozást ugyanis a jelmezes felvonulás
előzte meg, a kis rendőr mellett felvonult
két Jázmin, ott volt a vasember, egy lovas,
egy zebra, Harry Potter egy hupikék törpike, s a vasorrú bába is. De ott volt Farkas
Attila helyi gyűjtő playmobil kiállítása egy
újabb variációjával is. Nagy sikert aratott
a jótékonysági tombolasorsolás. A faluház
előcsarnokában megvásárolható tombolajegyek árát is a család kapta meg, a sorsoláson pedig egy kisebb szobányi nyeremény talált gazdára.
A jótékonysági rendezvényeknek ezzel
nincs vége, hiszen Annabella gyógyulá-

sa érdekében február 12-én, szombaton
az Apátfalvi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata rendezi meg Annabella családja javára a II. Roma Farsangi
Mulatságot, melyen fellép az Apátfalvi Roma Folklórcsoport, a Magyarcsanádi Folklór Egyesület, lesz jelmez- és táncverseny
és élőzenés műsor. (Aki jelmezbe szeretne
öltözni, annak e szándékát február 9-i kell
jeleznie a cigány nemzetiségi önkormányzat valamelyik tagjánál, ugyanis minden
jelmezes kap majd ajándékot.)
Ugyancsak jövő szombaton, de este 7-kor
kezdődik a jótékonysági batyus bál a magyarcsanádi művelődési házban, szintén
Annabella javára. 2500 forinttól lesz a belépő + tombolatárgy (egy család vagy egy
pár = egy tombola), a szervezők, a Magyarcsanádért Egyesület, a polgármesteri hivatal, az időset klubja, valamint a dr.
Aboul-Hosn Hussein háziorvos segítségével szervezett rendezvényre. Ezen a hangulatfelelős D+DJ Tibi lesz. A művelődési
ház nagyterme befogadóképessége miatt
korlátozott lesz a létszám, és mindenkinek
kell védettségi igazolvánnyal rendelkeznie.
A jegyvásárlásról Varga Tibornál kell érdeklődni a +36-20-482-60-51-es telefonszámon vagy személyesen a D+D üzletben.
makohirado.hu
Korom András cikke alapján

