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Ballagó 8. osztály
Balról jobbra: Első sor: Tóth Evelin, Kolompár Réka, Páncsics Boglárka Tünde, Molnár Tiborné osztályfőnök, Raffai Melissza, Bitter
Ingrid, Vass Krisztina Boglárka. Második sor: Jani Martin, Kereszturi Barnabás, Biró Dominik, Kiss Balázs, Sztáncs Martin Aurél,
Berczán Áron, Simon Hajnalka mb. igazgató. Harmadik sor: Ferenczi Attila, Kóczi Zoltán, Károly Bálint, Antal Balázs, Varga Szilárd,
Ferenczi Zsolt, Szalamia János Keve, Kamarás Márk.
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Nemzeti összetartozás napja

Immár nyolcadik alkalommal rendezett
Trianoni megemlékezést Apátfalva Község
Önkormányzata. Június 3-án az eddigi hagyományokhoz híven idén is színvonalas
műsorral emlékeztek meg a szoborkertben a kopjafánál, a Nemzeti Összetartozás
Napján az 1920. június 4-ei eseményekről
és következményekről. A Himnusz elhangzása után Kiszely Jánosné alpolgármester asszony mondott ünnepi köszöntőt. – „A mi feladatunk, hogy bekössük a
sebeket, bebizonyítsuk a világnak, nekünk,
magyaroknak, határoktól függetlenül közös
gyökereink vannak, melyekbe a legnagyobb
vihar esetén is magabiztosan kapaszkodhatunk.” A megindító beszéd után a Székely
Himnusz csendült fel, mely sokak szemébe csalt könnyeket. Ezután a Bökény Népe
Egyesület és barátainak megemlékező műsorát láthattuk:
Papp Lajosné: Wass Albert: Üzenet haza;
Takács Márta: Mécs László – Gyónnak a
harangok;
Rigó Angéla: Hajas István – Ne sírj anyám!;
Korom Zoltán: Torczy Andor: Ungnak és
Tiszának;

Szalamia János: Móra László: Imádkozom;
Kucsora István: Babits Mihály – Áldás a
Magyarra! című verseket szavalták el.
Ezt követően a jelenlévők elhelyezték a
megemlékezés koszorúit a kopjafánál és
elénekelték a Szózatot. A Nemzeti Összetartozás Napja ma már nem a gyásznapot
jelenti, sokkal inkább az újrakezdés esélyének ünnepe. A mai megemlékezés ékes
bizonyítéka annak, hogy a magyar nem
hanyatló nemzet, hanem az egyik legna-

gyobb újjászülető, amely újra és újra magát állítja talpra és egyre ellenállóbb a gyűlölettel, a megosztással szemben.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében, köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki közreműködésével segítette e
szomorú esemény évfordulójának méltó
megemlékezését.
Szekeres Ferenc
polgármester
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Az apátfalvi hősökre emlékeztek
A szoborkert első világháborús emlékművénél tisztelegtek június 23-án délután az
1919-es román vérengzés helyi áldozatai
emléke előtt az érdeklődők az Apátfalvi
Hősök Napja alkalmából. A Himnusz elhangzása után Csomor Nóra a Napom, napom fényes napom című népdal énekelte
el. A megható emlékezésen Antal Sarolta
települési képviselő asszony beszédében
idézte fel az eseményeket: „A történetírás
román vérfürdő néven említi az eseményt.
Az apátfalvi lázadás kiváltó oka a faluban

végrehajtott rekvirálás volt. 1919. június
18-án kezdték meg a községben föllelhető
gépek és eszközök összeírását és begyűjtését.
Ezt csak tetézte volna az eredetileg június
21-re elrendelt lábasjószág-rekvirálás. Az
apátfalviak látva, hogy a „tárgyalásos út”
kudarcra ítéltetett, kényszerűségből szervezkedni kezdtek.” A megemlékező beszédet követően Csomor Nóra és Sóki Réka
elénekelték a Vigyázz a madárra! című
dalt. A megható megemlékező műsort követően az emlékezés koszorúi lettek elhelyezve ezzel tisztelegtek a helyi hősök előtt.
Zárásként pedig az összegyűltek közösen
énekelték el a Szózatot.
A továbbiakban a temetőben koszorút helyeztünk el Kerekes Márton és Fazekas István sírjánál. A Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar 40. jubileumát ünnepli
idén. Ez alkalomból tisztelettel emlékeztünk az együttes névadójára és a zenekar
vezetőjére.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani az megjelentek, koszorút helyeztek el és seelőadóknak, a színvonalas műsorokért és gítettek méltó emléket állítani az apátfalvi
mindazoknak, akik megemlékezésünkön hősöknek.

Semmelweis Nap – a magyar
egészségügy napja

Július elseje minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született
Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. Nincs csodálatosabb
hivatás, mint mások segítése, az elesettek,
betegek ápolása, gyógyítása. Az elmúlt évben is a veszélyhelyzet idején az egészségügyi dolgozókra hárult a legnagyobb teher,
hiszen nemcsak szakmailag jelentett kihívást, hanem lelkileg is kitartást igényelt.
A járványhelyzet olyan kihívások elé állította Önöket, amelyeknek köszönhetően
túl kellett tenniük a normális helyzetben
megszokott – egyébként szintén kiemelkedő – teljesítményükön is. Türelmükkel és
odaadásukkal újra és újra kivívják telepü-

nyes az elmúlt évek minden pillanatára,
amit a betegek, a gyengék, az idősek megsegítésére fordítottak.
Önök nélkül egy jóval kilátástalanabb világban élnénk. A járvány megmutatta,
hogy a békés mindennapok mellett a különleges, kihívásokkal teli helyzetekben is
helyt tudnak állni.
Az Apátfalván élők nevében köszönjük
lésünk lakóinak elismerését és csodálatát. A áldozatos, felelősségteljes, odaadó munmagyar egészségügy napja, a Semmelweis- kájukat, mellyel a helyi lakosok ellátását,
nap kiváló alkalom arra, hogy áldozatos egészségét biztosítják!
munkájukért egész településünk nevében
hivatalosan is köszönetet mondjak.
Hálás köszönettel:
Természetesen ez nem csupán a járvány
Szekeres Ferenc
időszakára vonatkozik, ugyanúgy érvépolgármester
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Befejeződött a Helyi közösségek fejlesztése
Apátfalván és Magyarcsanádon
Apátfalva Község Önkormányzata és Magyarcsanád Községi Önkormányzat
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009
„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon”
című pályázat támogatás összege: 39.999.000 Ft.
A projekt célja a helyi közösségek fejlesztésével a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének
fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése. Cél továbbá a lakosság egymás iránti felelősségtudata, a helyi egyesületek, az önkéntesség, valamint a településhez való kötődés megerősödése. Az együttműködések következtében a
helybéli erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települések közösségeinek életében.
A több éven át tartó munkát egy szakmai vezető és két közösségfejlesztő vezette, az önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel együttműködve. Első lépésként a lakosok részvételével megvalósuló felmérés és tervezés zajlott le.
A lakossági interjúk és kérdőívek kiértékelése után elkészült a helyi cselekvési terv, melybe a következők kerültek:
közösségi akciók, tevékenységek, programok, a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, részvételi fórumok
elindítása. Sor került információs pont kialakítására a faluházban.
A folyamat minőségének biztosítására a projekt vezetőinek képzéseken kellett részt venniük. A képzések hatására
célként fogalmaztuk meg intézményeink közösségi alapú működtetését.
Ebből a forrásból sikerült megvalósítani több nagy rendezvényt, mint falunapokat, Elszármazottak találkozóját,
Gasztronómiai fesztivált, május 1-jét. Szerveztünk belőle sportos programokat, mint a kenutúra, biciklitúrák, közlekedésbiztonsági nap, gyermeknap. Az együttműködő civil szervezetekkel kuriózumnak számító eseményeket hoztunk
létre, mint a Kézművesek találkozója, íjásztalálkozó, Értékekről gyerekeknek, online bejelentkezések, online fotókiállítás. Feleleveníthettünk elfeledett jeles napokat és étkeket, mint a Szent Iván éji tűzugrás, az advent és a Régi korok ízei
fesztivál. Tettünk környezetünk védelméért az ökológiai lábnyomunk és a faültetés programokkal. Több alkalommal
tartottunk a helyi értékekről interaktív ismertetőt és ünnepeltük nemzeti ünnepeinket is.
A „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” projekt keretében sikerült beszerezni olyan hasznos eszközöket, melyek a programokat komfortosabbá teszik: sörpadok, sörasztalok, sátrak, székek.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK
Óvodai ballagás
– 2022
Füleki János: Óvodások búcsúzása
Erdők-mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,
három évet tarisznyánkba tettünk.
A három év sok-sok vidám napja
kísér minket el az iskolába.
Szálljon érte boldogság és béke
óvónénik szerető szívére.

tézményében a 2021-2022-es nevelési év
végén 29 kisgyermek búcsúzott el óvodánktól. Ők szeptember 1-jén megkezdik
iskolai tanulmányaikat, nekik kívánunk
sok sikert, élményekben gazdag további
gyermekkort.
Ballagó gyermekek névsora:

gó Olivér, Langó Szabolcs Norbert, Pintér
Nóra, Szabó Martin, Zöllei Jázmin Mária
Dózsa György utcai óvoda:
Balog-Vig Hanna, Bardos Hanna, Bedő
Krisztián Kristóf, Beke Mihály István, Budai Emília Hajnalka, Búvár Natasa Flóra,
Csikota Anna, Füvesi Dóra, Gyenge József
Loránd, Kerekes Dénes, Konkoly Bence,
Tary Dzsenifer Vanessza.

Maros utcai óvoda:
Bajusz Áron, Biró Lara Hanna, Bucsu Boján Attila, Csányi Zétény Szilveszter, Du- Rákóczi utcai óvoda:
nai Erzsébet Katalin, Farkas Ilona, Károlyi Herczeg Roland, Nádasdi-Szécsi Noémi,
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde in- Zalán István, Lakatos Natasa Zselyke, Lan- Szűcs Tamás Noel, Lakatos Éva Mirabella.

Óvodapedagógusi álláshirdetés
Hatcsoportos óvodánkba várunk 2 fő …
- kedves és jókedvű,
- szakmailag elkötelezett, gyermekszerető,
- lelkes és kreatív,
- pályakezdő vagy gyakorlott óvodapedagógust.
Amennyiben úgy érzed, hogy Téged keresünk,
szeretettel várunk az

Pedagógiai asszisztenseket keres az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde!
Gyermekszerető, a pálya iránt elkötelezett
szakembereket keresünk
pedagógiai asszisztens munkakörbe.
Jelentkezz, ha óvodapedagógus irányítása mellett,
aktívan részt vennél egy csoport mindennapjaiban!

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményében!

Elérhetőségek: apatovi@freemail.hu;
ovi.apatfalva@gmail.com
06-62/260-052; 06-20/211 2229

Elérhetőségek: apatovi@freemail.hu;
ovi.apatfalva@gmail.com
06-62/260-052; 06-20/211 2229
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Szent Iván-éji tűzugrás
2022. június 24.

A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor
van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség
az elmúlást, a fény pedig a megújulást
jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a
sötétséget; ekkor kezdődik a csillagászati
nyár is.
Késő délután kézműves foglalkozással
kezdődött a program, melyet a Bökény
Népe Egyesület tagjai és Kakas Istvánné tartottak. Lehetett bőrözni, levendula
buzogányt és szalmacsigát fonni. A résztvevők rendkívül aktívak voltak. Csenteri

Andrea megszentelte a tüzet, majd tánc- tunk. Sötétedéskor meggyújtottuk a tüzet,
házat tartott a tűz körül. A nap szimbo- amit sokan átugrottak. Aki ügyesen uglikáját Veréb Dávid ismertette. A nagy rott, az piros almát kapott.
hőségben limonádét és perecet osztogat-

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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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

hagyományosnak tekinthető évvégi kirándulást. Ebben az évben 34 diákunk érdemelte ki ezt az elismerést tanulmányi, illetve közösségi munkájával. Idén egy egynapos kecskeméti kirándulást szerveztünk,
Bár júniusban a gyerekek már csak két melyben délelőtt a belváros emblematikus
hetet jártak az iskolába, de ebben a rövid épületeit és műemlékeit látogathatták véidőszakban is nagyon sok élményben volt gig a gyerekek kisebb csoportokban, tanárészük.
raik kíséretében. A helyi szervezők minden csoportnak egy feladatlapot adtak,
amely a belváros nevezetességeire vonatkozó kérdéseket, feladatokat tartalmaztak.
A feladat megoldásához fel kellett keresni
a város jellegzetes épületeit, amelyhez térJúnius 20-22-ig kerékpártúrán vett részt az képet adtak segítségül. A belvárosi körsé5-6. osztályos tanulók egy része. Az úti cél ta után a város egyik parkjában diákjaink
Mártély volt, ahol két éjszakát töltöttünk a soft-csúzli csatában és íjászpárbajon mérHolt Tisza partján. Az odaút fáradalmait hették össze ügyességüket. A program zákipihenve igazi tábori vacsorát készítet- rásaként ellátogattunk a kecskeméti arbotünk, szalonnát sütöttünk. A második rétumba.
napon átkerékpároztunk Ópusztaszerre, Diákjaink nevében is szeretnénk megitt végigjártuk a „Csillagösvény” nevű la- köszönni községünk önkormányzatának,
birintust. Visszatérve a szálláshelyre rövid hogy ilyen módon is ösztönzik őket a jó
pihenő után megnéztük a holtág mentén teljesítmény elérésére.
futó tanösvényt és a víz feletti pallósoron
Mátó Lajos
végighaladva rögtönzött természetismereti foglalkozást tartottunk a gyerekek- A nyolcadikos diákok ballagását június
nek. A harmadik napon kora délelőtt ha- 11-én szombaton tartottuk az iskolában,
zaindultunk és újabb több mint 50 km-es majd a Faluházban. Az előző évektől elkerekezéssel zártuk a kirándulást. Igazi térően már a szülők és a családok jelentanulmányi kirándulást zártunk, hiszen létében zajlott a búcsúesemény. Miután a
a kb. 160 km kerékpározás sportteljesít- hetedikesek átadták a ballagótarisznyát, a
ménynek sem utolsó, illetve a történelem
és természetismeret tantárgyak ismereteit
is sikerült bővíteni a kirándulás során. A
túra szervezője Joó Gabriella tanárnő, kísérő pedagógusai Mátóné Sóki Bernadett
és Mátó Lajos voltak. Az események megörökítését és a kerékpárok menet közbeni
javítását, valamint a csomagok szállítását
Joó Zoltánnak köszönhetjük.

Kerékpáros
kirándulás

Kecskeméti
jutalomkirándulás
Apátfalva Község Önkormányzata évről
évre finanszírozza a jól teljesítő felsős tanulók éves munkájának jutalmaként már

nyolcadikos tanulók végigballagtak a tantermeken, hogy elbúcsúzzanak azoktól.
A sportpályára érve színes léggömböket
eresztettek fel a levegőbe, ezzel is szimbolizálva a régi dolgok elengedését. A Faluházban a hetedikesek elköszöntek a felsőbb évesektől, majd ők is a tanáraiktól és
az iskolatársaiktól. Búcsúzó gondolatokat
fogalmazott meg Simon Hajnalka, az iskola intézményvezetője. Az ünnepség végén
pedig fotósorozatot láthattak a nyolc év
emlékére.
Köszönjük a Faluház dolgozóinak
a segítséget!
Június 15-én Rendvédelmi napon vehettek részt a gyerekek. A Makói Hivatásos
Tűzoltók és a Makói Rendőrkapitányság
munkatársai tartottak bemutatót a diákoknak. A gyerekek csodálattal nézték,
hogy milyen munkát végeznek a tűzoltók
és a rendőrök. A bemutató végén maguk
is kipróbálhattak néhány eszközt. Ezen a
napon nagyon meleg volt, így frissítő vízpermetet is kaptak a gyerekek.
Köszönjük ezt a remek délelőttöt!
Június 25-én a délutáni órákban tartottuk iskolánk tanévzáró ünnepségét.
A Faluházban átadásra kerültek az elsős
és a nyolcadikos tanulók jutalomkönyvei.
Ők a jó tanulmányi eredményeikért vagy

2022. július
a példás szorgalmukért, magatartásukért
részesültek jutalomban. Joó Gabriella tanárnő átadta az aranyérmeket azoknak a
tanulóknak, akik egész évben szép sporteredményt hoztak iskolánknak.
Jutalomkönyvben részesültek:
1. osztály: Dunai Zoltán József, Pásztor
László Péter, Jani Marcell, Kacsó Bence
Levente, Ábel Anna Anett, Márton Maja
Hanna, Dömötör Regina, Kerekes Noel,
Nadobán Zoltán Roland
8. osztály: Antal Balázs, Kereszturi Barnabás, Szalamia Keve, Bitter Ingrid, Tóth
Evelin, Vass Krisztina Boglárka
Éremben részesültek:
Kóródi Kevin, Jung Kristóf, Langó Richárd, Sóki Attila, Kolompár Mihály Szabolcs, Kovács Ádám, Varga Zétény, Tóth
Adrián, Gombkötő Szabolcs
Bárnai Mercédesz, Baka Viktória, Szalamia Tünde, Szabados Angelika, Machnitz
Rebeka, Varga Vanda, Nagy Enikő, Juhász
Kata
Gratulálunk nekik!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
dóban. Az ünnepségen köszöntőt mondott Rétvári Bence a Belügyminisztérium
(BM) parlamenti államtitkára és Dr. Maruzsa Zoltán a BM köznevelésért felelős
államtitkára.
Iskolánkból Tóthné Kávai Éva odaadó,
precíz munkájáért érdemelte ki ezt az elismerést.
Köszönjük munkáját, és szívből
gratulálunk!

Miniszter Elismerő Okleveleket is átadtak a tankerület Pedagógusnapi Díjátadóján Vásárhelyen.
Pedagógus szolgálati emlékéremben részesült Gyuricsekné Szilvási Mária tanító
kollégánk.
Az emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és
főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül
a gyermekek oktatása-nevelése érdekében
tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát
végeztek.
Tankerületi elismerésben részesült Molnár
Tiborné gyógypedagógus, magyar szakos
tanár kollégánk.
A Tankerületi Központ évek óta elismeri
azon pedagógusok és nyugdíj előtt álló
technikai kollégák munkáját, akik az intézményükben elhivatottan és eredméSzakmai elismeréseket adtak át az okta- nyesen munkálkodnak, ezzel is öregbítve
tás-nevelés területén kiemelkedő munkát iskolájuk hírnevét és elismertségét.
végző pedagógusoknak és oktatást segítő
Köszönjük munkájukat,
kollégáknak, május 31-én a Pesti Vigaés gratulálunk nekik!

Átadták a
pedagógusnapi
díjakat a Pesti
Vigadóban
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Elköszöntünk nyugdíjba vonuló kollégáinktól. Jó pihenést kívánunk Kocsis Katalinnak és Gyuricsekné Szilvási Márikának
és Tóthné Kávai Évikének, Milicz Ferencnek. Köszönjük munkájukat!

Ebben az évben is megtartottuk a szokásos
két hét gyermekfelügyeletet iskolánkban. Minden napkét-két kolléga vigyázott
a gyermekekre és különböző programokkal szórakoztatták a tanulókat. Utolsó napon vízi csatában döntötték el, hogy kik a
jobbak, a fiúk vagy a lányok. Egyenlő lett
az állás.
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Apátfalvi
szamurájok
Idén június 27. és 30. között került először megrendezésre a (H)ősök ösvénye
önismereti nyári tábor, melyen az iskola
végzős fiú növendékei vettek részt, összesen nyolcan: Antal Balázs, Berczán Áron,
Bíró Dominik, Károly Bálint, Kereszturi
Barnabás, Kiss Balázs, Szalamia Keve és
Varga Szilárd. Célom azoknak a beavatási
rítusoknak a kreatív, játékos feltámasztása
volt, amelyek a falusi kultúrában egykor
legényavatásként voltak ismertek. A tábor forgatókönyvét a népmesék ihlették:
a résztvevők az otthon biztonságát és kényelmét feladva egy új világba csöppentek,
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ahol újabb és újabb próbákat teljesítettek,
míg eljutottak a végső kihívásig, a kaland
során pedig önmagukat is jobban megismerték.
Útjukat a tanösvény makói végpontján
kezdték, ahol rögtön akadályba ütköztek:
egy paracord zsinórból készült, hatalmas
pókhálón kellett együttes erővel keresztüljutniuk. Jutalmuk a háló egy-egy szála volt, melynek később még nagy hasznát vették. A túrán Tóth László is elkísért
minket, az apátfalvi végpontnál pedig
Málik János kollégám újabb feladattal
várta az ifjakat: mint Arthur király az
Excaliburt, úgy kellett nekik is kihúzniuk
a földből saját kardjukat, amely aztán útjuk egész hátralevő részén hű társuk volt.
A gyakorlatban ezek a „fegyverek” a ja-
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pán kendo, kenjutsu és aikido harcművészetek fontos eszközei, a bokken-nek
nevezett, gyakorlásra használt fakardok
voltak, melyeket korábban én magam
készítettem számukra. A fiúk a Szigetházban berendezett szállásunkra érkezve szorgosan munkának is láttak rögtön,
hogy fegyvereik elnyerjék végső formájukat: faragtak, csiszoltak, majd a „pókháló”
fonalából elkészítették a kard markolatát.
A napra egy jó hangulatú szalonnasütés
tette fel a koronát.
Másnap nekiláttunk a gyakorlásnak.
Ennek a tradicionális magyar harcművészet, a baranta mésfélkezes iskolagyakorlatai szolgáltatták az alapot. Délután a
visszavonult elmélkedésé és az apakapcsolatoké volt a főszerep: a srácok metaforikus képekben ragadták meg édesapjuktól
örökölt erényeiket, majd azokról tradicionális japán verset, haikut írtak, amelyet rovásírással kardjuk „pengéjére” is felírtak. A
napot ezúttal pizzázással zártuk.
A harmadik napon elérkezett az idő,
hogy a fiúk „éles” helyzetben is próbára
tegyék vívótudásukat: számtalan párbajt
vívtak egymással, a végén pedig a szimulált csatában is összecsaptak. Egy harcosnak a szerelemmel és az ellenkező nemmel
is kiegyensúlyozott viszonyt kell ápolnia,
így a délután folyamán erről ejtettünk szót.
Ahogy a délelőtti küzdelmekben, úgy itt
is történtek nagy önismereti felismerések.
Az esti szalonnasütésre a végső nagy pró-
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batétel segítőit, Mátó Lajost, Málik Jánost
és Szalamia Jánost is vendégül láttuk, a tábortűz körül előadott történeteiken jót derültek a srácok. Sötétedés után indultunk
ki az erdőbe, ahol mindenkinek egyedül
kellett eltöltenie egy rövid órát, szembenézve félelmeivel és önmagával, számot
vetve az általa eddig bejárt úttal. A próba
végeztével megtörtént a várva várt beavatás: a fiúk a kardok megmunkálása során
keletkezett, gondosan összegyűjtött és elégetett forgácsok hamujából kaptak „harci
festést” az arcukra. A napot egy késő estig
tartó, érzelmes beszélgetésekkel, visszaemlékezésekkel töltött tábortűz zárta. A
hőhullám miatt a „Bëkai-nagydombhoz”
tervezett másnapi túra ugyan elmaradt, a
résztvevők – köztük én magam is – viszont
életre szóló élménnyel gazdagodtak. Köszönet illeti a segítőket és az önkormányzatot: tamogatásuk nélkül nem valósulhatott volna meg ez a nagy kaland!
Miklai Attila

Fejanlás érkezett a makói Kacsner Istvántól, akitől 60.000 Ft értékben kaptunk
idénygyümölcsöket a kecskeméti kirándulásra és a gyermekfelügyeleten résztvevő
gyerekek számára.
Köszönjük szépen!
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Minden évben (ha tehetjük) szervezünk
magunknak egy közös kirándulást. Ebben az évben is egy csodálatos napot tölthettünk együtt.
A napot a szarvasi Mini Magyarország
megtekintésével kezdtük. Ezután, egy
kellemes ebéd után elindultunk, hogy
bejárjuk a Szabadkígyóson található
Wenckheim-kastélyt. A csodálatosan felújított kastályban vezető segítségével ismerhettük meg az épület történetét, az
ott élt nemesek életét. Ezután átutaztunk
a Lőkösházán található Bréda kastélyba,
ahol egy különleges 3D fényfestést nézhettünk meg. Különleges nap volt, csodálatos élményekkel!
Köszönjük a szervezést Mátó Lajos tanár
úrnak, és az Apátfalvi Önkormányzatnak,
hogy ingyen biztosították számunkra a
község mikrobuszát.
Az Apátfalvi Dózsa György Általános
Iskola minden dolgozójának és tanulójának kellemes nyári szünetet kívánunk!
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A kerékpáros túracsoport beszámolója
Június 10-e péntek már egy emlékezetesebb
útja volt a csoportnak. A makói múzeumba volt időpontunk, ahová már a csapat
kettévált. Voltak, akik biciklivel tekertek
be, a csapat másik fele pedig kisbusszal jött.
Tárlatvezetéssel egybekötött kört tehettünk a múzeum épületében és udvarában,
az Espersit házban. Majd a Gyarmati cukrászdába mentünk át fagylaltozni. Ekkor
már esőre állt, borult, a szél nagy erővel fújt.
Gondolkoztunk, hogy mitévők legyünk, de
bátran, küzdve a szembeszéllel, nagyokat
nevetve és még szivárványt is látva száraAz elmúlt két hónapban öt alkalommal Következő szombaton (05.28.) Makó felé zon hazaértünk. Nagy élmény volt, emlékepattantunk biciklire, s fedeztük fel kö- irányítottuk a kormányt és a töltésen kite- zetes marad a majd 25 kilométer.
zösen a környéket. Péntek délutánokra kertünk a nemrég elkészült hatalmas duz- Ötödik alkalommal (06.17.) Királyhegyes
– amikor nem ütközött más helyi kultu- zasztóig. Majd a Szigetben barangoltunk felé tekertünk, elég szép számban gyűlrális programokkal – voltak ezek a túrák a tavak mentén, ahol nagy örömünkre tünk össze. Szinte elfoglaltuk az ilyenkor
szervezve, amikor is biciklivel elhagytuk
az apátfalvi táblát és kirándultunk egyet a
természet lágy ölében.
Első kirándulásunk (05.13.) Bökénybe vezetett, ahová szép számban összegyűltünk.
Útközben megnéztük az Egressy-kúriát
is, ugyanakkor féltávnál úgy döntöttünk,
visszafordulunk és a következő héten megismételjük. Nagy volt a korai meleg, kellően fújt a szembeszél, de a csapat ennek
ellenére nagyon lelkes volt. Egy hét elteltével, (05.20.) még nagyobb erőt gyűjtve, lét- láthattuk a hattyúkat is. Nagyobb pihenőt amúgy mezőgazdasági gépekkel teli utat.
számban is megszaporodva újból kiteker- a diófánál tartottunk Makó és Apátfalva Elsőként a Kun-kereszthez mentünk, a
tünk Bökénybe a töltésen, ahol Vargáné között félúton. Hazafelé a 43-as főút mel- betonútról behajtva a Belezi-dűlőre. Majd
Nagyfalusi Icu tartott egy rövid előadást lett tekertünk a bicikliúton. Voltunk páran, elkerékpároztunk a Langó-kápolnához.
a Bekai nagydombról, amit végül meg is akik a Csorgó mentén visszamentünk még E két helyen jómagam tartottam egy kis
másztunk egy kis energiát szedve a haza- a töltésre, csakhogy kitérővel nagyobb tá- ismeretterjesztőt. Voltak, akik virágot és
útra.
vot tegyünk meg.
mécsest is hoztak a kápolna előtti Langókereszthez.
Ezek az alkalmak mindig jókedvvel, örömmel és a természet szeretetének a jegyében
telnek el. Jókat beszélgetünk, találkozunk,
megbeszéljük, kivel mi történt. Következő
alkalommal, július 8-án pénteken, délelőtt
9 órakor Nagylakra tekerünk. Megnézzük
a kendergyárat, a Gombolyagmúzeumot.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki
szeretne egy kicsit kimozdulni és a megszokott hétköznapjait feldobni. Az idősebbeket
az önkormányzat kisbuszával visszük el.
Veréb Dávid
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Jubileumi Népzenei Találkozó

Két év csend után a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 2022. június 25én megünnepelhette 40 éves jubileumát.
40 esztendő, mely elrepült, mint fátyolfelhő az égen. 1981 tavaszán megalakult az
Apátfalvi Pávakör és Citerazenekar, melynek Fazekas István helyi tanító lett a vezetője. 29 éven át vezette a csoportot. Tanár
bácsi munkássága tiszteletére és a jubileum alkalmából kiállítás készült a Faluház
előcsarnokába, mely elénk tárja a csoport
elmúlt évtizedeinek pillanatait, kiemelkedő eredményeit.
Nagyon vártuk, hogy újra találkozhassunk
a több évtizedes kapcsolatot ápoló zenésztársakkal. Vendégeink voltak: Csanádpa-

lotáról a Búzavirág Népdalkör és Citerazenekar, Földeákról a Bárdos Házaspár és
a Szivárvány Népdalkör, a Hegyesi Dalkör
Királyhegyesről, a szentesi Pengető Citerazenekar, a Kisteleki Citerazenekar, és
Kiskundorozsmáról az Öreghegyi Bodza
Citerazenekar.
Eme jeles alkalomból elkészült a csoport
hölgy tagjai számára az új viseletük.
Az ünnepélyes estet vacsora és zenés mulatság zárta.
Köszönjük Apátfalva Község Önkormány-

zatának mindenkori támogatását, hogy
segítségével megvalósíthattuk az elképzelésünket erre a számunkra fontos eseményre, továbbá a Faluház dolgozóinak
munkáját is.
Reméljük, jövőre ismét együtt ünnepelhetünk!
Köszönettel:
Tariné Tóth Hajnalka
művészeti vezető
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 A kedvezőtlen időjárás miatt a Maros
utcai és a Dózsa György utcai óvoda a faluházban tartotta a ballagási ünnepséget,
így 2-án csütörtökön próbát tartottak az
apróságok.
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 10-én a Kerékpáros túracsoport Makóra kerékpározott a József Attila Múzeumba, ahol tárlatvezetést is kaptak. Szétnéztek a belső terekben, a skanzenben és az
Espersit házat is megtekintették. Ugyanezen a napon az első osztályos kisdiákok
 3-án megemlékezés volt a Szoborkert- és szüleik családi napot tartottak a faluház
ben a Nemzeti összetartozás napja alkal- udvarán.
mából. Az Apátfalvi Ifjúsági Klub ös�szejövetelt tartott a nyári tábor tervezése  11-én az iskolai ballagási ünnepségnek
kapcsán.
adott helyet a nagyterem.

 Június 4-én az Apátfalvi Bíbic Óvoda
ballagást tartott a faluházban. A könyvtárban a Dózsa György utcai, a nagyteremben a Maros utcai óvoda évzáró műsorát és ballagási ünnepségét láthatták a
családtagok.
 5-én a Román Nemzetiségi Önkormányzat az udvaron és az előtérben tartott
rendezvényt.
 6-án Pünkösdölőt tartottunk, melynek
során a Kék háztól zeneszóval a faluházba
vonultak az érdeklődők, majd szerepelt a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, valamint a Hagyományőrző csoport
és annak gyermekcsoportja. A mézeskalácssütő szakkörön készült sütikből kiállítás nyílt, és a faluház előtt Kerekes Eszter vezetésével táncházzal ünnepeltünk.
A vendégeket pogácsával és limonádéval
kínáltuk.
 7-én elkezdődött a faluházban a közfoglalkoztatottaknak a Húsgalamb tenyésztő képzés.
 8-án az iskolások jöttek a ballagási ünnepség próbájára.
 9-én a Búzakalász Tsz által szervezett
taggyűlés és ebéd volt a nagyteremben.
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Délután próbát tartott az újonnan alakult
színjátszó csoport.
 20-án az óvónők részére volt értekezlet
a nagyteremben.

 23-án 17 órától a szoborkertben emlékeztünk apátfalvi "hőseinkre", dédapáinkra, nagyapáinkra, az 1919-es vérfürdő áldozataira, majd megkoszorúztuk Kerekes
Márton és Fazekas István sírját, a Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar 40
 14-én a makói Szikszai György Refor- éves jubileuma alkalmából. Délután prómátus Általános Iskola 6. osztálya járt a bát tartott a faluházban a Sunset Boulefaluházban. Ismerkedtek Apátfalva nép- vard Band.
rajzával, a hagyományos eszközökkel, kipróbálták a parasztolimpiát, amiért díjakat  24-én az iskolai évzáró volt a nagyteis kaptak. A faluházban a mozgáskorláto- remben. 24-én este Szent Iván éji tűzugzott csoport tartott összejövetelt.
rást tartottunk a faluház előtt, kézműves
foglalkozás keretében apró bőrtárgyakat
 15-én Magyarcsanádon jártunk kö- lehetett készíteni, levendulabuzogányt
zösségépítő jelleggel. Megnéztük a román, és szalmacsigát lehetett fonni. Pereccel
a szerb és a református templomokat, a és limonádéval frissültek fel az érdeklőkönyvtárat és a művelődési házat, vala- dők, Csenteri Andrea vezetésével táncmint jártunk a Nemzetiségi házban is. ház volt, majd a tüzet átugrókat almával
Délután szövést és tojásfestést tanítottunk jutalmaztuk.
az Apátfalvára látogató szegedi csoportnak a Beke Lovas Szálláson.
 25-én a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar 40 éves jubileumát ün 16-án és 17-én a makói Kálvin Té- nepeltük Népzenei találkozó keretében.
ri Református Általános Iskola 3. osztá- Megtekinthettük a kilenc vendég csoport
lyát láttuk vendégül két napig. Megnézték műsorát, majd a szereplőknek vacsorával
Apátfalva nevezetességeit, főterét, lovas köszöntük meg a munkájukat és szülinapi
kocsival mentek ki a homokkitermelő- tortával zárult az ünnepség. Az előtérben
höz, parasztolimpián vettek részt, gyer- kiállítás mutatja be a csoport 40 évét.
tyát mártottak és kőttest sütöttek, tesztet
töltöttek ki a nevezetességekről. A Maros-  27-én az Apátfalvi Ifjúsági Klub megparti ösvényen gyalog indultak hazafelé.
beszélést tartott a közeljövőben tartandó
nyári táboruk kapcsán.
 17-én ötödik alkalommal indult el a
kerékpáros túracsoport ezúttal a Kun-ke-  30-án szemvizsgálat volt.
reszthez és a Langó-kápolnához. Elég erős
szél fújt, de kitartott mindenki. Megtalál-  Június hónapban működő a csoportuk a geoládákat is. Várjuk a kerékpároz- tok: a Kerekes Márton Népdalkör és Cini szeretőket, akár egy-egy alkalomra is! terazenekar tagjai gőzerővel készültek a
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25-én megtartott népzenei találkozóra,
amit nagy szervezés előzött meg. Próbáltak a Hagyományőrző Csoport tagjai is.
Nyári munkarendben tovább horgoltak a
kézimunka szakkörösök. Jöttek a Meridián tornázók. Mindig nagyon népszerű
keddenként a Babusgató. A Tariné Tóth
Hajnalka által vezetett zenés mozgásos
foglalkozásra vidékről is érkeznek mamák
és babák. Megtekinthető a Mézeskalácssütő szakkör kiállítása. Várja az új tagokat a színjátszó csoport, vezetőjük Csapó
Jánosné.
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Közösségi kiállítás
a Falunapon
a Retro jegyében
(Faluház, Apátfalva, Templom u. 57.)

 Folytatódik a nagysikerű „könyvmentő
akció”, melynek keretében a lakosok felajánlják megunt, vagy már feleslegessé vált
könyveiket. Mi a könyvtárban válogatjuk,
csoportosítjuk. Egy része a könyvtár állományát gyarapítja, más részét Facebookon meghirdetjük és lehet jönni, válogatni.
Mindenki érdeklődési körének megfelelő
könyveket vihet haza ingyen.

A Faluházban működő csoportok:
Zeneszakkör

Mátó Mátyás

heti 4 nap délután

Borbély András Band

Mátó Mátyás

alkalmanként szombat 18 óra

Mézeskalácssütő szakkör

Varga-Jani Ildikó

kedd 10 óra

Babusgató

Tariné Tóth Hajnalka

kedd 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör

Tariné Tóth Hajnalka

szerda 18 óra
hétfő 15 óra

Citerások
Hagyományőrző csoport

Horváth Csabáné

csütörtök 18 óra

Horgoló szakkör

Kakas Istvánné

június 8., július 13., 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

Vargáné N. Ilona, Veréb Dávid

péntek délután

Színjátszó csoport

Csapó Jánosné

péntek 17 óra

Csigamamák
Csigatészta készítő csoport

Faluház

havonta programokon
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Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata tevékenységei

Tropicarium – Oceanárium – A cápás állatkert – Budapest – 2022. június12.
Önkormányzatunk szervezésében a
gyerekek nagy-nagy örömére a cápás
állatkertet látogattuk meg idén, aminek
minden gyermek és szülő egyaránt örült,
hisz a résztvevők még sosem jártak e
brilliáns helyen.
A kiadós reggeli után nekivágtunk a nem
túl rövid útnak busszal. A több mint háromórás út után mindenki eldönthette
a helyszínen, hogy mit ebédel, hisz változatos volt a kínálat, így hát ki-mit választott, azok lettek teljesítve. Többnyire
a hamburgereké és a sültkrumpliké volt
a főszerep.
Azután elindultunk felfedezni a csodálatos
Tropicáriumot. Nyilvánvalóan a cápákat
csodálta meg mindenki a legjobban, de
volt ott mindenféle egzotikus látnivaló is.
Hazaindulásunk előtt még egy frissítő jégrémet is fogyasztottak kirándulóink, hisz a
hőség nem volt kicsi, így hát mindenkinek
jólesett a hűsítő jégkrém a hosszú út előtt. deg frissítő innivalókkal zártuk, aminek
Kirándulásunk végét pizzázással és hi- szintén nagyon örültek a gyerekek, hisz a

hosszú út és nap után a finom frissen sült
pizza mindenkinek jólesett.

Ballagók ajándékozása – 2022. június 21.
Önkormányzatunk arról is döntött, hogy az Apátfalván élő általános és középiskolai legjobb végzős roma tanulóit ajándékcsomaggal
jutalmazza.
Raffai János István elnök
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Kedves Olvasó!
„A sáros pocsolyák könnyű, nyári záporral
kezdődnek.
Az édes illatú virágok tüskéket rejtenek.
Ha kövek zárják el az utadat,
és eső áztatja a válladat,
tarts ki és reménykedj,
mert vannak angyalok.”
Június hónapban szívünket, lelkünket elárasztotta a Szentlélek szeretete és erősítő
kegyelme, amelynek segítségével megerősítést kaptunk, hogy mindennapjainkban
haladjunk Isten országa felé.
A július egy kicsit olyan hónapnak tűnik,
amikor nincs nagy egyházi ünnep, de ne
legyünk ilyen felületesek. Nyáron sokkal
hosszabbak a nappalok és a reggeli és esti harangszó jobban eljut hozzánk, mint
a téli hónapokban. Régi hagyománya van,
hogy a harangszó hallatára keresztet vetettek a régi hagyományok szerint. Esti
harangszónál az Úrangyala vagy három
Üdvözlégy elmondása volt a hívek szokása.
Bármerre dolgoztak a határban, sok helyen még térdet is hajtottak.
Sarlós Boldogasszony ünnepe
Mária látogatása Erzsébetnél Mária elindul Júda városába és zakariás házába tér
be. Erzsébet Szentlélekkel eltelve üdvözölte Máriát. „Áldott vagy az asszonyok között és áldott méhednek gyümölcse! Hogy
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el
hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult
méhemben a gyermek. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott
neki.
Mária szavai a Magnificatban fogalmazódna meg. (Luikács 1,39-55.)
Olvassuk el és gondoljuk át sorait!
Nagy költőnk, Váci Mihály: Áldott vagy Te
c. versében írja meg ezt a csodálatos találkozást.
Milyen szépen kapcsolódik Péter Pál és
Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ezek az ünnepek egymás után következve, egymásba
kapcsolódva fejezik ki, hogy az emberi
munka nem csak fizikai erőfeszítés, ha-

nem szellemi tevékenység, mely távoli céljában az üdvösség megszerzésére irányul.
A búza templomba kerülése Jézus szavait
idézi: (János 12,23-26.)
„Búzaszemként peregnek a könnyek,
És a szíved kitárul mezőnek.
Fehér szirom vagy fehérlő hó hull
És a világ Isten felé fordul.” (Kozma László) Szent Jakab apostol ünnepe
Jézus a Galileai-tó mellett járt, amikor
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe – meghívta Zebedeus két fiát, Jakabot és
A szeretet tudománya
testvérét Jánost, hogy szegődjenek nyoA szeretet tudománya tulajdonképpen mába. (Máté 4.21-22.) Márk evangéliuma
nem tudomány, de mégis bölcsesség, az szerint (Márk 3,13-19) ezt a tizenkettőt
élet lényegének megértése. Lisieux-i Szent választotta ki Jézus. Jakab jelen volt, mikor
Teréznek a Szent Szívről nevezett Mária Jézus feltámasztotta Jairus leányát (Márk
nővérhez írt levelében olvassuk ezt a cso- 5,35-43). Jelen van Jézus színeváltozáskaor
dálatos összefoglalót a szeretetről.
(Máté 17,1-3)
Szent Hedvig királynő
Az evangéliumokat olvasva sokszor jelenik
Nagy Lajos magyar és lengyel király, vala- meg a három tanítvány: Péter, Jakab és Jámint Erzsébet boszniai hercegnő harma- nos Zebedeus két fia. Először szenvedett
dik gyermeke volt. II. János Pál pápa 1997. vértanúságot az apostolok közül. (Ap.csel.
június 8-án avatta szentté a krakkói Blonie 12,1-2.)
parkban.
Hedvig forrongó korszakban élt, melyben Szent Joachim és Szent Anna
népek, uralkodóházak érdekei ütköztek. A Boldogságos Szűz Mária szülei, és a nagyŐt azonban küldetéstudata vezette, nem szülők védőszentjei. Falunk fogadott ünneaz emberi hatalomban, ghanem az isteni pe és néhai polgármesterünk, Szentesi József
kegyelem erejében bízott, rövid élete so- kezdeményezésére falunkban ekkor renderán (25 évet élt) és maradandót alkotott.
zik a „Falunapokat”. Emlékezzünk őseink
Sírkövén ez a felírat áll:
fogadalmára és idézzük fel a hálás múlt em„Itt nyugszik jó Hedvig, Lengyelhon csillaga, lékeit. Július hónap az egyik legszorgalmaKi népe javáért szívét megtagadta.
sabb és legmunkásabb hónap! Adjunk hálát
Legyőzte önmagát, szerelmét feladata,
és tiszteletet az aratásban résztvevő minden
Szívét és mindenét szegényeknek adta…”
munkásnak. Bízzunk abban, hogy amikor
Illés szekere végigvonul az égen akkor már a
Szent Kinga
gabona a raktárakban lesz!
Kinga IV. Béla magyar király és Laszkarisz „Nagy bátorság kell ahhoz,
Mária királyné, született bizánci hercegnő hogy megváltoztassuk életutunkat.
elsőszülött gyermeke.
Láthatatlan barátaink csöndes segítségével
Az Árpád-ház nagy női szentjei: Szent Er- átírhatjuk útitervünket,
zsébet Kinga atyai nagynénje és IV. Béla és új térképet rajzolhatunk.
három lánya: Kinga, Jolánta és Margit.
Válasszuk ki a célállomást,
Kinga sokáig a Nyulak szigeti zárdában élt, amely leginkább megfelel lelkünk igaz váde a történelem úgy hozta, hogy Boleszláv gyainak!
krakkói és szandomiri herceg felesége lett.
Férje halála után az ő adományából ala- Vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy
pított ószandeci kolostorba vonult vissza. nyári melegben!
Itt található Kinga forrása, amelyet a hívők
ma is felkeresnek.
Sok szeretettel: dr. Langó Julianna
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat
tevékenységei

2022. június 5-én Apátfalva Község Román
Nemzetiségi Önkormányzata és Szeged
Város Román Nemzetiségi Önkormányzata közös gasztro délutánt szervezett a
faluház udvarán. A rendezvény célja a román konyha népszerűsítése. Készítettünk
csorba levest, miccset, és marhapörköltet.
A vendégek megkóstolhatták a zakuszkát is, mely kenyérre kenhető, különböző
zöldségekből készült krém, Romániában
ételek ízesítésére is használják.

2022. június 18-án kerékpártúrát szerveztünk Romániába, Nadlac-ra.
22 fő vett részt, a nagy meleg ellenére
mindenki kitartó volt. A túrát gyerekek
és idősebbek is könnyedén tudták teljesíteni. A résztvevőknek úti csomagot biztosítottunk, ami tartalmazott ásványvizet,
almát, banánt és egy-egy csokit is. Hazaérkezéskor mindenkit egy ebédre vendégül
láttunk az Andi Csárdában. Szeretnénk
köszönetet mondani Apátfalva Község
Önkormányzatának, hogy biztosította
számunkra az autós kíséretet!

2022. július
Végezetül Június 26-án vasárnap Nagykőrösre látogattunk, a Safari Parkba. 45
nemzetiségi tagunk számára ingyenesen
biztosítottuk a belépőt. A buszköltséget
Csongrád-Csanád megye Román Nemzetiségi Önkormányzata szponzorálta. Köszönjük Albert János Csongrád- Csanád
megyei Román Önkormányzat elnökének
a támogatást magam és a tagok nevében!
Füvesiné Varga Anikó
elnök
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Pünkösdölő – 2022. június 6.
Pünkösd az év harmadik legnagyobb ünnepe, kétnapos ünnep. Apátfalván is szokás volt, hogy a lányok 4-6 fős csoportokban pünkösdölni jártak. A lányok közül
egy menyasszonynak volt öltözve, élővirágból volt koszorúja kis fátyollal, és neki
is virág volt a kezében. Ezt a hagyományt
idézték fel pünkösdhétfőn a faluházban a
lányok, majd a Hagyományőrző csoport
és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar adott műsort. 2021 őszén a Nemzeti Művelődési Intézet országszerte kézműves-szakköröket indított a Covid vírus
okozta elmagányosodás megszüntetésére.
Apátfalván a mézeskalácssütő szakkört választottuk a lehetőségek közül, a szakkör
szervezője Varga-Jani Ildikó volt. A szakkör tárgyi feltételeit és az alapanyagokat
a Nemzeti Művelődési Intézet és Apátfalva Község Önkormányzata biztosította.
A szakköri foglalkozások végén számot
adtak munkájukról, kiállításon mutatták
be, mit tanultak.
A program zárásaként a faluház előtt táncházat tartottunk. A táncházat Kerekes Eszter apátfalvi táncos vezette, aki Makón a
Forgatós Táncegyüttesben táncol. A táncház után limonádéval és pogácsával kínáltuk a résztvevőket.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Apátfalva Község Önkormányzata Kép- ebből 159 volt, ami viharkárral függ össze.
viselő-testülete 2020. június 7-én rend- Közlekedési balesetnél 33 esetben kérték a
kívüli ülést tartott.
segítségüket. Közlekedési balesetek során
1 halálos áldozat volt és 24 sérült. A tűze Az ülésen a gyermekvédelem helyi setek során haláleset nem történt, három
rendszeréről szóló rendelet módosítása, a sérült volt. Műszaki mentés során összegyermekétkeztetés intézményi térítési dí- sen 4 halálos áldozat volt és 31 sérült, ami
jainak megállapítására került sor.
magasnak mondható.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
A testület 2022. június 30-án tartott so- elfogadta a Somogyi Károly Városi és Meros képviselő-testületi ülését
gyei Könyvtár és Könyvtárellátási Szolgálat szakmai tájékoztatóját. A Könyvtárel A képviselő-testület megtárgyalta és látási Szolgáltatási Rendszer kialakításával,
elfogadta a helyi katasztrófavédelmi felké- működtetésével megteremtődtek a feltéteszültségről szóló tájékoztatót. A tavalyi év lek arra, hogy a Csongrád-Csanád megyei
során 377 esemény volt. A tűzesetek szá- kistelepülések lakói is egyenlő esélyű hozma 110, ami csökkenő tendenciát mutat. záféréssel rendelkezzenek az információk,
A szabadtéri tüzek száma emelkedett, 42 dokumentum ellátás és a könyvtári közösvolt összesen, ennek 50%-a volt vegetáci- ségi szolgáltatások elérésében.
ós. Balogh Róbert tű. alezredes elmondta,  A XXVI. Szent Anna Napok vohogy évek óta nem volt lábon álló gabo- natkozásában közterület használat ennatűz, a tavalyi évben igen, az Igási út vé- gedély iránti kérelmekben döntött a
gén 2000 m2 területen égett le gabona, ami képviselő-testület.
nem emberi felelőtlenségből keletkezett.  A képviselő-testület zárt ülés keretén
Elmondta, hogy sokkal fegyelmezettebb belül döntött a szociális igazgatással ös�állampolgári magatartással találkoznak szefüggő, valamint egyéb személyes adatmostanában. Műszaki mentés 253 volt, védelmet igénylő döntési javaslatokról.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. június
SZÜLETÉS:
06.05.: Kiss Nolen János
Édesanyja: Elekes Vivien
Édesapja: Kiss Tamás
Apátfalva, Kölcsey utca 3.
06.19.: Borsos Bende Gábor
Édesanyja: Kis Kitti
Édesapja: Borsos Gábor
Apátfalva, Tavasz u. 3.

HALÁLESET:
Simon Istvánné (Antal Erzsébet)
Apátfalva, Tavasz u. 21. élt: 90 évet
Pécsi János
Apátfalva, Móricz Zs. u. 33. élt: 69
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre június hónapban
nem került sor.

Tisztelt vállalkozók, őstermelők!
A Covid veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések egyik rendelkezése a kis- és középvállalkozások 2021. évi helyi iparűzési adójának
1%-ra csökkentése volt. Azok a kis- és középvállalkozások, akik ebben a kedvezményben részesültek, a februári, illetve a júniusi hónapban kapták meg „Értesítés támogatás visszaigazolásáról” című
levelünket, melyben az elengedett iparűzési adó mértékét közöljük.
Ezt az összeget nem kellett megfizetni, az összeg csupán tájékoztatás, tehát semmilyen pénzmozgással nem jár!
Az adókedvezmény „de minimis” támogatásnak minősül, tehát amely vállalkozás uniós forrásra pályázik, a pályázatokban ezen igazolás alapján tudja feltüntetni, hogy mekkora összegű „de minimis” támogatásban részesült. Ezt az iratot
10 évig meg kell őrizni! Az 1%-os adókedvezmény a 2022. adóévben is megmarad.
A támogatást igazoló levelünkkel kapcsolatban semmilyen további ügyintézési kötelezettség nincs.
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Tájékoztatás
Ortopédiai Szűrés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. július 21- én csütörtökön
a Prima-Protetika Kft. jóvoltából díjmentes
ortopédiai szűrés lesz az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központban (Apátfalva, Maros u. 39.)
Vizsgálatra jelentkezni az intézményben személyesen,
valamint telefonon a +36-20/801-50-18-as telefonszámon
lehet legkésőbb 2022. július 19. keddig.
A vizsgálatra hozni kell a személyes iratokat, TAJ kártyát,
valamint – ha van – közgyógy igazolványt, illetve korábbi
leleteket.
Herczegné Jáksó Anita
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
(Dr. Végh Imre)

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
a Makó Város Önkormányzatával megkötött megállapodás
alapján a fogorvosi ügyeleti ellátást 2022. április 1. napjától
Makó Város Önkormányzatának
Makó, Hollósy Kornélia utca 2/A
szám alatti fogorvosi rendelőjében minden hétvégén és hétköznapra eső ünnepnapon napi két órában dr. Juhász Tamás fogorvos biztosítja. A fenti
ügyeleti időben a szolgáltató csakis sürgősségi ellátást végezhet, egyéb beavatkozásokra egyéni finanszírozás mellett
sincsen lehetőség.

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051
Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@gmail.com, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készül: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

Apátfalva Község Önkormányzata

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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