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Apátfalván tárgyalt a képviselőtestülettel Lázár János
építési és beruházási miniszter
Május 12-én délután testületi ülésekre
látogatott el a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelten fontosnak tartja a
43-as út felújítását is.
Hasznosnak és konstruktívnak értékelte Lázár János a sajtónak a nap végén a
képviselő-testületekkel folytatott egyeztetéseket. Mint hangsúlyozta, Apátfalva,
Magyarcsanád, Nagylak és Kövegy is nagyon sikeres volt a fejlesztésekben az elmúlt években, jelentősen javult az itt élők
életminősége.
Feladatok, fejlesztési elképzelések természetesen most is vannak, emelte ki a képviselő, ám fel kell készülni arra is, hogy a
szomszéd országban zajló háború miatti
infláció rendkívül komoly drágulást hoz
magával, ezért a lakosság is nagyobb segítségre szorul az önkormányzatoktól is.
A képviselő ezért mindenhol óvatos tervezést, takarékosságot és józan gazdál-

kodást javasol, és azt, hogy a társadalmi
hasznosság szempontjából is rangsorolják, milyen beruházásokat szeretnének
megvalósítani.
Ezt az önkormányzatok nagy része ta-

pasztalja is, többek között ezért is merült
fel ma is mindenhol az energetikai beruházások szükségessége, amellyel a működési költségeiket tudják csökkenteni a
települések. Kiemelten fontos fejlesztési
célok még az út- és járdahálózat rendbetétele, amely hol kisebb, hol nagyobb forrást igényel még.
Apátfalva emellett bölcsőde építését szeretné elérni, Magyarcsanád pedig idősek
otthonát hozna létre, egyházi üzemeltetésben. A két település mellett pedig
Nagylak is nagyon bízik abban, hogy sor
kerülhet a 43-as út felújítására a következő években.
Nagy Szabolcs
makohirado.hu
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2022. május 6-án
rendkívüli ülést tartott
 Az ülésen a képviselő-testület a TOP2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszámú projekt keretében „Belterületi csapadék- és
belvízelvezetés Apátfalva településen II.”
közbeszerzést lezáró döntést hozott.
 A TOP-Plusz 1.2.3-21 kódszámú
„Apátfalva belterületi út fejlesztése” című
pályázat kapcsán projektelőkészítési tevékenység komplex ellátására beérkezett árajánlatok elbírálása történt meg.
 Az Apátfalvi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítására
került sor.
A képviselő-testület 2022. május 12-én
tartotta következő rendkívüli ülését
 Lázár János országgyűlési képviselő
konzultációt tartott Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjaival
az elkövetkezendő időszak feladatairól,
pályázati lehetőségekről.
A képviselő-testület 2022. május 26-án
tartotta soros ülését
 A testület elfogadta az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Belső

Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről szóló belül tárgyalta meg a szociális igazgatásbeszámolót.
sal összefüggő, valamint egyéb személyes
 Megtárgyalta és elfogadta az Apátfal- adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.
vi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
évi gazdálkodás végrehajtásáról szóló
2022. május
beszámolót.
 Elfogadta az önkormányzat és intézSZÜLETÉS:
ményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót.
Május hónapban születés nem
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
történt!
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola balHALÁLESET:
lagó 8. osztályos diákjait (20 fő) 10.000 Ft-os
ballagási ajándékutalványban részesíti, összeCsapó Ferenc
sen 200.000 Ft összegben, melyet az Apátfalvi
Apátfalva, Maros u. 65. élt: 83 évet
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában
HÁZASSÁGKÖTÉS:
lehet beváltani 2022. július 30-ig.
 A képviselő-testület döntött arról, hogy
Csapó Henrietta és Rakity
a Dózsa György Általános Iskola felső taGyörgy Apátfalva, Petőfi Sándor
gozatos, jó tanulók egynapos kirándulását
utca 17.
támogatja, melynek várható költsége bruttó 400.000 Ft.
Tóth Szilvia és Ludányi György
 A képviselő-testület tulajdonosi és köTamás Apátfalva, Rákóczi Ferenc
zútkezelői hozzájárulását adta ingatlant
utca 69.
ellátó földgáz leágazó vezeték kiépítési
munkáihoz.
Sólyom Barbara és Lakatos Já Elfogadta a lejárt határidejű képviselőnos Apátfalva, Móricz Zsigmond
testületi határozatok végrehajtásáról szóló
utca 24.
jelentést, valamint a polgármester előző
ülés óta történt fontosabb eseményeiről
Sólyom Erika és Gerebenes Andszóló jelentést.
rás Apátfalva, Szabadság utca 1.
 A képviselő-testület zárt ülés keretén

Az Építési és Beruházási Minisztériumot
vezeti Lázár János az új kormányban
Orbán Viktor a május 24-i parlamenti beszédében, Lázár János építési és beruházási miniszterként történő bemutatásakor
úgy fogalmazott: a jelenlegi világpolitikai
helyzetben a növekvő nyersanyagárak, a
háború gazdasági hatásai, a várható európai recesszió, a beruházók óvatossága
komoly kihívás elé állítják Magyarországot. A kormányfő kiemelte, mindezek
tükrében Lázár János legfontosabb fel-

adatai a beruházásokra fordított állami
• állami beruházásokért,
erőforrások hatékony felhasználása, az
• építésgazdaságért,
építésügyi szabályok megújítása, vala• építésügyi szabályozásért és építésmint az épített örökségünk védelme leszhatósági ügyekért,
nek, illetve a polgári jó ízlés képviselete
• településfejlesztésért és
az építkezéseknél.
településrendezésért,
A friss Magyar Közlönyben megjelent, a
• a településkép-védelemért,
kormánytagok feladat- és hatásköreit rész• a területrendezésért,
letező rendelet szerint az építési és beru• és a kulturális örökség védelméért
házási miniszter a kormány:
felelős tagja.
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A jogszabály szerint a miniszter az állami
beruházásokért való felelőssége keretében – az energetikai rendszert érintő és
a védelmi ipari beruházásokat ide nem
értve – összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások
előkészítését
és megvalósítását, amelyeket a kormány
más miniszter vagy a kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem
utal. Emellett ellátja a központi költségvetési forrásból megvalósuló vízimunkák
és vízilétesítmények műszaki tervezésével,
előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat, s a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a jogszabály vagy a kormány döntése alapján,
költségvetési forrásból megvalósítandó
fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve
közbeszerzés-lebonyolítói, beruházáslebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok
ellátásáról. A kormányrendelet hozzáteszi:
a vasúti beruházások esetében a miniszter
a kormány által jóváhagyott nyomvonal
alkalmazásával, valamint a kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények figyelembevételével jár el.
Az építési és beruházási miniszter továbbá az építésgazdaságért való felelőssége
keretében ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat. Összehangolja – a sajátos
építményfajták és a műemlékek tekintetében is – az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást, ellátja – az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős
miniszter közreműködésével – az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok
kidolgozásában.
A tárcavezető az építésügyi szabályozásért
és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre, az
építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat, irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítészi hatáskörben
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
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tevékenységét, Ezenkívül gyakorolja az
Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és
Információs Központtal összefüggésben,
jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.
A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos
információs rendszerre, a településtervezésre, az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire, a hátrányos helyzetű településekre, az egységes elektronikus
közműnyilvántartásra
vonatkozó jogszabályokat.
A miniszter a településkép védelméért
való felelőssége körében előkészíti a településkép védelmével összefüggő törvényi
és kormányrendeleti szabályozást, közreműködik a kormány feladatkörébe tartozó,
országos jelentőségű településképi követelmények elősegítését szolgáló eszközök
kidolgozásában, szakmai segítséget nyújt
az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök megalkotásához, illetve
figyelemmel kíséri a közterületen és a közterületről látható magánterületen elhelyezett reklámok általános településképi hatásait, szükség szerint előterjesztést készít
e szabályozás módosítására.
A tárca vezetője a területrendezésért való
felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabá-

3

lyokat. E vonatkozásban irányítja az állami
főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal területrendezési
tevékenységét.
A miniszter végül, de nem utolsósorban
a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális
örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális
javakra vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről,
nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó
tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről,
nyilvántartásáról, védendő területeinek
meghatározásáról, védetté nyilvánításáról,
védelméről, megőrzéséről, a kultúráért
felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve
ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat. Emellett közreműködik az
örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a műemlékekkel
összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában, és ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével
kapcsolatos feladatokat is.
Forrás: Promenad24
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
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Apátfalván is koszorúztunk
a magyar hősök emlékünnepén

Május 29-én 15 órakor összegyűltünk a
Szoborkertben, majd a temetőben, hogy
megemlékezzünk az apátfalvi hősi halottakról. Az ünnepi beszédet Nándori Gábor
települési képviselő és kántor úr mondta:
„Az ünnep kijelölt napja – május utolsó vasárnapja – szimbolikus jelentőséggel is bírhat. Hiszen ma gyermeknap van: s amikor
a jövő nemzedékét ünnepeljük, ugyanezen
a napon emlékezünk a magyar hősökre,
akiknek „életünket köszönhetjük”. Azt az
életet, amelyet reményeinkkel és a haza
sorsával együtt unokáinkra fogunk bízni. Őrizzük emléküket, legyünk büszkék
rájuk, és úgy adjuk tovább tiszteletüket
utódainknak, hogy ha kell, legyen majdan
kiktől példát venniük, s helytállniuk a hazáért, a nemzetért.”
Az ünnepséggel kapcsolatban megtudtuk,
hogy május utolsó vasárnapja nemcsak
gyereknap, hanem a hősi halált haltak emlékünnepe is. Apátfalván is sokan életüket
áldozták, vérüket ontották a történelem
során a falujukért, családjukért az országért. Magyarországon több településen
is tartanak ilyenkor megemlékezést, hisz
már 1924-ben törvénybe iktatták e napot.
1945-től a szocializmus idején ezt az ünnepet nem tartották meg, azonban 2001-től
ismét hivatalos ünnep.
A jelenlevők az ünnepségen imában
mondtak köszönetet és hálát azokért, akik

szeretetükkel és hazafiasságukkal a történelem során életüket nem féltve meghaltak a hazáért. Tiszteletünk jeléül mécseseket gyújtottunk és koszorúkat helyeztünk
el mind a négy helyen, ahol emlékmű,
szobor jelzi a hőseink nyughelyét: Aradi vértanúk emlékhelye, I. világháborús

emlékhely, II. világháborús emlékhely és a
magyar, szovjet katonák hősi sírjai.
Az ünnepségen fellépett Antal Tamás
(trombita), Nándori Mária (orgona), szavalt Fazekas Andrea és citerázott Tariné
Tóth Hajnalka.
Veréb Dávid
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Forró aszfaltot öntöttek az apátfalvi
Liget utcában

Serényen dolgoztak az új út építésén a
munkások június 8-án, éppen a Liget utcában Apátfalván. Mindenki tette a dolgát,
a munkagépek öntötték a forró, gőzölgő
aszfaltot az útalapra. Az úthengeres azután
simította, a munkások pedig egyengették.
Szekeres Ferenc polgármestert meg is állították néhány szóra, amikor arra jártunk.
Egy közelben lakó nem sokkal később friss
kávéval kínálta a nagy melegben a munkásokat. Örömmel fogadta őket, örülnek az
utcában az új útnak.
– A Magyar Falu Programban tavaly sikeresen pályáztunk 28 millió forint összegben utak aszfaltozására. Három útszakaszt
tudunk most abból a keretből, 600 méter
hosszan leaszfaltozni: a Szabadság, Liget
és Tavasz utca kap új burkolatot – tájékoztatott a munkáról a polgármester.
Szekeres Ferenc elmondta azt is, hogy nemcsak ez a három utca, hanem egy másik

szintén Magyar Falu Programos pályázatból idén nyertek 45 millió forintot, amiből
további utcák is megújulnak az idén. Abból
a Toldi, Petőfi és Ady Endre utcák burkolatai újulnak meg. Ezenkívül beadásra került
a TOP Plusz pályázat keretében további
nyolc utca fejlesztése (Szegfű, Kereszt utcai
közök, Táncsics, Szellő, Kisköz – a Maros u.
és a töltés közötti szakasz, Kölcsey u. – az
Aradi u. és a vasúti átjáró közötti szakasz,

Rózsa utca). Pozitív elbírálás esetén ezeken
az utcákon is jobb lesz a közlekedés, erre
130 millió forintot költenének, így összesen egy igazi sikertörténet lehet a csaknem
200 milliós aszfaltozás Apátfalván.
Ha a fejlesztések ebben az ütemben haladnak, nem kétséges, hogy hamarosan minden út szilárd burkolatú lesz Apátfalván.
makohirado.hu
– Major Zsuzsanna cikke alapján

Apátfalva Község Önkormányzata
négyszázezer forinttal támogatja a jó
tanuló felsősök kirándulását
A Dózsa György Általános Iskolából ballagó nyolcadikosok pedig 10-10 ezer forintos ajándékutalványt és egy-egy emléklapot kapnak az önkormányzattól – döntött
május 26-án a testületi ülésen az apátfalvi
képviselő-testület.
A községháza házasságkötő termében
tartott ülésükön a helyi képviselő-testület tagjai meghallgatták és elfogadták a
2021-es belső ellenőrzés jelentés, majd elfogadták a község előző évi költségvetési
zárszámadási rendeletét.
A testület tájékoztatót hallgatott meg az
önkormányzati intézmények tavaly benyújtott pályázatairól. Az anyagból kiderült, hogy a helyi önkormányzat a Magyar

csupán közel 3,5 millió forint önerőt kellett biztosítania. A járási Start programban 129,5 milliót nyertek. Így 2021-ben
Apátfalva Község Önkormányzata által
nyert pályázati támogatások összesen
527.299.253 Ft.
A testület Szekeres Ferenc polgármester
javaslatával egyetértve döntött arról, hogy
a Dózsa György Általános Iskolából balFalu Programhoz, a Belügyminisztérium- lagó húsz nyolcadikos, az előző évekhez
hoz, a Nemzeti Művelődési Intézet Non- hasonlóan 10-10 ezer forintos ajándékprofit Kft-hoz benyújtott, valamint a csa- utalványt és egy-egy emléklapot kapjanak
padékvíz elvezetést lehetővé tévő TOP-os az önkormányzattól.
pályázatokon majdnem 400 millió, egészen pontosan 397 millió 786 ezer 652 foKorom András
rintot nyert, s ehhez a hatalmas összeghez
makohirado.hu
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK
Anyák napja a Maros
utcai óvodában

már végre az anyukák. S mikor végre eljött
a nagy nap, feldíszítettük a csoportszobánkat, egész nap lázasan készülődtünk. Ebéd
Megtartottuk anyák napi ünnepségünket után egy kicsit lepihentünk, majd átöltözóvodánkban, melyet sajnos a vírushelyzet tünk az alkalomhoz illő ruháinkba és kezmiatt jó ideje nem tarthattunk. A szülők dődött az ünnepség. Versekkel, dalokkal
már nagyon várták ezt a napot. A gyere- köszöntöttük az édesanyákat, virágot és
kekkel lázasan készülődtünk, tanultuk a papírból készült ajándékot adtak át a gyerverseket, dalokat, készítettük ajándékain- mekek. A műsor után közösen barkácsolkat. Számoltuk a napokat, mikor jönnek tunk az anyukákkal, voltak, akik játszot-

Támogató segítség
a Kocsis Virág és
Ajándéküzlettől
A makói Kocsis Virág és Ajándéküzlettől,
melynek tulajdonosa Kocsis János és Kocsis Jánosné Csilla, már több éven át folyamatos támogató segítséget kap az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde. Nemcsak
ajándéktárgyak, virágvásárlás kapcsán
támogat bennünket, hanem az ajándéktárgyak becsomagolását illetve a csomagoláshoz szükséges dekoranyagokat is biztosítja

intézményünk számára.
Magam, a kollégák és a gyermekek nevében is hálásan köszönöm önzetlen, támogató segítségüket!
Luczó Anikó
intézményvezető

tak, közben finomságokkal vendégeltük
meg a jelenlévőket.
Nagyon jól sikerült ez a délután, élmény
volt a gyermekeknek és a szülőknek is
egyaránt.
Csenteri Andrea
intézményvezető-helyettes
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Családi nap a
Rákóczi utcai mini
bölcsődében
A Napsugár mini bölcsődei csoportban
május hatodikán családi napot tartottunk. Ezen a napon a szülők együtt tölthették a délelőttöt gyermekeikkel és betekinthettek a csoport mindennapjaiba.

Családi nap a Dózsa
óvodában
Hosszú évek óta először tudtuk megtartani családi napunkat az óvodában május
6-án. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hiszen mindig nagy öröm
számukra, ha apával, anyával közös programon vehetnek részt. A reggeli órákban
szendvicseket és gyümölcssalátát készí-
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Minden gyermek 2-2 gyümölcsöt hozott
belépőként melyből gyümölcssalátát készítettünk közösen a szülőkkel és gyermekekkel. Tízórai után elkezdődtek a
barkácsoló tevékenységek, szélforgót és
papírcsákót készítettünk. Ezt követően
sport és ügyességi versenyeket játszottunk. Bemelegítésként közös tornával
kezdtünk majd sorverseny következet,
melyben célba dobás, talicskatoló ver-

seny, és ügyességi feladatokban vehettek
részt a szülők a gyerekekkel közösen. A
jól megérdemelt játék után elfogyasztottuk a gyümölcssalátát és a dajka nénik által készített szendvicset.
Derűs, tartalmas délelőttöt töltöttünk el
együtt.

tettünk, amit a sok-sok tevékenység után
jól megérdemelten elfogyaszthattak. Majd
programok sokasága következett, melyben volt zenés torna, táncház, különböző
mozgásos ügyességi játékok, mókás sorversenyek és még kötélhúzásra is sor került. A délelőtt további részében apukák,
anyukák együtt barkácsolhattak a gyermekükkel. Napvédelmi kalapot készítettünk
papírból, melyekkel beneveztünk a dm által meghirdetett „Nap gyermekei” elneve-

zésű pályázatra, ahol értékes ajándékokat
lehet nyerni.
A legfontosabb az együtt játszás öröme
volt! Jó volt látni, hogy a szülők újra gyermekké váltak néhány órára. Öröm volt
nézni az együtt tornászó, akadálypályákon
küzdő, aktív családokat.
A jól sikerült délelőtt után mindenki kellemesen elfáradva, szép élményekkel tért haza.
Gyengéné Bakai Judit
óvodapedagógus

Borbélyné Varga Mariann
kisgyermeknevelő-gondozó
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Családi nap a Maros
utcai óvodában
2022. május 6-án – két év kihagyás után
– újra megrendezésre került a hagyomán�nyá váló, közkedvelt családi nap.
Ezt a délelőttöt együtt töltöttük a gyermekekkel, illetve szüleikkel, nagyszüleikkel,
valamint testvéreikkel. Erre az alkalomra
jó kis szórakoztató programokat állítottunk össze. Közös, zenés reggeli tornával

Támogatóink voltak
a családi napon
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
2022. május 6-án családi napot szervezett.
A gyerekek és a szülők közösen készítettek
szendvicseket, gyümölcssalátát, melyre
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kezdtük a délelőttöt, majd szendvicset
reggeliztünk. Bicikliversennyel és közös futóversennyel folytattuk, különböző
sportversenyek voltak, nagy kedvenc volt
a kötélhúzó verseny. Finom gyümölcssaláta készült, volt csokoládé-szökőkút, csokoládéba gyümölcsöt forgattunk, amely
nagyon ízlett mindenkinek. Barkácsoltunk tenyér-ujjlenyomatos virágot és kacsás ceruzatartót, majd táncházzal zártuk
a délelőttöt. Ebédre hamburgert kaptunk,

a táncházban jól elfáradt mindenki és jóízűen elfogyott az ebéd is.
Nagyon jó volt újra együtt lenni, jókat
nevetni, beszélgetni. Jó volt látni nekünk,
óvodai dolgozóknak, a gyerekeket szüleikkel közösen tornázni, futni, kötelet húzni,
barkácsolni, táncolni.
Reméljük jövőre is meg tudjuk rendezni a
családi napot, mert együtt lenni nagyon jó!
Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógus

az előző évekhez hasonlóan idei évben is
kaptunk felajánlást.
A rendezvényt támogatták:
– Kacsner Zöldség és Gyümölcs Nagyker
Makó: alma, banán, narancs, tojás, uborka.
– Alföld Meat Kft. Makó: felvágott félék.
– Maus Kft. Szeged: trappista sajt, margarin, szalámi, szendvics sonka.

– Mesterpék Kft Makó: kenyér
– Galla Kereskedőház Zrt. Makó: margarin
– Popány Méhészet: virágméz.
A felajánlott
köszönjük!

támogatásokat

hálásan

Füvesiné Varga Anikó
élelmezésvezető
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Községi szintű
Gyermeknapi
rendezvény
„Hadd legyen ez a nap
Egy nagy örömének.
Ezt kívánom én
A világ minden gyermekének”
/G.E./
2022. május 26-án és 27-én, csütörtökön
és pénteken községi szintű Gyermeknapi rendezvényen vettünk részt. 26-án
egy nagyszerű zenés, interaktív koncerten vehettünk részt a „FELNŐNI TILOS”
együttes előadásában. A zenés koncertet
nagyon élvezték a gyerekek, az együttes
újszerű dalokba vonta be a gyermekeket.

Rendvédelmi nap
2022.
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
óvodásai 2022. május 13-án Rendvédelmi
napon vettek részt.
A rendőrök a bátor jelentkezők segítségével bemutattak néhány önvédelmi technikát. Ezután több támadási szituációt mutattak be a rend őrei.
Szemléltették, hogy milyen ruhákat, felszereléseket használnak a bevetéseik alatt.
Még igazi labdamentő akciót is láthattunk.
Pihenésként pogácsával és teával vendégelték meg a szervezők a gyerekeket.
Játékos feladatokat oldhattak meg a gyermekek. Kerékpáros és motoros közleke-

9

Énekeltek, tapsoltak, mozogtak, jól érezték de akkor már szülői kísérettel.
magukat. A koncert végén színes, kis mű- Köszönjük Apátfalva Község Önkormányanyag labdát kaptak a gyermekek ajándék- zatának ezt az élménydús napot.
ba, amit haza is vihettek.
A második napon fel kellett sétálnunk a
Faragó Erzsébet
Hunyadi utcai játszótér, rendőrség előtti
óvodapedagógus
füves területére, ahol három különböző
ugrálóvár várta a gyerekeket. Mintha egy
színes kavalkád lett volna. Az időjárás is
nagyon kegyes volt, szikrázó napsütés
volt. A gyerekek egész délelőtt ugrálhattak az ugrálóvárakban. Volt külön a kiscsoportosoknak és külön a nagyobbaknak.
De mindenki kipróbálhatta mindegyiket. Csúszkáltak, ugrálhattak, bújhattak a
gyermekek. A végére nagyon kifáradtak,
de élményekkel teli térhettek haza az óvodába. Ez a rendezvény egész napos volt,
délután is részt vehettek rajta a gyermekek,

dést próbálhatták ki felrajzolt útvonalon,
táblákkal szegélyezve.
Tűzoltó sisakban felléphettek a tűzoltó autó kosarába. Készíthettek ujjlenyomatot,
valamint a kerékpár hiányzó alkatrészeit
pótolhatták.
A programot a magasból szórt cukoreső
zárta.
Ezúton is köszönjük Papp Józsefné óvodapedagógusnak a szervezést, a támogatóknak és segítőknek támogatásukat,
munkájukat.
A Rendőrségnek illetve a Katasztrófavédelemnek a megtisztelő jelenlétüket, hogy
egy csodálatos délelőttöt tölthettünk velük.
Kovács Rolandné
óvodapedagógus
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Apátfalvi Gyermeknap
Május 26-án gyermeknap alkalmából
a Felnőni Tilos! együttes zenés interaktív előadására vártuk először az ovisokat, majd az alsós diákokat a faluházba. A
rendezvény nyitott volt a legkisebbeknek,
akik babakocsiban anyukájukkal érkeztek. A műsorban sok móka, dalok, mozgás, szappanbuborékok és hab is szerepet
kapott. A gyerekek ajándékul labdákat és
léggömböket kaptak. Délután a Bökény
Népe Egyesület íjászharcot és Mi fán terem? címmel történelmi vetélkedőt tartott
a felsős diákok számára a rendőrség mellett. A harcba a pedagógusok is beszálltak,
s szerepet kapott az ügyesség, a gyorsaság,
ataktika.
Május 27-én a gyereknapi programok részeként színes ugrálóvárak várták a gyerekeket 10 órától 17 óráig. Délelőtt közösen
jöttek az óvodások, az alsósok míg délután
a szülőkkel vagy önállóan is. Jókedvűen,
boldogan szaladoztak, visongtak, csúsztak-másztak a gyerekek. A faluház munkatársai arcfestéssel és csillámtetkóval tették színesebbé a napot.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2022. június

11

Ujjongtak az apátfalvi ovisok,
amikor meglátták a rendőröket

És persze a tűzoltó autónak is nagyon
örültek, aminek a kosarába be is mehettek,
méghozzá tűzoltónak öltözve.
Mindez május 13-án péntek délelőtti, apátfalvi Rendvédelmi Napon történt,
amelynek a célja, hogy az óvodások megismerkedjenek a katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség munkájával.
A gyerekek sikítoztak, amikor az emelőkosárral egy nagyon régen, a művelődési
ház tetejére szorult labdát mentettek meg
nekik a tűzoltók. Sorban álltak a kis műanyag motoroknál is, hogy kipróbálhassák
a rendőrség KRESZ pályáját. Csoportokra
bontva haladtak az egyes látnivalók között,
láthatóan nagyon élvezték, hogy megismerkedhetnek az egyenruhásokkal.
Decsiné Oláh Zsuzsanna rendőr főtörzsőrmester, a Makói Rendőrkapitányság
munkatársa portálunknak elmondta: Évek
óta járunk ki a térségi településekre ilyen
rendvédelmi napokat tartani, csak most a
pandémia ugye megszakította ezt. Minden évben külön az óvodásoknak, külön
az általános iskolásoknak tartunk programot. A mai nap az ovisoké volt, rendőri
intézkedéseket mutattunk be, játékos feladatokat, KRESZ-pályát hoztunk, az eszközeinket, ruháinkat. Bemutatjuk nekik,
hogy hogyan telik egy napunk, és mi is a
rendőrség feladata. Hozzátette: – Szeretnénk egy olyan biztonságérzetet, bizalmat
kialakítani a gyerekekben, amikkel ehhez
a szakma felé tudnak fordulni. Kiszombo-

ron a múlt héten voltunk, megyünk még
Földeákra, Maroslelére, és persze Makó is
fő célpontunk.
A gyerekek harapnivalót, szívószálas üdítőt és vizet is kaptak a nagy melegben,
amelyet Apátfalva Község Önkormányzata biztosított a hűvösről pedig a felhúzott
ponyvasátrak gondoskodtak. A közeli iskolából is kikukucskáltak a szünetben az
iskolások. Nekik is lesz majd külön Rendvédelmi Nap Apátfalván.
Major Zsuzsanna
makohirado.hu
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Tavasztündér, Tavasztündér,
vártunk már rád, hova tűntél?
Hova tűntél, merre jártál,
vajon kire, mire vártál?”
A május igencsak bővelkedett programokban.
Iskolánk felsős tanulói részt vehettek a Faluház Költészet napi rendezvényén. Radnóti Miklósról és Szent Lászlóról tartott
előadást Tóth Péter Lóránt versvándor,
aki maga is végigjárta gyalogosan Radnóti
utolsó útját, amelyről film is készült.
2020. május 6-án a Lázár Ervin-program keretében a 8. osztályosok Budapestre utazhattak egy operaelőadást
megtekinteni.
Ezen a napon 11 órakor már várt bennünket a busz az iskola előtt. Magyarcsanádi
és pitvarosi gyerekekkel együtt tettük meg
az utat. Időben megérkeztünk az Eiffel
Műhelyház területére, így volt időnk kicsit
szétnézni a helyszínen.
Az Eiffel Műhelyház a MÁV hajdani Északi Járműjavítójának átépítésével jött létre,
és a Magyar Állami Operaház történetének egy fontos részét képezi. Mi a Mozdonycsarnokban várakoztunk, ahol egy
gőzös emlékezteti a látogatókat a helyszín vasúttörténeti jelentőségére. A gőzös mellett korabeli vasúti kocsikat is
megtekinthettünk.
Nagyon sok gyerek várakozott ebben a
csarnokban, az ország mindenféle részéről
érkeztek tanulók az előadás megtekintésére. Mi is nagyon vártuk már a kezdést, hiszen kíváncsiak voltunk az Operakoktélra,
ugyanis az előadás ezt a címet viselte.
Végre elfoglaltuk a helyünket a színházteremben, megkezdődött az előadás. Először Wolfgang Amadeus Mozart: A színiigazgató című darabját nézhettük végig.
A színészek nemcsak énekeltek, hanem
prózai részletekben is megnyilvánultak. A
humornak sem volt híján ez a darab, időnként jót nevettünk a viccesebb poénokon.

Nagy tapssal jutalmaztuk a színészek játékát az első rész végén. Ekkor egy rövid
szünet következett. A szünet ideje alatt a
helyünkön maradtunk, és végig nézhettük, amit a nézők sosem láthatnak, hogy a
színpadot hogyan alakítják át a következő
részhez. Ez is nagyon érdekes volt.
Az előadás második részében Gian Carlo
Menotti: A telefon című darabját nézhettük meg. Ebben a részben végig énekeltek
a színészek, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói szerepeltek még
a jelenetekben.
Gyorsan elszaladt a nyolcvan percnyi műsoridő. Mindenkinek tetszett az előadás.
Ezután újra buszra szálltunk, és elindultunk hazafelé.
Molnár Tiborné

alsósok különféle állatoknak, bennszülötteknek voltak beöltözve, a felsősök pedig
egy-egy országot választhattak maguknak.
Színes jelmezekben, álarcokban, és zászlókkal mutatták be választott állataikat országaikat a gyerekek.
Meghívott vendégeink is voltak. Csenteri
Andrea afrikai táncot tanított a gyerekeknek a másik vendégünk pedig Mensah Josephine fantasztikus előadást tartott szülőhazájáról, Ghánáról.
Délután a megszokott sportversenyek és
az Erős Dózsa bajnokság szórakoztatta a
lelkes nézőket.
Az Erős Dózsa helyezettjei:
I. helyezett Szalamia János Keve
II. helyezett Kóczi Zoltán
III. helyezett Ferenczi Zsolt
A résztvevők: Ferenczi Attila, Kiss Balázs,
Intézményünk alsó tagozatos tanulói Kamarás Márk, Márki Barnabás, Károly
eredményesen szerepeltek Csanádpa- Bálint, Sztáncs Martin
lotán a Dér István Általános Iskolában Köszönjük Apátfalva Község Önkormánymegrendezésre kerülő szövegértési zatának a kondi belépők felajánlását!
versenyen.
2. osztályból: Kovács Hanna, Sóki Regina
A kárpátaljai líceumnak gyűjtöttünk
Felkészítő: Dobra Bernadett
tartós élelmiszert a Németh László
3. osztályból: Popány Tímea, Baka Tibor
Gimnázium kezdeményezésre. KöszönFelkészítő: Simon Hajnalka
jük a felajánlásokat!
4. osztályból: Antal Boglárka, Szabó
Dániel
Intézményünkben a Föld napja alkalFelkészítő: Fazekas Gizella
mából kihelyezésre kerül egy komposztáló tartály.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói részt
vettek Makón, a Road Safety, a bizton- Megtartottuk a Bartok Általános Iskoság az első programján. Elsőként egy la és Alapfokú Művészeti Iskolával körövid előadást hallgathattak meg a biz- zösen a 2021/2022-es tanév Művészeti
tonságos közlekedésről, majd pedig egy koncertjét.
kiépített gyakorlópályán apró közlekedési Intézményünkben jónéhány éves hagyoeszközökkel gyakorolhatták a helyes köz- mánya van a zeneoktatásnak. Tanulóink
lekedés szabályait.
már 2. osztálytól kezdve tanulhatnak vaMinden év májusában kerül megrende- lamilyen hangszeren, és minden évben
zésre a Dózsa nap. Az utóbbi években ez igen nagy számmal vannak jelentkezők.
a program sajnos elmaradt, de az idén si- Vonós illetve különféle fúvós hangszeren
került megrendeznünk. Az ez évi téma tanulhatnak meg játszani a gyerekek. A
Afrika volt. Rendkívül sokrétű progra- zenepedagógusoknak köszönhetően sok
mokon vehettek részt a gyerekek. Reggel tanítványnak a szívében- lelkében sikerült
egy felvonulással kezdődött a nap, ahol az elültetni a zene szeretetét.

2022. június
Ezúton szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak a fantasztikus
munkáját: Petrovics Pertonellának, Regedei-Csurgai Korinának és Sasvári Csaba
tanárúrnak.
A koncert teltházzal zajlott A gyerekek
csodálatos élményt nyújtottak a nézők
számára.
A gyermeknapi programok egyik része a Felnőni Tilos! című előadás volt,
amit Apátfalva Község Önkormányzata
ajándékozott az alsósoknak gyermeknap alkalmából.
A másik meglepetés volt az ugrálóvár, amit
egész nap élvezhettek a falu és az iskola tanulói is.
A Bökény Népe Egyesület gyermeknapra íjászharcot és Mi fán terem? történelmi vetélkedőt tartott a felső tagozatos diákoknak. Köszönjük a munkájukat!
Május hónapban minden alsós és egy
felsős osztály kiránduláson vett részt.
A kollégák jó szervezőkészégének köszönhetően igazán tartalmas napot tölthettek el Szarvason, Szegeden, Makón és
Hódmezővásárhelyen. Ezeken az osztálykirándulásokon próbálunk olyan programokat is szervezni, ahová a gyerekek a
szüleikkel nem juthatnak el. Köszönjük a
munkájukat!
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A Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar fellépései

Május hónapban több felkérést is teljesí- színesítettük műsorunkkal, melyen szüretett csoportunk: május 1-jén az apátfalvi ti és apátfalvi népdalokat hallhatott az érMajális és pörköltfőző verseny programját deklődő közönség.
Ezután a május 7-én megrendezésre kerülő Hagyományőrző Csoportok Találkozójára való meghívásnak örülhettünk, ahol
apátfalvi és tisza-menti népdalokat adtunk
elő.
Május 21-én a makói Nefelejcs Népdalkör
által rendezett népzenei találkozó egyik
meghívott vendégeként szerepeltünk nagy
sikerrel, a jó hangulatú rendezvényt va-

csora és zenés mulatság zárta.
Köszönjük Apátfalva Község Önkormányzatának felkérését, segítségét és
támogatását!
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Majális 2022.
Május 1-je reggelét zenés ébresztővel indította a Borbély András Band. Az apátfalvi
zenészekből álló csapat Mátó Mátyás vezetésével már hetekkel előtte próbált, készültek rá, hogy zeneszóval ébresszék a falut.
Teherkocsin járták körbe az utcákat, a szokott helyeken megállva indulókat játszott
a 12 zenész.
Reggel 8 órakor összegyűltek a rendőrség
előtti parkban a főzőversenyre jelentkezett
csapatok szakácsai, hogy átvegyék a marhahúst a főzéshez. Színes krepp-papírral
feldíszítésre került a májusfa is.
Összesen 22 csapat indult a főzőversenyen,
amelyhez a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott, a Romajális nevű
programmal. A közös helyszínen így több
mint hatszáz adag étel készült, és helyben
fogyasztották a résztvevők.
Kellemes, meleg nyári jó idő volt, ezért sokan kilátogattak a főtérre. Szekeres Ferenc
polgármester köszöntője után megkezdődtek a színpadi programok.

Az ünnepi műsorban csak helyi művészek
vettek részt. Az érdeklődök megtekinthették Mátó Mátyás zenetanár tanítványait
(Szabó Jázmin, Varga Szilárd, Sztáncs Martin, Jani Martin). A hagyományőrző csoportból Csapó Jánosné, Lipták Mihály és
Fekete Antal a Szenesember című jelenetet
adták elő. A Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar dalcsokrokat adott elő. Továbbá láthatták az apátfalvi és magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Folklór Együttesét. Magyarcsanádról is
érkeztek gyermek cigánytáncosok Hajnal
János vezetésével. A táncosok élőzenére

táncoltak mezítláb. Majd a „Jó ebédhez
szóló a nótáról” a Sunset Boulevard Band
gondoskodott.
A gyerekeket ingyenes arcfestés és csillámtetoválás várta, aminek nagy sikere volt. A
műsorokat követően került sor az elkészült
pörköltek értékelésére. A zsűrinek (Sóki
József, Gyenge Attila, Vass Mihály) nehéz
dolga volt az elbírálásban, 22 pörkölt közül
kellett kiválasztani a 4 legfinomabbat. I. helyezett: Román Nemzetiségi Önkormányzat, II. helyezett: Beke Lovas Szálló, Simon
László, III. helyezett: Kölykök csapata, Németh László, különdíj: Tóth Tamás.

Pedagógusnap
A pedagógusnap alkalmából őszinte érdekében végzett áldozatos munkáját. mai munkájukhoz sok sikert kívánunk
tisztelettel köszöntjük az óvoda és is- A közelgő nyári szünetre jó pihenést, mindenkinek!
kola dolgozóit és köszönjük áldozatos feltöltődést, a következő tanévre szakSzekeres Ferenc polgármester
munkájukat. Hálásak vagyunk, hogy
nap mint nap féltő okos szóval, de
ha kell, segítő szigorral bővítik gyermekeink ismereteit, adnak nekik biztos tudást és tartást az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz. Az
Önök munkája nagyon értékes egész
közösségünk számára. Úgy gondolom,
hogy ebben a tanévben is mindenki
erőn felül teljesített. Nagyon szépen
köszönöm minden pedagógusnak az
áldozatos munkáját. A tanév végeztével még egyszer szeretném megköszönni valamennyi pedagógusnak és
az oktatás-nevelésben dolgozó valamennyi munkatársnak, gyermekeink
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Május elsején egész napos majálissal ünnepelt közel 600 lakos a rendőrség melletti füves területen. A nap fénypontja a
délelőtti műsor volt, majd a főzőverseny
értékelése következett. A jelentkező csoportoknak az önkormányzat által biztosított marhahúsból pörköltet kellett
főzniük.
 Május 3-án több programunk is volt:
a picurkáknak Babusgató, az óvoda dolgozóinak munkaértekezlet és kitelepüléses véradást is tartottak a nagyteremben.
Az önkormányzat üdítőt és sört ajánlott
fel a véradóknak, mi pátfolvai kőttest sütöttünk. A legközelebbi júliusi véradáson az önkormányzat ajándéka 250 dkgos őrölt kávécsomag lesz, mi kőttessel
készülünk.
 Május 4-én Tóth Péter Lóránt versvándor két előadását tekinthették meg az
érdeklődők. 10 órakor Szent Lászlóról, 12
órakor Radnóti Miklós utolsó útjáról hallhattunk. Az általános iskola teljes felső
tagozata részt vett a verses előadásokon.
Ezenkívül lakossági érdeklődők is voltak,
valamint a makói Almási és Bartók Iskolákból három osztály kerékpárral jött ki
erre a programra.
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babakocsiban anyukájukkal érkeztek. A
műsorban sok móka, dalok, mozgás, szappanbuborékok, és hab is szerepet kapott. A
gyerekek ajándékul labdákat és léggömbö 11-én vásár volt az előtérben, délután ket kaptak. Délután a Bökény Népe Egyea horgoló csoport, a meridián torna és a sület íjászharcot és Mi fán terem? címmel
pávakör tartott foglalkozást.
történelmi vetélkedőt tartott a felsős diákok számára a rendőrség mellett. A harcba
 Péntek 13-án Rendvédelmi napon ve- a pedagógusok is beszálltak, s szerepet kahettek részt az apátfalvi óvodás gyerme- pott az ügyesség, gyorsaság, taktika.
kek a faluház előtt. Bemutatót tartottak a
rendőrség és a katasztrófavédelem mun-  27-én a gyereknapi programok részekatársai. Délután volt az első kirándulá- ként színes ugrálóvárak várták a gyerekesa az újonnan alakult túrázó csoportnak. ket 10 órától 17 óráig. Délelőtt közösen
Megtekintették az Egressy kúriát, majd jöttek az óvodások, az alsósok míg délután
Magyarcsanád végéig tekertek ki és a köz- a szülőkkel vagy önállóan is. Jókedvűen,
úti rombolt híd érintésével tértek vissza. boldogan szaladoztak, visongtak, csúsz18-an vettek részt a túrán.
tak-másztak a gyerekek. A faluház munkatársai arcfestéssel és csillámtetkóval tet 14-én lakodalom volt a faluházban.
ték színesebbé a napot.
 A mozgáskorlátozott csoport soron
következő gyűlése május 10-re esett.

 19-én helyet adtuk
mentorprogramnak.

az

iskolai

 21-én ismét lakodalomra adtuk ki a
faluházat.

 23-án tartottuk a megbeszélést polgármester úrral és a nyári táborok vezetőivel.
Átbeszéltük és beosztottuk a nyarat, így
szinte minden héten lesz valamilyen tábor
 Május 6-án megalakult a faluház Tú- a falu gyermekeinek.
rázó csoportja, megbeszélést tartottunk
az elkövetkező tervekről. A csoport tag-  25-én a Makói Alapfokú Művészeti
jainak célja, hogy megismerjük falunk Oktatási Intézmény által, a helyi iskolában
30 km-es környezetében levő értéke- zenét tanuló gyerekek vizsgaelőadása volt.
ket, érdekességeket, kerékpárral, gyalog, Felléptek versmondók és hangszeres zenét
autóbusszal.
tanuló diákok is kb. 40-en. (hegedű, furulya, fuvola, trombita, bariton). Este lovas
 Május 7-én a Hagyományőrző csopor- napi megbeszélést tartottunk.
tok találkozója volt a faluházban. Tizenegy
fellépő csoport mutatta meg tehetségét a  26-án gyermeknap alkalmából a Felnézők nagy örömére. A közel 3 órás mű- nőni Tilos! együttes zenés interaktív elősorban volt színdarab, néptánc, ének, cite- adására vártuk először az ovisokat, majd
ra és népi játék is. A 150 fellépőt vacsorá- az alsós diákokat a faluházba. A rendezval vendégelte meg az önkormányzat.
vény nyitott volt a legkisebbeknek, akik

 27-28-án szűrőbusz várta a hölgyeket
a sportcsarnoknál, az emlőrák elleni kampány keretében,
 A 28-án tapasztalt zord időjárás miatt
sajnos elmaradt a tavaszi túra az ösvényen.
 29-én délután szép műsorral és koszorúzással emlékeztünk meg az apátfalvi
hősökről a Szoborkertben és a temetőben.
Május utolsó vasárnapja a magyar hősök
emlékünnepe. Négy helyen emlékeztünk
meg azokról a civilekről és katonákról,
akik életüket áldozták a hazáért. Az ünnepség szónoka Nándori Gábor volt. Fellépett: Tariné Tóth Hajnalka, Antal Tamás,
Fazekas Andrea és Nándori Mária.
 31-én megbeszélés volt a faluházban, a
következő hónapban tartandó húsgalamb
tenyésztő képzés kapcsán.
Folytatódik a nagysikerű „könyvmentő akciónk”, melynek keretében a lakosok felajánlják megunt, vagy már feleslegessé vált

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2022. június

17

könyveiket. Mi a könyvtárban válogatjuk, csoportosítjuk. Egy
része a könyvtár állományát gyarapítja, más részét Facebookon
meghirdetjük, mindenki érdeklődési körének megfelelő könyveket vihet haza ingyen. A faluház nyitvatartási idejében egész
nyáron lehet jönni, az előterében lévő könyveket válogatni, vinni belőlük.

Közelgő programok:
2022. 06. 14. Mozgáskorlátozottak összejövetele
2022. 06. 17. Kerékpártúra a Kun kereszthez, 17 óra
kor gyülekező a Faluháznál
2022. 06. 21. Iskolai tanévzáró
2022. 06. 23. Apátfalvi hősök napja
2022. 06. 24. Szent Iván éji tűzugrás
2022. 06. 25. Népzenei találkozó
2022. 07. 01. Szalonnasütés a Faluház udvarán 18 óra
2022. 07. 08. Kerékpáros túra Nagylakra, Gombolyagmúzeum, templom, polgármesteri hivatal, Dózsa szobor, Nagylaki kendergyár

SZALONNASÜTÉS
2022. július 1. péntek 18 órakor hangulatos
nyáresti sütögetésre várunk mindenkit!
Helyszín: Faluház hátsó udvara
Az önkormányzat kenyeret, ásványvizet, tűzifát
és nyársat biztosít.
Sütnivalót mindenki hozzon magával!
A részvétel ingyenes!

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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Újjászületés 5.4
A háború szakadatlanul folyik.
Az értelmetlen, kapkodó – vagy éppen áruló nagyhatalmi intézkedések a
harctéri cselekmények súlyát és erejét
ugyan nem csökkentették, de legalább a
gazdaság bizonytalanságát, az egyszerű
emberek tehertételeit jelentősen növelték. Infláció, recesszió, hiány. Ezekkel kell
farkasszemet néznünk, ezeket kényszerítik ránk. Az egyesült államok, legyenek
Amerikában vagy Európában, lassan kimutatják foguk fehérjét. Vicsorogva.
Folyik a legújabbkori gyarmatosítás.
Az Unióba lépett kis államok nemzeti
szuverenitásának eltörlése egy nagy, értelmezhetetlen massza fétisének szolgálatában. A vétójog eltörléséről szóló
ábrándozások semmi mást nem szolgálnak, csak a kis nemzetek önállóságának
megszüntetését. Ebben a nagy nemzetközösségben az érdeksérelem elleni harchoz semmi más fegyverünk nincs, csak a
vétó. Ha az megszűnik, mások akaratának
csendes, cselekvőképtelen kiszolgálóivá
válunk.
Az egykori rabszolgatartók támadásban vannak. Felmenőik bűnei miatt politikai divatot teremtettek a térdeplésből
(természetesen nem Isten előtt), de két
térdre esés között szorgalmasan rontják
a nekik mit sem ártó európai kis nemzetek sorsát. Álságosan, jogállamiságra, demokráciára, jóemberkedésre való hivatkozással. Azt hiszem nem bírják elviselni,
hogy mi, magyarok, még nem rontottuk
el végzetesen és véglegesen a hazánk sorsát, mint ők a sajátjukét.
De el fog jönni az igazság pillanata, amikor az álca lehull, s a vezetésükre
bízott emberek döbbenten állnak majd
szemben a valósággal az eddig festett
káprázat helyén. Ezek az ártó és bántó
támadások sem szólnak másról, mint e
végső momentum elodázásáról. Meg a reményükről, hogy hátha összeomlik addig
Magyarország és a normalitás minden
hordozója – akkor legalább a kontraszt
nem fog látszódni ilyen élesen.
A juttatásainkkal való játszadozásaik,

az embargókkal történő pusztításaik
(melyek csak a célországot nem zavarják)
sokféleképpen értelmezhetőek. Gondolhatnánk, hogy ilyen ostobák. Annyira
belepörögtek a migrációval és a genderrel
kreált álproblémáikba, hogy elveszítették
a valóság-érzéküket. De hihetnénk azt is,
szimplán árulók. Idegen ügynökök, akik
amerikai gazdáik (esetleg az Amerikát is
irányító „Deep State”) érdekeit képviselve, azok utasításait hajtják végre, Európa teljes gazdasági-, politikai-, kulturális
felszámolásáig.
De van egy harmadik, kőkemény, természettudományos magyarázat is arra,
ami most a dekadens nyugaton zajlik.
Egereken végeztek hosszú távú kísérletet az életminőség populációra gyakorolt hatásairól. Ideális klímában, bőséges
táplálék biztosítása mellett az egerek intenzíven szaporodni kezdtek. Létszámuk
egyre nőtt, hiszen mindent megkaptak,
amire szükségük volt, természetes ellenségeik nem érhették el őket. (A macska
ki volt zárva a kísérletből.) Ha jól emlékszem, a hatodik generációnál aztán fejreállt ez az idilli állapot. A rágcsálók nem
kerestek párt maguknak, nem szaporodtak, ellenben agresszívvé váltak, s egymásnak támadtak. Ennél a „békeviselt”
nemzedéknél, utódok híján kipusztult az
egész nemzetség.
A tudósok sem hitték, amit láttak. Megismételték a kísérletet. Centire
ugyanezt az eredményt kapták. Akárhányszor ismételték, annyiszor állt az be.
Ha vetünk egy pillantást a művelt,
jóllakott nyugat történelmére, életszínvonalának alakulására, s azt összevetjük,
mondjuk, a miénkkel, láthatunk paralell
dolgokat az egér-kísérlettel. Nos, ha a
természettudományt nem relativizáljuk,
s az igazságait nem tiltjuk be, nem hallgatjuk el „polkorrekt” alapon, akkor gondolhatjuk, hogy a nagy jólét törvényszerű
degeneratív hatásai tünetesednek a boldogabb múltú országokban. A normális
szaporodás helyett nemváltó műtétek, a
valós problémák megoldásával szemben

az álokoskodások (akár erősen zöld jelmezbe öltöztetve), s a sor végén majd az
elkerülhetetlen pusztulás.
Mi, magyarok, ha megfeszülünk, se tudunk így gondolkodni. Nem (csak) azért,
mert ennyivel okosabbak vagyunk náluk,
hanem azért sem, mert minket a jólét
még nem tett tönkre. Történelmi hagyatékunk az áldozat, a lemondás, a nélkülözés, a fogcsikorgató útkeresés és harc
a puszta megmaradásért. Még nem értünk rá hiábavalóságokkal tölteni a drága
időnket.
Ezzel szemben, ha ők már elérték a lét
végső célját, és pusztulni akarnak, ám tegyék. De minket ne rángassanak bele az
ő privát kollektív öngyilkosságukba. Nekünk még reális, megoldandó feladataink
vannak a teremtett világban.
Egyébként bármilyen hihetetlen is első hallásra, a történelem már produkált
ilyen meghökkentő anomáliákat, mint
amiknek most lehetünk tanúi. Ki gondolná például, hogy Amerika felfedezése
után, amikor mérhetetlen mennyiségben
ömlött az arany Európába, kontinensünk
nem hogy gazdult volna, hanem elszegényedett. A beáramló gazdagság olyan
inflációt generált, a kiáramló munkaerő
pedig akkora áruhiányt okozott, hogy az
infláció az egekbe emelkedett. Mint most
fog, ha észbe nem kapnak a népek, és el
nem zavarják ezt a sok dilettáns majmot
Európa éléről, míg nem késő.
A sátánista ideológia, a pusztulás,
pusztítás démonának megidézése lassan
átszövi a nyugati értékrend minden szegletét. Már nem csak az erre szakosodott
szektában, az erre szakosodott „művészi”
irányzatokban, hanem a politikában és
a közgondolkodásban is megjelenik. Az
utóbbi időben elszaporodott, számos halált okozó lövöldözések, egyéb eszközzel
végrehajtott véletlenszerű, ám nagyszámú gyilkosságok, mind ennek a kiégéses
önpusztításnak a tünetei. Bizonyára ezért
nem akar senki a békéről beszélni a világnak ezen a felén – rajtunk, magyarokon
kívül.
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A közfelfogás kimerül az oroszok, különösen Putyin elnök démonizálásában,
a nekik való károkozás módszertanának
fejlesztésében, bővítésében. A megbékélésre, s az ezt megalapozó megértésre való törekvés szárba sem szökkenhet, mert
aki ezt tenné vagy akár csak mondaná,
azt azonnal „Putyin ügynökének” nyilvánítják. S hogy a démonizálás jól működjön, hazudnak orrba-szájba. Még a háború menetéről, eredményeiről is. Aki a fősodratú médiát nézi, már azt hiheti, hogy
az ukránok Moszkva alatt támadnak.
Pedig a rideg valóság az, hogy a nyugat elkövette a legnagyobb hibát, amit
ilyenkor lehet: lebecsülte az ellenfelet. Az
oroszok pedig tartottak néhány hatásbemutatót, melyből kiderült, olyan fegyvereik vannak, amiről a láthatatlan barátokkal kezelgető, fogalom- és képzavarba
süllyedt, újabban UFO-kat kutató (talán
velük parolázó?) demens amerikai elnök
még nem is hallott. De ez sem tartja vis�sza őket attól, hogy az oroszokhoz közel

élő népeket végzetes ellenségeskedésbe
hajtsa a Medve ellen. Aztán meg csak picsognak, mint az olasz külügyminiszter,
hogy Medvegyev eltakarítandó csürhének titulálja a jelenlegi nyugatot.
Azon kívül, hogy az értelmetlen
fegyverszállításaikkal és szankcióikkal
Moszkvát segítik, még ötleteket is adnak
nekik. Akár a Magyarország elleni, valójában nem is értelmezhető jogállamisági
eljárás ihlethette az Orosz Állami Duma
legújabb stratégiai elgondolását is. Miután Finnország jelezte NATO-csatlakozási szándékát, a Balti-tenger feletti rendelkezés biztosítása érdekében új stratégiai
megoldást kell találnia Moszkvának. Tegnap adták hírül, hogy a Duma szakértői
szerint 1991. szeptember 5-én, amikor a
Balti-államok (Litvánia, Lettország, Észtország) függetlenségét írásba adták, Gorbacsov és társai alkotmányellenesen jártak el. Vagyis az említett három ország
függetlensége jogalap nélkül való.
Na, kedves Európa!
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Ez lesz a jogállamisági eljárás a pofátokba, nem, amit ti majmoltok ellenünk!
Csak adalékként írom le, hogy a Yandex, az orosz tartalomszolgáltató (navigációs területen is) mostantól nem
tünteti fel az országhatárokat. Helyette
a természetes objektumokra helyezi a
hangsúlyt. Mond ez valakinek valamit a
gender-őrület ködén át?
Most olvasom, hogy a német válogatott nem fog térdelni a Puskás-Arénában,
a magyarok elleni mérkőzésen.
Hát, én nagyon remélem, hogy a meccs
végére pedig térdelni fognak!
Ugyanakkor örülök annak, hogy a
„Zórbándiktatúra” hazájában, Magyarországon, férfiként, felnőttként mer kiállni
az a német nemzeti tizenegy, mely legutóbb női mezben lépett pályára, mert az
olyan cukinak tűnt.
Hát csak hajrá, Magyarország!
-kucsora-

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját az

APÁTFALVI HŐSÖK NAPJA
az 1919-es román vérengzés áldozatainak tiszteletére
tartandó megemlékezésre

2022. június 23-án csütörtökön
17 órakor a Szoborkertben.
PROGRAM:
Himnusz
Köszöntő: Antal Sarolta
települési képviselő
Ünnepi műsor és megemlékezés
Koszorúzás
Szózat

Apátfalva Község Önkormányzata
és a 40 éves jubileumát ünneplő
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
szeretettel várja az érdeklődőket a
2022. június 25-én szombaton 15 órakor tartandó
Népzenei Találkozóra
A rendezvény helyszíne: Faluház
(Apátfalva, Templom u. 57.)
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Fél évszázad az apátfalvi sport
szolgálatában

5. A nagy fejlesztések évei

Fullasztó meleg, vibráló, vihar előtti fojtottság, komoran úszó felhők teszik nyomottá a délutánt, amikor Sóki Józseffel
(Szultánnal) leülünk, hogy átbeszéljük az
ASC történetének legutóbbi, 7-8 éves időszakát. Még nem tudjuk, hogy Budapestre
milyen ítéletidő fog rászakadni, ahogyan
azt sem, hogy milyen szerencse ér minket
azzal, hogy itt nem fog pusztítani az ég haragja. Szultán maga elé veszi tabletjét, fellapozza képeit, eltűnődve mosolyog, majd
belevág a történetbe.
- Tudod, akkor, 2014-ben, olyan új SCvezetés állt össze, melyben szinte minden
tag érintett volt saját gyermeke okán a
klub működtetésében. Lúczó Csaba, Mátó
Lajos, Tari Norbi, Dömötör Árpi, BaloghVígh Laci, Borbély Árpi srácai itt rúgták a
labdát. Egyértelmű volt, hogy az utánpótlás nevelése kiemelt szempontot képviselt
az ügyek menetében.
Volt, aki attól félt, hogy a vezetőségi tagok
figyelme, feladat-ellátása csökkeni fog, ha
gyermekük már nem, vagy nem itt játszik.
Ez azonban, szerencsére, nem következett
be.
Talán említettem már, hogy ebben az évben érkezett hozzánk szakmai vezetőnek
Majó Ádám. Edzői feladatainak ellátásán
túl nagyon sokat segített az adminisztráció megfelelő kiépítésében és alkalmazásában is. Az a helyzet, hogy ha belelépsz egy
állam által támogatott rendszerbe – ami
a focinál a TAO rendszere – sokkal szigorúbb elszámolási, számadási kötelmeid
vannak, mintha csak a „magad szakállára” igazgatnád az egyesületet. Ezeknek a
hatósági elvárásoknak meg kell felelni, ha
talpon akarsz maradni. Ennek megvalósításához alapos ismeretekre és megfelelő
elhívatottságra van szükség.
Az utánpótlás nevelésére irányuló munka
eredményes volt. Hamarosan minden korosztályban feltöltődött a létszám, rengeteg
fiatal sportolót igazolhattunk le. A ver-

senyszerű teremfoci is beindult. A sportolói létszám növekedésében az is szerepet
játszott, hogy a vidékről érkező edzők játékosokat is hoztak magukkal. Akik ragaszkodtak edzőjük személyéhez, jöttek vele
Apátfalvára játszani. Emlékezetem szerint
2016-ra értük el e tekintetben a maximumot: 128 igazolt játékosunk volt összesen.
A 2014-es helyhatósági választást Szekeres Ferenc nyerte meg, ő lett falunk új
polgármestere. Ahogyan korábban már
mondtam, minden vezető másképpen viszonyult a futball kérdéséhez, egyéni érdeklődése szerint köteleződött el a helyi
csapat iránt. Új polgármesterünk szereti a
futballt, és úgy általában véve a sportot. A
kampányban tett egyik kardinális választási ígérete éppen a sportcsarnok megépítésére vonatkozott.
A győzelem után, a tisztség elnyerését követően neki kellett állnia az ígéret megvalósításának. A pályázati feltételek szerint
azonban az önkormányzat nem lehetett
beruházó. Az SC viszont igen. Így született
meg a döntés, hogy az egyesület pályázik
az apátfalvi sportcsarnok megvalósítására.
A pályázatunk nyert, neki lehetett állni a
megvalósításnak. A kivitelezés kapcsán
ránk háruló ellenőrzési és pénzügyi feladatok újabb hatalmas adminisztratív tehertételt jelentettek, de álltuk a sarat.
A csarnok elkészült, s igen impozáns képet mutat. Akik eddig vidékről itt jártak,

mind elismerésüket fejezték ki. Egy kicsit
talán irigykedtek is, hogy nekünk ilyenünk van – de jó sportemberhez méltóan
ezt nem mutatták ki. A történethez az is
hozzátartozik, hogy a létesítmény nem
kézilabda, hanem teremfoci méretezéssel, azaz húszszor negyvenes játéktérrel
készült el. Amikor megépült, a megyében
sem volt sok ekkora fedettpályás aréna.
2016 tavaszán, egy bajnoki mérkőzésen
Apátfalván járt Nógrádi Tibor, a megyei
labdarúgó szövetség elnöke. Az akkori
lelátóként használt földkupac tetején elhelyezett padokon ültünk, s beszélgettünk.
Felvetettem neki, hogy a pályánk nagyon
el van használva már, fel kellene egy kicsit
újítani. De, ahogy Garas és Kern énekelte:
„egyedül nem megy”.
Csak, hogy szemléltessem a helyzetet: a
pálya akkori legutolsó feljavítását iszappal hajtottuk végre, amit a közmunkások
talicskáztak szét a játéktéren. Kénytelenek
voltunk ezt tenni, mert nagyon hepehupás volt már a felszíne: a víz is a labda is
megállt a mélyebb kátyúkban. Igaz, az
iszapolás után úgy nézett ki a pálya, mint
egy strand, vagy egy homokozó az óriások
gyerekei számára – de jó két hónap múlva, intenzív locsolások után, a fű áttört az
iszapon. Szépnek szép volt, de málladozott
a játékosok lába alatt.
Nógrádi elnök úr megígérte, hogy a szövetség segíteni fog. Arra kért, hogy kezd-
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jük el tervezni az új „stadiont”. Azt mondta, merjünk nagyot álmodni.
Nem kellett kétszer mondania. Mindig
is álmodtam arról, hogy milyen jó lenne
egy edzőpálya. Meg tudnánk óvni vele a
meccspályánk állapotát. Mindjárt másnap fogtam hát magam és az ötméteres
mérőszalagot, s nekiálltam lemérni a telket hosszába is, keresztbe is. Az eredmény
úgy mutatta, hogy be fog férni a két pálya.
Kicsivel később a földmérők is elvégezték
a maguk dolgát, kijelölték a telekhatárokat.
Vígan befért a két pálya a portára.
Automata öntöző berendezések locsolják a
füvet 54 szórófejjel (30+24 a két pályán),
az edzőpályának világítása van. Erre azért
volt szükség, mert a kora tavaszi és késő
őszi időszakban, a korai sötétedés miatt,
mindig gondot jelentett az edzések megtartása. Akik munkából jönnek edzésre,
ilyenkor már szürkületben érnek oda, így
nem sok értelme van a tréningnek. Hallot-

de nem vállalták a magasabb osztályban szereplést, mert bajnokként akartak feljutni. A
2019-2020-as szezonban elérték ezt az eredményt. Emellett az U-17 utánpótlás-bajnokságban is az élen végeztek. Külön figyelemre
méltó a teremfoci csapatunk szereplése. Ők
ekkor megnyerték az NB III-as bajnokságot. Az NB II-ben való szereplést nem tud-

tam, vannak gépjárművezetők, akiket zavar a világítás működése. Mondják, hogy
nagyon kilátszik a 43-as útra. Két héttel
ezelőtt a szakcéggel átállíttattuk, lefelé
buktattattuk az armatúrákat. Most már
olyan szögben néznek le a pályára, amilyenben csak lehetséges. A magam részéről türelmet kérek mindenkitől arra a heti két-három alkalomra, amikor csak így
tudjuk megoldani az edzésmunkát.
A sportcsarnok 2017-ben, az új pályák pedig 2019-ben kerültek átadásra, felavatásra.
Csapatainknak akkor szárnyat adott ez a fejlődés. A 2018-2019-es bajnokságban a felnőtt labdarúgóink feljutó helyen végeztek,

tuk vállalni. Az utaztatás, az ellátmány, és az
összes többi, nagy utazási távolságok miatt
fellépő járulékos költségek ugyanis 20 millió
forint körüli tehertételt jelentenének, amire
nincs fedezet. A teremfoci nem kap ilyen intenzitású állami támogatást, s – a közhiedelemmel ellentétben – ilyen mértékű gazdasági támogatónk nincs és nem is volt. Pedig
kár érte. Községünk presztízsét mindenképpen emelné, ha a Nemzeti Bajnokság második vonalában szerepelhetnénk valamilyen
sportágban.
Sokakban felvetődik a kérdés, hogy miként omolhatott össze egyetlen szezon
alatt a csapat.
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A választ nagyon nehéz erre megadni.
Emberek csoportjában, emberek között
sok minden megtörténhet, amiben nem
kell, nem is lehet logikát keresni. Érzések,
hangulatok döntenek sokszor a közösséget érintő kérdésekben. Egy dolog biztos:
a felnőtt csapat tagjai tulajdonképpen eligazoltak máshová. Kénytelenek voltunk
gyakorlatilag – régi szóhasználattal élve
– az ifistákkal kiállni egy erős mezőnyben.
De kiálltunk, s a fiúk ezzel megmentették
az SC-t a diszkvalifikálástól. Nem minősítettek le, nem zártak ki minket a TAO
rendszeréből. A következő két-három év a
csapatépítés éve lesz. Új alapokon kell ütőképessé varázsolni a teamet.
A magam részéről köszönöm a lehetőséget,
hogy ennyi időn át szolgálhattam szülőfalum sportéletét. Köszönöm azt a rengeteg
segítséget, amit a futballt szerető, önzetlen
apátfalviaktól kaptam, kaptunk az idők
során. Külön hálás vagyok életem párjának, hogy 26 éven át tűrte, sőt támogatta
a sporttal kapcsolatos feladataim teljesítését. Nagyon sok közös hétvégi ebédünk
maradt el ez okból, amit ugye pótolni nem
lehet. Ha valakit megbántottam volna menet közben, tőle bocsánatot kérek. Nem
személyes volt a dolog, csak hát, a nagy
igyekezetben az ember olykor „benéz”
dolgokat…
A tisztségviseléstől korom és egészségem okán visszavonultam. De a pálya, a
csapat szívügyem maradt. Ha szükségetek van az „Öreg” rutinjára, tudjátok, hol
találtok…
-Kucsora-
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APÁTFALVA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT APÁTFALVA KÖZSÉG
PAICTERÉNEK KIALAKÍTÁSA
Apátfalva Község Önkormányzata TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 p. Apátfalva Község piacterének kialakítása c. hatályos támogatás 25.018.440 forint, többlettámogatás 24.341.439 forint. Rendelkezésre álló keretösszeg: 49.359.879 forint.

A pályázat célja a gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási színt növeléséhez szükséges helyi
feltételek biztosítása, a település népességmegtartó erejének növelése, valamint a vállalkozásbarát településhez szükséges helyi infrastrukturális feltételek megteremtése. A tervezett piac
az Apátfalva, Kossuth Lajos utca 63. szám alatti ingatlanon valósult meg. A telek nagysága
1091 m², a piactér alapterülete 104,67 m². A kialakított piac lehetővé teszi a projekt fő céljának a megvalósítását, a helyi termelők számára egy értékesítési pont kialakításához szükséges
infrastruktúra biztosítását. A piactéren 7 db asztal került kihelyezésre, melyek rögzítettek lettek. Megépítésre került egy ajándéküzlet-helyiség, melyben helyi kézműves termékeket lehet
majd vásárolni. Az épületben kialakításra került a közösségi WC és mosdó helyiség is. Az
épület teljes körűen akadálymentes lett. A piac üzemeltetése során a helyi termelők és a helyi termékek kerültek előtérbe, ezzel is elősegítve a település gazdaságának élénkítését és a
lakosság helyben tartását. A projekt megvalósításával 30 helyi vállalkozó bevonását vállalja
az önkormányzat, melyek közvetve részesülhetnek a támogatásból. A fejlesztések által javult
a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve
munkahelyek teremtését eredményezheti, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. Egyre fontosabb az élelmiszerek eredete, így a termelőkkel kialakított személyes kapcsolat. A helyi és termelői piacoknak gazdasági hatásuk mellett társadalomformáló, ökológiai
és etikai jelentősége is van.
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2022. 06. 24. péntek

17:30 Kézműves foglalkozás a Bökény
Népe Egyesülettel
18:30 Táncház Csenteri Andreával
19:30 Uzsonna – perec, alma
20:00 Tűzugrás
Helyszín: Faluház előtti tér
A tüzet mi biztosítjuk,
az ugráshoz a bátorságot
mindenki hozza
magával!
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Kedves Olvasó!
Hadd kukucskáljon ki minden új virág a
napfényre, hogy a mennyek világosságában fürdőző angyalokra emlékeztessen
minket. Mi pedig fejünket hátrahajtva fürösszük arcunkat a napfényben, becsüljük
meg önmagunkat, és élvezzük a fényűzést,
amelyet az angyalok biztosítanak.
Elérkeztünk a csodálatos nyári időszakhoz. Az év szent eseményeit követve láthatjuk, hogyan épül fel az üdvösségtörténet. Az Atya elküldte egyszülött fiát a földre, aki földi küldetését teljesítve visszatért
a mennybe. Az apostolok a tanítás három
éve alatt olyan sok élményt és tanítást kaptak, hogy elérkezett az idő, hogy elinduljanak a tanítás útján. Együtt vannak még
Jeruzsálemben, amikor az Atya elküldi a
Szentlelket, hogy megerősítést kapjanak. A
Szentlélek tüze költözik szívükbe, lelkükbe
és Péter pünkösdi beszéde kifejezi, hogy
készek a hithirdetésre (Ap.csel. 2,14-41.)
Az Atya-Fiú-Szentlélek a Szentháromságban hozza létre egységét, és ebben a
csodálatos egységen keresztül fejti ki misztikus erejét és segítségét az egyházban.
Szentháromság vasárnapján ezt a szeretet által létrehozott egységet ünnepeljük és
háláljuk meg, hogy segítségünkre van földi utunkon. Ezt a csodálatos egységet csak
az isteni gondviselő szeretet alkothatta
meg. Keresztvetéskor milyen csodálatosan
fejeződik ki az egység.
Az egység ott létezik, ahol jelen van a
szeretet és tudjuk az Atya gondviselő szeretete surgárzik ebből az egységből.
Páduai Szent Antalt már halála idején is
„a szent” néven siratta Pádua városa. XIII.
Leó pápa megállapította róla, hogy a világ
szentje. Hatalmas csodatevő és a szegények támasza.
A mi kis templomunkban is van szobra,
és sokan kérték, hogy ügyes-bajos dolgukban közbenjárásával segítsen! Megszámlálhatatlan szegény hálálkodik, hogy Szent
Antal kenyeréből nekik is jut betevő falat.
Az a kor, amikor élt, a szociális jellegű
eretnekség kora volt, amelynek elsősorban
a nagy társadalmi egyenlőtlenség volt az
oka. 700 évvel ezelőtt ez volt egy fő prob-

léma. Bizony a kérdés ma is aktuális. Letudunk hajolni szegény embertásainkhoz és
egy Szent Antal kenyeret nyújtunk feléjük?
Legyen az élelem, mosoly, szeretet vagy
éppen olyan gesztus, amire nagyon nagy
szüksége van, hogy enyhüljenek fájdalmai.
A gazdagságról az volt a véleménye, hogy
„tövis az, amely szúr, s a tulajdonos vérét
szívja.”

vizet Jézus fejére önti a Szentlélek kegyelme által az Atya kinyilatkoztatását halljuk.
Szent László királyunk ünnepén gondoljunk arra, hogy az ország első embere
olyan példával járt elő, hogy tisztelete és
példája határainkon túlmutatott. Az Árpádházi szentjeink közül a legnagyobb
tisztelet övezte hosszú időn át.
A történelem hosszú viharai után Naprágyi Dömötör gyulafehérvári püspök
vitte Szent László hermáját Győrbe és
a székesegyháznak ajándékozta. A herma középkori művészetünk kiemelkedő
remekműve.
Szent Péter és Pál apostolok
Olvassuk el (Lk 22,54-62) és (Ju 21,1517) evangéliumi részét.
Milyen csodálatos Jézus és Péter kapcsolata. Háromszor tagadja meg az Urat
és nagyon fájt ez a tagadás és fájt a három
egyszerű kérdés. A végkifejlet „Legeltesd
juhaimat”. és Péterre, a sziklára bízza az
egyházat.
Pál az életének első szakaszában keresztényüldöző Saulként él. Ott van István
megkövezésénél, de el kellett indulnia a
damaszkuszi úton, hogy Krisztus legnagyobb követője legyen. Mekkora bizalommal van az Isten az ember irányában!
Június vége az aratás kezdete, az egyik
legnagyobb mezőgazdasági munka. A termés betakarítása biztosítja azt, hogy minden ember asztalán legyen kenyér!
Gondoljuk át, hogy ebben a bonyolult
világhelyzetben mennyire felértékelődött
a mindennapi kenyér.
„Mindennapi kenyerünket ad me nekünk
ma.” – így imádkozzuk a Miatyánkban és
tegyük gyakran!
„Angyal barátom, taníts me a
jótkonyságra.
Ébreszd fel szívemben a vágyat, mely
arra sarkall,
hogy adjak, és mutasd meg, micsoda
öröm mások szolgálata.”

Az Isten Tízparancsában a harmadik:
Az Úr napját szenteld meg!
Parancsról beszélünk, de ez isteni kérés
és nekünk nagy szeretettel igyekeznünk
kell a kérés teljesítésére.
Sajnos elhanyagoljuk az Úr napjának
megszentelését, mert elfoglalt, rohanó világunkban nincs időnk az Urat meglátogatni otthonában.
Úrnapja a katolikus egyházban az Oltáriszentségnek, Krisztus szent testének és
vérének ünnepe. Az Oltáriszentség színe
alatt Krisztus kilép közénk, hogy meghívását az Ő szent otthonában újra és újra
elismételje és megerősítse.
Ne utasítsuk vissza ezt a meghívást,
hiszen a baráti és családi meghívásokat
is elfogadjuk. Jézus a mi barátunk és mi
Krisztus nagy családjához tartozunk az
Egyházban.
Keresztelő Szent János születésének ün- Szép nyarat kívánok olvasóimnak!
nepén godnoljunk arra, hogy János Jézus
előhírnöke és a Jordánban, amikor János a
dr. Langó Julianna
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Július 9.: Cserkeszőlői fürdőzés
3500 Ft/fő +belépő
Július 30.: Soltvadkert (Vadkerti-tó)
4000 Ft/fő +belépő
Szeptember 10.: Déva és Vajdahunyad
vára 7000 Ft/fő
Október 7-8-9: Krakkó, Wadovice,
Auschwitz 55.000 Ft/fő

Az út tartalma:
◊ Az ár tartalmazza a reggelit, idegenvezetést és az
utazási költséget.
◊ Selmec vár
◊ Krakkó városnézés idegenvezetéssel
◊ Wadovice II. János Pál pápa szülővárosa és szülőháza
◊ Auschwitz koncentrációs táborok
◊ Kassa városa
Ebédelni és vacsorázni lesz lehetőség, melyet a helyszínen
mindenki maga fizet.

(Részletekben is lehet fizetni!)

Október 22.: Nagyszalonta és
Nagyvárad 5000 Ft/fő

Az egynapos kirándulások csak az utazás költségét fedezik. A belépőt mindenki a
helyszínen fizeti és az étkezésről saját maga gondoskodik.
Apátfalvi Faluház – Templom utca 57.
Érdeklődni lehet Kiszely Jánosnénál, Bíró Ritánál és Veréb Dávidnál. Tel.:06-20/396-5385
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Együttműködés
Pécska Város Önkormányzatával
Apátfalva Község Román Nemzetiségi
Önkormányzata, jó kapcsolatot ápol Pécska Város Önkormányzatával. Antal Péter
polgármester úr már több Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett eseményen is részt vett, illetve a Pécskáról érkező tánccsoportok tették színvonalasabbá a
rendezvényeinket.
Füvesiné Varga Anikó
elnök

Viráglopások a
temetőben
Több lakossági bejelentés érkezett az Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy az Apátfalvi Római Katolikus Temetőben a szeretteik sírjáról eltulajdonítja valaki, vagy valakik az oda
helyezett virágot.
Arra kérjük a lakosságot, hogy a lopással kapcsolatos észrevételeiket, a vagyonbiztonság megtartásával
kapcsolatos javaslataikat a tulajdonos és üzemeltető
Apátfalvi Római Katolikus Plébánián is szíveskedjenek megtenni.
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Tisztelt Lakosok!
Az előző évekhez hasonlóan Apátfalva Község Önkormányzata
lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervez a településen.
Időpontja: 2022. június 20 –június 24-ig.
Munkanapokon 6.30-tól 13.30-ig lehet az elektronikai hulladékot a Kossuth utca 94. szám
(volt TSZ székház) hátsó udvarába szállítani.

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

Kerékpáros túra Nagylakra
2022. július 8. péntek
Indulás: reggel 8 óra

A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708
(Dr. Végh Imre)

Kerékpáros túránk alkalmával meglátogatjuk Nagylakon a
Gombolyagmúzeumot, a templomot, a polgármesteri hivatalt,
a Dózsa szobrot, a nagylaki kendergyárat.

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051

Érdeklődni a Faluházban vagy a 62/260-126-os telefonszámon.

Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312
(Dr. Tóth Gábor)

Várunk mindenkit szeretettel!

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

LAKOSSÁGI HIBAB EJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
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Nyári Táborok 2022.

Kaland tábor

Sport tábor

Kalandokkal teli tábor várja a
gyerekeket!

8-15 óráig szeretettel várja
Ildi és Adri a sportolni
szerető gyerekeket!
Helyszín: Sportcsarnok

Helyszín: Szociális
Alapszolgáltatás Központ
Időpont: 2022.07.04.-08.

Időpont: 2022.07.11.-15.

Időutazó tábor
Építsük meg közös
időgépünk, és járjuk be vele a
világ különböző korszakait!
Helyszín: Faluház
Időpont: 2022.07.25.-29.

Jelentkezés: Bárnainé Restás
Adrienn, Varga-Jani Ildikó
30/527-7902

Jelentkezés: Fazekas Andrea
70/663-7858

Kismesterségek tábora

Sütünk, főzünk tábor

"A gyerekek azért látják a
varázslatot, mert keresik"

Nemezelés, kosárfonás,
szövés, tojásfestés.

Készítsük el együtt
nagyanyáink süteményeit,
hozzuk vissza a régi ízeket.

Helyszín: Szigetház

Helyszín: Faluház

Helyszín: Faluház

Időpont: 2022.08.01.-05.

Időpont: 2022.08.08.-12.

Időpont: 2022.08.15.-19.

Jelentkezés: Sókiné Törös
Éva 20/318-0885

Jelentkezés: Vargáné
Nagyfalusi Ilona 62/260-126

Jelentkezés: Vargáné
Nagyfalusi Ilona 62/260-126

Jelentkezés: Gönczy Gábor
20/801-5080

Challenge tábor

A gyerekeknek a tízórait és az uzsonnát otthonról kell hozni, az ebédet 3.005 Ft/hét/gyermek térítési díj
ellenében az Önkormányzat biztosítja. Azok a gyerekek, akik jogosultak a szünidei étkeztetésre
jelentkezéskor kérjük jelezzék, mert számukra biztosított az ingyenes ebéd.
Jelentkezési határidő a táborokba legkésőbb a tábor megkezdése előtt 7 nappal (az ebéd megrendelés miatt).

Megvalósító szervezet: Apátfalva Község Önkormányzata

