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Aranyosi Ervin: Hála az Anyáknak
Legyen ez a szép nap az örök hála napja,
hiszen minden gyermek az életét kapja,
s rajta keresztül egy csodás, új világot.
Legyen minden anya ezért szívből áldott!

Ám Ő nem csak kapu erre a világra,
nem csak ezért méltó egy csokor virágra.
Mert a feladata csak akkor kezdődik,
mikor a gyermeke élni készülődik.

Együtt születnek meg, anya és a gyermek,
innen a szíveik egymásra figyelnek,
ezüstös selyemszál köti össze őket,
közösen érzőket, együtt lélegzőket.

Minden édesanya, csak táplálna, adna,
és ha megtehetné, csak anya maradna.
Fészkét kibélelve óvná csemetéjét,
tanítva a világ jobbító meséjét.

A szívében csupán a szeretet élne,
tigrisként harcolna, csakis érte félne.
Életét oda adná, hogy mentse porontyát,
s levenné válláról a világnak gondját.

Hát köszöntsük szépen az édesanyákat,
öleljük magunkhoz, hisz miattunk fáradt.
Simítsuk meg arcát sok-sok szeretettel,
csak általuk válhat emberré az ember.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat!

 

MMeegghhíívvóó  
2022. június 3. (péntek) 17.00 

Apátfalva Község Önkormányzata koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tart a nemzeti összetartozás napja alkalmából. 

HELYSZÍN: Szoborkert 

PROGRAM: 

Himnusz 

Köszöntő: Kiszely Jánosné alpolgármester asszony 

Székely Himnusz 

Ünnepi műsor: 
Bökény Népe Egyesület és barátaik megemlékező műsora 

Koszorúzás 

Szózat 
 Mindenkit szeretettel várunk! 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2022. április 4-én 
rendkívüli ülést tartott

 � Az ülésen a képviselő-testület a TOP-
2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszámú „Bel-
területi csapadék- és belvízelvezetés Apát-
falva településen II.” című pályázat kapcsán 
építési munkákra vonatkozó közbeszerzé-
si eljárás vonatkozásában közbenső dön-
tést hozott.

A képviselő-testület 2022. április 28-án 
tartotta soros ülését

 � A képviselő-testület elfogadta „Be-
számoló az adóhatóság munkájáról, 
2021. évi adóbevétel alakulásáról” szóló 
előterjesztést.

 � Megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2021. évi gyermekvédelmi mun-
kájának átfogó értékelését.

 � Módosította a településkép védelmé-
ről szóló 8/2018.(III.29.) önkormányzati 
rendeletét.

 � Megalkotta a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló rendeletét és 
egyidejűleg hatályát vesztette a helyi köz-
művelődési feladatok ellátásáról szóló 
7/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelet.

 � A képviselő-testület elfogadta az Apát-
falvi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 
évi költségvetésének I. módosítását.

 � A testület elfogadta Apátfalva Község 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésé-
ről szóló 1/2022.(II.15.) Ör. I. módosító 
javaslatát.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda és 
Bölcsőde által biztosított gyermek és fel-
nőtt étkeztetés térítési díjait, valamint a 
rezsiköltséget.

 � Elfogadta a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló rendelet módosítását 
– a gyermekétkeztetés intézményi téríté-
si díjainak megállapítását 2022. május 1. 
napjától.

 � Döntött arról, hogy az Apátfalvi Bí-
bic Óvoda és Bölcsőde intézményében 
a 2022/2023-as nevelési évtől a 6. óvodai 
csoportot elindítja.

 � A képviselő-testület a TOP Plusz 
1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fej-
lesztése” pályázati felhívásra pályázat be-
nyújtásáról döntött. A pályázat keretén 
belül az alábbi utcák útfelújítását tervezi: 
Szegfű, Kereszt, Táncsics, Szellő, Kisköz, 
Kölcsey és Rózsa utca.

 � A képviselő-testület jóváhagyta és 100%-
ban, önerőként biztosítja a Kedvezményezett 
Települések Gazdaságélénkítő Programjá-
nak nyilvánossága biztosításához szükséges 
A2 méretű tájékoztató tábla beszerzéséhez a 
bruttó 10.000 Ft összeget.

 � Elfogadta a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, valamint a polgármester előző 
ülés óta történt fontosabb eseményeiről 
szóló jelentést.

 � A képviselő-testület zárt ülés kere-
tén belül tárgyalta meg a szociális igaz-
gatással összefüggő, valamint egyéb sze-
mélyes adatvédelmet igénylő döntési 
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. április

SZÜLETÉS:
Helyesbítés: A 2022. áprilisi számban 
Veréb Anett és Kovács Sándor gyerme-
kének a nevét helytelenül jelentettük 
meg Kovács István Kornél néven. 
Helyesen:
03.18.: Kovács Iván Kornél
Édesanyja: Veréb Anett
Édesapja: Kovács Sándor
Apátfalva, Délibáb utca 18.
A családtól elnézést kérünk!

04.09.: Kecskeméti Zsolt
Édesanyja: Dobos Tímea
Édesapja: Kecskeméti Zsolt
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 46.

04.17.: Gál Balázs
Édesanyja: Furák Magdolna
Édesapja: Gál Attila
Apátfalva, Széchenyi István u. 195.

04.24.: Pénzes Janka
Édesanyja: Mácsai Beatrix
Édesapja: Pénzes Arnold
Apátfalva, Templom u. 36.

04.24.: Pénzes Csenge
Édesanyja: Mácsai Beatrix
Édesapja: Pénzes Arnold
Apátfalva, Templom u. 36. 

HALÁLESET:
Gora Istvánné (Varga Anna) 
Apátfalva, Templom u. 49. élt: 77 évet

Papp Sándorné (Nagy Irén) 
Apátfalva, Kereszt u. 81. élt: 96 évet

Végh Imréné (Horváth Julianna) 
Apátfalva, Kossuth u. 88. élt: 88 évet

Pintér Nándor 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 17/a élt: 42 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Zombori Vanda Orsolya és Rudas 
Krisztián Apátfalva, Templom utca 9. 
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ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021. január 1-től az 
adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatóság által rendsze-
resített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

A 2021. évről benyújtandó bevallásban az adózóknak még az eredeti adómérték alkalmazásával kell szerepeltetni a 2022. 
szeptemberi, illetve 2023. márciusi esedékességű adóelőlegek összegét. A benyújtott nyilatkozatok alapján az adóhatóság 
az adózó adószámláján nyilvántartott (bevallott, valamint bevallandó) 2022-ben esedékes előlegfizetési kötelezettségét 
felére mérsékli.

Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési határideje:
2022. május 31.

Folytatódott a településfásítási 
program Apátfalván

Apátfalva Község Önkormányzata több 
mint 400 gyümölcsfát kapott április 23-án 
szombaton a Johannita Segítő Szolgálat-
tól. A fákért nem kellett lakosainknak fi-
zetnie, csak annyi volt a megkötés, hogy 
egy igénylő összesen öt csemetét igényel-
hetett, de azokat lehetőleg közterületre, 
azaz a házuk elé kellett kiültetniük. (És 
természetesen a facsemeték átvételét alá-
írásukkal kellett igazolniuk.) A fákra nagy 

volt az igény és nagyon hamar kiosztásra 
kerültek. 100 fő apátfalvi lakosunknak lett 
kiosztva több mint 400 gyümölcsfa, az ön-
kormányzat a maradék gyümölcsfákat a 
közterületekre ültette ki.
A Johannita Segítő Szolgálat, akik legutóbb 
februárban egy kamionnyi édességgel lep-
ték meg Apátfalvát, április 20-án szerdán 
hívtak fel, hogy gyümölcsfacsemetéket 
hoznának. Annyira felgyorsultak az ese-
mények, hogy a gyümölcsfák április 23-án 
szombaton meg is érkeztek. Alma- cse-
resznye- szilva- és birsalmafa csemetéket 
is kaptunk, ezeket osztottuk ki Apátfalva 

lakosainak. A települési fásítási program 
keretében 2020-ban kétszáz virágos kőris 
és tűzjuhar fát, 2021-ben 200 db szivarfát, 
idén 2022-ben pedig 400 gyümölcsfát ho-
zattunk Apátfalvára.
A lakosság körében nagyon népszerű volt 
a faosztás, ezért akinek idén már nem ju-
tott, az a jövő évben igényeljen, hiszen 
Apátfalva Község Önkormányzata minden 
évben tervezni fog faültetés programot.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Jól indult ez az év is Apátfalvának
Idén is pályáztunk a kistérségi Start min-
taprogramokra, és nyertünk több mint 
127 millió forintot, hiszen az a 81 fő apát-
falvi lakosunk, akiknek munkát biztosí-
tunk, erre nagyon számított. Számukra ez 
biztosítja a megélhetést. Évről-évre csök-
ken a közfoglalkoztatottaink létszáma, ez a 
program sikerességét is bizonyítja, hiszen 
nagyon sok dolgozónk el tudott helyez-
kedni a versenyszférában.

A mintaprogramok: mezőgazdasági prog-
ram, állattartás, varroda, betonelem gyár-
tás, utcabútor gyártás, 2022. március 1-én 
indultak és 2023. február 28-ig tartanak.

A Belügyminisztérium önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sa keretében belterületi járdák felújítására 
nyertünk 17 millió forintot, a támogatás 
85% intenzitású, ehhez az önkormány-
zatunknak 3 millió forint önrészt kellett 
biztosítani, így ez a beruházás 20 millió 
forintból valósult meg. Az érintett terü-
letek a következők voltak: a Nagyköz ut-
ca-Templom utca és Kossuth utca közötti 
szakasz mind a két oldalán. Hajnal utca-
Kossuth u. 66. saroktól a Templom u. 57. 
sarokig. A Dózsa György Ált. Iskola-Hu-
nyadi és Templom u. teljes szakasza. Ady 
Endre 8/c-10. A felújított járdák hossza kb. 
800 méter. A kivitelezés befejeződött.

A termelői piac elkészült, a műszaki át-
adás folyamatban van. Az utolsó simí-
tásokat végzik, füvesítenek és fákat is 
ültetnek.

Apátfalva Község piacterének kialakítása 
c. TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 támo-
gatást 25.018.440 Ft-ot, még 2017-ben 
nyerte önkormányzatunk. Csakhogy az 
építőanyagárak és a munkabérek ak-
korát emelkedtek, hogy ennyi pénzből 
már nem lehetett megvalósítani a beru-
házást. A község így többlettámogatást 
kért. Gémes László, a Csongrád-Csanád 
Megyei Közgyűlés elnöke és Lázár János 
országgyűlési képviselő segített és támo-
gatásukkal a kormány arról döntött, hogy 
24 millió 341 ezer 439 forint többlettá-
mogatást biztosít. A piacépítésre – ennek 
köszönhetően – összesen bruttó 49 millió 
359 ezer 879 forint állt a község rendel-
kezésére. A piac biztosítja a helyi terme-
lők számára a szükséges infrastruktúrát. 
A  fedett piactéren hét asztalt (standot) 
helyeztünk ki. Építettünk egy ajándék-
üzlet-helyiséget is. A teljesen akadály-
mentesített épületben van közösségi vécé 
és mosdóhelyiség is. A piac üzemeltetése 
során a helyi termelők és a helyi termé-
kek kerülnek előtérbe, ezzel is elősegítve 
a település gazdaságának élénkítését és a 
lakosság helyben tartását.

A Magyar Falu Programban is sikeresen 
pályáztunk: 28 millió forintot nyertünk 
utak aszfaltozására. Három utcaszakaszt 
tudunk 600 méter hosszan leaszfaltoztatni, 
a Szabadság, Liget és a Tavasz utcák kap-
nak tavasszal szilárd aszfalt burkolatot. A 
kivitelező Délút Kft.-vel a szerződéskötés 
folyamatban van, hamarosan kezdődik a 
kivitelezés.

Apátfalva belterületi vízrendezés II. ütem, 
TOP-2.1.3.3-16 Nyílt-zárt bel- és csapa-
dékvíz-elvezető hálózat építése hamaro-
san elkezdődik. A projekt keretében 300 
millió forintos Európai Uniós támogatás-
ból a tervezett bel- és csapadékvízelvezető 
rendszerek hossza összesen 2415 folyómé-
ter. A  tervezett beruházás megvalósítási 
helyszínei: Kölcsey utca, Templom utca, 
Kossuth utca, Kereszt utca, Széchenyi ut-
ca, Rózsa utca, Csokonai utca, Hajnal utca, 
Hunyadi utca.

Április hónapban két pályázatunk is pozi-
tív elbírálásban részesült.

Az egyik a Magyar Falu Program kereté-
ben 2022-ben meghirdetett Út építése/fel-
újítása pályázat, ami 45 millió forint támo-
gatásban részesült. Ebből a Toldi a Petőfi 
Sándor és az Ady Endre utca fog új szilárd 
burkolatot kapni.

A másik a Belügyminisztérium önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása keretében 19.539.862 Ft 
támogatásban részesült, amit belterületi 
járdák felújítására fordítunk. Járdák újul-
nak meg a Hunyadi, Kossuth és a Maros 
utcákban.

Természetesen vannak még további pá-
lyázataink, amelyek elbírálásra várnak. 
Folyamatosan dolgozunk, így hamaro-
san újabb pályázatot nyújtunk be a TOP 
PLUSZ keretei között további belterületi 
utak fejlesztésére. A felsorolásból is jól 
látszik, hogy Apátfalva Község Önkor-
mányzata minden lehetőséget kihasznál. 
Folyamatosan pályázunk és mindent 
megteszünk azért, hogy Apátfalva fej-
lődése töretlen legyen, hiszen Apátfalva 
előtt további nagy lehetőségek állnak.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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A kormányablak busz szolgáltatásai 
ismét igénybe vehetők!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Kormányablak busz Ügyfélszolgálat

2022. május 11. napjától

ismét kitelepül az Apátfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal épülete elé.

Ügyfélfogadás:
minden hónap második szerdáján, 

13–15 óra közötti időben
 

(május 11., június 8., július 13., 
augusztus 10., szeptember 14., 

október 12., november 9., december 14.)

A CSCSMKH Makói Járási Hivatal 
Kormányablak Ügyfélszolgálatánál (6900 
Makó, Széchenyi tér 22.) az ügyintézés 
folyamatos.

Nyitvatartási idő:
hétfő: 7.00–17.00
kedd: 8.00–12.00
szerda: 8.00–16.00
csütörtök: 8.00–18.00
péntek: 8.00–12.00

Versmondó versenyen voltunk a 
Faluházban

A magyar költészet napja (április 11.) al-
kalmából szavalóversenyt szervezett az 
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola a 
Faluház könyvtárában. Hagyományaink-
hoz híven, minden évben óvodánként 
egy-egy nagycsoportos korú gyermek vesz 
részt és mond verset ezen a rendezvényen. 
Az óvodás gyermekek után mondhatták el 
verseiket az általános iskola alsó tagozatos 
diákjai. A délután nagyon jó hangulatú, 
kellemes program volt.

A 2021-2022-es nevelési évben verset 
mondott:
Maros utcai óvoda: Dunai Erzsébet Katalin
Dózsa György utcai óvoda: Füvesi Dóra
Rákóczi utcai óvoda: Nádasdi-Szécsi Noé-
mi. A gyermekek nagyon ügyesen, bátran 
mondták el verseiket, nagy-nagy dicséret 
jár nekik!

A gyermekeket felkészítő óvodapedagógu-
sok munkáját köszönöm!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Dunai Erzsébet Katalin

Füvesi Dóra

Nádasdi-Szécsi Noémi
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Anyák napja 
a Dózsa óvodában
Május első vasárnapján az édesanyákat kö-
szöntjük. Az óvodában a gyermekek nagy 
szeretettel készültek erre a szép ünnepre. 
Lelkesen gyakorolták a verseket, dalokat, 
virágokat festettek, ragasztottak anyuká-
juknak. Hagyománnyá vált óvodánkban, 
hogy anyák napi játékkuckó keretében 
köszöntjük az édesanyákat. A gyermekek 
versekkel és dalokkal köszöntötték anyu-
kájukat, majd átadták kis ajándékukat és 
virágukat. A közös sütizést barkácsolás 
követte, és a gyermekek együtt játszhat-
tak anyukájukkal a csoportszobai játé-
kokkal. Nagy öröm volt számukra, hogy 
az anyukákkal együtt tevékenykedhettek 
az óvodában, az önfeledten játszó boldog 
gyermekarcok is erről tanúskodtak. Bí-
zunk benne, hogy jól érezték magukat az 

anyukák is és a jövő heti családi napra már 
az apukákat és nagymamákat is várjuk 
szeretettel.

Bunyeváczné Bakai Ágota 
óvodapedagógus
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Anyák napja 
a Rákóczi utcai 
óvodában
Az anyák napja a gyerekek számára hatal-
mas öröm, hiszen megköszönhetik édes-
anyjuknak azt a rengeteg szeretetet, amit 
kapnak az év minden napján. Hosszú idő 
után végre személyesen vehettek részt az 
édesanyák az ünnepségen. A Szivárvány 
csoport gyermekei szorgosan készültek. 
Verseket és énekeket tanultak, illetve dalos 
játékokat adtak elő az ovisok. A délután 
további részében pedig együtt készítettek 
tavaszi díszeket az anyák gyermekeikkel.
Számos süteményt és üdítőt kaptunk a szü-
lőktől, amit ezúton is nagyon köszönünk!

Antal Eszter óvodapedagógus

Ballagó gyermekek ajándéka 
a Palánta Sorsfordító 
Alapítványtól
Április 12-én vehettük át a Palánta Sorsfordító Alapítványtól a 
ballagó gyermekek ajándékát, mely Állatkerti séta című vidám 
interaktív foglalkoztató füzet, verssel, mesével és óvodai készség-
fejlesztő feladattal.
Az ajándékot a gyermekek az óvodai évzáró, ballagás napján ve-
szik át.
Köszönjük a támogatást!

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt

az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportos gyermekeinek búcsúztató 

ünnepségére, melyet

2022. június 4-én, szombaton 
9 órai kezdettel tartunk:

a Maros utcai óvoda udvarán,
a Dózsa Gy. utcai óvoda udvarán,
a Rákóczi utcai óvoda udvarán.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Óvó nénik, óvodások

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt

az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
bölcsődés gyermekeinek búcsúztató 

ünnepségére, melyet

2022. június 4-én, szombaton 
8.30 órai kezdettel tartunk:

a bölcsőde udvarán.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Óvó nénik, óvodások

 
Húsvéti ajándék a Palánta 
Sorsfordító Alapítványtól

Ugyancsak 2022. április 12-én ajándékcsomagot vehettünk át a 
Palánta Sorsfordító Alapítványtól, mely biztosította 108 óvodás 
kisgyermek megajándékozását.

A csomag tartalma: kettő darab vallási témájú könyvecske.
Mindennap Istennel, Azt kérdezted, miért?

Az ajándékok Hústvét előtt kiosztásra kerültek.

Köszönjük a felajánlást!
Luczó Anikó 

intézményvezető



2022. május 9APÁTFALVI HÍRMONDÓ

– 

2022. május 27. péntek 10.00-17.00 

 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár  

Apátfalva Község Önkormányzata és a szervezők! 
A programokon való részvétel ingyenes! 

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009  
„Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” 

Helyszín: Rendőrség melletti park 

Euro Jumping 

Spongyabob Játszóház 

Minyon Játszóház 

Verdás Óriás Csúszda 

Ugrálóvár 

Csillámtetoválás 

Arcfestés 

Előzetes programok:  
2022. május 26. csütörtök 

Helyszín: Faluház 
10:00 Felnőni Tilos! együttes zenés 
műsora óvodásoknak  
11.00 Felnőni Tilos! együttes zenés 
műsora alsósoknak 

Helyszín: Rendőrség melletti park 
13:00 Íjászharc, Mi fán terem? 
történelmi kvíz - a Bökény Népe 
Egyesülettel - felső tagozatos diákoknak 

 

Kirakodóvásár 
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.”

Abigél-színházi előadás

„A Lázár Ervin Program jóvoltából ma, 
2022.04.12-én iskolánk 7. osztálya elláto-
gathatott Makóra a Hagymaházba az Abi-
gél című színdarab előadására.
Ezen a programon más iskolák 7. osztályos 
tanulói is részt vehettek, és ők is nagyon él-
vezték. Az elején izgatott volt a közönség, 
nagyon várták már a színdarabot. Utána 
mindenki beleélte magát és nagyon élvez-
ték, amit nem is csodálok, mert a színészek 
nagyon profik voltak és mindent nagyon hi-
hetően játszottak el. A jelenetek egymásba 
folytak, szépen lehetett követni, hogy mi mi 
után jött. A hanghatások nagyon hihetőek 
voltak, mintha ténylegesen megtörténne a 
jelenet. Ritkán mozgatták a díszletet, ezál-
tal nem volt nagy mozgalom a színpadon. 
Gyakran játszottak a fényekkel és a környe-
zeti tényezőkkel. A viccesebb jeleneteknél 
gyakran felnevetett a közönség és a komo-
lyabb jelenetek is komolyra sikerültek. Na-
gyon sokan voltak, szinte teltház volt. Az 
Abigél című darabról film is készült még 
régebben, ami majdnem ugyanilyen volt. 
Voltak jelenetek, amik teljesen olyanra sike-
rültek, mint a filmben, de persze volt, ami 
eltért. Sokan látták már mindkét verziót, és 
vannak, akik csak most fogják megnézni.
Miután vége lett a műsornak, elemeztük a 
színdarabot, megbeszéltük, mi az, ami tet-

szett, és mi az, ami nem. Összességében na-
gyon jó és élvezhető volt.”

Sóki Réka 7. o.

Megtartottuk Szemezgető programun-
kat a 4. osztályosok számára. A gyerekek 
betekintést nyerhettek a felsősök életé-
be. Játékos fizikaórán a mágnesességgel, 
angolórán zsákbamacskás feladattal, ma-
gyarórán Activity játékkal, és történelem-
órán címereket tervezhettek a gyerekek. A 
szervező pedagógusok: Molnár Tiborné, 
Varga Klára, Nagyné Jávor Krisztina, Má-
tó Lajos, Tóth László, Miklai Attila, Málik 
János.

Köszönjük a munkájukat!

Iskolánkban április 8-án és 12-én két év 
után ismét megtartottuk az alsó tagozat 
nyílt napjait. Nagyon örültünk annak, 
hogy igen nagy volt az érdeklődés. Az órá-
kat nemcsak a jelenlegi tanulóink szülei 
nézhették meg, hanem a leendő elsősök 
szülei és az óvónénik is meglátogathatták. 
A jelenlévők láthattak olvasás, nyelvtan, 
testnevelés és matematika órákat is.
Az órákat tartó kollégák: Tóth-Restás Ma-
rianna, Dobra Bernadett, Csomor Nóra, 
Ludányi Tamás, Fazekas Gizella, Simon 
Hajnalka, Kálmán Róbert.

Köszönjük a munkájukat!

Iskolánk versmondó versenye

Április 5-én tartottunk meg intézményünk 
versmondó versenyét. Köszönjük az ovi-
sok csodálatos verseit Dunai Erzsébetnek, 
Füvesi Dórának és Nádasdi-Szécsi Noé-
minek. Köszönjük a felkészítő óvónénik 
munkáját!
A helyezések:
1.osztály: 1. hely: Márton Maja Hanna 
2. hely: Ábel Anna Anett, Jankó Melinda 
Amira

3. hely: Zászlós Henrietta, Raffai Levente, 
Lakatos Endre Rikárdó
Különdíj: Antal Regina Zita, Dömötör 
Regina
Felkészítő tanár: Tóth-Restás Marianna
2. osztály: 1 hely: Szabó Barbara, 2. hely: 
Sóki Regina, 3 hely: Koós Noel, Langó Zita
Felkészítő Tanár: Dobra Bernadett
3. osztály: 1. hely: Balla Elíz Veronika, 2. 
hely: Baka Dominik, 3. hely: Dömötör 
Gergő
Felkészítő tanár: Simon Hajnalka
4. osztály: 1. hely: Antal Boglárka Anna, 2. 
hely: Gergely János, 3. hely: Nagy Enikő, 
Milicz Szebasztián
Felkészítő tanár: Fazekas Gizella

Gratulálunk!

„Az Apátfalvi Dózsa György Általános Isko-
la 4. osztályával a Szegedi Vadasparkban 
jártunk a Lázár Ervin program keretein be-
lül. Szép napsütéses időben volt lehetősé-
günk bejárni a parkot. A szervezésnek kö-
szönhetően két programon is részt tudtunk 
venni, a rozsomákok etetésén és a tigris-
fókák bemutatóján. A gyerekeknek a fóka-
etetés és a rövid játékos foglalkozás nyerte 
el legjobban a tetszését. A gondozók külön 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy az állatokat 
jutalmazással és nem büntetéssel veszik rá 
a különböző feladatok végrehajtására. A 
más-más kontinenseken élő állatok közül a 
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szavannák állatai nyűgözték le leginkább a 
kispajtásokat, hiszen ritkán adódik lehető-
ség fehér oroszlánt, zsiráfot, rinocéroszt és 
elefántot élőben látni. Hosszasan időztünk 
a majomház előtt és a szurikáták kolóniá-
jánál. A gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat és reméljük, hogy a következő évek 
során is hasonló színvonalas programokon 
lesz lehetőségük részt venni.”

Ludányi Tamás

Intézményünk alsó tagozatos tanulói ered-
ményesen szerepeltek a Csanádpalotán a 
Dér István Általános Iskolában megrende-
zésre kerülő Szövegértési versenyen.
2. osztályból: Kovács Hanna, Sóki Regina
Felkészítő: Dobra Bernadett
3. osztályból: Popány Tímea, baka Tibor
Felkészítő: Simon Hajnalka
4. osztályból: Antal Boglárka, Szabó 
Dániel
Felkészítő: Fazekas Gizella

Gratulálunk nekik!

Áprilisban Joó Gabriella tanárnő szerve-
zésében megrendezésre került a hagyo-
mányos asztalitenisz bajnokság. Ezt a 
sportrendezvényt is nagy érdeklődés fo-
gadta a gyerekek és a felnőttek körében is.
A 10 fő lány induló volt, és mindenki ját-
szott mindenkivel. A helyezések:
10. hely: Mezei Vanessza
9. hely: Restás Vivien
8. hely: Cserepes Barbara
7. hely: Baka Viktória
6. hely: Koródi Laura
5. hely: Fazekas Gizella tanárnő 6 győzelem
4. hely: Sóki Réka 6 győzelem
3. hely: Bedő Boglárka tanárnő 7 győzelem
2. hely: Molnár Tiborné tanárnő 8 
győzelem

1. hely Bardosné Károly Brigitta 8 
győzelem
A fiúknál 13 fő induló volt, ezért tanárnő 2 
selejtezőt tartott.
Ebben a csoportban is mindenki játszott 
mindenkivel. A mérkőzések nagyon szo-
ros eredményeket hoztak. Mindenki be-
csületesen küzdött a minél jobb eredmé-
nyek eléréséért.
A selejtezőkben részt vett tanulók: Langó 
Richárd, Kamarás Márk, Szalamia Keve, 
Márki Barnabás
A helyezések:
9. hely: Sóki Attila
8. hely: Ferenczi Zsolt
7. hely: Gombkötő Szabolcs
6. hely: Ferenczi Attila
5. hely: Szabados Bence
4. hely: Varga Szilárd
3. hely: Tóth László tanár úr 7 győzelem
2. hely: Kóczi Zoltán 7 győzelem
1. hely: Mátó Lajos tanár úr 7 győzelem
Gratulálunk!

Köszönjük Joó Gabriella 
tanárnőnek a szervezést!
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MAJÁLIS

Az utóbbi két esztendőben a koronavírus 
miatt nem lehetett majálist (sem) ren-
dezni, 2019-ben pedig a rossz idő miatt a 
Faluházba szorultak az emberek, azaz há-
rom esztendő után lehetett május 1-én dél-
előtt majálisozni a faluban, a szokott hely-
színen, a rendőrség melletti zöldterületen.
Alaposan ki is használták a remek kora 
nyári időt az érdeklődő helybéliek, akik 
több mint 24 csapatot neveztek a reggel 
induló főzőversenyre, melyhez a roma 
önkormányzat is csatlakozott, így együtt 
több mint hatszáz adag étel készült.
Igaz, a csapattagok a délelőtt elején leg-
inkább képviselőiket küldték el főzni, ért-
hetően azokat, akik mesterei a bográcsos 
készítésének, titkos vagy éppen hagyo-
mányos összetevőkkel és fűszerekkel fel-
szerelkezve láttak neki a munkának, azaz 
az ebédnek való elkészítésének. A leg-
többen gázpalackkal felszerelkezve láttak 

neki a munkának, de ezért akadt, aki es-
küdött a fahasábokra, s vele azok fűszeres 
füst „ízére” is.
– A mai nap ünnepnap, amely tartalma az 
évtizedek alatt változott, hiszen ma már a 
családokról szól, a családokért. Apátfalva 
igazán családbaráttá vált, a szabadidős 
lehetőségek is évről évre bővülnek. Apát-
falván jó gyermeket nevelni, jó gyereknek 
lenni és jó ehhez a közösséghez tartozni. 

Jó látni, hogy ilyen sokan eljöttek ma, hogy 
közösen ünnepeljük május elsejét és a kö-
zösségünket, amely szinte már olyan, mint 
egy nagy család. Az ünneplés, ha ilyen kö-
tetlen, mint a majális, nagyon alkalmas ar-
ra, hogy a közösség összetartozását erősít-
se – hangsúlyozta köszöntőjében Szekeres 
Ferenc polgármester, majd megkezdőd-
tek a „színpadi” programok. Az ünnepi 
műsorban felléptek a Hagyományőrző 
Csoport és a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar tagjai, illetve roma tán-
cosok. Fiatalok és idősek, csoportok, pá-
rosok és szólisták. És muzsikáltak Mátó 
Mátyás tanítványai is.
Negyed 1-től már a jó ebédhez szólt a nóta, 
mégpedig élő zenével. És persze volt sör, 
üdítő, vattacukor és édesség, s telt ház-
zal üzemelt a sportpark és a játszótér is. 
A műsorkezdéssel pedig megvárták a dél-
előtti szentmise befejezését.

makohirado.hu – Korom András
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 � Húsvét előtt hat héten keresztül nagy-
böjti kézműves foglalkozásokra vártuk 
a lakosságot. Az ötödik alkalom április 
2-án került megrendezésre a könyvtár-
ban, amikor is Beke Mihályné Manyi 
néni kézzel festett hímes tojásaiból nyílt 
kiállítás. A látogatók kipróbálhatták a to-
jásfestést és díszítést írókával, készíthet-
tek asztali díszt, és virágos raffia koszorút. 
Kellemes hangulatban, jókedvűen alkot-
tak a jelenlévők.

 � Országgyűlési választás és népszavazás 
volt április 3-án. Az egyik választókerület 
a háromból a faluház volt, a választásnak 
adtunk helyszínt. 

 � 5-én a Dózsa György Általános Isko-
la versmondó versenye volt a könyvtárban. 
Mindhárom óvodából egy-egy nagycso-
portos kisgyermek kezdte a versmondást, 
majd az alsó tagozatos diákok sorsolás-
sal kialakított sorrendben következtek. A 
gyerekek bátrak, ügyesek voltak, oklevél 
mellé ajándékot is kaptak. 

 � Délután a Bökény Népe Egyesület tar-
tott viseletpróbát a faluházban. 

 � 8-án pénteken volt adásban a Makó TV 
Sokszínű egyház műsorában az apátfalvi 
húsvéti szokások, apátfalvi húsvéti prog-
ramok és a tojásfestés. 

 � Az utolsó, (április 9-i) hatodik nagy-
böjti programon kiállítást rendeztünk 
Vargáné Nagyfalusi Ilona díszített tojásai-
ból. A kézműves foglalkozáson sok szép 
dísz készült. Különösen érdekes tevékeny-
ség a feltört tojásokból kialakított fűfej fi-
gurák voltak. Mindenki otthon várta, hogy 
kihajt-e a fűmag. Szekeres Ferenc polgár-
mester úr ajándékkal köszönte meg a hat 
hét során kiállítóknak és az önkéntes se-
gítőknek a munkáját. Húsvét közeledvén 

nem maradhatott el az udvaron a fűben 
cukorkakeresés. Kiállítottak és foglalko-
zást tartottak: Veréb József, Molnárné He-
gedűs Szilvia, Kakas Istvánné, Csenteri 
Andrea, Beke Mihályné, Vargáné Nagy-
falusi Ilona. Simon Mihályné, Tóth József-
né Marika, Gyuricsekné Szilvási Marika. 
Úgy érzékeltük van igény a közös alkotás-
ra, munkálkodásra. Az idősebbek is nagy 
lendülettel tevékenykedtek. A lakások szá-
mos ízléses, szép dísszel gazdagodtak. 

 � Szombat este a Borbély András Band 
is gyakorolt, készültek a zenés ébresztőre. 

 � Április 10-én a makói Hagymaházban 
a Marosvidék Baráti Társaság Kreatív hús-
véti kézműves délelőttöt tartott, ahova el-
látogattak az apátfalvi kézművesek is: Vígh 
Antal, Popány méhészet, Bíró Antal, Beke 
Mihályné, Kakas Istvánné, a csigakészítő 
csoport „Csiga mamák”, Vargáné Nagyfa-
lusi Ilona, Tóth Józsefné.

 � 12-én a Mozgáskorlátozottak csoportja 
húsvéti tojásdíszítő délutánt tartott. 

 � A mentorprogram keretében is a falu-
házban találkoztak a fiatalok.

 � 13-án a makói Szikszai György Refor-
mátus Általános Iskola 5. és 7. osztályos 
tanulói kerékpárral látogattak Apátfalvá-
ra, megnézték a Langó Hagyományőrző 
Házat és a faluház húsvéti kiállításait is. 
Kipróbálták a Pátfolvai Parasztolimpiát, 
sütöttek kőttest és kézműves foglalkozás 
keretében húsvéti díszeket készítettek. 

 � 16-án húsvét szombatján nézhettük 
meg a Beke Mihályné Manyi nénivel 
készített riportot az M1 műsorán. Ma-
nyi néni a tojásfestésről, írókázásról be-
szélt. Köszönjük, hogy öregbítette a falu 
hírnevét.

 � 22-én Gilicze János és Dr. Halmá-
gyi Pál Millenniumi ünnepségek Csanád 
vármegyében és Makón című könyvének 
bemutatóját a szerzők betegsége miatt 
Vargáné Nagyfalusi Ilona tartotta meg. 
Ismertette a millenniumi ünnepségeket 
országosan és környékünkön, valamint 
Apátfalva korabeli leírását, néprajzát, a fa-
lu történetének jeles dátumait. 

 � Délután a nyolcadikosoknak tablófo-
tózás volt a faluházban. 

 � 23-án szombaton batyus bálat rendez-
tek a nagyteremben. 

 � 24-én búzaszentelő szertartást és 
szentmisét tartottak az apátfalvi-királyhe-
gyesi út menti Langó-kápolnánál. 

 � 26-án a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony 
képzettségűek és közfoglalkoztatottak kép-
zése” című kiemelt projekt keretében kép-
zést tartott a faluházban Bakos Adrienn 
DJP mentor. 

 � 26-án a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat zenekara próbát tartott, gyako-
roltak május 1-re. 

 � 28-án szemvizsgálat volt az Okulár 
Optika által. 

 � Egész délelőtt sütöttünk a faluházban, 
hiszen délután volt a TOP 5.3.1 Helyi kö-
zösségek fejlesztése Magyarcsanádon és 
Apátfalván Európai Unió által támogatott 
program egyik rendezvénye. „Mondd meg 
nékünk nagyanyó, hogy készül a kiscipó?” ré-
gi korok ételei, gasztronómiai tudásátadás. 
Mi mézeskaláccsal, kőttessel és cigánybo-
daggal készültünk, valamint jöttek velünk 
a csiga mamák, akik helyben pödörték a 
csigatésztát. A programnak hatalmas sike-
re volt. Osztottuk a sütemények receptjeit is. 
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 � Április hónapban is működtek a kö-
zösségeink. Május 1-jére gyakorolták dal-
csokraikat a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar tagjai, a citerások hétfőn-
ként külön is próbáltak. A Hagyományőr-
ző találkozóra készültek a Hagyományőr-
ző Csoport tagjai. Tavaszi díszeket horgol-
tak a kézimunka szakkörösök, próbálták a 
karmantyúbaba készítést, valamint felve-
tettek egy kisebb szövőállványt is. Jöttek a 
Meridián tornázók. A legtöbb résztvevővel 
működő szakkörünk keddenként a Babus-
gató. A Tariné Tóth Hajnalka által vezetett 
zenés mozgásos foglalkozásra vidékről 
is érkeznek mamák és babák. Folytató-
dott a Mézeskalácssütő szakkör a tavasz 
jegyében. Színes mázzal bevont tavaszi 
figurákat készítettek. Mátó Mátyás és ta-
nítványai napi rendszerességgel próbálnak 
a zeneteremben, május 1-jére készülve. 
A „csiga mamák” több alkalommal több 
helyszínen is bemutatták hagyományőrző 
tevékenységüket. 

 � Folytatódik a nagysikerű „könyvmentő 
akciónk”, melynek keretében a lakosok fel-
ajánlják megunt, vagy már feleslegessé vált 
könyveiket. Mi a könyvtárban válogatjuk, 
csoportosítjuk. Egy része a könyvtár ál-
lományát gyarapítja, más részét Faceboo-
kon meghirdetjük és lehet jönni, válogatni. 

Mindenki érdeklődési körének megfelelő 
könyveket vihet haza ingyen. Most, mi-
kor az Apátfalvi Hírmondó megjelenik, 
akkor is lehet jönni, a faluház előterében 
lévő könyveket válogatni, vinni belő-
lük. Vannak regények, szakácskönyvek, 
gyermekkönyvek.

 � Könyveket ajánlott fel Varga Sándor, 
Vargáné Nagyfalusi Ilona, Dobóné Balogh 
Gyöngyi, Varga-Harsányi Boglárka, Lan-
gó Jánosné, Langó István.

 � Makóról: Sipos-Bartha Ilona, Pápay 
Daniella, Árva Ferencné, Szilágyi Sándor-
né, Klembászky Ferencné.

Gyermeknapi 
programok 
Apátfalván 

2022. május 24. kedd
10.00 Babusgató a könyvtárban
május 25. szerda 17.00 az Alapfokú Művé-
szeti Iskola apátfalvi tanulóinak hangsze-
res koncertje a könyvtárban

május 26. csütörtök
10.00 Felnőni Tilos! együttes zenés műso-

ra óvodásoknak a faluházban 
11.00 Felnőni Tilos! együttes zenés műso-
ra alsósoknak
13.00  Ijászharc, Mi fán terem? történel-
mi kvíz – a Bökény Népe Egyesülettel 
– Rendőrség előtti téren felső tagozatos 
diákoknak

május 27. péntek
10-17.00 ingyenes ugrálóvár a rendőrség 
előtti téren
Minden apátfalvi lakost, gyerekeket és 
felnőtteket szeretettel várunk minden 
programra! 

2022. 05. 29. vasárnap 15 óra
Magyar hősök emlékünnepe 
Ünnepi beszéd: Nándori Gábor
Szoborkert, temető

2022. 06. 03. péntek 17:00 A nemzeti 
összetartozás napja a Szoborkertben. 
Ünnepi beszéd: Kiszely Jánosné
Fellép a Bökény Népe Egyesület és barátaik. 

2022. 06. 06. hétfő Pünkösdölő 
14.30 Gyülekező a Kék háznál, zeneszóval 
átvonulás a faluházba, 
15.00 A csoportok fellépése,
15.30 Táncház a faluház előtt, 
16.00 Uzsonna

A Faluházban működő csoportok:

Mézeskalácssütő szakkör Varga-Jani Ildikó kedd 10 óra

Babusgató Tariné Tóth Hajnalka kedd 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör Tariné Tóth Hajnalka szerda 18 óra

Citerások hétfő 17 óra

Hagyományőrző csoport Horváth Csabáné csütörtök 17 óra

Horgoló szakkör Kakas Istvánné szerda 17 óra

Meridián torna Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona szerda 17 óra

Aroma Klub Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona havonta egy szerdai alkalom

Mozgáskorlátozott csoport Jakabovics Mátyásné minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Ifjúsági Klub Imre Krisztofer igény szerint
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KUPAKGYŰJTÉS ANNABELLÁNAK
2021. június 11-én az apátfalvi faluház 
előtt egy kupakgyűjtő szívet állított fel 
az önkormányzat, amit Nagy Róbert és 
munkatársai készítettek. A kupakgyűjtő 
kettős célt is szolgál, egyrészt a gyerekeket 
környezettudatosságra neveli, másrészt 
pedig segíteni tudnak a bajba jutottakon 

a kupakok leadásával. 2021 év vége óta 
az agydaganatban szenvedő 2 és fél éves 
Pénzes Annabella, apátfalvi kislány javára 
gyűjtjük a kupakokat. Áprilisban elszállí-
tották az eddig gyűjtött 1251 kg kupakot. 
A kupakokért kapott 87.570 Ft-ot átutal-
tuk Annabella édesapjának. Továbbra is 

folytatódik a gyűjtés, hiszen a kupakokból 
befolyt összeg nagy segítséget jelent Anna-
bella szülei számára a gyógykezelés és az 
utazás költségeire.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Határőrizeti feladatok ellátása

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke 
Dr. Túrós András Úr felkérte a megyei 
polgárőr szövetségeket, hogy a Kormány 
1036/2022/II.02./Kormány határozatá-
ban foglaltak alapján a Polgárőrség 2022. 

április 30-ig fokozottan koordináltan és 
tervezhetően vegyen részt a déli ország-
határ védelmében, a Csongrád-Csanád 
és a Bács-Kiskun megyei határszakaszo-
kon. A tervszerű szolgálat március 5-én 
indult. Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület 
is csatlakozott a felhívás alapján a határ-
őrizeti feladatok ellátására 8-10 és 12 órás 
szolgálatokat teljesítettek a Kiszombori 
és a Nagylaki határrendészeti kirendelt-
ségen. Ezúton szeretném megköszönni a 
Kiszombori és a Nagylaki határrendészeti 

kirendeltségen szolgálatot teljesített pol-
gárőreinknek, hogy lelkesen részt vállal-
tak a migráció elleni küzdelemben, a helyi 
polgárőri járőr szolgálatok ellátása mellett. 
Szeretném megköszönni és a hálámat ki-
fejezni azoknak a polgárőröknek, akik a 
családjuktól távol és magukat nem kímél-
ve védik Magyarország országhatárait, fel-
lépnek az illegális migráció ellen, ezzel is 
hozzájárulnak Magyarország közbizton-
ságához. Név szerint a következő polgár-
őrök teljesítettek határszolgálatot: Bicskei 
Mihály, Farkas Attila, Nagy Attila, Maros-
völgyi Sándor, Sóki Mihály, Vancsó István, 
Varga Mihály és Varga Sándor, Bálint Nor-
bert, Vígh Róbert.

Ezúton szeretném megragadni az al-
kalmat és felkérni a lakosságot főleg a 
fiatalabb korosztályra gondolva, hogy aki 
ambíciót és késztetést érez, hogy szeret-
ne részt venni az egyesület munkájában 
az bátran jelentkezzen a jelenleg 31 fővel 
működő egyesületünkhöz a következő te-
lefonszámon: 06/20-419-3793 az egyesület 
elnökénél.

Sókiné Kubinyi Éva 
elnök
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Újjászületés 5.3
Lassan alig ismerünk rá megszokott, sze-
retett világunkra.

A két és fél hónapja folyó háború egy-
re több társadalmi összefüggést ír felül a 
nemzetközi térben. Gazdasági és politikai 
változások – leginkább torzulások – jel-
zik a harci cselekmények romboló hatását, 
melyek alól talán egyetlen ország sem me-
nekülhet. Nem, mert a globalizáció mára 
becsatornázta az egész világot. Áttételein 
keresztül a negatív hatások meglehetősen 
gyorsan megjelennek bolygónk minden 
szegletében.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a két éven 
át, többször fellángolt COVID-19 járvány 
leküzdésére hozott kényszerintézkedések 
legyengítették a világgazdaság szereplőit. 
Nőttek a veszteségek, csökkent a tűrés-
határ. S mivel a dolgok természete okán 
a romláshoz sokkal kevesebb hatás kell, 
mint az épüléshez, rettentően felértékelő-
dik az emberi cselekedetek súlya. Az or-
szágok vezetőié különösen. A nagyhatal-
maké leginkább. Különösen, ha nukleáris 
fegyverarzenállal rendelkeznek…

Donald Trump is így gondolja. A mi-
nap, egy pennsylvaniai nagygyűlésen a 
jelenlegi időszakot országuk történeté-
nek legveszélyesebb korszakának nevezte, 
mégpedig a modern fegyverek hihetetlen 
ereje miatt. Ám azt is mondta, hogy az 
amerikai vezetők nem tudják, mit csinál-
nak az Ukrajna körüli aktuális helyzet-
ben. A volt amerikai elnök attól tart, hogy 
ennek következtében „milliók halhatnak 
meg”.

„Nem tudják, hogyan lépjenek kapcso-
latba Vlagyimir Putyinnal. Rosszkor mon-
danak rossz dolgokat. Nem tudnak semmit 
a pszichológiáról, arról, hogy mit kell tenni, 
hogy véget vessünk a most zajló őrületnek. 
Emberek milliói haljunk meg, mert nem 
tudjuk, mi a fenét csinálunk” – mond-
ta az ex-elnök a C-SPAN által közvetített 
eseményen.

Amennyiben az Egyesült Államok el-
nökének utóbbi időben tett feltűnő meg-
nyilvánulásaiból indulunk ki, nem kell 
csodálkozunk ezen. Joe Biden „tévedései” 

már önálló fejezetet alkotnak a politikai 
komikumban. Csak, sajnos, cseppet sem 
viccesek. A tévedései, tévesztései – hely- és 
időzavarai, a személyek, népek, országok 
felcserélései egészen félelmetesek az ak-
tuális, háborús környezetben.

Távol álljon tőlem, hogy Joe Bident, 
mint embert, az állapota miatt megbánt-
sam. Sőt! Együtt érzek vele, mint idős, 
megfáradt, betegségtől megkörnyékezett 
emberrel. De! Nem értem, mit keres a vi-
lág egyik legnagyobb katonai hatalmának 
elnöki székében! Az ő állapotában már 
hagynia kellene „a dagadt ruhát másra”, s 
csak önmagával kéne foglalkoznia.

Az is igaz, hogy a saját helyzetéről nem 
ő tehet, hiszen, ha olykor el is felejti, hogy 
ő az elnök, akkor képes felmérni, hogy ez 
a tény milyen veszélyeket rejt magában, 
mindannyiunkra nézve. Valaki mások te-
hetnek arról, hogy ő rendelkezik az észak-
amerikai nagyhatalom politikai irányítása, 
gazdasági és katonai ereje felett. Valaki 
mások bűne, hogy olyan ember hozhat vi-
lágra szóló döntéseket háború és béke, élet 
és halál dolgában, aki egyébként eltéved a 
szónoki színpadán, s kezet fog a „láthatat-
lan emberrel”.

Mondhatják azt is, hogy az elnök nem 
hoz egyszemélyes döntéseket. Állíthatják, 
hogy testületi döntéseket képvisel, amikor 
tárgyal vagy a néphez szól. Ha ez így van, 
felmerül a kérdés, hogy miért őt küldik 
ki a valódi döntéshozók a rivaldafénybe? 
Azt már ne mondják, hogy nincs nála ka-
rizmatikusabb, erősebb, összefogottabb 
politikus közöttük, aki hitelesebben tol-
mácsolhatná álláspontjukat a kialakult 
helyzetekről! Vagy talán félnek a felelős-
ségtől, s „elvitetik a balhét” valakivel, aki 
amúgy, mentális állapota okán talán nem 
is büntethető?

A NATO okán pedig rövid úton be van 
kötve minden amerikai rezdülés Európá-
ba. A katonai kérdésekben nem kerülhet-
jük ki a Biden elnök által képviselt állás-
pontot, ha tetszik az nekünk, ha nem.

Az Európai Unió jelenlegi irányítói pe-
dig buzgó lelkesedéssel szolgálják ki a ten-

gerentúli szövetséges vélt vagy valós érde-
keit. Szankciós csomagok, fegyverek szállí-
tása, kardcsörtetés, a feszültség tovább fo-
kozása – van itt minden, mint a búcsúban. 
Az embernek néha olyan érzése van, hogy 
versenyeznek Amerikával a háborút elmé-
lyítő rendelkezések sorozatgyártásában.

Senki ne értsen félre: nem az oroszok-
nak szurkolok. A békének viszont igen. 
Mindenek felett.

A mi táborunk retorikájában viszont 
nem sűrűn hallom a béke szándékának 
hangjait. Az oroszok megtörésére, le-
fárasztására, legyőzésére irányuló kije-
lentéseket viszont annál többet. Vagyis a 
békének csak egy forgatókönyvét ismerik 
el ezen a térfélen: az orosz medve földre 
terítését.

Üdítő, tiszta hang ebben a kórusban a 
magyar kormány higgadt, valóban béke-
párti álláspontja. Támadják is érte rende-
sen a többiek. A helyzet odáig fajult, hogy 
az ukrán szélsőségesek miniszterelnökün-
ket fel is vették a feketelistájukra, mint el-
lenségüket. Sajnos, az őrület dörgő robajá-
ban hamar elhal az artikulált szó.

Többek között ezért van az, hogy már 
a hatodik szankciós csomag tartalmán vi-
tatkozik az EU döntéshozó testülete. Az 
eddigi ötnek vajmi kevés eredménye a 
háború visszaszorításának tekintetében. 
De még csak a mögöttes stratégiai célt, az 
orosz gazdaság meggyengítését sem tud-
ták igazán előmozdítani. Az orosz rubel 
ma erősebb, mint a szankciók előtt volt. 
Olyannyira, hogy az ottani exportőrök pa-
naszkodnak miatta, hiszen így a külföldön, 
dollárban vagy euróban realizált bevéte-
lüket kevesebb rubelért tudják beváltani 
honi pénzre.

A világgazdaság viszont történelmi vál-
ságban van. Az energiahordozók ára az 
egekben, az élelmiszerhiány a küszöbön, 
az infláció történelmi maximumon. Úgy 
tűnik, az eddigi szankciós csomagokkal 
önmagukat lőtték lábon, akik meghozták 
azokat.

Szerintem gyermekes elképzelés volt azt 
hinni, hogy Oroszország folyó bevételből 



2022. május 19APÁTFALVI HÍRMONDÓ

finanszírozza katonai akcióját – követke-
zésképpen tönkre lehet tenni, ha lecsavar-
juk egy kicsit a fűtést, vagy két napig nem 
mosunk fogat. A helyzet azt mutatja, hogy 
vagy tartalékoltak eleget a „különleges had-
művelet” folytatására, vagy van alternatív 
forrásuk erre – de az amerikai és európai 
életnívó kezd romokba dőlni a szankciók 
hatására. A Nyugat lábon lőtte magát eb-
ben a hibrid háborúban, de folytatni akar-
ja az önpusztító rendelkezéseket.

Úgy néz ki, most már az sem számít, 
mi lesz a saját gazdaságokkal. Nem szá-
mít, hogy szenved-e a nép. Az sem baj, 
ha tagországok mennek tönkre pillanatok 
alatt – a megkezdett utat folytatni akarja 
a sarkaiból kifordult EU is. Úgy tűnik, a 
szolidaritás elve kiiktatásra kerül a mű-
ködésből. Már a vétójog megszüntetését 
szorgalmazzák a működési mechanizmus 
újrafogalmazásában. Ami azt jelentené, 
hogy a kevesebb szavazattal bíró, kisebb 

tagállamok szolgamód kellene, hogy vég-
rehajtsák a „nagyok” többségben hozott 
döntéseit. A szuverenitás elillanna, mint 
a napon hagyott kámfor. Vagyis az eddigi, 
egyenlő felek közötti szövetség birodalmi 
alá- fölérendeltséggé változna.

Hamarosan húsba vágó kérdésként me-
rül fel a kérdés: akarjuk-e ezt? Vagy inkább 
a magunk útján menjünk tovább, önként 
nyakunkba vett béklyók és koloncok nél-
kül? Az elmúlt 25 év legfontosabb döntése 
lesz. Azt gondolom, hogy azok számára, 
akiknek fontos, hogy gyermekeik, uno-
káik szabad magyarként élhessék életüket, 
nem lesz kérdés a válasz. De erről nem elég 
álmodni! Össze kell zárnunk, meg kell vé-
denünk a kormány által eddig is képviselt 
magyar álláspontot, s meg kell védenünk 
magunkat a birodalmi hódítástól.

Az oroszok közben bejelentették, hogy 
a FAB-3000-M46 légibombával fogják az 
ukránok erődített állásait lerombolni. Ez a 

bomba az orosz légierő legnagyobb hatású, 
legveszélyesebb hagyományos (nem nuk-
leáris) fegyvere. A bejelentés, úgy látszik, 
sokkolta Kijevet és Washington. A legfris-
sebb híradások szerint az ukrán hadveze-
tés kivonta a Donbászból a tiszteket egy 
„operatív megbeszélésre”.

A Reuters arról számolt be, hogy május 
9-én, a Győzelem Napján, Putyin figyel-
mezteti a „végítéletre” a Nyugatot. Vagyis 
a nukleáris Armageddonra, mégpedig az-
zal, hogy 12 év után átrepül a Vörös Tér 
felett az IL 80-as légi parancsnoki állomás, 
a „végítélet-repülőgép”, amit az orosz elnök 
legfőbb parancsnoki harcálláspontjaként 
használnának egy nukleáris konfliktus 
esetén.

Hát, itt tartunk ma, az agyonszank-
cionált világban. A Jóisten legyen kegyes 
mindannyiunkhoz!

Kucsora István

Egyre több kiadványban olvashatunk 
Apátfalváról

Hogyan ünnepelték a Millenniumot az 
apátfalviak? címmel író-olvasó találkozót 
tartottak április 22-én pénteken a község 
könyvtárában. Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na művelődésszervező a Rádió 7-nek el-
mondta: sajnos a Millenniumi ünnepsé-
gek Csanád vármegyében és Makón című 
kötet szerzője, Gilicze János, valamint a 
szerkesztője, Halmágyi Pál betegség miatt 
személyesen nem tudott jelen lenni az 
eseményen, így a modern technika segít-
ségével ő vezette le a találkozót. A műve-
lődésszervező hozzátette: a kiadvány nem 
csupán az 1896-os apátfalvi eseményeket 
részletezi, hanem kiváló jellemzést is ad 
az akkori lakosságról. Vargáné Nagyfalu-
si Ilonától megtudtuk: a most bemutatott 
kötet a Vármegyei Füzetek sorozat része. A 
kiadvány olvasója azt is megtudhatja, kik 
voltak 1896-ban a falu elöljárói, hogyan 
szervezték meg a Millenniumi ünnepsé-
get. De az is kiderül a leírásból, hogyan 
néztek ki akkor az apátfalviak, mit viseltek, 

mivel foglalkoztak. Egyre több könyv író-
dik Apátfalváról, így egyre szélesebb kör-
ben ismert a település. 

Vargáné Nagyfalusi Ilonától megtudtuk: 
mivel ő egyben a Helyi Értéktár Bizottság 
elnöke is, így több írásos emlék is már be-
került az apátfalvi értékek közé. A műve-
lődésszervező kifejtette: az is igen jellem-
ző, hogy nem apátfalvi szerzők tollából 
születik olyan írás, mely a községről szól.

Kormos Tamás 
Rádió 7
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Fél évszázad az apátfalvi sport 
szolgálatában

Az a hatalmas nyomás, amit az új pályára 
költözés viszontagságai terheltek a játéko-
sainkra, az 1992-93-as bajnoki évadban 
jött ki a csapaton – mondja Sóki József 
(Szultán), akinek segítségével immár ne-
gyedik leülésben rekonstruáljuk az apát-
falvi futball történetét. („Könnyű” neki, 
hisz ötven évig látott el különböző felada-
tokat a csapat mellett.)

Nagyon keserves volt az őszi szezon 
eleje. Nem jöttek az eredmények, az alsó-
házban kullogtunk. Ehhez nyilvánvalóan 
hozzájárultak a nehezedő gazdasági felté-
telek is, hiszen ezekben az esztendőkben 
kezdte elérni a rendszerváltást követően a 
gazdaság a mélypontját. Fogytak a szpon-
zorok, fogytak a lehetőségek. Ekkor tör-
tént egy vezetésváltás az ASK-ban, s éppen 
te lettél az új elnök. 

Emlékszem, ahogy több nekifutásban 
beszélgettünk a srácokkal, próbáltunk a 
lelkükre hatni, felrázni őket. Akkor ígér-
ted meg nekik, hogy elviszed Keszthelyre a 
csapatot edzőtáborba, ha sikeresen helyt-
állnak. Ez a helytállás végül úgy sikerült, 
hogy megnyertük a bajnokságot, s fel-
jutottunk az első osztályba. A Keresztúri 
Mihály által vezetett felnőtt, és az általam 
irányított ifi csapat is.

Az edzőtáborba elkísértem az ifistái-
mat. Nagyon szép és jó hét volt. Az Egye-
tem, a volt iskolád kollégiumának ötödik 
emeletén helyeztek el bennünket. A nyu-
gati ablakokból láttuk az egyetemi pályát, 
ami a Fradinak is edzőpályája volt abban 
az időben. Mások is edzettek rajta. Lát-
tuk, hallottuk őket. Olykor nem értettük, 
mit beszélnek, mert idegen nyelven társa-
logtak egymással. Ők messzebbről jöttek 
tréningezni. Amikor edzeni indultunk, a 
gondnok kiszolgált minket felszereléssel 
is, ha kellett. 

Nagyon jó, máig tartó barátságok erő-
södtek meg ezen a táborozáson. A leg-
meghatóbb ezek között Jung Robi és Jaka-
bovics Andi kapcsolatának szövődése. Ők 
azóta is boldog házasságban élnek. 

A szezon végével te lemondtál az el-
nöki tisztségről, mert a csapat összeková-
csolásáig vállaltad azt. Akkor jött Szentesi 
József polgármesterünk, s vitte tovább a 
sportkör irányítását. Nagyon nehéz évek 
következtek, különösen anyagi értelem-
ben. A szponzorálás hiánya fojtogatta a 
működést. A futball társadalmi megítélé-
se is mélypontra zuhant. Nyoma sem volt 
már annak a lelkesedésnek, ami az argen-
tin, spanyol és mexikói VB időszakában 
volt tapasztalható országszerte. Gyakorla-
tilag apátiába süllyedt minden. Fuldokol-
va úsztunk tovább a mély vízben. A csapat 
hol magasabb, hol alacsonyabb osztályban 
játszott – de mindig játszott valahol. An-
nak a bő másfél évtizednek a legnagyobb 
eredménye, hogy formálisan nem kellett 
feladnunk a versenyzést egyetlen szezon-
ban sem. 

Szerelésünk is alig volt. Némely szezon-
ban mindössze három labdával rendel-
keztünk, s ebből az egyikre nagyon kellett 
vigyáznunk, hogy legyen meccslabdánk. 
Megszenvedtük a nehéz időket.

A források hiánya az utánpótlás nevelé-
sére nyomta rá elsősorban a bélyegét. Szin-
te lehetetlen volt vonzóvá tenni a sportágat 
a fiatalok számára. Ebből törvényszerűen 
következik, hogy a tervszerű csapatépítés 
is akadozott. Gyakran ad hoc jelleggel kel-
lett összeállítanunk a játékos-állományt.

Ennek az időszaknak az elején zajlott 
egy sporttörténeti esemény Apátfalván. 
Restás Jancsi, aki akkor a felnőtt csapat 
edzője volt, meghívta Puskás Öcsit a fa-
lunkba. A magyar futball élő legendája 
elfogadta az invitálást, s 1993 telén hoz-
zánk látogatott. A Művelődési Házban 
rendeztük meg a találkozót. Sok helyi és 
környékbeli, futballt szerető vendég jelent 
meg – abszolút teltházas rendezvény volt. 
Azt gondolom, mindenkinek életre szóló 
emlék maradt ez a találkozás a „száguldó 
őrnaggyal”.

1995-ben a felnőtt csapatot jelentősen 
átépítettük. Az ifjúságiak közül heten lép-
tek ekkor pályára a nagycsapatban. Ennek 
az átalakításnak a korszakában másfél évig 
én voltam a felnőttek edzője.
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Amikor átadtam a posztot, mert új fel-
adatokat kaptam, a megyei bajnokság ötö-
dik helyén álltunk.

Ehhez az esztendőhöz kötődik egy il-
lusztris sportrendezvény beindítása is a fa-
luban. Beke tanár bácsi, a korábbi NB III-
as csapat edzője hirdette meg a kispályás 
labdarúgó-tornát, a Sinka kupát. A torna 
programját, a résztvevő csapatok számá-
nak függvényében, úgy alakították, hogy a 
falunapok, a Szent Anna-nap idejére esse-
nek a döntők. 

A torna évről évre nagyobb érdeklődés-
re tett szert, úgy a versengők, mint a né-
zők létszáma tekintetében. Az iskola ud-
varán található pályán kerültek lejátszásra 
a mérkőzések. Általában telt ház előtt. Az 
esetek többségében a gombostűt nem le-
hetett volna elejteni. E töretlen fejlődést a 
koronavírus 2020-as megjelenése nyomán 
kihirdetett rendszabályok megakasztot-
ták ugyan, de remélem, az idei évtől ezt a 
hagyományt is ott tudjuk folytatni, ahol – 
kényszerű okokból – az abba maradt.

A csapat igazi átalakítása, 2008-ban 
történt meg. Ekkor alapítottuk meg az új 
szervezeti kereteket biztosító klubot, az 
ASC-t. A 2008-2009-es bajnokság végén 
három csapatunk is dobogóra állhatott 
megyei másodosztályban. A felnőtt és az 
ifi ezüstérmes, továbbjutó helyen, a serdü-
lő bronzérmet szerzett. A folytatás, sajnos, 
nem volt ilyen vidám: anyagi problémák 
miatt nem tudtuk vállalni a magasabb osz-
tályban szereplést, vissza kellett lépnünk.

2010-ben lett ennek az új, de nagyon 
szegény formációnak Papp Sanyi az elnöke.

2010 után érezhető javulás állt be a fut-
ball társadalmi megítélésében. Az állam 
ekkoriban kezdte felkarolni az utánpót-
lás-nevelést. A munka biztosítására pénz-
ügyi keretek is megnyíltak, s ez a folyamat 
a TAO támogatási rendszer működésbe 
lépésében csúcsosodott ki. A konszoli-
dálódás elején sikerült pályázati úton fű-
nyírót és öntöző berendezést vásárolnunk 
a sport klubnak. Ezek segítségével már 
sokkal méltóbb pályaállapotokat sikerült 
teremtenünk, mint amik között addig 
szenvedtünk.

Ebben az időben ékezett meg a csapat-
hoz Majó Ádám. Személyében egy jó ké-
pességű, felsőfokú szakmai képesítéssel 
rendelkező szakembert ismertünk meg. 
Szívügyének tekintette az utánpótlás ne-
velését. Felvette az iskolával a kapcsolatot 
ez ügyben, s Mátó Lajos akkori igazgató 
személyében megfelelő partnerre talált. A 
kötelező testnevelés keretei között vissza-
hozták a futball oktatását és folyamatos 
gyakorlását. A tehetséges, e sportág iránti 
ambícióval rendelkező gyerekek elkezdtek 
délutánonként edzésre is járni. Két év alatt 
rendbe jött az utánpótlás kérdése. Az a 
nyomasztó helyzet, mely majd’ másfél év-
tizeden át kísértett minket, megszűnt.

Talán nem mindenki tudja, hogy ez a 
TAO-rendszer milyen szigorú támogatási 
forma. Nem arról van szó, hogy az állam 
részéről számolatlanul szórják ki a pénzt, 

és lesz, ami lesz. A támogatási összegeket 
szigorúan az utánpótlás-korosztályokba 
tartozó gyerekek képzésére, nevelésére és 
versenyeztetésére kell fordítani. A meg-
felelő képzettségű edzők törvényes java-
dalmaira, felszerelésre, nevezési díjakra és 
utaztatásra fizethetők csak tételek belőle. 
Ezt olyan szigorúan veszik, hogy például 
az utánpótlás buszával nem utazhatnak 
felnőttek. A felnőtt csapat egyáltalán nem 
finanszírozható a gyerekek nevelésére 
megnyert pályázati tételekből.

Szigorú, de elengedhetetlenül fontos 
ez a támogatási forma ahhoz, hogy a fut-
ball iránti érdeklődés ne haljon ki az olyan 
kisebb településeken, mint Apátfalva. 
Egyébként, ha a tehetségek csak úgy elkal-
lódnának a magyar vidéken, a nemzeti vá-
logatott felemelkedéséhez fűződő remény-
kedés csak üres álmodozás maradna.

2014-ben megnyertük a megyei har-
madosztályú bajnokságot. A győztes csapat 
összeállításában volt két figyelemre méltó 
név: id. és ifj. Rakity György. Gyuri ugyan-
is volt olyan jó sporttársunk, hogy amikor 
kapus kérdésében meg voltunk szorulva, 
ötven-pár évesen is mezt húzott, s kisegí-
tett minket a küzdelemben. Így küzdhetett 
a fiával egy csapatban a sikerért.

A sportklub történetének újabb fejezete 
2014-ben kezdődött, amikor Lúczó Csaba 
lett az elnöke…

– folytatjuk –
Kucsora
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3-1-2 meridián torna

A meridián: testi energiacsatorna, ahol az 
életenergia áramlik. Minden csatornához 
tartozik egy vagy több belső szerv, amely-
re hatással van a csatorna állapota. A ha-
gyományos kínai orvoslás szerint szerve-
zetünket meridiánok hálózzák be. A kínai 
orvos a meridiánokon elhelyezkedő pon-
tokat kezeli. A meridiánok a bőrünk alatt, 
pályák között haladnak.

Testünkben minden kapcsolatban van, 
a tüdő például kapcsolatban áll a vesével 
és a bőrrel is. A máj összeköttetésben áll a 
szemmel. A belső világ összefüggéseit is a 
jin-jang kapcsolat működteti. A szerveket 
funkciójuk szerint jin, illetve jang jellegű 
csoportra osztja.

Jin szerv a tüdő, szív, lép, máj, vese. 
Ezek az élet alapvető feltételeit biztosító 
szervek, hisz kering bennük a vér, a nyi-
rok, a csí, benne lakozik az értelem. Jang 
szerv a gyomor, az epehólyag, vékonybél, 
vastagbél, húgyhólyag.

A testen belül 72 meridián vonalon ke-
ring az energia. Időnként néhol feltorlódik, 
máshol „kifogy”, így elváltozott állapot áll 
elő. A torna segítségével ezt az elváltozott 
állapotot állítjuk helyre.

Három fő meridián csoporttal foglalko-
zunk (stimuláljuk), melyek által az egész 

szervezetünk energiaellátását rendezzük.
Vastagbél 4-es pont. A fejen lévő összes 

pontot. Fejfájás, torok, hallás, tüdő, illetve 
a vastagbél problémák tartoznak ide.

Szívburok 6-os pont. Szív és érrendszer, 
azon kívül izomlazító hörgők, gyomor, 
epe epilepszia, lazító, nyugtatópont.

Gyomor 36-os pont. A HOSSZÚ ÉLET 
PONTJA a rekeszizom alatti területért 
felelős.

A torna egy egyszerű gimnasztikai 
gyakorlatokon alapszik, 3-100 évig bárki 
végezheti.

A tornát heti egyszer végezzük közösen, 
a Faluházban szerdánként 17 órától.

Akik a tornán rendszeresen részt vesz-
nek, jó tapasztalatokról számolnak be, pl. 
sokkal jobban alszanak torna után, reflux 
probléma megszűnése, ízületi problémák 
enyhülése, mindenkinél más, kinek hol 
volt energia elakadása.

Vegyük kezünkbe a saját magunk és 
környezetünk egészségét, közérzetünk ja-
vítását. Ebben segít dr. Eőry Ajándok ha-
gyatéka a meridián torna.

Országosan több mint 200 klub mű-
ködik. A makói csoporttal jó kapcsola-
tot ápolunk. Együtt vagyunk a májusban 
megrendezésre kerülő kihívás napja al-
kalmából, ahol mindig szép számmal ve-
szünk részt és képviseljük Apátfalvát. Mi, 
akik tudunk erről a tornáról és jótékony 
hatásairól, kedves kötelességünk, hogy 
minél többen megismerjék!

Szeretettel várunk mindenkit, aki tenni 
szeretne saját egészségéért!

Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona
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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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Kedves Olvasó!
Őszintén remélem, hogy sokunk szíve és 
lelke tele van Húsvét szent titkának örö-
mével és kegyelmével! Ezeket a kegyelet-
teljes adományokat őrizzük, adjuk tovább 
és hagyjuk, hogy maximálisan kiteljesed-
jenek bennünk.

A húsvéti hagyományokat úgy tudjuk mél-
tón megőrizni, tovább adni és megélni, ha 
mi személyesen is részesei vagyunk! Az 
elkövetkező hetekben még a húsvét utá-
ni vasárnapokat szenteljük meg, hogy el-
érkezzünk Urunk Mennybemeneteléhez 
és elérkezzünk Pünkösd szent ünnepének 
megünnepléséhez. A május az emberek 
életbe mindig csodálatos lelki élményt hoz 
el. Itt a tavasz és a természet újra csodá-
latos pompájában tündököl. Ebben a hó-
napban ünnepeljük Szűz Máriát, hisz ez 
a hónap Mária hónapja. Visszagondolok 
a májusi litániák hangulatára, Francis-
ka nővér hogyan rendezte a sorainkat a 
„lobogótartásra”.

Itt van egy elfeljetett szép hagyomány, 
amiről már alig beszélünk. Mi fiatal és 
kislányok lobogóval álltuk körül az oltárt 
a májusi estéken, és szívünk lelkünk vi-
gadozott, hogy Mária lányai és szolgálói 
lehetünk.
Május 1-én sokan a majálisra gondolnak, 
de mi keresztények gondoljunk Szent Jó-
zsefre a munkásra. József a családok és 
a munkások védelmezője. Védte és ol-
talmazta Jézust és Máriát, mint ahogyan 
egy családfőnek és fenntartónak kell, és 
példát mutatott az ácsműhelyben végzett 
munkájával.

Örüljenek a keresztények, ha Krisztust kö-
vethetik és követhetik a munkásembert, 
mert a megvallott hitük és társadalmi te-
vékenységük összehangolása örök üdvös-
séget szolgálja.

Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepe

Szent János evangéliuma Fülöpről az első 
tanítványok között emlékezik meg: Jézus 

Galilea felé tartott találkozott Fülöppel. 
„Felszólította: „Gyere és kövess!”
Fülöp Betszaidából, András és Péter vá-
rosából való volt. Fülöp találkozott Na-
tanaellel és elmondta neki: „Megtaláltuk, 
akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, 
a názáreti jézust, Józsefnek a fiát.” (Já-
nos 1,43-45) Fülöp alakja felbukkan a 
kenyérszaporításnál is. Fülöpöt itt And-
rással együtt említi az evangélium. A ke-
nyérszaporításnál a tömeg még nem érti 
meg, hogy Jézustól mindent megkapott, 
nem kell többre törekednie. Nemcsak 
a kenyeret kellene elfogadniuk, hanem 
annak értelmét is, hogy Krisztus égi ki-

rályságának dicsőségéből részesüljenek.

Szent Mónika ünnepe

Mónika kitűnő példája a bölcs Salamontól 
magasztalt erős asszonynak (Péld. 31, 10-
31). Erényekben gazdag fiatalsága, min-
taszerű családi élete és főleg fia lelkéért 
folytatott hősies harca az egyháztörténe-
lem legkiválóbb nőalakjai közé emelik, ő 
naggyá lett anélkül, hogy nőiességét csak 
legkisebb mértékben megtagadta volna. 
Hosszú időn át könnyek közepette imád-
kozott Ágoston fiáért, aki a jó kezdet után 
tékozló útra tért, de édesanyja Szent Amb-
rus püspökre bízva, Ágoston felismerte az 
igazságot. Az emberiség egyik nagy szelle-
mévé avatták. Szent Mónika örök biztatás, 
példakép és útmutatás ama tiszteletre és 
részvétre annyira érdemes anyák számára, 
kik tékozló fiaikat siratnak és szenvednek.

Szent Flórián ünnepe

A szent pártfogását szokás kérni tűzve-
szély ellen. Ennek az a magyarázata, hogy 
Flórián a legenda szerint imádságával 
már gyerekkorában megmentett egy égő 
házat a teljes elhamvadától. A tűzoltók 
védőszentje.

Boldog Gizella ünnepe

Az isteni Gondviselés, hogy gyökerében 
megszentelje a keresztény magyarság csa-
ládi életét, mindjárt elinduláskor gyönyö-
rű példát állított eléje Szent István, Bol-
dog Gizella és Szent Imre harmonikus 
egységében.

Boldog Salkaházi Sára

Büszkék lehetünk arra, hogy templomunk 
egyik üvegablaka a boldogot ábrázolja. Iz-
raelben állítottak még emléket Salkaházi 
Sárának.
A Szociális Testvérek Társasága apácanő-
vére, közel száz magyarországi zsidó meg-
mentője a nyilas rémuralom idején, 1997. 
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januárjában engedélyezte a pápa boldoggá, 
avatási dekrétumát. Tömeges kivégzés ál-
dozata lett 1944. december 27-én.

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ün-
nepe

Május tizenharmadikán az Iria völgyében, 
megjelent Szűz Mária mennyországi fen-
ségben a három pásztor gyermeknek. Kér-
jük a Fatimai Boldogságos Szűz Máriát, 
aki a napcsodával megmutattad hatalma-
dat, megszentelő kegyelmedet kérjük.
Fatima ma a világ egyik legnagyobb Mária 
zarándokhelye. II. János Pál pápa itt tisz-
telgett a Szűz Anyának, hogy meggyógyult 
az ellene elkövetett merényletből.

Szent Pongrác – Szent Szervác – Szent 
Bonifac

A népi megfigyelések fagyosszentekként 
emlegetik őket, de abban a korban éltek, 
amikor még keményen jelen volt a törté-
nelemben a keresztényüldözés, és sok hívő 
vértanúhalált szenvedett Krisztusért.
A keresztényüldözés jelen korunkban is 
itt van. Tegyük fel a kérdést, tudnánk-e 
vállani a vértanúságot Krisztusért a mai 
világunkban?

Nepomuki Szent János ünnepe

A szent Prágában, IV. Vencel király önké-

nyének esett áldozatul, mert köztudomás 
szerint a gyónási titok megőrzése miatt 
kellett kínos halált halnia.

Boldog Apor Vilmos

Vértanú püspök. Életét adta a védelmezett 
híveiért, a háború utolsó napjaiban érte a 
vértanúhalál. A modern kornak is meg-
vannak a vértanúi. Jelmondta ma is na-
gyon időtálló: „A kereszt erősíti a gyengét, 
szelídíti az erőset.”

VII. Szent Gergely pápa

Minden élők legnagyobb pápáját tiszteli 
személyében az egyház. Hatalmas egyé-
niségével és törhetetlen akaratával véget 
tudott tenni annak a szomorú állapotnak, 
hogy az egyház visszatérjen a nyugati civi-
lizáció irányító és vezető hatalmához. In-
tézkedései és reformjai a megújulást és a 
fölfrissülést hozták az egyház életébe, de 
ehhez óriási kitartás kellett.

Szent Orbán pápa

Papjaival a katakombákban rejtőzködött 
Severus császár üldözése idején majd, 
amikor megtalálták a vallatók előtt hő-
siesen megvallotta hitét, a börtönben 
több embert megtérített. Sok kínzás után 
lefejezték.

Néri Szent Fülöp

Nagyon megragadott egy szép mondása:
„Ha másnak bukásáról hallunk, sajnálnunk 
kell őt, nem megvetni, a részvét hiánya sa-
ját bukásunk útkészítője.” A szent ünnepé-
re esik áldozócsütörtök, hiszen ekkor tért 
meg a hű szolga Ura örömébe.
Erdélyben, Délvidéken és felvidéken 
Urunk mennybemenetele. A Mennybe-
menetel az Olajfák hegyének bethániai 
oldalán történt. Az itt álló templomot a 
hagyomány szerint Szent Ilona asszony 
emeltette, nyilván egy régebbinek helyén.
Május 29-én Urunk Mennybemenetele 
Lukács evangéliumát olvasva, azt látjuk 
hogy a tanítványok nagy örömmel eltöltve 
indultak vissza az Olajfák hegyéről Jeru-

zsálembe. A tanítványok tudták, hogy őt 
ebben a világban többé nem fogják látni. A 
tanítványok örölnek, de az elhagyatottság 
érzése is megjelenik, hiszen óriási feladat 
vár rájuk el kell indulniuk az ismeretlenbe, 
hogy tanúságot tegyenek Jézusról.
Közeleg Pünkösd és a Szentlélek erejével 
indulnak el az apostolkodás nehéz és rö-
gös útján.
Csodálatos májusi hónap.

Szent József – Szűz Mária – Anyák napja

Köszönjük meg mennyei édesanyánknak, 
hogy akiknek már nem él az édesanyjuk a 
mennyei hazából közösen figyelnek földi 
utunkra.
Akiknek még él az édesanyjuk és nagy-
mamájuk igyekezzenek, hogy minden nap 
teljes szeretetben teljen el!
Isten éltessen minden édesanyát és 
nagymamát!

A jó Isten szeretete és kegyelme adjon szá-
mukra erőt!

Köszönjük az életet, a gondoskodást és a 
sok imát!

Meleg szeretettel:
dr. Langó Julianna
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A 2022. évi veszettség elleni eboltás ütemterve: 

2022. május 19. (csütörtök) 16.00-17.00   
Lukács ház előtt – Rákóczi u. 30. 

 
2022. május 20. (péntek) 16.00-17.00   

Tűzoltó szertár előtt – Dózsa Gy. u. 1/a 
 

2022. május 21. (szombat) 7.00-8.00 
Faluház előtt – Templom u. 57. 

 
Az oltás díja: 4.500 Ft/db 

 

Az összevezetett oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani, 
amelyik mikrochippel van megjelölve.  
Az oltásnál nem lesz lehetőség a mikrochip beültetésre. 

Mikrochippel való megjelölés Dr. Kovács József 
állatorvostól a 06-20/976-3413-as telefonszámon 
előzetes egyeztetés alapján kérhető. 
 

Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező! 
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját 
hozza magával! 
 

 MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
2022. május 29-én (vasárnap) 15 órakor a 

MAGYAR HŐSÖK 
EMLÉKÜNNEPE 

alkalmából emlékezzünk együtt azokra, akik a vérüket 
ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták 

Magyarországért. 

 
 

PROGRAM: 

15.00 Szoborkert 

13  aradi vértanú emlékhelye 
I. Világháborús emlékmű 

Római katolikus temető 
II. Világháborús emlékmű 
Magyar katonák hősi sírjai 
Ünnepi beszédet mond: 

Nándori Gábor települési képviselő 
Koszorúk elhelyezése 

 

14.30 Gyülekező a Kék háznál, zeneszóval átvonulás a faluházba 
15.00 Apátfalvi csoportok bemutatkozása: Hagyományőrző 

Csoport, Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
15.30 Táncház a faluház előtt 
16.00 Uzsonna 

 

22002222..  jjúúnniiuuss  66..  
hhééttffőő  

 

ööllőő  
 

 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

A programokon való részvétel ingyenes! 
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MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS
2022. május 27. 8-16 óra és 2022. május 28. 
8-16 óra között mammográfiai szűrővizsgálat 
lesz a Sportcsarnoknál. A 45 és 65 év közöt-
tiek kétévente behívólevelet kapnak névre szó-
lóan. Az Ő megjelenésükre feltétlen számítunk. 

Azon személyek is jelentkezhetnek vizsgálatra háziorvosi 
beutalóval, akiknek panaszuk van és egy évnél régebben 
voltak mammográfiai szűrésen.
Időpont egyeztetés nem szükséges, a vizsgálatok érkezési 
sorrendben zajlanak. Információt a védőnőktől kérhetnek 
személyesen vagy a 62/260-051-es telefonszámon. TAJ szá-
mot és maszkot vigyen magával a vizsgálatra!

Védőnők

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 HIBA BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatékonyabb 
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítás-
sal kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62)  520-040-es 
telefonszámán.

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012 

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821 
(Dr. Sziebig Géza)

A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507 
(Oláh Andrásné)

Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036 
(Dr. Bittó Csaba rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188 
(Dr. Bittó Csaba)

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

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

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051

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

Babusgató 

Zenés baba-mama  
foglalkozás 

Minden héten kedden 10 óra 
Faluház, könyvtár 

Apátfalva, Templom u. 57.  
Foglalkozásvezető:  

Tariné Tóth Hajnalka 
Apátfalva Község Önkormányzatának jóvoltából 

Értesítés vegyszerezésről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvo-
nalakon és kapcsolódó ipari, valamint vontató vágányokon, 
illetve rakodó területeken és telephelyen vegyszeres gyom-
irtást végeztet 2022. május 17-én (kedd) Apátfalva bel- és 
külterületén. A gyomirtásra használt vegyszerek munka-
egészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer 
felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi 
vegyszerek és permetezőszer segédanyagok felhasználásával 
készülnek. A felhasznált vegyszerek közül az alábbiak mé-
hekre nem veszélyesek: AGIL 100EC; AMEGA UP/CLI-
NIC/UP/GLADIATOR FORTE/MARS 480SL; CHIKARA 
25WP/KATANA/COLOMBUS EC/MAGELLAN; DEZOR-
MON; DROPMAX; MEZZO 75DF; PFLEDGE 50 WP; SEC-
CESSOR TX
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2022. április 28-án csütörtökön – az eddigiekhez hasonlóan – új-
szülötteket köszöntött Apátfalva polgármestere Szekeres Ferenc 
és Kiszely Jánosné alpolgármester asszony. Apátfalva lakosságá-
nak létszáma növekvő tendenciát mutat a folyamatos születések-
nek köszönhetően, 2019-ben 32-en, 2020-ban 30-an, 2021-ben 
32-en születtek. A kisbabák 40 ezer forint készpénzes támogatás-
ban részesültek kérelem alapján. A szülőknek virággal, édesség-
gel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Elsőként Damó Hannarózát köszöntötték. Hannaróza 2022. ja-
nuár 19-én született Hódmezővásárhelyen 3910 grammal és 
51 cm-rel Kanalas Nikolett Anikó és Damó Péter gyermekeként. 
Negyedikként érkezett a családba Ramóna (8), Péter (6) és Leoni-
dasz (4) mellé. Az anyuka megosztotta velünk, hogy Hannaróza 
testvérei már nagyon várták az érkezését a családba. Legnagyobb 
segítsége Ramóna és az édesapa. A jó idő beköszöntével egyre 
többet sétálnak és járnak a játszótérre hiszen a gyerekek is igény-
lik. Nikolett úgy érzi, négygyermekes anyaként kiteljesedett az 
élete. Újabb kisbabát nem szeretnének.

A polgármester és az alpolgármester Veréb István Noelt is meg-
látogatta. Szülei Onesiminc Amanda Gyöngyi és Veréb István 
Krisztián megosztotta velünk, hogy Noel 2022. március 23-án 
Hódmezővásárhelyen született 4600 grammal és 54 cm-rel, első 
babaként érkezett a családba. Amanda elmondása szerint az el-
ső két hét nagyon nehéz volt számukra, hiszen több fajta tápszer 
sem nem vált be. A kis István Noel szőke, kékszemű és táplál-
kozás szempontjából érzékeny baba. Ebben az időszakban a leg-
nagyobb segítséget az apuka nyújtotta Amandának, de a mama is 

kiveszi a részét. Az éjszaka folyamán csak egyszer ébred fel a kis-
baba, ha tele a hasa, alszik tovább. A babakocsis sétákat nagyon 
kedveli, mert tud nézelődni. A helyi Babusgatóra szeretnének jár-
ni, főként a közösség miatt. Második babát nem szeretnének.

Nádasdi Gergő Sándor Hódmezővásárhelyen látta meg a nap-
világot 2022. március 24-én 3200 grammal és 49 cm-rel, Pálfi 
Dominika és Nádasdi Sándor első közös gyermekeként. Domi-
nika elmondta nekünk, hogy Gergő nagyon jó baba. A jó időben 
sokat kijárnak sétálni, amit nagyon élvez. A legtöbb segítséget az 
apuka és a mama nyújtja számára. A féltestvére Noémi már várta 
a kicsi érkezését, nagyon szereti babusgatni és ringatni. A 40 ezer 
forintból egy kiságyforgót szeretnének vásárolni. Újabb gyerme-
ket egyelőre nem szeretnének.

Az önkormányzat Vigh-Fazakas Rózát is köszöntötte, aki 2021. 
november 29-én született Hódmezővásárhelyen 3530 grammal és 
51 cm-rel. Róza elsőként érkezett a családba Vigh-Fazakas Ágo-
ta Beatrix és Vigh Zoltán gyermekeként. Ági elmondása szerint jó 
kedélyű, nyugodt és barátságos baba. Jelenleg a fogzási időszakban 
vannak, a hozzátáplálást is megkezdték. A körte az nagy kedvenc, 
de a sárgarépa nem ízlik neki. A kis Róza vetkőzni és fürdeni job-
ban szeret, mint öltözni. A legnagyobb segítség az édesapa Zoltán, 
minden teendőt elvégez a kicsi körül. Róza különösképp szereti a 
babakocsis sétákatm, bár nem sokra emlékszik, ha elindul a kocsi, 
elalszik. A kapott támogatásból etetőszéket szeretnének vásárolni. 
Második gyermeket a közeljövőben szeretnének.

Varga Alexandra


