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Richard Wagner: Szeretettel

Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében minden
apátfalvi hölgynek sok boldogságot kívánunk Nőnap alkalmából!
Szekeres Ferenc polgármester

„Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
Egész évben – és minden Nőnapon.”
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2022. február 3-án
rendkívüli ülést tartott
 A rendkívüli ülésen a TOP-2.1.3-16CS1-2021-00016 kódszámú „Belterületi
csapadék- és belvízelvezetés Apátfalva településen II.” című pályázat kapcsán építési munkákra vonatkozó közbeszerzési
eljárás vonatkozásában közbenső döntés
meghozatalára került sor.
A következő rendkívüli ülésre 2022.
február 22-én került sor
 Az ülésen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról döntött a testület.
A képviselő-testület soros ülésére 2022.
február 24-én került sor
 Tájékoztató hangzott el Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztosági
helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti
kirendeltség és a polgárőrség 2021. évi tevékenységéről, melyet a képviselő-testület
elfogadott. Nagy Sándor r. alezredes, a
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Rendőrkapitányság
vezetője elmondta, hogy a rendőrkapitányság bűnügyi helyzete a 2020. évhez
képest minden tekintetben javult. Bodor
Attila r. ezredes, rendőrségi főtanácsos,
a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti
Kirendeltség vezetője elmondta, hogy a
kirendeltség 2021. évben meghatározott
célkitűzéseit teljesítette. Az illetékességi
területet országosan is jelentős határforgalom és az emelkedő szintű migrációs nyomás, valamint stabil határrend jellemezte.
Sókiné Kubinyi Éva az Apátfalvi Polgárőr
Egyesület elnöke elmondta, hogy a tavalyi évben 31 fővel végeztek közszolgálatot Apátfalva bel- és külterületén. Pénzügyi helyzetük stabil, gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, biztosítja a mindennapok

kiadásait. A polgárőrök az elmúlt év során
3503 órát töltöttek szolgálatban, ebből a
rendőrséggel 260 órát.
 A testület elfogadta Apátfalva Község
Önkormányzatának Bizottságai által az
előző évben végzett munkájukról szóló
beszámolót.
 Megtárgyalta és elfogadta a civil szervezetek, a Faluházban működő csoportok
részéről a 2021. évben az önkormányzat
által nyújtott támogatások felhasználásáról, az előző évben végzett munkájukról
szóló tájékoztatót.
 A képviselő-testület Apátfalva Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a község Településkép védelméről szóló
8/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet
módosításának kezdeményezését elfogadta.
 Apátfalva Község az 1909/2021.
(XII.15.) Korm. határozat alapján felvételre került a Gazdaságélénkítő program
4. ütemébe. Apátfalva Község Képviselőtestülete a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága által megküldött felhívására a
Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában való részvételről
szóló támogatási kérelem benyújtását és
nyilatkozatok megtételét elfogadta.
 A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta, hogy a Packeta Hungary Kft. az
önkormányzat tulajdonában lévő Apátfalva, Templom u. 68. sz. alatti Sportcsarnok
háta mögött Z-BOKSZ csomagautomatát
helyezzen el és üzemeltessen.
 A képviselő-testület úgy foglalt állást,
hogy csatlakozni kíván a Makói Kistérség
Többcélú Társulás sürgősségi fogorvosi
ügyeleti ellátásához.
 A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottságok tagjait
a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (2022.
március 14-én 16 óráig) választja meg.

A képviselő-testület települési szinten elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait.
 A képviselő-testület elfogadta Szekeres Ferenc polgármester szabadságának
ütemezését.
 A testület megtárgyalta és elfogadta az
Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének II. módosítását.
 A képviselő-testület Magyarország
2022. évi központ költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5
pontjára figyelemmel – az önkormányzat
működőképességének megőrzése érdekében – támogatási igényt kíván benyújtani a 2022. évi települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására.
 A képviselő-testület zárt ülés keretén
belül tárgyalta meg a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. február
SZÜLETÉS:
02.22.: Barát Hanna Róza
Édesanyja: Barát Krisztina
Apátfalva, Kereszt u. 59.

HALÁLESET:
Sóki Pálné (Szabó Piroska)
Apátfalva, Széchenyi u. 62. élt 88
évet
Darócz Károly
Apátfalva, Széchenyi u. 32. élt 51
évet
Tóth József
Apátfalva, Rákóczi u. 30. élt 74 évet
Végh Imre
Apátfalva, Kossuth L. u. 88. élt 91
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Február hónapban házasságkötésre nem került sor.
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Februárban az apátfalvi közmunkások
is több fizetést kaptak

100 ezer forintra nőtt a közfoglalkoztatottak bére januártól a kormány döntése értelmében.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közmunkások bére a minimálbér 50%-a lett.
A legalább középfokú iskolai végzettséget
és szakképesítést igénylő munkakörnél
a közfoglalkoztatottak 130 ezer forintot
vihetnek haza ezentúl. Apátfalván a térség egyik legsikeresebb közmunkaprogramja fut, a munkások pedig örülnek
annak, hogy több pénzt vihetnek haza
ezentúl. Többségük évek óta dolgozik a
programban.

viszek haza, a gyerekekre mindig van mit
költeni – foglalta össze.

Tubik Tamás is közfoglalkoztatott Apátfalván, több mint 10 éve van az önkormányzatnál. Ezzel kapcsolatban kifejtette:
Nálunk is jól jön a családi kasszába ez a
plusz pénz. Számlákra, rezsire is költünk
belőle. Esetleg bevásárláskor is több kerülhet a kosárba.

Kolompár Mihályné nincs olyan régóta a
Fodor Géza asztalos műhelyben dolgozik közmunka programban Apátfalván, mint
4 éve. Ő azt mondta, hogy nekik is nagyon a többiek, de legalább annyira szereti a
jól jön az emelés, hiszen az árak is emel- munkáját. A varrodába dolgozik, és két
kedtek. Nálunk is megvan a helye a pénz- kiskorú gyermeke van. – Sokat számít
nek, van fizetnivalónk- tette hozzá.
nálunk is, hogy ezentúl 100 ezer forintot

ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a
2022. első félévi magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési
adóelőleg kamatmentes befizetési határideje: 2022. március 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra. A
késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 2,90%-os része.
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az egyenlegértesítőt ügyfélkapun
keresztül küldtük ki.
Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési határideje: 2022. május 31.

Rácz János, apátfalvi lakatos műhelyben
dolgozik, elmondta: örülünk az emelésnek, többet tudunk spórolni, félre is tudunk belőle tenni. Nagyobb összeggel
tudunk gazdálkodni. Minden forintnak
megvan a helye a családban, hiszen vannak már unokák is, nagy részét rájuk fordítjuk. Ő 5 éve dolgozik közfoglalkoztatottként az apátfalvi önkormányzatnál, a
lakatosműhely felelős vezetője. Hozzátette:
szeretem a munkámat, amit csinálunk, utcabútorokat gyártunk, asztalokat, kukákat,
virágládákat. Szerintem hasznos munkát végzünk mindannyian, jó érzés, hogy
megbecsülik, amit csinálunk.
Major Zsuzsanna
makohirado.hu
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Visszatekintés a 2021-es programokra
és rendezvényekre (2.rész)

 A szokott méltósággal, de csendesebb keretek közt tartották
meg augusztus 1-jén vasárnap az apátfalvi Langó-kápolna búcsúját. A Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt kicsi templom
ünnepén kereszteltek meg egy kislányt is.
 Augusztus 20-án Magyarország nemzeti ünnepén Apátfalva
Község Önkormányzata és a Szent Mihály plébánia együtt emlékezett a község lakosságával, Állam- és Egyházalapító Szent István Királyunkra.
 2021. augusztus 21-én ismét íjászok találkozójának adott otthont az apátfalvi lőtér. Négy év kihagyás után, immár tizenegyedik alkalommal. Az esemény az Európai Unió támogatásával valósult meg.

 Szeptember 11-én induló kenu túrára negyvenen regisztráltak Apátfalváról és Magyarcsanádról, de olyan résztevők is voltak,
akik valamilyen módon kötődnek a két településhez. A kenutúra
után a résztvevőket Apátfalva Község Önkormányzata ebédre látta vendégül. A kenutúra és az ebéd a résztvevők számára ingyenes volt.

és készételt lehetett kóstolni. Ebből 6 standon, 8 mobilkemencében sültek a finomságok: túrós béles, kakaós kalács, kőttes, vízen
kelt kifli, meggyes pite, palacsinta. Továbbá több bográcsban főttek a pörköltek: marha, disznó, birka, kakas, pacal. A rendezvényen mindig együttműködünk a kisebbségi önkormányzatokkal
is, ez idén sem volt másképp. Ők hagyományos nemzetiségi ételeikkel, paradicsomos káposztával, és csorbalevessel is készültek.
A rendezvényen nagyon sokan megfordultak, kicsik, nagyok, öregek, fiatalok egyaránt. A gasztronómiai naphoz az értékteremtő
közfoglalkoztatási programok is nagymértékben hozzájárultak,
hiszen a felhasznált húsok azt bizonyítják, a közfoglalkoztatás keretében is lehet jót, s jól teremteni.

 Mintegy kettőszáz idős- és szépkorú vett részt október 2-án,
az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Apátfalva
Község Önkormányzata által a helyi faluházban szervezett idősek
napi ünnepségén. Műsort adott elő a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar, majd vezetőjük Tariné Tóth Hajnalka dél-alföldi népdalcsokorral örvendeztette meg a közönséget. Őket követte
a két sztárfellépő Poór Péter és Rózsás Viki. Az ünnepség közös
vacsorával zárult.

 Szeptember 4-én, 6. alkalommal került megrendezésre a  Október 2-án kastélyavató ünnepséget tartott a tulajdonos a
Gasztronómiai Fesztivál, mint a helyi Identitást erősítő szabad- volt Egressy-kúria területén, melyre szeretettel meghívtak minidős program. A rendezvényen összesen 15 féle ételt, süteményt den érdeklődőt. Szeretném megköszönni Horváth Iván úrnak, az
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Alba Növszer Kft. tulajdonosának, Kucsora Istvánnak és családjának, a projekt irányítóinak és természetesen mindenkinek, aki
részt vállalt a felújítási munkákban. Elmondhatjuk, hogy a volt
kúria épülete és udvara újra teljes pompájában uralhatja Apátfalva látképét.
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 Október 22-én Apátfalván is fejet hajtottunk az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A köszöntő és az ünnepi
beszéd után a Dózsa György Általános Iskola tanulói adtak emlékműsort. A megemlékezés a SZEFO épülete falán lévő emléktáblák koszorúzásával zárult.
 November 1-jén a temetőben megemlékeztünk hősi halottainkról. Elhelyeztük az emlékezés koszorúit és a mécseseket az
Aradi vértanúk emlékhelyén, az I. világháborús emlékműnél, a
II. világháborús emlékműnél, majd a magyar és szovjet katonák,
hősök sírjainál.
 Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar november 6-án
részt vett a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében, ahol produkciójukkal kiérdemelték a neves
szakemberekből álló zsűri nívódíját, szintén nívódíjat kapott a
Pátfalvi Trió.

 November 18-án nyílt meg a VII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Rákó Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. Az apátfalvi czi téri épületében. Apátfalva is kapott felkérést a kiállításon való
Dózsa György Általános Iskola felső tagozatos diákjai adtak mű- részvételre. A start mintaprogramjainkból a legszebben sikerült
sort, majd elhelyezték az Aradi 13 és Gróf Batthyány Lajos vér- termékeinket összeválogatva igyekeztünk bemutatni. A szakmai
tanúságát szimbolizáló 14 mécsest. A megemlékezés résztvevői konferencián beszámolót tartott Szekeres Ferenc polgármester,
végül elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
Apátfalva Község Önkormányzat közfoglalkoztatási programjairól, eredményeiről és jövőbeni céljairól.
 Október 15-én 14 órától szerveztük meg községünkben a
„Kerékpározással a mellrák ellen” szlogennel biciklitúrát. Közel
hetven fő vett részt, köztük néhány férfi is volt. Az útvonalat rózsaszín szalaggal jelöltük ki, ezzel is felhívta a figyelmet a mammográfiai szűrések fontosságára. Az önkormányzat minden évben felajánl egy kerékpárt a szűrésen résztvevőknek, valamint a
biciklitúrán résztvevőknek kettő ajándékkosarat.
 Október 17-én vasárnap gyalogtúrát szerveztünk, Apátfalva
és Makó között a Maros-parti túraútvonalon „Őszi séta a csodálatos Maros-parti ösvényen” címmel. A sétára száznál is több vállalkozó kedvű jött el, a fiataloktól az idősebb korosztályig, többen
családostól.

 November 19-én Herczeg Sándor: Gyilkosság karácsonykor
című könyv bemutatója volt a könyvtárban.
 November 23-29-ig a Csongrád-Csanád Megyei Értéktár értékeit bemutató kiállítás nyílt a Faluház előterében. A kiállítás
egy része Szegedről érkezett hozzánk, bemutatva a megyei értékeket. A kiállítás másik részét az apátfalvi értéktár által javasolt
értékek adták.
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 November folyamán három alkalommal volt együtt a mézeskalácsos szakkör tagsága a Faluházban. A szakkör a Nemzeti
Művelődési Intézet támogatásával indult.
 Az adventi szombatokat nagy előkészület előzte meg. Szerettük volna meghitté varázsolni a várakozás heteit. Örömünkre
hétről-hétre egyre többen éltek az általunk nyújtott kikapcsolódási lehetőséggel, családok és egyedülállók, gyerekek és felnőttek.
December 12-én már teltház volt a programon. Minden héten a
könyvtárban kézműves foglalkozásokat tartottunk, majd a község adventi koszorújánál ünnepi műsorok voltak az adventi gyertyák meggyújtása előtt. Hagyományosan, advent 4. szombatján  2021-ben 32 baba született Apátfalván. Az újszülötteket otthonukban köszöntöttük Kiszely Jánosné alpolgármester asszon�rendeztük meg a Falukarácsonyt.
nyal, Apátfalva Község Önkormányzata nevében. Minden apátfalvi újszülött 40 ezer forint egyszeri készpénzes támogatásban
részesült, a szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett
az önkormányzat.

 Novemberben 800 darab saját nevelésű csirkét tudtunk
szétosztani. Ez a segítség nem az utolsó volt, hiszen a sertésállományunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan a feldolgozás után darált húsból, kolbászból, hurkából közel
800 darab (összesen 2400 kg) ajándékcsomagot készítettünk, melyet aztán a 65 év feletti lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak,
a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, valamint a hátrányos helyzetű családoknak osztottunk ki karácsonyra.

 Apátfalva Község Önkormányzata több mint 2500 mázsa tüzelőanyagból a rászoruló családoknak szociális célú tűzifát osztott. A családosoknak 12 mázsa, az egyedülállóknak pedig 6 mázsa, összesen 270 rászoruló háztartásnak került kiosztásra a darabolt, keménylombos tűzifa.

A mindennapi feladatok elvégzésében a lakosaink is kivették a részüket. Önkormányzatunk nagyon sok segítséget kapott az önkéntes munkát végzőktől, a vállalkozóktól és a civil szervezetektől. Reméljük, hogy ebben az évben is tovább
fejlődik összefogásunk, és egyre több lakossal dolgozunk
közösen településünk jólétén és fejlődésén.
Szekeres Ferenc
polgármester
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BÍBIC OVIS HÍREK
Óvodai farsang 2022
„Itt van a Farsang,
készül a fánk.
Hatalmas móka,
vár itt ma ránk…”
Az óvodák megtartották rendhagyó farsangi rendezvényüket, a tavalyi évhez hasonlóan, zárt rendezvényként, a gyerekek
és a dolgozók körében került megrendezésre. Sajnos a kihirdetett veszélyhelyzet
miatt döntött az óvoda vezetősége a nevelőtestület és szülők támogatásával a zárt
rendezvény mellett. Mindhárom óvoda
külön napon, (február 9-10-11-én) tartotta meg a rendezvényt.
Nagy volt a készülődés már előtte való

héten. Díszítettük a csoportszobákat, farsangi szemüveget, fejdíszt készítettünk,
beszélgettünk a farsangi hagyományokról, meg hogy ki minek öltözik be, milyen jelmezt készítenek közösen a családdal. Már a közös tánc gyakorlása is egy
élmény volt a gyerekeknek, egy kicsit ráhangolódottak a mulatságra. Az ünnep a
nagycsoportos gyerekek farsangi köszöntőjével és a „Mackó tánccal” kezdődött.
Ezután játékos ügyességi vetélkedőben
vehettek rész a gyerekek, volt célbadobós,
söprűtánc, labdavadászat, lufiadogató és
még sok-sok érdekes versenyjáték, melyben kis matricákat gyűjthettek az ügyes
gyerekek. Majd a várva várt megvendégeléssel folytatódott a nap, melyhez a szülők sok finom édességgel és üdítővel járultak hozzá. Itt szeretnénk megköszönni

mindannyiuknak. A megvendégelés után
következett a jelmezbe öltözés, már az
nagy élmény volt, amikor reggel hozták
a gyerekek a jelmezeket, és megnézhették egymásét. Szinte minden kisgyerek
jelmezbe öltözött, és kezdődhetett a felvonulás, majd a farsangi mulatság. Volt
ott papagáj, kalóz, hercegnők sokasága, a
kislányok körében ez nagyon kedvelt volt,
továbbá pókember, autóversenyző, rendőr és még sorolhatnám tovább. Minden
kisgyermek a nap végén ajándékot kapott,
melyet haza is vihettek, utána jóízűen
megettük a finom farsangi fánkot.
Faragó Erzsébet
óvodapedagógus

2022. március
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Télűzés az Apátfalvi Bíbic Óvoda
és Bölcsődében
„Belebújunk maskarába…”
2022. február 10-én a Dózsa utcai épület óvodásai, február 11-én
a Maros utcai óvodások és február 12-én a Rákóczi utcai óvodások tartották farsangi mulatságukat. A gyerekek a farsangra
készülve verseket, mondókákat, énekek és táncokat tanultak. Álarcokat készítettek, melyeket a télűző napon viseltek.
A nagy napon a gyerekekkel közösen felelevenítettük a farsangi
néphagyományokat. Képzeletben elutaztunk távoli vidékekre is,
ahol híres karneválokat tartanak.
Játékos vetélkedő színesítette a programot. A megoldandó feladatokban szívesen vettek részt, némelyiken még jót is nevettek.
A finomságok és üdítők elfogyasztása után pedig táncházba hívtuk a gyerekeket. A nyerő tombolával záródott a farsangi mulatság. Minden kisóvodás örömmel vette át. A farsangi szalagos fánk
sem hiányozhatott az asztalról. Ezúton is köszönjük a kedves szülőknek a támogatásokat. Reméljük, sikerült elűzni a telet, és hamarosan beköszönt a tavasz.
Kovács Rolandné
óvodapedagógus

Restás Melinda dajka néninek a fánksütést és Borbélyné Varga
Mariann kisgyermeknevelőnek a gofrisütést, mellyel hozzájárultak a farsang örömteljes lebonyolításához.
Tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi mulatságot töltöttünk együtt, melyet mosolygó, vidám arcok igazoltak. Élmények„Bebújtunk a maskarába, úgy megyünk a jelmezbálba…”
kel telve zártuk a farsangi időszakot. Reméljük, sikerült elűznünk
A farsang több hétig tartó időszak. Télies élmények, vidám te- a telet és hamarosan megérkezik a várva várt tavasz is.
vékenységek, változatos programok szőtték át napjainkat. Tréfás
Papp Józsefné
mondókákat, verseket tanultunk. Festettünk, vágtunk, ragasztotóvodapedagógus
tunk, készültek a maszkok.
A gyerekek már hetekkel korábban elkezdtek gondolkodni azon,
hogy milyen jelmezbe bújjanak-e jeles napon. Sok olyan programmal készültünk, mely összekovácsolja csoportunkat.
És eljött a várva várt nap: zenés, táncos műsorral nyitottuk meg
rendezvényünket. Ezután csapatjáték, üdítőivó és fánkevő verseny volt. A szülők is nagy lelkesedéssel készültek a gyermekek
jelmezbe öltöztetésére. A sok ötletes jelmez igazán mesés világba
repítették a viselőiket ezen a szép farsangi délelőttön, mely minden gyermeknek emlékezetes marad. Mindezek után következett
a tombolasorsolás, ahol minden gyermek nyerhetett. A szülők finom süteményekkel, üdítőkkel vendégelték meg a gyermekeiket,
így ünnepi asztalt terítettünk sok-sok finomsággal. Köszönjük

Farsang a Rákóczi utcai óvoda
Szivárvány csoportjában
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Ajándék az Apátfalva
Község Óvodásaiért
Közhasznú
Közalapítványtól
Február 4-én 6 db Aroma Diffuser ultrahangos
hidegpárásító készüléket kapott az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsőde minden csoportja az
óvoda alapítványától. Az egészség megőrzése céljából csoportjaikban napi rendszerességgel használják a készüléket a kollégák.
Hálás köszönetemet fejezem ki magam, kollégáim és a gyermekek nevében is az Apátfalva
Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
tagjainak!
Luczó Anikó intézményvezető

Farsangi ajándék az óvodáknak
a Román Nemzetiségi
Önkormányzattól
2022. február 3-án Varga Anikó a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke személyesen kereste meg intézményünket ajándékával.
A kapott játékokat (kártya, puzzle) a három óvoda megkapta, a
gyermekek már örömmel birtokba is vették. Mindenki nagyon örült
az ajándéknak.
Hálásan köszönjük!
Luczó Anikó
intézményvezető

Köszönet a
támogatásért!
A farsangi rendezvény az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde és az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány közös szervezésében valósult meg.
Az alapítványtól a tartalmas programok,
esztétikus eszközök, dekorációk beszerzésére összesen 85.000 Ft-ot kapott
a három telephely. Emellett támogatói
levelek kiküldése is megtörtént intéz-

ményünk részéről és elmondható, hogy
jelentős készpénzfelajánlás, átutalás érkezett Önök, a családok, a vállalkozók
felől.
Az adományként kapott összeg az alapítvány számlájára kerül, amit az alapítvány természetesen a gyermekek javára
fordít vissza játékok, nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésében, előadások,
programok finanszírozásában.
A családok ezenfelül rengeteg finomsággal (bolti csomagolású édességek, sütemények, üdítők, gyümölcsök) különböző tárgyi felajánlásokkal lepték meg

óvodai csoportjukat, melyekkel gazdagabbá tették farsangi rendezvényünket.
Támogatóink:
Antal Jánosné, Sókiné Kubinyi Éva, Végh
Imre, Bálintné Nagy Erika, Naszradiné
Berczán Zsuzsanna, Bálint Réka, Gyenge Ágnes, Szigeti Andrea, Csapó Ferenc,
Mátó Mátyás, Majorné Zöllei Melinda,
Fekete Irén, Dunainé Sánta Ildikó.
Luczó Anikó intézményvezető,
Faragó Erzsébet kuratóriumi elnök
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Farsangi mulatság
„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
Henry Ford idézete pontosan tükrözi a
farsangi mulatságot, mely 2022. február
5-én került megrendezésre az apátfalvi
Faluházban.
Néhány falubeli fiatalban született meg a
gondolat, hogy segítsünk úgy a helyi kislánynak, Pénzes Annabellának, ahogy mi
tudunk, és rendezzünk programot a gyerekeknek! Hosszas ötletelés, gondolkodás
és szervezés után összeállítottuk a Farsangi mulatságot.
Farsang nem múlhat el tombolahúzás nélkül, amire szerettünk volna nagy hangsúlyt fektetni. Miután jeleztük, hogy tom- A rendezvény ideje alatt kihelyezett do- teljes összeg 921.200 forint volt, mebolatárgyakat gyűjtünk, sok-sok vállalko- boz tartalma és a tombolából befolyt lyet a nap végén átadtunk a családnak,
bízva a gyermek mihamarabbi, teljes
felépülésében.
Varga Zoltán helyi vállalkozó tudomást
szerzett az összegyűlt összegről és még az
este folyamán átutalt 78.800 forintot.
Az összefogás, a siker, amelyet 1 millió forint szimbolizál, a legjobb helyre került.
Rengeteg anyagi, tárgyi és kétkezi segítség
álltál jött létre mindez. Felsorolni is lehetetlen, kik vettek részt benne, így mindenkinek hálás szívvel köszönöm, hogy idejüket és munkájukat nem sajnálva ott segítettek, ahol tudtak.
Antal Eszter
zó és magánszemély támogatott bennünket! Elképzelni sem mertük, hogy mennyi
értékes ajándék gyűlik össze és kerül kisorsolásra a rendezvényen.
Az esemény napján már kora reggel sült
a palacsinta, a nagyterem pedig vidám,
farsangi hangulatban várta a gyerekeket.
Sok-sok segítő kéz hozta létre azt, amit
február 5-én nyújtani tudtunk.
Arcfestés, csillámtetoválás, csapatjátékok,
rejtvény, palacsinta, tea és Playmobil kiállítás színesítette a programot, amíg el nem
kezdődött az egyéni jelmezesek felvonulása. A farsangi mulatságot végül a tombolahúzás zárta.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Cine-cine-cinege,
jön a tavasz, hiszed-e,”
Intézményünk is csatlakozott az apátfalvi
Pénzes Annabella 2,5 éves kislány családjának megsegítéséhez. A kislánynál rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak és
igen sokba kerül a gyógykezelése. Iskolánk
első osztálya külön gyűjtésbe kezdett, ahol
a szülők utalvánnyal, játékokkal, tartós
élelmiszerrel és pénzzel segítették a családot. A jótékonysági rendezvényen az
összegyűjtött adományokat, Tóth-Restás
Marianna osztályfőnök személyesen adta
át a szülőknek.
Köszönjük az első osztálynak a nemes
kezdeményezést!
Intézményünk többi tanulója pedig a
Diákönkormányzat ötletére az iskola aulájában kihelyezett gyűjtődobozba kupakgyűjtésbe kezdett, hogy ezzel is segítsük a
gyógyulást.

csinálás, bolondozás, eszem-iszom, a bálok, álarcos felvonulások az advent végét
jelző téltemető-tavaszváró időszaka.
Az iskola hagyományos rendezvényeihez
az alsósok farsangi rendezvénye is hozzátartozik, de sajnos a jelenlegi vírushelyzet
nem tette lehetővé, hogy együtt ünnepeljünk. Azonban az alsós osztályok mindegyike megpróbálta elűzni a telet, vidám,
jelmezes eszem-iszommal. A bulik nagyon
jó hangulatúak voltak. A tanítók tombolát,
vicces feladatokat, jelmezes bemutatókat
szerveztek a gyerekeknek. Köszönjük a
A február a farsang hónapja. A farsang a szülőknek, hogy segítettek emlékezetesebpogánykori tavaszváró ünnepből nőtte ki bé tenni ezeket a vidám délutánokat.
magát. A vidámság, a mulatozások idősza- Egy felsős osztály is csatlakozott a farsanka, ám a szórakozás mellett számos nép- goláshoz. A hetedik osztály döntött úgy,
hagyomány, időjárásjóslat is kapcsolódik hogy ők is segítenek elűzni a telet. Ők a
ehhez az időszakhoz. Régen ekkor volt a Faluházban rendeztek egy kis vidám délpárválasztás ideje, de a tél elűzése, a tavasz utáni mulatságot. Köszönjük a Faluház
köszöntése, csalogatása is.
dolgozóinak hogy helyet biztosítottak a
Ez gyakorlatilag zajos mulatozás, a tréfa- számukra.
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Joó Gabriella tanárnő szervezésében február 24-én csütörtökön került megrendezésre a hagyományos Röplabda házi
bajnokság. Négy résztvevő csapat indult,
amiben 6-6 játékos játszott, 1 fő pedagógus 3 fő 8-os, 2 fő 6-7. osztályos tanuló.
A felkészülés folyamatos volt, de az utolsó egy hónapban a testnevelés órákon csak
erre összpontosítottak a tanulók. Négy
alkalom lett kijelölve, hogy a csapattagok
együtt is edzhessenek és összeszokjanak.
Ennek eredményeképpen nagyon színvonalas meccseken bizonyíthattak a gyerekek és a felnőttek is. Csodálatos felső
nyitásokat, hálójátékot, kiélezett küzdelmet láthattunk tőlük. A csapatok nagyon
komolyan vették a versenyzést.

A helyezések:
1. hely: Varga Szilárd, Joó Gabriella, Károly
Bálint, Sztáncs Martin, Márki Barnabás,
Szalamia Tünde
2. hely: Kóczi Zoltán, Mátó Lajos, Berczán
Áron, Bíró Dominik, Konkoly Krisztián,
Cserepes Barbara
3. hely: Antal Balázs, Málik János, Kamarás Márk, Jani Martin, Kolompár Mihály,
Bárnai Mercédesz
4. hely: Szalamia Keve, Miklai Attila, Kiss
Balázs, Ferenczi Zsolt, Kiss Bence, Szecskó Ádám
Gratulálunk a résztvevőknek!

13
zatnak az Apátfalvi Óvodának illetve az
Apátfalvi Óvoda konyháján dolgozóknak
a finom farsangi fánkot.
Iskolánk első és második osztályos tanuló
közül néhányan nagyon szép eredményt
értek a el a Bendegúz Akadémia levelezős
nyelvÉsz versenyének első fordulóján. Dunai Zoltán 1. osztályos, József, Sóki Regina,
Imre Lilien, Kereszturi Botond 2. osztályos tanulók jutottak tovább a következő
fordulóba.
Gratulálunk nekik!

Köszönjük a Tóth-Restás Mariannának és
Dobra Bernadettnek, hogy felkészítették a
Köszönjük Joó Gabriella tanárnőnek a gyerekeket a versenyre!
szervezést, az Apátfalvi ÖnkormánySimon Hajnalka

Jótékonysági Timcsy Aerobik
2022. február 19-én 16 órakor az
Apátfalvi Sportcsarnokban Jótékonysági Aerobik került megrendezésre.
Sós-Fekete Tímea elmondása szerint a
sport sok jó embert megmozgat, főleg,

ha jótékonysági célra fordítjuk a bevételt. Apátfalva mindig is összetartó
közösség volt, látva a régebben tartott
Timcsy Aerobik órákat. Timi részére
nem volt kérdés, hogy a becsületkas�szás bevételt Pénzes Annabella részé-

re ajánlja fel. Összesen 68.500 forint
gyűlt össze.
Köszönet az apátfalvi, makói és maroslelei tornászlányoknak, akik együtt
tornáztak és adományoztak!
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Farsang farkán búcsúztak a téltől
Apátfalván

tavaszváró népszokást. Szeged környékén,
beleérte ebbe Makó környékét is, ilyenkor
a lányok zöldág bújást is csináltak. Apátfalván azonban nem volt sosem olyan téltemetés, mint amit Mohácson csinálnak a
busók – mondta érdeklődésünkre Csenteri Andrea, táncházvezető.
A könnyen járható körtánc után Szekeres
Ferenc polgármester és Csenteri Andrea
ragadtak fáklyát, hogy azzal gyújtsák meg
a faluház előtt álló kiszebábot, mely lángra
kapott, s a tűz hamarosan elválasztotta a
fejét a törzsétől. Az utóbbi a szélben gyorsan elhamvadt, míg a karón maradt fej füstölt és parázslott, míg meg nem semmisült.
Kiszebáb égetésre és táncházra érkeztek, hagyományoknak. Apátfalván is igencsak A helybéliek ezt követően ismét körtáncot
több mint százan február 26-án délután az régen égetjük kiszebábot, de sajnos tavaly jártak örömükben, majd a szervezők jóapátfalvi faluház elé, s a résztvevők nem és tavalyelőtt a koronavírus-járvány miatt voltából farsangi fánkot csemegézhettek, s
csalódtak, mert némi várakozás után a ez nem valósulhatott meg. Most újraélesz- azt forró teával öblíthették le.
népviseletbe öltözött Csenteri Andrea fel- tettük ezt a hagyományt, reméljük, naKorom András
hívására összekapaszkodtak, s körtáncot gyon sokan eljönnek s megismerik ezt a
makohirado.hu
jártak népzenére a kiszebáb körül. A körtáncba kisebbek, nagyobbak és még azok
is beálltak, akik egyébként nehezen mozogtak, hol a derekukba álló zsábától, hol
a lábukat nehezen emelve. A lelkesedés
azonban megmozgatta a tagjaikat.
Ám előtte a helybéliek papírcetlire írták
azokat a rossz tulajdonságaikat, melyeket
nem akarnak továbbvinni, s a papírosokat
összehajtva feltűzték a kiszebábra, hogy
azok azokkal együtt égjenek, hamvadjanak, s tűnjenek el. – Itt, a megyében hagyománya volt a kiszebáb égetésnek, a tavaszi
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Csokitortával ünnepeltek az apátfalvi
Babusgatón

Két esztendeje tartották az elsőt, s a foglalkozásokat csak a koronavírus hátráltatta. 2022. február 22-én délelőtt ünnepelték
meg az évfordulót.
– Tavaly június óta járunk a Babusgatóra, s
azóta, amikor csak tudunk, jövünk. Azért,
mert Marci nagyon jól érzi itt magát minden alkalommal, szeret magában táncolni,
otthon meg sokat segít pakolni – árulta
el Sziklai Orsolya, aki kisfiával, a tizenöt hónapos Ludányi Marcival és annak
játékcicájával érkezett a faluházba, a mai
foglalkozására.
A cica azonban hamarosan kikerült a kisfiú kezéből, s ahogy gyarapodtak a gyerekek (és szüleik), úgy lett egyre érdekesebb
számára és a többi kisgyerek számára minden. Még azoknak is, akik még menni sem
tudtak, csak feküdni.
– 2020. február 13-án volt a legelső
Babusgató foglalkozás, akkor ezeket kétheti rendszerességgel terveztük, de nem
számítottunk az egy hónappal később bejövő a koronavírus járványra. Ami miatt
bezárt a Faluház, s csak nyáron nyitott
ki újra. Akkor újra indult a Babusgató, s
novemberig hetente tartottam a foglalkozásokat. Majd a pandémia miatt közel tíz
hónapra ismét bezárt a faluház. Így csak
tavaly nyáron sikerült ismét folytatni a

Babusgató

Zenés baba-mama
foglalkozás
Minden héten kedden 10 óra

Faluház, könyvtár
Apátfalva, Templom u. 57.
Foglalkozásvezető:
Tariné Tóth Hajnalka
Apátfalva Község Önkormányzatának jóvoltából

foglalkozásokat – mondta érdeklődésünkre Tariné Tóth Hajnalka foglalkozásvezető.
A maximum hároméves korig szóló, tematikus foglalkozásokra a két esztendő alatt
35-40 gyerekek vittek el a szüleik.
A gyerekek a mai foglalkozáson is az arcsimogatóval kezdték, majd mondókáztak,
így előkerült a zsip-zsup kenderzsup, a
sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk és persze rettenetes szorgalommal és akarattal törték a (képzeletbeli)
mákot, mégpedig citeraszóra! És persze
volt ringató, meg a gyerekek nagy-nagy

kedvence a buborékfújás is. A vidám foglalkozás ezúttal meglepetéssel, egy marcipán kisfiúval és kislánnyal díszített csodaszép csokitortával zárult, amin előbb
meggyújtották, majd elfújták a kettes
számot, majd mindenkinek olyan vastag
szeletet tettek a tányérjára, hogy a gyerekek és szüleik együtt is alig bírtak el vele.
De azért persze derekasan leküzdötték a
részüket.
Korom András
makohirado.hu
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 A vírushelyzet miatti korlátozások alatt
továbbra is a faluházban zajlanak a szülői
értekezletek és néhány osztályfarsang is.

2022. március

 Február 11-én tartotta az Apátfalvi
Sport Club a soron következő ülését.

 Hosszú szervezés előzte meg február
5-én az Apátfalvi Ifjúsági Klub által szervezett Farsangi mulatságot, amit jótékonykodással is összekötöttek, hiszen a
játékos feladatok, jelmezverseny, fotósarok
mellett Pénzes Annabella részére is szerveztünk gyűjtést. Farkas Attila Playmobil
kiállítása is színesítette a napot. Köszönjük a palacsintasütő csoportnak a lelkes
munkát és a környékbeli felajánlóktól a
sok tombolatárgyat.
 Február 8-án véradás volt a faluházban.
 A Mozgáskorlátozott klub foglalkozásán február 8-án gyertyát mártottunk, öntöttünk és méhviaszból gyertyát sodortunk.
Beigazolódott, hogy nemcsak a gyerekek
élvezik a kézműveskedést, hanem az idősebbek is és ők is nagyon ügyesek kreatívak.

könyvét. Lehetőség volt rendelni, aki szeretett volna saját példányt. Akik rendeltek,
jöhettek érte a könyvtárba.

 Február 12-én került megrendezésre a
II. Roma Farsangi mulatság. A fergeteges
előadásokra, a nemzetiségi hagyományőrző csoportok bemutatkozására sokan
voltak kíváncsiak. A jelmezverseny és
adománygyűjtés Annabella javára itt is
megvalósult.

 Az apátfalvi nép köztudottan mulatós,
szereti a zenét, táncot. Ezért a régi időkben is igen jól használták ki mulatozásra a
farsangi időszakot. Ezekre a kocsmákban,
vagy a Gazdakörben rendezett bálokban
volt lehetőségük. Február 26-án szombaton volt a farsang farka, amikor búcsúz Sort kerítettünk a faluház virágainak tattuk a telet. Hagyomány már Apátfalátültetésére, gondozására. Köszönjük az ván, hogy ilyenkor kiszebábot égetünk,
önzetlen munkát Simon Mihálynénak, a jelképesen elégetjük a telet, a hideget, és
faluház tiszteletbeli kertészének, Bajusz vele együtt a rossz tulajdonságainkat is.
Andrásnénak és Székely Andreának.
Így tettünk idén is. A faluház előtt 15 órától elégettük a kiszebábot, majd táncházat
 Februárban még vártuk, és március so- szerveztünk. A táncházat Csenteri Andrán is várjuk még azokat, akik nem vették rea néptáncpedagógus tartotta, az önát az édességcsomagjaikat. Lakcímenként kormányzat jóvoltából farsangi fánkot és
egy 2 kg-os csomag jár.
teát csemegéztünk. A felszolgálásban az
Apátfalvi Ifjúsági Klub tagsága segített.
 Február 14-én Herczeg Sándor író dedikálta a Gyilkosság karácsonykor című

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
hétfő 17 óra

Citerások
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

Átmozgató torna

Sajtos Renáta

hétfő 17 óra (csütörtök 16.30 Sportcsarnok)
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Nagyböjti programok a Faluházban
2022. március 12. nagyböjt második
szombatja
15.00 Nőnapi ünnepség a nagyteremben
Köszöntő: Szekeres Ferenc
fellép a Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar, sztárvendég László Attila énekes
Kakas Istvánné Ancsa néni húsvéti horgolt díszeiből kiállítás március 12-18-ig
a könyvtárban.
16.00 Kézműves foglalkozás: lakásdíszek
készítése, kokárda készítése
Közös uzsonna felnőtteknek teasarok

előadó: Forgatós Táncegyüttes, Doktor
László művészeti vezető
16.00 Kézműves foglalkozás: mézeskalács tojások díszítése
Közös uzsonna, tojás alakú mézeskalács,
amiket habbal dekorálunk, felnőtteknek
teasarok

Kézműves foglalkozás: lakásdíszek készítése, írókázással tojásdíszítés
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
2022. április 9. 15 órától nagyböjt
hatodik szombatja
Vargáné Nagyfalusi Ilona díszített húsvéti tojásaiból kiállítás április 9-16-ig a
könyvtárban.
Kézműves foglalkozás: húsvéti kosárkák,
tojásdíszítési technikák
Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok

2022. március 26. 15 órától nagyböjt
negyedik szombatja
A Marosvidék Baráti Társaság kézműves
tagjainak bemutatkozása
Kézműves foglalkozás: lakásdíszek készítése, tojásdíszítés
A kézműves foglalkozásokhoz sze2022. március 19. nagyböjt harmadik Közös uzsonna, felnőtteknek teasarok
retettel fogadunk kifújt liba-, kacsa-,
szombatja
tyúktojásokat! A faluházban gyűjCsenteri Andrea kalotaszegi búto- 2022. április 2. 15 órától nagyböjt tünk csigacsináló bordát és pödrőt,
raiból kiállítás március 19-április 2-ig a ötödik szombatja
hogy mások is kipróbálhassák. Várkönyvtárban.
Beke Mihályné Manyi néni húsvéti fes- juk Önkéntesek jelentkezését a kéz15.00 „Csodálatos Kalotaszeg” című elő- tett tojásaiból kiállítás április 2-8-ig a műves szombatokra.
adás Kalotaszegről
könyvtárban.

Köszönet a véradóknak
taként szolgáljanak, hogy minél többen
válhassunk hétköznapi hőssé. Hiszen egyszeri véradással akár három ember élete
is megmenthető. A jubiláló véradók az
Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar
Vöröskereszt nevében fogadják elismerő
gratulációmat a rendszeres és önzetlen
véradásért.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a
Magyar Vöröskereszt nevében szeretnék
köszönetet mondani az apátfalvi véradóknak, akik önzetlen segítségükkel
névtelenül hozzájárulnak embertársaink
felépüléséhez.
Vannak olyan apátfalvi hősök, akik rendszeres véradásukkal igen is megérdemlik,
hogy anonim kilétüket felfedjük és min-

2021-ben jubiláló véradók:
Ábel Anett Elvira 20×-os véradó,
Dimovics Mátyásné 20×-os véradó,
Kardos Krisztián 20×-os véradó,
Nádori Gábor 20×-os véradó,
Sóki István 20×-os véradó,
Varga Zoltán 30×-os véradó,
Vígh Róbert 30×-os véradó,
Bakai Mihály 40×-es véradó,
Varga Ferenc 70×-es véradó,
Vörös Lajos 100×-os véradó.

Az emberi vér mai tudásunk szerint nem
pótolható, élő anyag, azt csupán maga az
emberi szervezet képes termelni. Sajnos
napjainkban a véradók száma egyre inkább csökken, ami vérkészítményhiányt
képez. Ezért is tölt el büszkeséggel, hogy
az apátfalvi lakosok rendszeresen veszik a
bátorságot és kiemelkedő létszámmal jönnek a kiszállásos és intézeti véradásainkra.
Remélem, a továbbiakban is számíthatunk
önökre és kívánom, hogy a jubilálók névsora egyre inkább gyarapodjon!
Találkozzunk a következő véradáson!
Köszönettel: Kerekes Botond
Magyar Vöröskereszt önkéntes tagja
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Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata tevékenységei

Roma Önkormányzatunk szervezésében
a II.ROMA FARSANGI mulatságon vagyunk túl, ami nagyon jól sikerült, hisz
a kiváló fellépők remek, ötletes jelmezeket és zenészek nagyszerű hangulatot,
bulit biztosítottak. A jelenlévők a finom
teasüteményeket, szendvicseket, üdítőket jókedvvel fogadták és fogyaszthatták. A jelmezesek megajándékozása idén
sem maradhatott el. Minden jelmezest,
táncversenyzőt játékkal, ajándéktárggyal
jutalmaztunk.
Adománygyűjtő dobozt is helyezett ki
önkormányzatunk, hisz ezzel együttérzésünket fejeztük ki, és természetesen
az adományozók is a beteg kislány, Annabella és családja számára. 410.000 Ft
került az adománydobozba, azután pedig újabb 200.000 Ft jutott el a családhoz,
amit személyesen a család vehetett át az
otthonukban. Összesen tehát 610.000 Ftot sikerült összegyűjtenünk a család részére. Minden adományozónak, fellépőnek, segítőnek hálásan köszönünk mindent, a család nevében is!
Raffai János István
elnök
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Búcsúzunk
Ismét gyászolunk, ismét búcsúzunk,
eltávozott egy őszinte barát egy nagyszerű polgárőr. A Polgárőr egyesület
helyi közössége egy értékes emberrel
ismét megfogyatkozott. A gyógyulásában reménykedtünk, felépülését
vártuk. Halálának híre mindenkit mélyen megrázott. Fájdalmas, hogy róla
már csak múlt időben tudunk beszélni,
hogy élete munkássága egyik pillanatról a másikra emlékké vált. A polgárőr
feladat ellátást szívügyének tekintette,
önzetlenül segített bármikor és bárhol,
amikor felkérést kapott a szolgálatra.
Szabadidőt és fáradtságot nem kímélve önként vállalta, hogy részt vesz a település közrend és közbiztonságának
fenntartásában. Önkéntes munkájával

„Bölcs embernek ló való,
mert lóvá tesz az ember,
s emberré a ló!”
(Jókai Mór)
Szeretettel idézzük fel Darócz Karcsi alakját, kinek egész életét átszőtte a jószágok
szeretete. Hiszen ő még annak – az eltűnőben levő – nemzedéknek a tagja volt,
akik jószágtartásból éltek, emberi és állati
igaerővel művelték a földet, a lovakat fuvarozásra használták. Számára a ló nem a
sport, hobbi eszköze volt, hanem a mindennapi munka, a pénzkereset segítsége,
olyan kenyerespajtás féle.
Akik olvassák ezt az emlékezést, most biztosan maguk előtt látják, amint fiatal korában (még most is fiatal volt) kedves lovaival kukoricát ekézett, krumplifészket húzott, vagy a vendégoldalt lenyitva, pakolta
a lovaskocsit szénával, szalmával, esetleg
késő ősszel szárat hordott.
Szerette a családját, saját példájával becsületes, dolgos emberré nevelte gyermekeit.
Szerette a jószágokat. Háza táján mindig
megtalálható volt néhány különleges tyúk,
kakas, galamb. Káráltak a gyöngyösök, gá-

gogtak a libák. A kisebb és nagyobb négylábúakról ne is beszéljünk, számon tartotta mindet.
A helyi lovas társadalom megbecsült alakja volt. 2008 tavaszán, amikor az Apátfalvi
Lovasnap megrendezése veszélybe került,
ő próbálta újjászervezni.
„A lovak szeretete ösztönzött abban, hogy
ne hagyjam veszni ezen hagyományt, és az
emberek összetartásában bízva kerestem a
megoldást. Kevesen hittek benne, hogy önerőből is meg tud maradni ez a rendezvény.
Az első verseny sikerének köszönhetően egyre több segítő kézre találtunk, köszönhetően
annak, hogy az emberek jó hírét vitték a
rendezvénynek. 2017-ben már az országos
versenynaptárban jegyzett szabadidős versenyt is rendezünk.”
Köszönjük neki, hogy következetesen kitartott elhatározása mellett, nem hagyta
veszni eme hagyományt, és azt, hogy ös�szetartotta a helyi lovasokat, a fiatalokat
pedig ellátta jó tanácsokkal.
Milyen is volt Ő? Legtöbbször vidám, humoros, realista, értette a tréfát, mindig tervezett, „agyalt valamin”, hallatlan kreatív
volt, mindenre talált megoldást. Sokszor

hozzájárult a falu köznyugalmához.
Halála nagy veszteség családjának, barátainak, kollégáinak és nem utolsó
sorban a polgárőr társadalomnak is.
Köszönetet mondunk áldozatos és
fáradtságos tevékenységéért, mellyel
hozzájárult az egyesület munkájához.
Az egyesület tagsága nevében őszinte
megilletődéssel és mélységes fájdalommal búcsúzunk Darócz Károlytól azzal, hogy emlékét kegyelettel
megőrizzük.
Karcsi nyugodj békében!
Sókiné Kubinyi Éva
Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnöke

egy-egy jól irányzott mondattal helyre tette a beszélgetőtársat. Közvetlen természete révén mindenkivel jóban volt. Optimizmusa sohasem hagyta el, átsegítette a nehézségeken. Olyan ezermester féle is, fiatal
kora ellenére hatalmas élettapasztalattal
bírt, birtokolta az önellátáshoz szükséges
összes tudást. Emlékezzünk rá szeretettel!
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Fél évszázad az apátfalvi sport
szolgálatában

2. A Maros-parti idők vége

Az NB III-tól való búcsúzás miatt a csapatunk nem omlott össze. Túlzás lenne
persze azt állítani, hogy semmiféle módon
nem viselte meg a fiúkat a kényszerű távozás. – folytatja a község és saját sporttörténetét Sóki József – vagy, ahogy sokan
ismerik: Szultán.
Beke tanár bácsi, a Mester is lemondott
ekkor edzői posztjáról. A helyére Újvári
Géza bácsi érkezett. Ez volt az az időszak,
amikor makói játékosok is kezdtek Apátfalván játszani.
Beke tanár bácsi kapcsán egy személyes élményemet el kell mesélnem. Az az
igazság, hogy én őmiatta lettem fradista.
Történt egyszer – talán ötödikes lehettem
– hogy nyugaton élő rokonoktól csomagot
kaptunk. Abban volt egy zöld-fehér mintázatú póló, ami nekem nagyon tetszett.
Természetes, hogy mindjárt másnap abban mentem iskolába. Tanár bácsi rám nézett, s megkérdezte:
– Na, mi van Jóska fiam? Te is Fradiszurkoló vagy?
Azt válaszoltam, hogy igen. Így lettem
én az FTC szurkolója.
Ha már a tanáraink és a futball kapcsolatánál tartunk, feltétlenül ki kell emelni
Varga-Sinka Józsi bácsi szerepét. Az iskolai testnevelésben és az utánpótlásnál
(főleg a serdülő korosztálynál) végzett
mérhetetlenül fontos munkát. Az edzés, a
játékra tanítás mellett fáradhatatlanul dolgozott a sportág népszerűsítésén. Számos
alkalommal szervezett az iskolásoknak
mérkőzés-látogatásokat. Bérelt (vagy a helyi termelőszövetkezettől kölcsönkapott
busszal) nívós futballeseményekre utaztatta el a felső tagozatosokat. Sokszor olyan
volt a túljelentkezés, hogy a tanulmányi és
a sportbéli előmenetel alapján kellet kiválasztani, ki mehetett el szurkolni, és kinek
kellett itthon maradnia.
Egyik legkomolyabb fénypontja volt
ezeknek a látogatásoknak, amikor a

Népstadionba utazhattak az iskolások,
kettős rangadót megtekinteni. A Fradi, a
Honvéd, a Dózsa és a Vasas játszotta egymással mérkőzéseit, általában szombat
délután-este. Két meccs jutott minden
ilyen eseményre.
(Ez valóban így volt, nekem is szerencsém volt egy ilyenre elutazni. Akkor láttam élőben először Kalapot, a mobil büfést. Ahogy sétálgatott a szektorok közötti
lépcsőn, messze hangzóan rikkantotta rigmusát: „Van nekem egy javaslatom, mégpediglen mától: futballozni tanuljatok Albert
Flóriántól!)”
Utánpótlás tekintetében egy kicsit
könnyebb helyzetben volt akkoriban a
sportkör.
Először is, lényegesen több gyerek született az érintett évjáratokban. Két iskolai
osztályt indítottak minden tanévben, ötven-hatvan tanulóval. A demográfiai helyzet azóta, sajnos, sokat romlott.
Másodszor: lényegesen kevesebb „riválisa” volt a sportnak a szabadidő értelmes
eltöltése kapcsán. Nagyjából egy magyar
nyelvű TV-csatorna sugárzott adásokat
(a második műsor kísérleti stádiumban
volt), s az az egy csatorna sem sugárzott
éjjel-nappal. Hétfőn és a nap közepén
adásszünet volt, este tíz-tizenegykor pedig műsorzárás. Vegyes műsort adtak, sok
politikával és népműveléssel. Igazi, húzós
mozifilmet nagyjából szombaton, az éjszakai műsorban sugároztak. A mozogni vágyó fiataloknak ez nem volt konkurencia a
szabadidő eltöltéséhez.
Apátfalván nagy sikerrel működött
akkoriban a mozi. A Dózsa György
Filmszínház. Nyugati filmekre – ideértve a „spagettiwesterneket” és Bud Spencer filmjeit is, szinte lehetetlen volt jegyet kapni. Nagyobb túljelentkezés volt
rájuk, mint az egyetemekre. De ez a közkedvelt szórakozás csak a hétvégi, szombati, vasárnapi estéket kötötte le, sem az
edzések, sem a mérkőzések időpontjával
nem ütközött.

A hetvenes évek végétől aztán, amikor
durván előretört a disco, már figyelni kellett, hogy a szombati táncparti ne menjen
a vasárnapi mérkőzések rovására.
A srácok lelkesen látogatták az edzéseket, s nagy elánnal álltak bele a bajnoki
mérkőzésekbe. Az ifi és a nagycsapat, segítőkkel és törzsszurkolókkal együtt, nem
fért el a buszban. Így gyakran előfordult,
hogy az apátfalvi delegáció egy részét
ponyvás, padokkal szerelt Csepelen kellett szállítani a vidéki színhelyekre. Ám ez
sem szegte senkinek a kedvét. Egy volt a
lényeg: odajussunk. S ha már ott vagyunk,
álljunk helyt becsülettel.
A Maros-parti pálya a régi, spártai felszereltségével szolgálta a helyi labdarúgás
ügyét. Érdemi fejlesztések nem történtek rajta, s ebben nyomós okot képviselt
az 1975-ös árvíz. A Maros támadása még
erősebb volt, mint a legendás, 1970-es
esetben, a vízállás is magasabb volt. Hogy
mégsem keltett riadalmat, az csak azért
történt, mert az 1970-es áradás után megerősítették a védőgátat. Így az a falut gond
nélkül megvédte, de a futballpályát és az
öltözőt a folyó elöntötte.
Nem tudtunk mit tenni, megvártuk,
míg visszahúzódik a víz, utána fertőtlenítettünk, meszeltünk, rendet raktunk,
amennyire csak lehetett.
De mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy ez a sportbázis nem lesz örökös.
Az árvízvédelem további töltéserősítést
helyezett kilátásba, ami a pálya szélességét
várhatóan annyira megkurtította volna
a falu felőli oldalon, hogy alkalmatlanná
vált volna nagypályás mérkőzések bonyolítására. A folyó felőli oldalon pedig kubik
határolta az „arénát”, aminek feltöltésére
esély sem mutatkozott.
Ilyen körülmények között küzdöttük
végig a hetvenes évek második felét és a
nyolcvanas évtizedet.
Hála Istennek, a játékosaink kedvét ez
cseppet sem árnyékolta be. Mindig volt
elég sportolónk, hogy a felnőtt, az ifi és a
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serdülő bajnokságban kiálljunk és tisztes
eredményeket érjünk el.
Az ifisták között sokan vidéken tanultak, kollégiumokban laktak. Én minden
szombaton (akkor még az is munkanap
volt) kimentem a délutáni, esti vonatok
elé, s a leszállók között kerestem a fiainkat. Azon nyomban letárgyaltam velük,
mi a vasárnapi programjuk, tudják-e vállalni a mérkőzésen való részvételt. Hát,
így lehetett szervezni a csapatot a mobiltelefonos világ előtt.
Igyekeztem a fiatalokat jó csapatszellemben együtt tartani. A meccsek után
– még ha nem is volt szervezett sportvacsora (mert az nem mindig volt) – leültettem őket a vendéglőben vagy a presszóban
egy kóla mellé, s átbeszéltük, kielemeztük
a pályán történt dolgokat. Kis idő múlva
csak „kólabár”-ként emlegették ezeket az
eszmecseréket.
A csapatok tagjai a legnagyobb elszánással vetették bele magukat a küzdelembe. Magukat nem kímélve harcoltak, s ki
merem jelenteni, hogy abban a másfél évtizedben színvonalasan helytálltak. Mindig voltak komoly tekintélyű játékosok a
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csapatokban. Az edzők mellett ők sarkallták az elérhető legnagyobb teljesítményre
az éppen rossz passzban szereplő társaikat.
Az önzést vagy a lazsálást nem tűrték. Nagyon jó csapatszellem fejlődött ki.
Ebben az időben fordult elő, hogy a
felnőtt korosztályban két csapatot is indíthattunk, akkora volt az érdeklődés. Az
ASK II-t szépemlékű Frei Kornél sporttársunk és barátunk gardírozta. Őt nagyon
kedvelték humoráért és jovialitásáért. Még
mindig a fülemben cseng jellegzetes, rekedt hangja, ahogy az oldalvonal mellől,
húszezres fordulaton pörögve, idegesen
biztatja a csapatot.
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Guggoló sor, balról jobbra: Gyüge Sanyi, Kardos Pityu, Vári Laci, Simon Gyuszi, Kóródi Pityu.
(A szerző megjegyzése: a múlt héten
közölt első képen, az álló sorban, Beke Mihály edző melletti futballistánkban Szilvási Jánost (Fűrészt) jelöltem meg, tévesen. A
valóság az, hogy a képen az ő bátyja, Szilvási András (Muszti) látható. A tévedésért
bocsánatot kérek.
A hibára Mátó Mátyás tanár úr hívta fel a figyelmem – köszönöm neki. Tőle hallottam azt a történetet is, hogy 1973.
szeptember 30-án, az apátfalvi búcsú vasárnapján, Gyulán játszottak. 1-0-s félidő
után 1-1-es döntetlennel zártak. Kőrösi
Szép idők voltak.
Sanyi bácsi, akit a tömeges látogatottságú
Jó volt az ASK-val menetelni.
rendezvény itthon tartott, folyamatos teleJó volt fiatalnak lenni…
fonkapcsolatban állt a gyulai kollégáival.
Az eredményt azután a búcsúban megafoA képen az 1978-as ificsapatunk látha- non közölték a sok száz vendéggel. A csató a sokat emlegetett, spártai öltözővel a patot igazi vásári öröm-hangulatban várta
háttérben.
haza a falu.)
Álló sor, balról jobbra: Csapó Tibi, Varga Misi, Simon Sanyi, Bálint Pityu, Her- – folytatjuk –
czeg Janicsi, Szigeti Tibi, Nagy Péter edző,
Kucsora
Kolompár Pisti.
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Újjászületés 5.1

Bocsássanak meg nekem, hogy az Egresikúria újjáépítésének történetét nem az
eredeti terv – és az ehhez kapcsolódó várakozás – szerint folytatom. Alapos oka
van ennek.
Végtelen szomorúsággal tölt el mindannyiunkat az a tény, mely bő egy hete a
világsajtó érdeklődésének középpontjában áll. Háború dúl Ukrajnában, a velünk
határos, szomszéd országban. Egy olyan
országban, melynek lakosai között százezerszám élnek magyar ajkúak is. Nemzettestvéreink. Egy olyan országban, ahol
a ruszin, rutén nemzetiség sorsközösséget
vállalva élt a magyarokkal századokon át.
Emlékezzünk rá, hogy vezérlő fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc leghűbb népe
éppen a ruszin nemzetiség volt. Kereszténységünk és szabadságszeretetünk sorsközösségbe kovácsolt bennünket, politikai
határoktól és a múló idővel járó, fakuló
emlékezettől függetlenül.
A közelmúltban kirobbant háború tüzei mind több életet követelnek, s megállíthatatlanul nő az emberi munka által
előállított értékek pusztulása. A kihunyt
élet nem pótolható. Minden emberrel egy
saját, meg nem ismételhető világ távozik
el, örökre, a halál pillanatában. Mi, hátramaradottak, árvulunk, szegényedünk vele.
De szegényedünk az emberalkotta dolgok

pusztulásával is – legyen szó kulturális
vagy történelmi emlékről, netán a mindennapi életet lehetővé tevő objektumról,
minden romba dőlt épület, építmény a
valaha is célba ért emberi erőfeszítéseket
dönti porba.
Ha a háború az eddig megtapasztalt
makacsságával folyik tovább, belátható
időn belül Kárpátalját is pusztítani fogja. Attól kezdve csak a Jóisten kegyelme, a
magyar politikai vezetés bölcs megfontoltsága és honvédeink helytállása menthet
meg minket a legrosszabbtól: a háborúba
való besodródástól.
A történelem során többször került
fennmaradását is veszélyeztető háborús
helyzetbe Magyarország. Eleinknek többször kellett a romokból újjáépíteni házat
és hazát. Nekünk, apátfalviaknak ezt nem
kell mások példájával megvilágítani. Nagyon jól tudjuk, hogy a XVI. századi török
dúlás után egészen új községet alapítottak
az ide érkező – zömében palóc – telepesek, a földig rombolt régi helyett. Kétszázhetven éve építgetik, szépítgetik szorgos
kezek a falunkat. Elképzelni is borzasztó
lenne, hogy újra hadszíntérré változzon.
Élünk itt jó páran olyanok is, kiknek
családját a trianoni diktátum vagy a második világháborút követő etnikai rendelkezések tépték szét. Magam is közéjük

tartozom. Nagyanyámat Horgosról üldözték el, 1944 novemberének végén. Mindenüket hátrahagyva kellett menekülniük a
deres, dermedt szántókon át új hazájuk
felé. Végül Apátfalva közössége fogadta be
őket, itt találtak egy biztonságos hajlékot, s
munkát, lehetőséget a mindennapi kenyér
megszolgálására. Végtelenül hálás vagyok
ezért szülőfalumnak, s minden erőmmel, tehetségemmel a fejlődését akarom
szolgálni.
Vagy a fennmaradását, ha olyan durva
hullámokat vetne a sors.
Ezért is vetem papírra ezt az írást.
Úgy vélem, sem szóval, sem cselekedettel, sem mulasztással nem szabad olyat vétenünk, ami a háború démonát erősítené.
Az több mint bűn – hiba volna. Fejünk fölé
vonná a mindent felemészteni szándékozó
démont. Felmérhetetlen, amit veszítenénk.
Persze, az újrakezdésnek van romantikája. De ennél sokkal több benne az áldozat, a kín, a verejték.
A történelem azt bizonyította, hogy a
háború, ha életre keltették, saját, külön
életet képes élni. Maga alá gyűrheti még a
világra szólítóit is. Olyan, mint a palackba
zárt szellem, ha kiengedik. Általában nem
bírják visszatuszkolni addigi helyére.
A fegyveres konfliktusok sakkban és
sokkban tartják a jóhiszemű embereket.
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Csak állunk dermedten, és el sem hisszük,
mire képes a fékezhetetlen őrjöngés. Lázasan töprengünk, mit is kellene tennünk,
hogy ez a rettenet ne gyűrjön maga alá
minket. Első ránézésre az a benyomásunk,
hogy a harcoló felek valamelyike mellé kellene állnunk. Ez azonban, az esetek
többségében, optikai csalódás. Van ugyanis harmadik út, ha nem vagyunk a verekedésre kényszerítve, személyes megtámadtatásunk okán. Ez a harmadik lehetőség
az igazi humánus út, az emberség pályája. Kimaradni az öldöklésből, s minden
létező erővel az áldozatok megsegítésére
lenni. Életek hunynak ki, családok maradnak csonkán, otthonok, munkahelyek
omolnak a porba. A szerencsétlen sorsú
embereknek hovatovább egy falat kenyér,
egy korty tiszta víz is elérhetetlen luxusnak számít ilyenkor.
A tűz magasra csapó lángokkal lobog.
Személyes tapasztalataim szerint ilyenkor
nem segít, ha benzinnel próbálják meg
oltani.
Ha annak idején nagymamám kezébe
lőfegyvert nyomtak volna egy darabka szikkadt kenyér helyett, látatlanba lefogadom,
hogy nem repesett volna a lelkesedéstől. A
kapa nyelét viszont örömmel megragadta, s
dolgozott is vele, míg erejéből futotta.
A dolgok értékét legtöbbször ritkaságuk adja meg. Ott, ahol bőven van gránát,
s szűken a kenyér, nem kérdéses, hogy melyik ér többet. Arról nem is beszélve, hogy
a gránátokkal csak a pusztulást, a szenvedést lehet fokozni. Ha cinikus akarnék

lenni, belátnám, hogy ez is csökkentheti
az éhezők létszámát. De sátánfattya az, aki
így gondolkodik.
Úgy vélem, mindenkit aggaszt ennek a
legújabb háborúságnak a puszta léte. Kiszélesedésének a lehetősége pedig egyenesen félelmetes. Nem lehetünk egyformák,
tehát a helyzetről is, annak kezelési lehetőségeiről is megoszlanak a vélemények.
Ami békében nem baj. De a pusztítás árnyékában bajok forrása lehet. Széthúzáshoz vezethet.
Félek attól, hogy a háborús pszichózis
nyomán eldurvulhat (még jobban) a közbeszéd. Annál rosszabb nem történhet velünk, mint hogy egymásban keressük és
a végén meg is találjuk az ellenséget. Ez
maga a vég lenne. Soha nem volt, most
különösen nincs szükség az ilyenre. Vállat
vállhoz vetve, nyugodtan és egymás iránt
megértően kell megtennünk mindent
azért, hogy országunk kimaradjon ebből a
tragédiából. Ha nem marad elegendő önfegyelmünk, akkor, mint oldott kéve, hullunk szerteszét.
Adjunk hálát Istennek, hogy nálunk
nyugalom van, és módunkban áll a bajba
jutottakon segíteni! Kérjük a Teremtőt és
segítsük egymást, igaz emberséggel, hogy
ez így is maradjon!
Olyan gazdasági, politikai és katonai
erők csapnak össze most a fejünk felett,
melyeknek malomkövei haladéktalanul
porrá őrölnek minket, ha közéjük keveredünk. Ehhez pedig nem kell nagy dolgoknak történniük. Elég egy rosszul értelmez-
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hető mondat. Egy kétes értelmű gesztus.
Egy rossz mozdulat.
Ahogyan hatalmasodik a baj (és most
úgy tűnik, egyelőre ez valósul meg), egyre kevesebb külső támasztékunk lesz. Csak
magunkra, csak egymásra számíthatunk.
Remélem, hogy számíthatunk.
Szeretném leszögezni, hogy ennek a kis
írásnak a megvalósítására kizárólag saját
lelkiismeretem inspirált, senki más. Semmiféle propagandát nem kívánok szolgálni vele. De el kellett mondanom, hogyan
látom saját családom szemüvegén át a mára kialakult helyzetet.
De, hogy a kastély újjáépítéséről is ejtsek pár szót: feleségemmel és minden
dolgozónkkal együtt a legnagyobb örömmel és türelemmel végeztük a munkát 14
hónapon át. Se hideg, se meleg, se eső, se
sár nem tudta kedvünket szegni. Se abbéli
örömünket, hogy ennek a mi kis faluközösségünknek is jót teszünk azzal, amit
megcselekszünk.
Most már csak meg kellene őrizni, hogy
generációkon át szolgálja utódainkat.
A mai vészterhes időkben ehhez szükséges az egymás kölcsönös tiszteletének
talaján álló együttgondolkodás és megfontolt közös cselekvés.
Ne kelljen az utánunk jövőknek újra elvégezni azt a munkát, amit mi egyszer már
teljesítettünk.
Isten, áldd meg a magyart!
Kucsora István

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!
Újra kezembe veszem a tollamat, hogy néhány gondolatomat megosszam magukkal!
Úgy tűnik, hogy most volt, hogy az angyalokról írtam és közben elröppent az
év legrövidebb hónapja. Az őrangyalaink
mindig velünk vannak, még akkor is, ha
nem halljuk szárnyaik suhogását. Elérkeztünk az egyházi év legszebb időszakához –
Böjtmás Havába léptünk. Véget ért a hos�szú farsang és elérkezett a 40 napos böjti
időszak.
Elgondolkodtam a böjt fogalmán. Sokan a
lemondást, a nehézségeket látják mögötte,
de ne így álljunk hozzá! A böjt mindig jelen volt az emberiség életében, csak másmás jelentőséggel bírt a különböző vallásokban és kultúrákban.
Az Ószövetségben több helyen olvashatjuk, hogy a választott nép sokszor elfordult
az Úrtól, és amikor bocsánatért esdeklett:
szőrruhába öltöztek, hamuval meghintették magukat és böjtöltek, hogy bocsánatot
nyerjenek. A hamu a bűnbánat szimbóluma már az Ószövetségben is.
A XIV. században a hamvazás szertartása,
mint a nagyböjt kezdete általánossá lett.
Nagyböjt első vasárnapjának hagyományos evangéliuma az Úrnak a sátántól való
jmegkísértéséről és a gonosz megszégyenítéséről szól. A böjt ne számítson aszketikus cselekedetnek, hanem legyen Istennel
való találkozásunk előkészülete. A böjtölés
elsősorban azonban a szegények szeretetét
követeli meg.
Különös aktualitása van most, hogy a böjt
időszakát még nagyobb intenzitással éljük
meg ebben a nehéz háborútól fenyegetett
időszakban.
Ferenc pápa külön kérte, hogy a hamvazószerda és a pénteki bönti napjainkat ajánljuk fel a béke megszületésére.
Imádkozzunk a Béke Fejedelméhez és a
Béke Királynőjéhez.
Az Úr visszatérésére várva a keresztény
egyházban megmaradt a böjt szokásos
gyakorlása.
(Lk 5,33-39; Mt: 9,14-17; Mk 2,19-22)
Ebben a hónapban is vannak olyan szentek, akik életükkel példát mutattak és

mutatnak nekünk. A szentek tisztelete a Gergely kötelességének érzi, hogy a megMindszentek litániájában a vértanúk ré- bolydult történelemben a világinál naszénél kérjük Szent Perpétua és Felcitász gyobb rendet és törvényt közvetítsen.
közbenjárását.
„Szívünk szerint ugyan vágyódunk a csendSzent Perpétua és Felicitas vértanúk
re, sokak miatt azonban nélkülöznünk kell.”
A nagy keresztényüldözés idején Kar- Nagyon vonzotta a közigazgatás. Pápaként
thágóban börtönözték be akkor még hit- a római egyház birkokainak jövedelmét a
jelölteket, csak a börtönben vették fel a szegények támogatására fordította, foglyokeresztséget.
kat váltott ki a longobárdok rabságából.
Perpétua fiatal özvegyként a kis csecsemő- Mai világunkban figyelemre méltó ahogy
jével volt a börtönben, pogány apja otthon a leromlott birtokokat rendbe hozta: a béraggódott érte.
lők és a parasztok indulását kamatmentes
Perpétua szerette fiát és atyját, de az Úr kölcsönnel támogatta. Figyeljünk csak!
Krisztust még jobban!
A kölcsön eredménye valódi felvirágzás
Eszébe voltak az Úr szavai:
lett, és nem adósságspirál. Itt jegyzem meg
„Aki atyját vagy anyját jobba szereti, mint 54-604 között gondolkodott így Gergely.
engem, nem méltó énhozzám, és aki fiát Az ő nevéhez fűződik az egyházi ének
vagy leányát jobban szereti, mint engemk klasszikus rendszerezése (gregorian). A
nem méltó énhozzám”. (Mt 10,37)
pannonhalmi barokk Boldogasszony káFelicitas rabszolganő volt és a börtönben polna mellékoltárán álló szobrának bal
áldott állapotban volt, vértanúságát meg- vállán a Szentlelket jelképező galamb azt
előzően korai szüléssel megszülte kislá- jelképezi, hogy a róla elnevezett gregorián
nyát. A római cirkuszban a vadállatok elé énekstílust maga a szentlélek sugalmazta
vetették a szenteket és így lelték halálukat. Gergelynek.
Szent Ágoston a két nőt az egyház legnagyobb vértanúi közé sorolja.
Szent Patrik
Az ír nemzet fia és szentje. Patrik az ÜdvöNagy Szent Gergely pápa, egyházdoktor zítő igéjének hirdetésével a bálványimádás
A középkori kultúra egyik legnagyobb szigetét „a szentek szigetére” változtatta. Az
előkészítője.
írek hitének alapjait vetette meg.
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Szent József
József a názáreti ács, Mária jegyese, a gyermek Jézus gondviselője. Az evangéliumok
röviden más-más hangsúlyozással állítják
elénk Józsefet. Lukácsnál József a maga
hatalmas történelmi jelentőségében méltó
tekintéllyel jelentkezik.
József a család fejel: Jézus atyja, Mária ura.
János, Jézus istenségének evangélistája,
Józsefet igénytelenségében rajzolja, és rámutat Jézusnak alázatára, hogy a názáreti családot, a szegény hajlékot választotta
isteni személyének elrejtésére. Márk, aki a
büszke rómaiaknak írt, nevelőatyjának sohasem nevezi, csak egyszer utal rá, amikor
azt mondja, hogy a zsidók Jézust ácsnak
nevezik. Máté, a hívő zsidókhoz, a pátriárkák ivadékihoz szól és Józsefnek életharcairól szóló erényeit emeli ki.
Gábriel arkangyal
Hálásak vagyunk a Szentlélek Úristennek,
hogy három angyalt név szerint megismeretett velünk: Szent Mihályt, Gábrielt
és Ráfáelt. Mind a három főangyal ama
hét közül való, kik az úr előtt állnak. (Tób
12,15; Lk. 1,19)
Gábriel főangyalnak Isten főként arra
adott megbízatást, hogy hírül vigye Isten
terveit, amelyek üdvösségünk legnagyobb
fordulóit készítik elő. Megjelent Dánielnek
a zsidók fogságában Babilonban, hogy a
látomásban megmutassa neki az üdvtörténet fejlődését, Izrael szabadulását és a
Messiás jövendő országát.
Megjelenik Zakariásnak és hírül adja Keresztelő Szent János születését. Legnagyobb küldetése Máriához szólt hogy hírül adja Jézus születését: ”Ime méhedben
fogansz és fiút szülsz és nevét Jézusnak hívod.” (Lk. 1,26)
Gábriel a megtestesülés titkának hírnöke.
Harangszókor imádkozzuk az Úrangyala
imádságot! Neve annyit jelent, erős férfiú,
Isten erős embere, de csöndben rendíthetetlen erővel és hűséggel képviseli az Úristen nagy gondolatait.

„Az Úrangyala köszönté a Boldogságot
Szűz Máriát és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.”
A názáreti egyszerű leány érthetetlenül
áll a dolgok előtt, de bátran kimondja:
„IGEN”. Mondjunk mi is igent az Úr szent
akaratára életünkben. Az igen kimondása
sokszor fájdalmakkal jár, lásd Mária életét,
de a végső ajándék ott vár bennünket az
igen feleletünk jutalmaként!
Mária élete a legnagyobb bizonyíték arra,
hogy Istennél semmi sem lehetetlen, csak
teljes bizalommal rá kell hagyatkoznunk.
Néha nehéz, de nem lehetetlen!

gítette Nándorfehérvárnál (Belgrád) a
keresztet.
Igyekezzünk ebben a hónapban felkészülni Húsvét szent ünnepére. Legyen életünk
része az imádság, a csend és a rejtett böjtölés. A nehéz politikai és háborús helyzet
erősítsen meg bennünket hitünkben, igyekezzünk élni a szentgyónás lehetőségével!
Figyeljük a hirdetéseket, és adjuk tovább,
hiszen plébános atyánk gondjaira bízta a
püspök Nagylakot is!
„Bármi kételyed van ne aggódjál, légy határozott, cselekedjél mindig a legjobb lelkiismereted szerint s Isten tovább vezeti
utadat!”

Kapisztrán Szent János
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Ez az egyszerű szerzetes, aki tapasztalaAz angyali üdvözlet napja, Mária megfo- tokban gazdag és szent életének földi ko- Isten irgalmából sok szeretettel:
gant a Szentlélektől. Az ünnep ihleti az ronájaképpen Hunyadi Jánossal együtt
Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat.
világtörténeti jelentősséggel diadalra sedr. Langó Julianna
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Belterületi
csapadék- és belvíz
elvezetés Apátfalva
településen II.
Apátfalva Község Önkormányzata a Területfejlesztési Operatív Program keretében
„Belterületi csapadék- és belvízelvezetés
Apátfalva településen II.” címen pályázatot
nyújtott be 2021. január 27-én.
A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 sz. pályázat 2021. június 17-én támogatói döntést kapott, mellyel a 100%-os támogatási
intenzitású 300 000 000 Ft-os összköltségű
projekt megvalósításra kerülhet.
A tervezett fejlesztés Apátfalva község belterületén a Templom, a Kossuth
Lajos, a Széchenyi István, a Hajnal, a
Csokonai Vitéz Mihály, a Hunyadi és a
Rózsa utcákban valósul meg.
 Templom utca: az utcában építendő
nyílt, burkolt szivárgós csatorna, amely a
Kölcsey Ferenc utcai nyíltszelvényű csatornába vezeti a csapadékot, amelyből a
276 hrsz.-ú természetes tározóba kerül,

ahonnan alacsony Maros vízállás esetén
közvetlen bevezetés lehetséges a Maros
folyóba.
 Kossuth utca: Hunyadi János utcaKereszt utca közötti szakasza valósul
meg nyílt, burkolt szivárgós rendszerű
vízelvezetéssel.
 Széchényi István utca: 2-28 közötti
szakaszon burkolt nyílt szelvényű csatorna épül azon átereszek cseréjével, amelyek
gátolják a víz elvezetését kontraesés vagy
kapacitás hiánya miatt.
 Hajnal utca: ezen a szakaszon a járdák
10-30 cm-rel alacsonyabban vannak, mint
az aszfalt burkolat és a vízelvezetés sem
megoldott. Az utcában nyílt, burkolt szelvény épül szivárgós vízelvezetéssel.
 Csokonai Vitéz Mihály utca: 2-14 szakaszán zárt csatorna épül, a tetőlefolyóknál víznyelőkkel.
 Hunyadi utca 6. szám alatt üzemel az
Egészségház. az ingatlan előtti szakaszon

meglévő zárt csatorna szűk keresztmetszete miatt nem tudja elvezetni a vizet és az
esése sem megfelelő. A zárt csatorna bővítésével és szintbe helyezésével ez a probléma megoldható.
 Rózsa utca 9-15 közötti szakaszon
nincs vízelvezetés, bár a Rózsa utca 1724/2
helyrajzi számú ingatlanon van nyílt szelvényű földmedrű csatorna, amelyik a csapadékvizet a Széchenyi utcára vezeti. Ezen
földmedrű csatorna újra profilozása és a
vízlevezetés biztosítása szükséges. A Rózsa
utca 11. szám előtt lokális mélypont található az utcában, innen a földmedrű árokba vezethető a csapadékvíz nyílt, burkolt
csatornával.
A kiépíteni tervezett csatornahálózat hos�sza megközelítőleg 2415 fm.
A projekt tervezett befejezési határideje:
2022. december 30.
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Író-olvasó találkozó
Marosvári Attila:
Vérengzés Apátfalván (1919. június 23-24.)
című online könyvének bemutatója, és beszélgetés a szerzővel.
2022. március 17. csütörtök 16.00
Apátfalva Könyvtár (Templom u. 57.)
Várunk mindenkit szeretettel!
A könyv a Clio Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető:
https://www.clioinstitute.hu/cliokotetek

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
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(Dr. Tóth Gábor)
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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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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Az apátfalvi képviselő-testület még 2018-ban döntött arról, hogy
minden apátfalvi újszülött 40 ezer forint egyszeri készpénzes
támogatásban részesül kérelem alapján. A koronavírus járvány
szabályozásait betartva a köszöntésekre nem kerülhetett sor az
elmúlt fél évben. 2021-ben összesen 33 baba született. Apátfalva
Község Önkormányzat polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgármestere Kiszely Jánosné 2022. február 17-én négy újszülöttet
köszöntött. A szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

mára is új kihívások jelentkeztek: Krisztinának meg kell osztani
a figyelmét, míg Róbertnek a pelenkázásba kell újra beletanulnia.
A várandós időszak nagyon nehéz volt, így újabb gyermeket nem
szeretnének vállalni.

Harmadikként Kardos Esztert köszöntötték. Eszter 2021. május
19-én született Hódmezővásárhelyen 3240 grammal és 49 cmrel Kardos Tóth Anita és Kardos Zoltán második gyermekeként.
Anita megosztotta velünk, hogy Eszti nagyon jó baba, jelenleg
a fogzási időszakban vannak, már öt foga kibújt. Bátyja Ákos
(5) példás módon szereti a 9 hónapos testvérét. Sokat játszanak
Elsőként Dunai Mária Rózát és szüleit Dunainé Sántha Ildikót és együtt a nap folyamán. Megkezdték a hozzátáplálást, a kedvencei
Dunai Dániel Zoltánt látogatták meg. Mária Róza 2021. október a gyümölcsök. Rendszeresen járnak a Babusgatóra, a citera min17-én született Hódmezővásárhelyen 3240 grammal és 50 cm-rel. dig felkelti az érdeklődését. Eszti most próbálkozik a járással, így
Harmadikként érkezett a családba testvérei Dunai Zoltán József Anita legtöbb idejét lefoglalja a két gyerek. Harmadik babát nem
(7) és Dunai Erzsébet Katalin (5) mellé. A két testvér nagyon terveznek.
várta Mária Róza születését, mindenben segítenek a kicsi körül.
A legnagyobb segítséget a kicsi nővére Erzsike és Ildikó anyukája
nyújtja. A négyhónapos kislány nagyon jó baba: nyugodt, csendes és az éjszakák nagyobb részét már átalussza. A hasfájós időszakon is túl vannak így a táplálkozással sincs már szerencsére
semmi gond. Újabb babát nem szeretnének.

Kővári Zsófia Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot 2021.
október 15-én 3190 grammal és 49 cm-rel, Kőváriné Szécsi Krisztina és Kővári Róbert első közös gyermekeként. A két féltestvére
Robi (25) és Noémi (6) is várták a kis Zsófi érkezését a családba.
Az anyuka elmondása alapján nagyon nyugodt baba, az éjszaka
folyamán is csak egyszer ébred fel. Az anyuka és az apuka szá-

Az önkormányzat Kovács Noelt is meglátogatta, aki 2021. október 27-én született 4 óra 28 perckor Szegeden 2870 grammal és
48 cm-rel. Noel elsőként érkezett a családba Kovács Mónika és
Kovács Zoltán gyermekeként. Mónika elmondása szerint a legnagyobb segítség számára párja Zoli, aki kiveszi a részét a mindennapi feladatokból. Megtudtuk, hogy az öltözés nem a kedvence Noelnek, ennek ellenére a babakocsis sétákat nagyon szereti.
A család többi tagja is nagy szeretettel fogadta a kicsi érkezését,
főleg az anyuka öccse, aki testvéreként szereti. A védőnő szerint
is látványosan fejlődik az újszülött. Második babát a közeljövőben szeretnének.
Varga Alexandra

