
2022. októberIX. évfolyam, 10. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Elmúlt egy újabb esztendő,
Történt jó is, rossz is, elegendő.
Idősebbek lettünk egy évvel,
Ősz hajszálunk gyarapodott szépen.
Gondoljunk az idősekre,
kik előttünk járnak sok-sok évvel!
Gyengülnek és felejtenek,
Éppen ezért óvjuk, védjük őket!

Tiszteljük a sok-sok munkát,
törődést és fáradozást.
Tisztelettel, hálatelten
köszönjük meg, amit értünk tettek.
Szép korúak, örök fiatalok!
legyen ma egy víg napotok!
Felejtsétek a bút, bánatot,
Legyen még tengernyi boldog órátok!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevében szeretet-
tel és tisztelettel köszöntjük az idős 
és szépkorúakat az Idősek Világnapja 
alkalmából. Nagyon jó egészséget és 
boldog nyugdíjas hétköznapokat kí-
vánunk!

Szekeres Ferenc polgármester

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és Kedves Családját az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 66. évfordulója alkalmából rendezen-
dő megemlékezésre.

Időpontja: 2022. október 21. péntek, 15 óra
Helye: Apátfalva Faluház (Templom u. 57.)

Program:
Köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester
Ünnepi beszéd: Antal Sarolta települési képviselő
Ünnepi műsor: Dózsa György Általános Iskola tanulói
Emléktáblák koszorúzása a SZEFO épületénél

Mindenkit szeretettel várunk!
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2022. szeptember 14-
én tartotta rendkívüli ülését.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megtárgyalta és el-
fogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. Törvény 11. §-ában meg-
határozott 2023-2037 közötti időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet.

 � Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a fel-
sőoktatásban résztvevő hátrányos szociá-
lis helyzetű hallgatók, illetőleg felsőoktatá-
si tanulmányokat folytatni kívánó fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2023. évi fordulójához.

A képviselő-testület 2022. szeptember 
29-én tartotta soros képviselő-testüle-
ti ülését

 � A képviselő-testület elfogadta az 
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 
2021/2022-es tanévben végzett munkájá-
ról szóló tájékoztatót.

 � Elfogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót.

 � Elfogadásra került Apátfalva Község 
Környezetállapot jelentése

 � Elfogadta az Apátfalvi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2021. évi fenntar-
tási költségeihez való megosztásának el-
számolását Magyarcsanád és Nagylak 
vonatkozásában.

 � Elfogadta az Apátfalvi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat 2021. évi költség-
vetéséhez való hozzájárulás elszámolását 
Magyarcsanád és Nagylak tekintetében.

 � Elfogadta az Apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat 2022. évi költség-
vetéséhez való hozzájárulás megállapítását 
Magyarcsanád és Nagylak vonatkozásában.

 � Elfogadásra került az Apátfalvi Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ főzőkony-
hája által biztosított gyermekétkeztetés és 
felnőtt étkeztetés térítési díjai 2022. októ-
ber 1. napjától.

 � A képviselő-testület megalkotta a 
13/2022.(IX.30.) önkormányzati rende-
letét a gyermekvédelem helyi rendszeré-
ről szóló 17/2018.(IX.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. A térítési díjak 
változása került beépítésre a rendeletbe.

 � Apátfalva Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete tudomásul vette a 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapi-
tányság vezetője, Polyák Zsolt r. dandár-
tábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes 
egyetemi tanár döntését, mely szerint a 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Nagylaki Határrendészeti Kiren-
deltség vezetőjének Bodor Attila r. ezredes, 
rendőrségi főtanácsos kinevezését 2022. 
november 1-jei hatállyal meghosszabbítja.

 � A képviselő-testület a kialakult gazda-
sági helyzet és energiakrízisre tekintettel a 
következő intézkedéseket teszi 2021. no-
vember 1-től a fűtési szezon végéig:
A Szigetház teljes bezárása.
–  Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Ön-

kormányzat Közösségi Ház bezárása 

(Apátfalva, Rákóczi F. u. 30.)
–  A Faluház részleges bezárása, a könyv-

tár üzemel.
–  Az Apátfalvi Szociális Alapszolgálta-

tási Központ Család és Gyermekjóléti 
Szolgálata bezár és átköltözik az alap-
szolgáltatási központ épületébe és ott 
tart ügyfélfogadást.

–  A sportcsarnok technikai, kiszolgáló 
egységei fűtésének részleges lezárása, 
ami nem érinti a sportcsarnok nyitva 
tartását.

 � A képviselő-testület elfogadta, hogy 
Dr.  Tóth Gábor Gellért fogorvossal 2018. 
október 1. napjától határozatlan időre kö-
tött feladatellátási szerződését 2022. szep-
tember 30. napjával megszünteti.

 � A képviselő-testület elfogadta, hogy 
2022. október 1. napjától határozatlan 
időre Dr. Kondorossy Krisztina fogorvos-
sal feladatellátási szerződést köt terüle-
ti vegyes fogászati alapellátás feladataira. 
A megbízott fogorvos helyettesítését Dr. 
Udvardi Klaudia Hédi és Dr. Vecsernyés 
Renáta Tímea látja el. Rendelési idő: hét-
fő: 12.00-18.00, kedd: 7.00-13.00, szerda: 
12.00-18.00, csütörtök: 7.00-13.00, péntek: 
7.00-13.00 (iskolafogászat)

 � 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.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében – 

elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.

Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!



2022. október 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Ismét sikeresen pályáztunk az ötezer lako-
súnál kisebb települések önkormányzatai-
nak kiírt szociális tüzelőanyag pályázaton.
Ahogyan tavaly, úgy idén is Apátfalva 
nyerte el a legtöbb forrást a megyénkben. 
5.829.300 forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesültünk, amit 459 erdei 
köbméter tűzifa vásárlására használha-
tunk fel. A tüzelőt a Délalföldi Erdésze-
ti Zrt.-től szerezzük be.
A szociális tüzelőanyag-pályázatra 2374 

települési önkormányzat nyújtott be ér-
vényes támogatási igényt, ezzel várhatóan 
180-190 ezer család kap a téli tüzelője be-
szerzéséhez segítséget – tájékoztatta a Bel-
ügyminisztérium az MTI-t.
A szankciós energiaválság miatt elindí-
tott hatósági áras tűzifa program mellett 
a kormány idén is biztosít ingyenesen is 
tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak, 
erre a kormány ötmilliárd forintot fordít 

– közölték.

A pályázatok beadási határideje augusz-
tus  31. volt, az önkormányzatok a tüze-
lőanyagot legkésőbb jövő február 15-éig 
oszthatják ki a rászorulóknak, a támogatás 
teljes összegének pénzügyi felhasználása 
pedig március 31-éig történhet meg. A tű-
zifa, valamint a szén szállításából származó 
költségek az önkormányzatokat terhelik.
A szociális tüzelőanyag-program 2011 óta 
működik, az ötezer lakosúnál kisebb tele-
püléseken élőket segíti.

MELEGÉTEL-OSZTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ és az Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata 2022. október 15-én szombaton 11.30-tól 
ingyenes melegétel-osztást szervez a Faluházban.

Menü: Kakaspörkölt tarhonyával

Ételhordót mindenki hozzon magával!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Megnyílt a termelői piac

Apátfalván szeptember 30-án pénteken 
délelőtt megnyílt az új termelői piac. A 
pultok megteltek házi finomságokkal, kéz-
műves termékekkel, amelyekből már az el-
ső napon nagyon sok elkelt.
Nagyon örülök, hogy megnyílik a termelői 
piac. A felépítését magam is szorgalmaz-
tam – mondta pénteken délelőtt az egyik 
standnál árusító apátfalvi Károlyi Sándor. 
Amit hozott, mind maga termelte meg a 
kertjében, illetve dolgozta fel: egy láda al-
mát, zöldségeket és lekvárokat láttunk a 
pultján. Néhány perccel a piac hivatalos 
megnyitása után már csak alig néhány 
üvegnyi maradt a portékáiból. Szerintem 
a piacon mindig sokan lesznek, vevők és 
árusok is – tette hozzá bizakodva.
A Kossuth Lajos és a Hunyadi utca sar-
kán megnyílt létesítményt az önkormány-
zat 49,3 milliós, két részletben megkapott 
központi támogatásból építette fel. Sokat 
kellett rá várni, mert az önkormányzat az 
első, sikertelen pályázatot még 2015-ben 
nyújtotta be. A helye, egy 1100 négyzet-
méteres telek sokáig üresen állt. Szükség 

volt rá, mert a régi piac elemei már hasz-
nálhatatlanná váltak, miközben a faluban 
nagyon sokan termelnek zöldséget-gyü-
mölcsöt, készítenek belőlük feldolgozott 
termékeket, és a kézművesek alkotásai is 
messze földön híresek.
A nyitóünnepségen helybeli óvodások ad-
tak műsort, Tariné Tóth Hajnalka citerá-
zott, illetve Szekeres Ferenc polgármester 
mondott beszédet. A piac vasárnap és 
ünnepnapok kivételével mindennap nyit-
va van reggel 6-tól délig. Helypénzt nem 
kell fizetni. Szekeres Ferenc polgármester 
a megnyitó beszédben többek között azt 
mondta el a piacról, hogy a fedett piac-
téren hét standot helyeztek ki, felépítettek 

egy helyi portékákat kínáló kis boltot és 
egy akadálymentesen is megközelíthető 
mosdót. A területet be is kerítették. – Ma 
már meglennénk piac nélkül is, mégis a 
legkisebb kínálatú falusi piac is ad vala-
mi többletet: jó beszélgetéseket, emberi 
szót, barátságot az adásvétel mellé a hatal-
mas választékkal rendelkező hipermarke-
tekhez képest. A piac személyes jellege a 
kistermelők hitelessége olyan előny, amit 
a nagy áruházak sokszor próbálnak még-
sem tudnak leutánozni – fogalmazott a 
polgármester.

délmagyar - Szabó Imre cikke alapján
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Önkormányzati tájékoztató 
a KATA szabályok változásáról

Az Országgyűlés elfogadta a kisadó-
zó vállalkozók tételes adójáról szóló 
2022. évi XIII. törvényt, az „új KATA” 
szabályai 2022. szeptember 1-jén 
lépnek hatályba. A választásról szó-
ló nyilatkozatot legkésőbb szeptem-
ber 25-ig kell benyújtani a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A 
2022. szeptember 25-ig megtett nyi-
latkozat alapján az „új KATA” sze-
rinti adóalanyiság 2022. szeptember 
1-jétől jön létre.

Hozzáteszik, hogy a „régi KATA" 
– az „új KATA” törvény alapján –  
2022. augusztus 31-ével megszűnik. 
Ezzel együtt – a törvény erejénél 
fogva – megszűnik a mai értelemben 
vett „régi KATA” adózókra vonatko-
zó speciális, egyszerűsített iparűzési 
adóalap-megállapítási módszer (té-
teles iparűzési adóalap szerinti adó-
zás) is.

Az önkormányzati adóhatóság az 
adózási módot hivatalból fogja le-
zárni és az időarányos adórészt is 
hivatalból fogja elszámolni (törölni). 
Ebben a tekintetben az adózónak 
nincs külön bejelentési/bevallási kö-

telezettsége.

Teendők, miután a NAV-nál a kisadó-
zó a vállalkozók tételes adóját válasz-
totta, és helyi iparűzési adóban (hipa) 
is a tételes adózást választaná:

Ismertetik, hogy a kisadózó vállal-
kozók tételes adója nem váltja ki au-
tomatikusan az önkormányzat felé 
fizetendő helyi iparűzési adót, ezért 
az adózónak nemcsak a NAV-hoz, 
de a székhelye és telephelye szerin-
ti önkormányzati adóhatóság felé is 
egy egyszeri bejelentést kell tennie. 
Az adózónak a tételes hipa szerin-
ti adózási mód bejelentésére – jog-
vesztő határidővel – 2022. október 
15-ig van lehetősége a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (a továb-
biakban: Htv.) 39/B. § (4) bekezdése 
alapján.

A bejelentés elektronikus úton adha-
tó be, az előírt nyomtatványon. Az 
iparűzési bejelentkezési, változás 
bejelentési nyomtatvány kizárólag 
elektronikus úton az Elektronikus 
Önkormányzati Portálról (https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújt-

ható be adózó vagy meghatalmazott-
ja által, kifejezetten az önkormány-
zati adóhatósághoz.

Hozzáteszik, az online ügyintézés-
hez szükséges a Központi Azono-
sítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli 
azonosítás. Az ügyintézés beje-
lentkezéssel és az Apátfalva Község 
Önkormányzata kiválasztását köve-
tően az ÜGYINDÍTÁS menüben az 
Ágazat: „ADÓÜGYEK” és ügytípus 
„ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁ-
NYOK” között „BEJELENTKEZÉS, 
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven 
található űrlapon tölthető ki és 
nyújtható be a bejelentés.

Teendők, ha a kisadózó a vállalkozók 
tételes adóját nem választja a NAV-
nál:

Akik, nem tudnak az „új KATA"-ba 
belépni, nekik az idén már semmi-
féle bejelentési, bevallási kötelezett-
séget nem kell teljesíteniük az ön-
kormányzati adóhatóság felé, hang-
súlyozzák.

Amennyiben az adózó nem lesz jo-
gosult a hipa tételes iparűzési adó-
alap-megállapítás szerinti egyszerű-
sített adóalap-megállapításra, akkor 

– a Htv. adóelőleg-összegre és ese-
dékességre vonatkozó rendelkezései 
alapján – nem köteles iparűzési adó-
előleget bejelenteni a 2022. szeptem-
ber 1-je és 2023. június 30-a közötti 
időszakra. A 2023. május 31-éig be-
nyújtandó hipa bevallásában (22HI-
PAK) fog a végleges iparűzési adóval 
elszámolni és egyben előleget közöl 
a 2023. július 1. és 2024. június 30-a 
közötti időszakra.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelt Szülők!
A központi tájékoztatás szerint a tervezett őszi szünet elmarad, helyette hosszabb lesz a téli szünet.

Iskolánk az alábbiak szerint tervezi a munkarendet az őszi szünet idejére vonatkozóan:
október 31. – áthelyezett munkanap (október 15-én, szombaton, tanítási szünet lesz)

november 1. – ünnepnap
november 2-3-4. (szerda-csütörtök-péntek): jelenléti tanítás lesz.
Ezek időpontjáról az osztályfőnökök adnak részletes tájékoztatást.

A téli szünet időpontja: 2022. december 22-2023. január 8.
A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 9., hétfő.

A költségmegtakarítás érdekében 
tett intézkedések

A kialakult gazdasági helyzet, ener-
giakrízis nagy erőfeszítést kíván 
meg mindannyiunktól, ugyanak-
kor a pénzügyi lehetőségekhez 
igazodva Apátfalva Község Önkor-
mányzatának is bizonyos lépéseket 
kellett tennie a költségmegtakarí-
tás érdekében.

2022. november 1-től a fűtési sze-
zon végéig:

–  Az Apátfalvi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata bezár 
és átköltözik az alapszolgáltatási 
központ épületébe és ott tart ügy-
félfogadást.

–  A Szigetház teljes bezárása

–  Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Közösségi Házá-
nak bezárása (Rákóczi u. 30.)

–  A Faluház részleges bezárása, a 
Könyvtár üzemel.

–  A Sportcsarnok technikai, kiszol-
gáló helységei fűtésének részleges 
lezárása, ami nem érinti a sport-
csarnok nyitva tartását.

Az energiahatékonyság érdekében ki-
fejezetten arra kértük az intézménye-

ink dolgozóit, hogy munkahelyükön 
figyeljenek a takarékosságra.

Apátfalva Község Önkormányzata a 
rendkívüli települési támogatásról 
szóló rendeletét a benyújtott igények 
alapján módosítani fogja, hogy segít-
séget nyújthasson a szociálisan rászo-
rulók gáz- és villamosenergia számlái-
nak kifizetésében.

Összefogás, gondoskodás és fele-
lősségvállalás – ez az, ami a korona-
vírus- járvány megpróbáltatásaiból 
kivezetett bennünket, és ez az, ami 
a jelenlegi helyzetben is erőt adhat 
számunkra.
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 � Szeptember 1-én a Dózsa György Ál-
talános Iskola iskolai tanévnyitó ünnepsé-
get tartott a Faluház nagytermében.

 � 3-án lakodalom volt az épületben. A 
faluház munkatársai és a kézművesek: Be-
ke Mihályné, Bíró Antal, Vígh Antal, falu-
ház Mézeskalács szakkör és Decoupage 
szakkör Vargáné Nagyfalusi Ilona, Kónya 
házaspár Kövegyen vettünk részt a megyei 
önkormányzat identitáserősítő program-
ján. Kipakoltuk kézműves termékeinket és 
bemutattuk a készítési módokat.

 � 5-én vegyes vásárt tartottak az 
előtérben.

 � 8-án a túracsoporttal Óföldeák-
ra kirándultunk, ahol megnéztük az 

erődtemplomot, a néhai Návay-kúriát, a 
szoborparkot és az emlékházat.

 � Délután a faluház nagytermében érte-
kezletet tartott a Bíbic Katolikus Óvoda és 
Bölcsőde nevelőtestülete.

 � 10-én a Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat bált tartott a nagyteremben.

 � 13-án a Mozgáskorlátozott csoport so-
ros gyűlése zajlott.

 � 17-én lakodalom volt az épületben.
 � 22-én Doktor László és Kerekes Eszter 

tartottak kedvcsináló néptáncbemutatót a 
leendő tanulóknak.

 � 24-én makói Kálvin Általános Isko-
la tanulói látogattak el hozzánk egész na-
pos kirándulásra. A falu népművészetét 

bemutató előadáson és parasztolimpián 
vettek részt. Pároztattak régi és új tárgya-
kat, gyertyát mártottak, megismerkedtek 
a faluközpont nevezetességeivel, végül 
mindezekről teszt formájában számot is 
adtak.

 � A délutáni órákban már folytak az elő-
készületek az esti Maros-parti túrára, a 
Villongásra.

 � Este 6 órakor elrajtolt az éjszakai gya-
logtúra Makóra.

 � 29-én a „Csongrád-Csanád Megyei 
identitás erősítése” című Európai Unió ál-
tal támogatott projekt záró programján 
vettünk részt Csanádpalotán kézművesek-
kel együtt.

A Faluházban működő csoportok:
Szalvétával díszítő szakkör
Dekupázs Károlyi Róbert hétfő, péntek 14-16 óra

Csuhéfonó szakkör Vargáné Nagyfalusi Ilona kéthetente szerda 15-17 óra,
okt. 26., nov. 9., nov. 23.

Babusgató Tariné Tóth Hajnalka kedd 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör Tariné Tóth Hajnalka szerda 18 óra

Citerások Tariné Tóth Hajnalka hétfő 15 óra

Hagyományőrző csoport Horváth Csabáné csütörtök 18 óra

Horgoló szakkör Kakas Istvánné szerda 17 óra

Meridián torna Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona szerda 16 óra

Mozgáskorlátozott csoport Jakabovics Mátyásné minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Apátfalvi Ifjúsági Klub Imre Krisztofer igény szerint

Túracsoport Faluház igény szerint

Színjátszó csoport Csapó Jánosné péntek 17 óra
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Kirándulás 
Óföldeákra
Szeptember 8-án Óföldeákra látogattunk 
az apátfalvi túracsoporttal. A 24 fős cso-
porttal 9 órakor indultunk Apátfalváról a 
járatos busszal. Makóra érve volt egy kis 
időnk az átszállásig, így megtekintettük a 
Fájdalmas Szűzanya (szervita) kápolnát 
és az előtte levő parkban álló makói Or-
szágzászlót, ahol Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na mondott néhány mondatot az eredeté-
ről. Ezt követően indultunk el Óföldeákra, 
ahol már vártak minket.
A helyi művelődésszervezővel Elekné 
Koncz Edinával elsőként a volt Návay-
kúriát néztük meg és tudhattunk meg az 
épületről, illetve a Návay családról pár ér-
dekes dolgot. A parkon keresztül haladva 
érkeztünk meg az erődtemplomhoz, mely 
a megyei értéktár része és műemlék is. Az 
épületet kívül-belül megcsodálhattuk, he-
lyi idegenvezetőnk pedig mesélt a templom 
történetéről. A templom szentély része az 
1300-as években épült. Külön érdekessé-
ge, hogy szárnyas oltár van benne, és mi-
vel erődített templom, vizesárok és várfal 
veszi körül. Ezután átsétáltunk a község 
helytörténeti emlékházába. Itt sok mindent 
láthattunk: régi iskolai tantermet, haszná-
lati tárgyakat, a falu történetét dokumen-
táló fényképeket, iratokat. A buszra várva 
elidőztünk a parkban, ahol az emlékmű-
veket tekintettük meg. Délután fél négykor 
értünk vissza Apátfalvára. Örülünk, hogy 
ennyien eljöttek erre a kis kirándulásra, az 
idő is kedvezett nekünk, így egy kellemes 
élménnyel gazdagodhatott mindenki.

Kézműveseink 
Csanádpalotán
Szeptember 29-én Apátfalva is képvisel-
tette magát a Csongrád-Csanád Megye 
Önkormányzata által szervezett megyei 
identitáserősítő rendezvénysorozat záró 
programján Csanádpalotán. Apátfalván 
2022. januárban rendeztük meg nagy si-
kerrel ezt a programot. Az ősz folyamán 
vendégeskedtünk kézműveseinkkel Ki-
szomboron, Magyarcsanádon és Köve-
gyen is, bemutatva Apátfalva népművé-
szetét és az élő kézműves tevékenysége-
ket. Most a rendezvénysorozat zárójára 
is meghívást kaptunk, a nagysátorban a 
központi standokat foglalhattuk el. Jelen 
volt az apátfalvi faluház dekupázs szakkö-
re díszített üvegtermékeivel, Vígh Antal 
kaskötő, Bíró Antal fából készült tárgyai-

val, Beke Mihályné festett húsvéti tojá-
sokkal, Kakas Istvánné horgolt virágaival, 
valamint a Csiga mamák, akik csigatésztát 
készítettek a helyszínen. A Csiga mamák 
az identitás program kedvenceivé váltak. 
Tagjai: Varga Andrásné Templom utca, 
Varga Andrásné Árpád utca, Ács Julian-
na, Borsos Józsefné, Tari Istvánné, Gila 
Lajosné, Varga Istvánné. Apátfalvát erő-
sítette még Kónya István csontból készült 
termékeivel és Kónya Istvánné flitterrel 
díszített figuráival. Köszönjük a résztve-
vőknek, hogy jelenlétükkel képviselték, 
népszerűsítették Apátfalvát.
A túrázó csoport is részt vett a rendez-
vényen. Megtekintettük a tájházban levő 
kiállításokat, a városházát, festményki-
állítást, a megye termelőinek standjait, a 
kulturális és hagyományőrző bemutatókat.
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Intézményi tájékoztató – 
Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény neve: Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde
 OM azonosítója: 201361
 Székhelye: 6931 Apátfalva, Maros utca 43.

Telephelyei: 
  Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde – Dózsa György ut-

cai óvoda – 002
 6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9.
  Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde – Rákóczi Ferenc ut-

cai óvoda – 003
 6931 Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 23.

Elérhetőségei:
 Telefon: 06-62/260 052; 06-20/250 0767
 E-mail: apatovi@freemail.hu; ovi.apatfalva@gmail.com
 Weblap: www.apatfalvi-ovoda.hu

A működés kezdete: 2022. szeptember 1.

Az intézmény alapítója:
  Szeged-Csanádi Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vér-

tanúk tere 2.)

Az intézmény fenntartója:
  Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Katolikus 

Iskolai Főhatóság (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.)
  A fenntartói jogokat az Szeged-Csanádi Egyházmegye 

megbízásából a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (6720 Szeged, Aradi 
vértanúk tere 2.) gyakorolja.

Intézményünk új logója:

Csoportok alakulása a 2022-
2023-as nevelési évben:
Maros utcai óvoda:
Margaréta csoport középső-nagy csoport – 20 gyermek
Óvodapedagógusok: Csenteri Andrea, Jázmin Fanni
Dajka: Varga Imréné

Katica csoport kis-középső csoport – 19 gyermek
Óvodapedagógus: Kovács Rolandné
Pedagógiai asszisztens: Vassné Molnár Edit
Dajka: Téglásné Molnár Barbara Viola

Dózsa György utcai óvoda:
Hétszínvirág csoport középső-nagy csoport – 20 gyermek
Óvodapedagógus: Gyengéné Bakai Judit
Pedagógiai asszisztens: Varga Éva
Dajka: Vancsó Mátyásné

Napraforgó csoport kis-középső csoport – 19 gyermek
Óvodapedagógus: Bunyeváczné Bakai Ágota
Pedagógiai asszisztens: Kerekes Tünde Julianna
Dajka: Nagy Péterné

Rákóczi utcai óvoda:
Szivárvány csoport középső-nagy csoport – 20 gyermek
Óvodapedagógusok: Faragó Erzsébet, Antal Eszter
Dajka: Restás Melinda

kis-középső csoport – 17 gyermek
Óvodapedagógus: Dávid Katalin
Pedagógiai asszisztens: Ábel Anett Elvira
Dajka: Beke Józsefné

Napsugár mini bölcsődei csoport – 7 gyermek
Kisgyermeknevelő- gondozó: Kerekesné Binecz Zsuzsanna
Bölcsődei dajka: Majorné Zöllei Melinda

Intézményünkben 7 csoport  szerveződött:
 óvodai csoportok száma: 6
 mini bölcsődei csoport száma: 1

Az óvodában, bölcsődében, jogviszonyban álló gyermekek 
száma: 115 + 7 fő.
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Az intézmény dolgozói
Felsőfokú végzettségű főállású óvodapeda-
gógusok száma:

9 fő

Pedagógiai asszisztens száma: 4

Kisgyermeknevelő: 1 fő

Pedagógiai munkát segítő dajkák száma: 6 fő

Bölcsődei dajka: 1 fő

Óvodatitkár száma: 1 fő

Takarítónő 1 fő

ÖSSZESEN: 23 fő

Munkaszüneti napok (ünnepek):

2022. november 1. (kedd) – Mindenszentek – munkaszüneti nap
2023. március 15. (szerda) – Nemzeti ünnep –munkaszüneti nap
2023. április 7. (péntek) – Nagypéntek – munkaszüneti nap
2023. április 10. (hétfő) – Húsvét 2. napja – munkaszüneti nap
2023. május 29. (hétfő) – Pünkösd – munkaszüneti nap

Tervezett nevelés nélküli 
munkanapok:

2023. január 9. (hétfő) 9.00
 –  Nevelési értekezlet / külső előadó meghívása.

2023. június 19. (hétfő) 9.00
 –  Az intézmény intenzív szorgalmi időszakát értékelő tan-

évzáró értekezlet.

2023. augusztus 28. (hétfő) 9.00
 –  Tanévnyitó nevelőtestületi ülés és alkalmazotti értekezlet.

Luczó Anikó 
intézményvezető
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2022. 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2022. évi népszámlálás Magyarországon 
2022. október 1. és 2022. november 28. között kerül végrehajtásra. 

A 2022. évi népszámlálás három időszakra tagolódik: 

1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között az adatszolgáltatók 
kizárólag az interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási 
kérdőíveket. Lehetőség van a lakásokra és a bennük lakó személyekre 
vonatkozó kérdések online megválaszolására. 

A KSH minden magyarországi lakcímre postai úton az adott címre 
érkező felkérőlevelet küld szeptember utolsó, illetve október első 
napjaiban, melyet fontos megőrizni, ugyanis ebben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is 
található. A nepszamlalas2022.hu oldalon október 1-jétől a „Kitöltöm 
most!” gombra kattintva a kód begépelését követően lehet majd kezdeni 
a kérdőív kitöltését. 
A kérdőívek sikeres feltöltéséről a rendszer visszaigazolást küld, 
amelyet meg kell őrizni, mert ezzel igazolhatjuk, hogy online már 
teljesítettük az adatszolgáltatási kötelezettségünket! 

2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között zajlik a 
számlálóbiztosi terepmunka, ahol a számlálóbiztosok otthonaikban 
felkeresik azon személyeket, akik az internetes adatszolgáltatást nem 
végezték el. Ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a 
számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által 
teljesíthető. 

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor 
a pótösszeírásra azok számára, akik adatszolgáltatási kötelezettségüket 
a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették. 

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező.  

A népszámlálásról bővebb tájékoztatót az alábbi linken olvashatnak: 

https://nepszamlalas2022.hu/  
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ÉJSZAKAI GYALOGTÚRA ÉS FUTÁS
Szeptember 24-én szombaton második 
alkalommal került megrendezésre az 
Apátfalvi Esti Villongás „éjszakai túra” 
az Apátfalvát és Makót összekötő túra-
útvonalon.

150 résztvevő indult útnak, akik között 60 
gyerek vett részt, köztük a makói Kálvin 
iskola tanulói és az apátfalvi Dózsa György 
Általános Iskola tanulói, akik Joó Gabriel-
la testnevelő tanárnő felügyelete alatt tet-
ték meg a 10 km-es túrát. Kalandokban 
nem volt hiányuk.
Az induláskor még naplemente, majd a 
teljes sötétben izgalmas és nem minden-
napi élményt jelentett a túra. Az útvonal 
nemcsak erre-arra kanyarogva vezet köz-
vetlen a Maros partja mellett, de az egy 
szál fejlámpával, vagy zseblámpával fel-
szerelt túrázóknak (innen az Apátfalvi Esti 
Villongás elnevezése is a rendezvénynek) a 
hol emelkedő, hol süllyedő tereppel is meg 
kellett küzdeniük. Az egyébként a makói 
Maros-parti zöld háznál véget érő túrát 
megtevőknek az erdőben a földre festett 
foszforeszkáló nyilak mutatták a helyes 
utat.

Szükség is volt mindegyikre, hogy a ki-
sebb csoportokban haladók az éjszakai 
erdőben el ne tévesszék a pontos menet-
irányt, hiszen balra a csöndesen csobogó 
folyó, míg jobbra az ártéri erdő, s benne a 
motoszkáló vadak kísérték őket. Időnként 
össze-össze is rezzentek a félősebb túrázók 
az éjszaki hangok hallatán. A résztvevőket 
két frissítőponton vendégeltük meg. Az 
elsőn banánt, csokoládét, üdítőt, a máso-
dikon szendvicset is kínáltunk. A résztve-
vőket Makóról busszal szállítottuk vissza a 
rajtközpontba.

Szeretnénk megköszönni Joó Zoltán, Szi-
lágyi Lajos és Varga-Jani Ildikó áldozatos 
munkáját, nélkülük ez a nap nem valósul-
hatott volna meg! Szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek, aki segített, hogy ez a
csodálatos éjszakai rendezvény megvaló-
sulhasson.
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Mi lesz itt?
Jóbarátom kérdezi tőlem a héten: tu-
dom-e, hogy elseje óta folyik a harma-
dik világháború, csak nem jelentették 
még be?
Első pillantásra költői túlzásnak, neo-
romantikus érzelmi fröccsnek tűnik a 
kijelentés. De váltsuk fel aprópénzre a 
tartalmát, hátha közelebb jutunk a va-
lósághoz!
Szeptember végén népszavazást tar-
tottak a háború által érintett kelet- és 
dél-ukrajnai területeken, a területi ho-
vatartozás kérdésében. Ennek eredmé-
nyeként szeptember 30-án Oroszország 
annektálta (közjogilag beolvasztotta) 
ezeket a térségeket. A Kreml képviselői 
egyúttal kijelentették, hogy a területe-
ket most már orosz állami földeknek 
tekintik, s minden, ott folyó harci cse-
lekményt támadásnak értékelnek, s há-
borúval reagálnak rá. Ennek ad nyoma-
tékot, hogy közben már folyik a moz-
gósítás, s a tartalékosok felfrissítő ki-
képzése, melynek nyomán további 300 
ezer katonát küldenek a front zónájába. 
Az orosz hozzáállás specialitása, hogy 
most már a Kijevnek nyújtott fegyver-
szállításokat is háborús részvételnek te-
kintik Moszkvában.
A nyugati világ viszont nem hajlandó 
elismerni a népszavazások eredményét. 
Protokolljának alapja tehát továbbra is 
az, hogy az érintett területeken folyó 
harc Ukrajnában, nem Oroszországban 
zajlik. Tehát hozzáállása sem változik. 
Továbbra is fegyvereket küld – amilyen 
ütemben képes erre.
Ebből a szemszögből nézve – ha még 
nem is folyik deklaráltan a harmadik 
világháború – bármikor kirobbanhat 
az. A kérdés az, hogy melyik napon éb-
rednek úgy az orosz döntéshozók, hogy 
a fegyverszállításokat vagy az általuk 
oroszként ért területekre adott csapá-
sokat az új katonai doktrínájuk szerint 
értékeljék.
A helyzet nem rózsás tehát, s ezt az alap-
állapotot még súlyosbítja, hogy léteznek 

olyan nemzetközi politikai szereplők, 
akik láthatóan NATO-konfliktussá sze-
retnék átalakítani a lassan nyolc hónap-
ja folyó harci eseményeket.
Az oroszok is így láthatják ezt, hi-
szen több alkalommal kinyilatkoztat-
ták, hogy szerintük az USA, az EU és 
a NATO proxy-háborúja folyik ellenük. 
Vagyis bérelt telken, helyi munkaerővel 
dolgoznak Oroszország meggyengíté-
sén. Ebben a kiélezett helyzetben egyre 
gyakrabban röpködnek végzetes kije-
lentések az atomfegyverek bevetéséről. 
Néha már úgy tűnik, mintha a döntés-
hozók egy része nem lenne tisztában 
egy nukleáris hadviselés katasztrofális 
következményeivel.
Márpedig, ha csak a felhalmozott ar-
zenál mennyiségét vesszük figyelembe, 
nagyon sötét következtetésekre jutha-
tunk. Csupán Oroszországnak több 
mint 6 ezer robbanófej áll rendelke-
zésére. Ha feltételezzük, hogy az ösz-
szes többi atomhatalomnak van még 
fele ennyi nukleáris töltete, az tízezer 
tömeggyilkos fegyvert jelent, a Földön 
lévő minden élet többszörös elpusztí-
tására alkalmas mennyiséget takar. És 
nem számoltuk ide, hogy Észak-Koreá-
ban vajon mennyi és milyen hatóerejű 
töltettel szerelheti fel Kim Dzsongun a 
rakétáit, amiket oly sietve tesztelnek az 
utóbbi időben.
Az biztos, hogy a Hirosimára és Naga-
szakira ledobott bombák csak fesztiváli 
petárdák voltak a ma rendszerben ál-
ló atomlövedékek hatóerejéhez képest. 
Húsvét körül mutatták be az oroszok a 
Sarmat interkontinentális hordozóraké-
tájukat, mely egyenként 16, önálló plat-
formról induló hiperszonikus nukleáris 
rakétát képes a cél közelébe juttatni. A 
légvédelmi rendszerek kikerülésével. 
Akkor azt mondták, őszre mintegy 50 
ilyen egységet állítanak hadrendbe az 
ország közepén. A meglévő, avultabb 
típusból vonnak ki ugyanennyit, így 
nem kell új silókat építeniük, gyors lesz 

az átállás. De a világ, sajnos, mintha el-
felejtette volna ezt a bejelentést…
A végítélet fegyverének is nevezik azt a 
Posszeidon-rakétát, amely az állítások 
szerint ötszáz méter magas szökőárat 
képes ötszáz kilométer hosszan tolni a 
partvonaltól. A Belgorod nevű legény-
ség nélküli tengeralattjáró szállítja a ki-
lövési pozícióba, atom meghajtásának 
köszönhetően gyakorlatilag korlátlan 
távolságra. Ez a tengeralattjáró a héten 
eltűnt a NATO szemei elől. A Nyugat 
nem tudja merre jár és hol tarthat...
De, hogy ne csak proxy-, hanem hib-
rid háború is legyen, ami most zajlik, a 
gazdaság területén is folyik a kímélet-
len harc. A minap valaki – vagy vala-
kik – felrobbantották az Északi Áramlat 
vezeték-szálait. Ettől kezdve a németek, 
még ha akarnának, se tudnának ele-
gendő mennyiségű gázt vásárolni az 
oroszoktól. Pedig nagy szüksége lenne 
egész Európának energiahordozókra. 
Amiknek az ára az egekben van. A fel-
dolgozóipar emiatt kontinens-szerte 
válságba jutott. Ezt a krízist tetézi az 
import-anyagok árának megállíthatat-
lan növekedése. Ezek a vektorok a sor 
végén a fogyasztói árak durva növeke-
désében is lecsapódnak. Kontinensünk 
gazdaságának valószínű sorsa a stagná-
lás és az infláció együttes megjelenése, 
vagyis a stagfláció lesz.
Az pedig millió lemondást, áldozatot, 
megszorítást hív életre. Mindezt azért, 
hogy a gyors és teljes összeomlást el-
kerüljük.
Ebben a gazdasági, politikai és kato-
nai környezetben kell mindenféle ki-
hívásnak megfelelnünk – az állam, az 
önkormányzatok és a magánemberek 
szintjén is. Ennyi baj között talán il-
lúzió lenne azt hinni, hogy gyorsan 
legyűrjük a bajokat. Nem is lehet, hi-
szen nem mi idéztük elő azokat. De 
együtt kell működnünk abban, hogy ne 
hagyjuk legyűrni magunkat a bajok ál-
tal. Történelmi tapasztalat, hogy ilyen 
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helyzetekben csak az egység segít a túl-
élésben. Annak megbomlása kritikus 
mértékben legyengíti a közösség erejét, 
s nem kétséges a végkifejlet. Ha egymás 
ellen harcolunk, ki fog megküzdeni a 
bajokkal?
Ilyen történelmi együttállásban vetődik 
fel bennem a gondolat: biztosan most 
van itt az ideje az egzisztenciális kér-
dések utcai demonstrációkkal történő 
megvitatásának? Ez az a helyzet, melyet 
tovább kellene feszíteni, hogy belpoliti-
kai, hatalom-birtoklási vitákat oldjunk 
meg – a rendelkezésre álló demokrati-
kus út kiiktatásával? Általában véve: tu-
ti, hogy ebben a komplex fenyegetésben 
lázongással vihetjük előre országunk 
ügyét?
Azt gondolom, a mai világból a béke hi-
ányzik leginkább. A béke – és természe-
tesen – a békét megalapozó kölcsönös 

tisztelet. Vajon mi fog történni, ha ezt 
még jobban aláássuk, ott is, ahol ránk 
van bízva annak megőrzése?
Pengeélen táncolunk, s ha elveszítjük 
nyugalmunkat, el fogjuk veszíteni az 
egyensúlyunkat is. És akkor a mélybe 
zuhanunk. Egy régi kollégám, valami-
kor, az ezredforduló euforikus, békével 
és jóléttel telt idején mondogatta: „Ha 
nem ugrálunk, nem hullámzik!”. Így, jó 
húsz év távlatából, azt tudom monda-
ni: igazad volt, igazad van, Attila! Most 
még inkább, mint amikor ezt a cégnél 
mondogattad.
Friss hír, hogy ég a krími híd. Most, 
amikor e sorokat írom, még nem tudja 
senki, hogy aláaknázták-e vagy rakéta-
csapás érte. Egy dolog látszik biztosnak: 
az orosz válasz kiszámíthatatlan lesz. 
Az Állami Duma egyik képviselője úgy 
véli, ez az esemény hadüzenet nélküli 

háború. Szabályok nélküli hadviselés. 
Vannak, akik „zúzós” választ követelnek 
a híd elleni akció megtorlására.
Putyin orosz elnök bizottságot állít fel 
az ügy rendezésére.
Ebben a pillanatban senki sem tudja, 
hogyan folytatódik ennek az áldatlan 
háborúnak a menete.
Nem is sejtjük, ki, mire, milyen erős vá-
laszt ad, csak azt látjuk, hogy „repül a 
nehéz kő”. De „ki tudja hol áll meg, s kit 
hogyan talál meg”?

Mindössze azt tudom, hogy csak egy-
másra számíthatunk – ha számíthatunk, 
senki másra.

Pillanatnyilag a többi néma csend.
Háborús pusztulat.

-kucsora-

Szülői felajánlás

2022. szeptember 20-án Nagy Orsolya édesanya, – Res-
tás–Nagy Flóra nevű gyermeke a Maros utcai óvodába jár 
– személyesen kereste meg intézményünket ajándékával. A 
kapott kisautókat, hátizsákokat, hűtőtáskákat, fejpárnákat 
szétosztottuk telephelyeinken. A gyermekek és a kollégák 
is örültek az ajándéknak. Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó intézményvezető

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. szeptember

SZÜLETÉS:
09.24.: Lakatos János Denisz
Édesanyja: Sólyom Barbara
Édesapja: Lakatos János
Apátfalva, Móricz Zs. u. 24. 

09.25.: Balog-Vig Tímea
Édesanyja: Pásztor Tímea
Édesapja: Balog-Vig Mihály
Apátfalva, Rózsa u. 6. 

HALÁLESET:
Vigh Mártonné (Vigh Margit) Apátfalva, Táncsics M. 
u. 6. élt: 91 évet

Papp Imre Apátfalva, Széchenyi u. 142. élt: 67 évet

Székely László Apátfalva, Damjanich u. 40. élt: 66 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Mátó Erzsébet és Nagy Péter Makó, Megyeház utca 20.

Kerekes Luca Apátfalva, Templom utca 75. és Borbély 
Antal Apátfalva, Templom utca 87.

Rácz Bettina és Árva András Makó, Balogh Ádám u. 32/b
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 
szeptemberi tevékenysége

Apátfalva Község Román Nemzetiségi 
Önkormányzata 2022. szeptember 10-én 
Nemzetiségi Kulturális találkozót sze-
vezett. A rendezvényen részt vett Albert 
János Csongrád-Csanád megye Román 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, 
a környékbeli Román Nemzetiségi Ön-
kormányzati tagok, valamint sokan érkez-
tek a határon túlról.
A rendezvényünk egy része pályázati for-
rásból valósult meg, célunk a román ha-
gyományok és kultúra népszerűsítése volt.
A rendezvényt a Pécskai hagyományőr-
ző tánccsoport egy nagyon színvonalas 
műsorral nyitotta meg. 22 órakor lépett 
fel Royal Tibi, aki több mint 400 km-ről, 
Szatmárnémetiből érkezett. Az est folya-
mán a jó hangulatról Nagy Zsolt és Ger-
gely Róbert gondoskodott, akik Romániá-
ból, Arad megyéből érkeztek.
Támogatóink voltak: Apátfalva Község Ön-
kormányzata, Szeged Város Román Nem-
zetiségi Önkormányzat, Hong-Kong Áru-

ház Apátfalva, Czagány Gazdabolt Apát-
falva, Hagymatikum Gyógyfürdő Makó, 
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, 
Török Sándor strandfürdő és Gyarmati De-
zső Sportuszoda Hódmezővásárhely.

A finom vacsorát köszönjük Gyenge Atti-
lának és Ludányi Istvánnak.

Füvesiné Varga Anikó elnök
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Kedves Olvasó!

Az őszi falevelek finoman szállnak le a 
földre, mint az angyalok szárnyai,
A vörös és arany árnyalataiban táncolnak 
rajtuk a nap sugarai.
Vége a nyárnak és hűvös szelek fújnak. 
Szeptemberben már megpasztaltuk a hű-
vös napok érkezését. Lezárultak a környé-
ken és falunkban a templomi búcsúün-
nepségek sorozata. Ahogyan a természet 
lassan készül a maga őszi pompájával a 
csendre, mi is lassan már a halottainkra 
kezdünk lassan a megemlékezés gondola-
taival készülődni.
A fecskék búcsúzva gyülekeznek a villany-
vezetékeken, a gólya is elhagyja a fészkét. 
Elindulnak a hosszú útra, hogy tavasszal 
nagy örömünkre visszatérjenek.
Októberben az októberi ájtatosság közös 
imádkozásai teszik széppé a templomi kö-
zösségeket.
Sajnos a rózsafűzér közös és egyéni imád-
kozása lassan-lassan kezd halványulni. 
Sokszor elgondolkodom, hogy a tize-
dek imádkozása milyen csodálatos titko-
kat hordoznak és a csendes magányban 
mennyi gondolatot és érzést indíthatnak 
el sokunkban. Sokan talán nem is tudják 
naponta elimádkozni végig, de ez nem baj, 
adottságainkhoz mérten talán az elgondo-
kodtató egy-egy tized többet adhat, mint a 
hosszú figyelmetlen monotonság.

Márton Áron püspök anno külön kör-
levélben bíztatta papjait és híveit a közös 
rózsafűzér ájtatosságra a nehéz napokban.
A mai napjaink sem könnyűek, és kérjük a 
Boldogságos Szűz pártfofgását és közben-
járását a nehéz időkben. Az imádság ereje 
csodákat művel, és új csodákat indít el a 
saját és környezetünk életében.
Nem titkolom, hogy ha lehet ilyet monda-
ni kedves szentem Assisi Szent Ferenc, aki 
olyan magas szintre emelkedett az imában, 
hogy a madaraknak prédiáló lelkiség mek-
kora hősiességet hordoz, mi sem bizonyat-
ja jobban, hogy Kapisztrán János, akinek 
szerzetesei eldöntötték a nándorfehérvári 
csatát, szintén ferences volt.
A szavak és tettek mögött lelkiségnek kell 
állni!
Imáinkkal és néha sűrűn botladozó éle-
tünkkel is nekünk is belső hevületet kell 
árasztanunk, hogy segítsünk.
Az aradi vértanúk tudták, hogy egy dolog-
nak van csupán értelme, szentnek lenni és 
szeretni. Az ő szenedésük és nélkülözésük 
volt az ára az üdvözülésnek.
Magyarok Nagyasszonya – Szűz Mária 
egyik elnevezése, mely kifejezi különle-
ges kapcsolatát Magyarországgal. Ekkor 
ünnepli az egyházunk azt a nagy kegyet, 
hogy a Szűzanya a magyarokat oltalmlalzó 
pártfogásába emelte. Isten kortól függet-
lenül mindig megtalálja azt a közvetítőt, 
akinek nagy feladatokat kell megoldania. 
Szent XXIII. János pápa pápasága viszony-
lag rövid ideig – öt évig – tartott, mégis tu-
dott ezalatt maradandót alkotni. Idős kora 
ellenére váratlanül összehívta a II. vatikáni 
zsinatot, amely elindított egy egyházi re-
formot, és ezzel új korszakot nyitott a ka-
tolikus egyház történelmében.
A zsinat fő feladata a keresztény felekeze-
teknek a nem hívő világgal való viszonyá-
nak rendezése.
Avilai Szent Teréz ünnepén Anthony de 
Mello gondolatait osztom meg magukkal.
„Amikor Assisi Szent Ferenc Jézust sze-
retettel leemelte a keresztről, biztos volt 
abban, hogy Jézus többé már nem függ a 
kereszten. Amikor Pádua Szent Antal a 

gyermek Jézust karjában tartotta, tudatá-
ban volt annak, hogy Jézus tulajdonkép-
pen nem gyermek. A szentek gyakorolták 
a szemlélődésnek ezt a formáját: túl min-
den képen és fantázián, valami mély éa ti-
tokzatos született meg a szívükben. Avilai 
Teréz legszívesebben úgy elmélkedett, hogy 
Krisztus mellett időzött a Getszemáni 
kertben megélt haláltusájában.”
Szent Lukács evangélista az orvosok az 
egészségügyben dolgozók és fürdők jeles 
védőszentje. Hazánkban az ő nevét viseli a 
budai Lukács–fürdő és kórház. Gyógysze-
részként közel áll hozzám Lukács evangé-
liuma. Pál apostol útitársa volt, evangéliu-
mát hangvétele miatt a „szegények evangé-
liumának” szokták nevezni.
Mária életét a négy evangélista közül Lu-
kács mondja el legrészletesebben, a hagyo-
mány szerint Krsiztus halála után Máriától 
tudta meg a részleteket.
Szent II. János Pál pápa olyan közel van 
hozzánk, hiszen ő a köztünk élő, a mo-
dern kor szentje volt. Az ő közelségében 
értettem és tapasztaltam meg azt, hogy ki 
igazából a kisugárzó karizimatikus ember. 
Látogatásikor éreztem meg egy életre ezt a 
csodálatos élményt!
Október 23-án gondoljunk a hős előde-
inkre! Nekem a sok kép közül megjelenik 
Sinkovits Imre alakja, aki Petőfi versét 
szavalja.

A legkiválóbb adomány a szeretet.

Olvassuk el a szeretet himnuszát Szent Pál 
apostoltól. (1 Kor. 13.1-13.)
A szeretet járja át szívünet, lelkünket, ami-
kor a hónap utolsó napjaiban a temetőket 
járjuk, hiszen október már a Mindenszen-
tek hava.
November 1-2. figyeljünk majd a hirdeté-
sekre, hogy mikor és hol lesznek a külön-
böző liturgiák a templomokban és a teme-
tőkben!
Figyeljünk egymásra! Krisztus szeretete és 
békéje vezessen bennünket mindennap-
jainkban!

 dr. Langó Julianna
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Lidl élelmiszermentés csomagadomány kiosztása 
a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Az Apátfalvi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálatnak 2022. szeptember 20-tól 
lehetősége nyílt, a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezete segítsége és 
szervezése által arra, hogy a Lidl Áruház 
élelmiszermentés programjában részt 
vehessen. Ennek köszönhetően hétről-
hétre legalább 15 család, valamint egye-

dülálló részesülhet élelmiszercsomagban, 
melyek elsősorban pékárukat (kenyér, 
kifli, zsömle, péksütemények), valamint 
zöldségeket, gyümölcsöket tartalmaznak. 
Az elmúlt hetekben a rászorulók éltek a 
lehetőséggel, sokan keresték fel szolgá-
latunkat, és vették át csomagjaikat. Az 
eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy meg 

vannak elégedve a csomagok mennyisé-
gével és tartalmával. Szembetűnő az a 
tény, hogy ilyen és hasonló segítségre és 
kezdeményezésekre lenne szükség, mivel 
a rászorulók száma legalább duplája an-
nak, mint akiket jelenleg ezen élelmiszer-
csomagokkal ellátni képesek vagyunk.

Gönczy Gábor családgondozó

Tisztelt Apátfalvai Lakosok!
1994.06.27. és 2022.10.06. Ez önmagá-
ban csak két dátum. Ami igazán fontos 
az a közte eltelt több mint 28 esztendő.
Mindenki számára mást és mást je-
lent ez az időszak. Az apátfalvai postán 
dolgozók számára azt jelenti, hogy le-
hetőség adódott egy kiváló, segítőkész, 
munkáját becsülettel végző munkatárs-
sal együtt dolgozni. Higgyék el, ez nem 
mindenkinek adatik meg. Benkéné Ba-
logh Víg Máriát – vagy ahogyan mind-

nyájan ismerjük Macát – ilyen munka-
társnak ismerjük. Nyugdíjba vonulását 
követően – azt gondolom – még sokáig 
megérezzük a hiányát. Azonban örü-
lünk is, hiszen nagyon várta ezt a napot, 
és egészségben tudott elköszönni tőlünk.
Bízom benne, hogy Önök – akikkel na-
ponta találkozott – egyetértenek velem 
és együtt köszönhetjük meg a munkáját.
Tisztelettel:

Locskai Zoltán postavezető

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és 
az állatvédelmi jogszabályok betar-
tásáról.

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
•  Kutyákat veszettség ellen oltani.
•  Mikrochippel ellátni.
•   Saját szaporulat esetén eladás/elaján-

dékozás előtt kötelező a mikrochipet 
beültetni.

•  A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal 
kell tartani.

•  Az állategészségügyi ellátásról gon-
doskodni.

•  Megakadályozni, hogy az állat 
közterületre jusson.

•  Naponta élelmezni, takarmányozni és 
friss vízzel ellátni.

•  Az állat biztonságos elhelyezkedéséről 
gondoskodni.

•  Az előírt férőhelyet biztosítani.

TILOS:
•  2016. január 1-től a kutyát tartósan 

láncon tartani.
•  Az állatot felügyelet nélkül közterület-

re bocsátani, kóborolni hagyni.
•  Az állatot elhagyni.

•  Kutya, macska kölyköket 8 hetes ko-
ruk előtt eladni/elajándékozni.

Ezeket a kritériumokat az 1998. évi 
XXVIII. törvény az állatok védelméről és 
kíméletéről, valamint a 41/2010.(II.26.) 
Korm. rendelet a kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról tar-
talmazzák. A leírtak megszegése bírságot 
von maga után, melynek összege 45.000-
150.000 forintig terjedhet! Több szabály-
sértés esetén az összeg sokszorozódik. A 
szabadon kóborló kutyák főleg gyerme-
kekben keltenek félelmet, az előírások 
betartásával a gyermekekre is vigyázunk.

Apátfalva Község Önkormányzata
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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 
(Dr. Végh Imre)

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

A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 

és az Apátfalvi 
Gazdakör 

szervezésében 
ingyenes, tájékoztató 

előadásra kerül sor
Az előadás időpontja:
2022. október 13. (csütörtök) 17 óra

Az előadás témái: A 2022 utáni Közös Agrárpolitika 
(KAP) változásai.

–  Támogatható területek változásai,
–  Kondicionalitás (Kötelező környezet- és klímavé-

delmi alapfeltételek),
–  2023-tól érvényes vetésváltási szabályok
–  Agrárökológiai program (AÖP) 
–  Natura 2000 gyep támogatás
–  Termeléshez kötött támogatások
–  Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó beruházási tá-

mogatások (Mg.-i kisüzemek fejlesztése, fiatal mg-i 
termelők támogatása) 

–  Kárenyhítési kérelem benyújtása novemberben

Előadó:
Fehér Attila, biztosításközvetítő falugazdász

Az előadás helye:
Apátfalva Faluház, Templom utca 57. 

Minden érdeklődő gazdálkodót tisztelettel hívunk és várunk!

 

Kedden és Pénteken 18 órától az Apátfalvi 
Sportcsarnokban (Templom utca 68.)  

Szükséges hozzá: 

• előzetes bejelentkezés (06-70/674-5416) 
• bérlet (megvásárolható a sportcsarnokban)  
• kényelmes öltözet 

 

Ami vár rád: 

• Állóképesség javítása 
• Kalóriagyilkos 
• Jó hangulat 
• Feszültséglevezető 

 

Heti rendszerességgel Spinning edzésre lehet jelentkezni, 
amihez szükséges a kondibérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a 
konditerem és a biciklik korlátlan felhasználására. 

 

Mindenkit szeretettel vár Sajtos Renáta! 

 

Spinning 



2022. október20 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A 90 éves Ica nénit köszöntötte 
az önkormányzat

Apátfalván épp ugyanolyan fontos köszön-
teni a szépkorúakat, mint az újszülötteket.
Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely 
János Pálné alpolgármester 2022. októ-
ber 1-jén köszöntötte Takács Andrásné 90 
éves apátfalvi lakost. Születésnapjára az 
önkormányzattól egy ajándékkosarat, egy 
virágcsokrot és köszöntő levelet kapott, il-
letve Orbán Viktor miniszterelnök emlék-
lappal kedveskedett neki.
Takács Andrásné Apátfalván született 
1932. október 1-jén. Négyen voltak testvé-
rek az iskolát a településen végezte el. Az 
apátfalvi TSZ háznál a mezőgazdaságban, 
később baromfigondozóként dolgozott. 18 
évig az ÁFÉSZ-nál, helyileg – régi nevén – 
a Késdobálóban vállalt munkát, és onnan 
ment nyugdíjba. Férjével, Takács András-
sal 1954. november 13-án házasodtak ösz-
sze, idén már 68 éve lesznek házasok. Egy 
gyermekük (Ilona), két unokájuk (Xénia, 
Dániel) és három dédunokájuk (Botond, 
Petra, Patrícia) született.
A család rendszeresen látogatja a nagyszü-
lőket, bár ők már a korukból adódóan a 
„nyűzsgést” nehezebben viselik. Xénia meg-
osztotta velünk, hogy Ica néni mindig is 
beteges volt, de valahogy túlélt mindenkit, 
hiszen az élethez szerencse is kell. Hálásnak 
kell lenni, hogy ilyen sok mindent megér-

hettek. Egész életükben Apátfalván éltek, itt 
akartak boldogulni és boldogok lenni.
Ica néni szerint a hosszú házasság titka a 
türelem, a vitákon túl kell lendülni.
A hosszú élet titka szintén a türelem és az 
alázatosság. 90 év megélése után úgy ér-
zi, hogy könnyebben kellett volna élnie 
nem csak a házimunkával foglalkoznia. 
Elmondható, hogy Ica néni nagyon köte-
lességtudó asszony.

Ha egy jó tanácsot adhatna az utókornak 
akkor az az lenne, hogy tűrjenek egymás-
nak, vigyázzanak egymásra és hallgassák 
meg egymás szavát-panaszát.
Ha egy valamit másképp csinálhatna az 
életében, az nem lenne más, minthogy 
beüljön többet a barátnőkkel a Mokka 
Presszóba.

Varga Alexandra


