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Augusztus 20. Szent István királyunk
és államalapításunk ünnepe

Augusztus 20-án Magyarország nemzeti
ünnepén Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály plébánia az idei évben is együtt emlékezett a község lakosságával, Állam- és Egyházalapító Szent
István Királyunkra. A szentmisét Jánosi
Szabolcs plébános úr celebrálta és a prédikációjában az állam és egyházalapító királyunk tevékenységéről és hagyatékának
jelentőségéről beszélt. Az istentiszteletet
követően a templom előtt folytatódott az
ünnepség. Kiszely Jánosné alpolgármester
asszony osztotta meg gondolatait az em-

lékezőkkel, aki beszédében a következőket emelte ki:
„Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar
ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam több mint ezeréves folytonosságának
emléknapja.
A magyarság viharos történelmét nézve
nyugodtan állíthatjuk, kivételes alkalom
ez az ünnep, mert olyan eseményre emlékezhetünk, amely nem hordozza magában
a negatív végkifejlet keserűségét. Szent István reálisan látta a magyarság helyzetét.
Az idő őt igazolta.
Nem véletlen hát, hogy Szent István király úgy él a nemzet emlékezetében, mint
országépítő! Maradandót és örökérvényűt
alkotott. Népek jelentek meg és tűntek el
nyomtalanul, a magyarság pedig él és micsoda történelmet élt meg, élt át! Nekünk
sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a magyarság azért maradt meg Európa közepén,
mert a Szent István-i úton járt, aminek
az a lényege, hogy egyszerre volt hűséges
a nyugati kereszténységhez és elkötelezett
a nemzeti szuverenitás iránt. Szent István
király felismerte, hogy a magyarság fennmaradásának feltétele a kereszténység felvétele, az erős államszervezet kiépítése és
az európai életforma mintájának átvétele.
Amikor Magyarországot megalapította,
törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a
biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit
megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta.

István tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, amely a magyar emberek érdekeit, hagyományait tartja szem előtt.
Méltán tiszteljük mi is szentként, és tartjuk Őt történelmünk legnagyobbjai között
számon. Ő az, aki a magyar nép letelepítésével, az államalapítással otthont, hazát
adott nekünk, melyet tűzzel és vassal meg
is védett, meg is tartott számunkra. Neki
köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak
lennünk, és büszkén mondhatjuk: hazánk
ott van a Kárpátok alatt, és népünk a magyar. Mi, akik ma itt vagyunk, valamen�nyien köszönettel tartozunk ezért.”
(Folytatás a 3. oldalon.)

Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az
ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE
Ideje: 2021. október 6. csütörtök, 14.30
Helye: Szoborkert, Aradi vértanúk emléktáblája
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
 Apátfalva Község Önkormányzata
Apátfalva Község Önkormányzata Kép- Képviselő-testülete a nemzeti közneveviselő-testülete 2022. augusztus 3-án lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.
rendkívüli ülést tartott.
§ (3) bekezdése alapján Feladatellátási
megállapodást köt, 2022. szeptember 1.
 Apátfalva Község Önkormányzata napjától 2027. augusztus 31. napjáig, haKépviselő-testülete a gyermekek védelmé- tározott időtartamra Makó Város Önkorről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. mányzatával óvodai nevelés biztosítására
évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése azon apátfalvi állandó lakóhellyel rendelalapján az önkormányzat kötelezően el- kező gyermekek tekintetében, akiknek
látandó gyermekek bölcsődei ellátási fel- szülei nem akarják gyermeküket a 2022.
adatáról Apátfalva Község Önkormány- szeptember 1. napjától a Szeged-Csanádi
zata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Egyházmegye fenntartásába kerülő apátközött 2022. szeptember 1. napjától, 5 év falvi óvodába járatni. Makó Város Önhatározott időtartamra, 2027. augusztus kormányzata az óvodai nevelési feladatel31. napjáig szóló ellátási szerződés útján látást a fenntartásában lévő Makói Óvoda
gondoskodik.
által biztosítja.
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta Apátfalva
Község Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye – működési engedélyeztetési eljáráshoz szükséges – együttes
kérelmét a Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde bölcsődei telephelye fenntartói jogának átadásához.
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta Apátfalva
Község Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye közötti gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló feladatellátási megállapodást.

A képviselő-testület 2022. augusztus
30-án szintén rendkívüli ülést tartott.
 Dr. Tóth Gábor Gellért fogorvos bejelentette, hogy eladja a kizárólagos tulajdonát képező Apátfalva, Hunyadi u. 6. szám
alatt található fogorvosi praxis működési
jogát Dr. Kondorossy Krisztina fogorvos részére. A praxisjog megszerzéséhez
a képviselő-testület elfogadta Apátfalva
Község Önkormányzata és a Heidident
Kft. között feladatellátási előszerződést vegyes fogászati ellátásra.

 Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
fenntartói jog átadása miatt a képviselőtestület elfogadta a Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
az 54/2011. (V.26.) számú határozattal és
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 78/2011. (05.31.) Kt.h.
számú határozattal jóváhagyott Együttműködési megállapodás 2022. augusztus
31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. Ezen megállapodás
2011-ben azért jött létre, mert Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda fenntartói jogát a
Makó-Belvárosi Református Egyházközségnek adta át 2011. augusztus 31. napjától. Az Együttműködési megállapodás
a 2011/2012-es nevelési évtől kezdődően,
határozatlan időtartamra óvodai nevelés
ellátására jött létre azért, hogy az apátfalvi
óvoda fogadja azon gyermekeket, akiknek
a szülei nem akarták a Református Egyházközség fenntartásában működő magyarcsanádi óvodába járatni gyermeküket.
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2022. szeptember 4-én tartandó VII. Apátfalvi Gasztronómiai Fesztivál megrendezése elmaradjon.

 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta azt, hogy
Apátfalváról – egyedül bejárni nem tudó
– maximum hét apátfalvi gyermeket, akik
a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járnak, tanítási napokon
az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal elől
7.30-kor induló, az önkormányzat tulajdonában lévő kilencszemélyes autóbusz
az iskolába beszállítsa. A hazahozatalról a
szülőknek kell gondoskodnia.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. augusztus
SZÜLETÉS:
08.19.: Tóth Zoé Aranka
Édesanyja: Kardos Renáta
Édesapja: Tóth Tamás
Apátfalva, Széchenyi István utca
111.
08.30.: Varga Balázs
Édesanyja Kolozsi Helga
Édesapja: Varga Csaba
Apátfalva, Béke utca 29.

HALÁLESET:
Szabó Sándorné (Vincze Etelka)
Apátfalva, Hóvirág u.10. élt: 85
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Móricz Katalin és Fodor István
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca
45.
Hulman Anikó Apátfalva, Tavasz
utca 6. és Berta István Hódmezővásárhely, Palota utca 27/a.
Tóth Tünde és Nagy Gábor
Apátfalva, Árpád utca 15.
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Augusztus 20. Szent István királyunk
és államalapításunk ünnepe

(Folytatás az 1. oldalról.)

Szózat közös eléneklésére került sor, és az
új kenyérből minden jelenlévő kapott egy
A beszédet követően Jánosi Szabolcs plé- kis kóstolót.
bános úr megáldotta a nemzeti színű sza- Apátfalva Község Önkormányzata és a
laggal átkötött új kenyeret. Végezetül a Szent Mihály plébánia nevében szeretmegemlékező koszorúk elhelyezésére és a nénk megköszönni a megemlékezésen

való részvételt, és külön köszönet a közreműködő személyeknek és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak az ünnep
megvalósításához.
Kiszely Jánosné
alpolgármester

AZ ISKOLAKEZDÉS TÁMOGATÁSA
Magyarország Kormánya jóvoltából az
idei évben augusztus 18-án 176 gyermek részesült eseti pénzbeli támogatásban Apátfalván.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 20/A.§ alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultsága tárgyév augusztus elsején fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, eseti pénzbeli támogatást nyújtott. 32 gyermeknek az
alap összeg (6.000 Ft), az emelt összeg
144 gyermeknek (6.500 forint) került
kifizetésre, hátrányos helyzettől függően. A teljes kifizetésre került összeg
1.128.000 forint.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében –
elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.
Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Fecsketábor
a faluházban
Idén is megrendezésre került iskolánkban augusztus utolsó hetében a mára
már hagyományosnak mondható fecsketábor. Mind a kis elsősök, mind a tanítók
alig várták a találkozást. Sportversennyel
és kézműves foglalkozással telt a délelőtt.
A gyerekeknek Joó Gabriella tanárnő ké- egyedi füzetborítót készítettek a gyerekek. sei. A gyerekek jól érezték magukat és naszült sportfeladatokkal. A kézműves fog- A délelőtt során segítségünkre voltak az gyon várták a tanévkezdést.
lalkozáson pedig többféle könyvjelzőt és óvónők és iskolánk pedagógiai assziszten-

Challenge tábor
Hétfőn reggel nagy izgalommal vártam
a gyerekekkel való találkozást. Nagyon
sok új, kedves gyerekkel találkoztam, de
nagyon sok kedves kisbarátom is eljött
a táborba, akik már tavaly is résztvettek.
A hétfői nap az ismerkedésről szólt, egy
hatalmasat sétáltunk a falu széléig, közben sokat beszélgettünk, nevettünk. A
táborunk a szigetházban volt, nagyon jól
éreztük magunkat, köszönet mindenért
Editnek és a munkatársainak. Kedden
biciklitúráztunk, nagyon ügyesek voltak,
figyeltek egymásra és betartották a szabályokat. Szerdán lebicikliztünk a Marospartra, a homokkitermelőhöz, piszkosak
lettünk, de nagyon jól éreztük magunkat.
Délutánonként a játszótéren játszottunk,
és mivel nagyon meleg volt, előkerültek a
vízipisztolyok is. Csütörtökön lebicikliz-

tünk egy kedves ismerősünkhöz, akit nagy
örömmel fogadtak a gyerekek. Simogattunk pónilovat, kergettünk libákat és nagyot sétáltunk a Maros-parton. Ezúton is
szeretném megköszönni a segítséget Varga Zoltánnak. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek és még az ebédet is mind
elfogyasztották. Pénteken nagyon meleg
volt, ezért egész nap vízipisztolyoztunk,
csocsóztunk, fára másztunk.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek
ezt a csodálatos hetet. A két segítségemnek, Mátó Emesének, Kúsz Kiarának.
Sókiné Törös Éva
táborvezető

2022. szeptember

 Augusztus 6-án a faluház udvarán és
előterében a román önkormányzat Gasztronapot tartott.
 7-én reggel a túracsoport elbiciklizett a Langó-kápolnához, ahol kerékpáros zarándokként részt vettek a búcsúi
szentmisén.
 8-án megkezdődött a Kismesterségek
tábora a faluházban Vargáné Nagyfalusi
Ilona vezetésével, augusztus 12-ig, ahol a
népi kézműves tevékenységekkel ismertettük meg a gyerekeket.
 9-én a mozgáskorlátozott csoport tartotta soron következő gyűlését.
 12-én a túracsoport Makó irányába kerékpározott a Maros-parti ösvényen. Megpihentek a lúdvárnál kialakult hatalmas
homokszigeten.
 13-án lakodalom volt a faluházban.
 15-én elkezdődött a Sütünk-főzünk
tábor Vargáné Nagyfalusi Ilona vezetésével a faluházban, ahol a népi ételekkel
ismerkedtek a gyerekek. Apátfalvára látogatott Keresztúri András tanító családja,
régi apátfalvi házbelsőket ábrázoló fotókat
hoztak nekünk.
 19-én szalonnasütést tartottunk a faluház udvarán. Ezzel zártuk le a két gyerektábort, meghívtuk segítőinket, apró
ajándékkal köszöntük meg a munkájukat. A túracsoport is kapott meghívást a
programra.
 20-án ünnepi szentmise és települési
ünnepség és kenyérszentelés volt a templom előtt levő Szent István szobornál.
 21-én íjásztalálkozó volt a lőtéren a
Bökény Népe Egyesület szervezésében.
 22-én a faluház nagytermében egész
napos értekezletet tartott a Bíbic Óvoda
tantestülete.
 23-án szemvizsgálatra volt lehetőség a
faluházban.
 26-án háromnapos Guzsalyos találkozóra utazott a falu vezetésének küldöttsége, a Kerekes Márton Népdalkör és
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Citerazenekar, valamint a Színjátszó csoport tagjai Vízkeletre, Szlovákiába.
 28-án reggel a túracsoport elbiciklizett
a Langó-kápolnához, ahol részt vettek a
terményszentelő szentmisén.
 28-án délután a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat iskolakezdő utalványt osztott a faluházban.
 30-án fecsketábor volt a leendő elsősöknek a nagyteremben az iskola
szervezésében.
 Augusztus hónapban sem pihentek a
csoportok, próbáltak a Guzsalyosra, a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar,
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valamint a Színjátszó csoport. A Babusgatóra járó, szeptemberben bölcsit vagy ovit
kezdő gyerekek elbúcsúztak a többiektől.
Az új picikék folyamatosan érkeznek a
Tariné Tóth Hajnalka által vezetett zenés,
mozgásos foglalkozásra.
 Folytatódik a nagysikerű „könyvmentő
akciónk”. Mindenki érdeklődési körének
megfelelő könyveket vihet haza ingyen.
Most mikor az Apátfalvi Hírmondó megjelenik, akkor is lehet jönni, a faluházban
lévő könyveket válogatni, vinni belőlük. Vannak regények, szakácskönyvek,
gyermekkönyvek.
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XX. Guzsalyos Találkozó a
mátyusföldi Vízkeleten

A XX. Guzsalyos Találkozó, e rangos nemzetközi kulturális rendezvény a gyönyörű
huszadik évfordulójára megérkezett ötödik otthonába, Szlovákiába, Csák Máté
földjére, a felvidéki Mátyusföld középső
részén fekvő Vízkeletre. A háromnapos találkozóra 2022. augusztus 26-28-án került
sor. A guzsalyos család alapítói az erdélyi
Apáca, a mi falunk Apátfalva, valamint a
szerbiai vajdasági Kisorosz települések,
majd 2011-ben új taggal, Csanádapáca
társulásával bővült a közösség. Vízkelet
község küldöttsége 2019-ben – kisoroszi
meghívásra – első alkalommal vett részt az
erdélyi Apácán megrendezett guzsalyoson
Nemes célból vándorol immáron húsz éve
a színes szalagokkal gazdagon díszített guzsaly, mely elődeink használati eszköze
volt a hosszú téli estéken, amikor egy-egy

családnál üres szobából fonóházat alakítottak ki, s itt az asszonyok és a leányok
énekszó mellett fonták a család fonalát. A
legények belopództak a fonóházba, tréfálkoztak, bolondoztak, udvaroltak a lányoknak. Így lett a guzsaly a szerelem, a barátság, az együtt maradás szimbóluma.
Ebben a hitben és reményben tűzi fel a
vendéglátó település minden egyes guzsalyos találkozón a szalagját: közösségben,
egy nagy családként ünnepelni, megélni
magyarságunkat, éltetni a határokat nem
ismerő barátságokat, összetartozásunkat,
bemutatni egymásnak népi hagyományainkat és kultúránkat, a valaha őseink
mindennapjait kitöltő apró csodákat.
Pénteken délután érkeztünk Vízkeletre. A
kölcsönös szívélyes üdvözlés és baráti csevegés a viszontlátás örömében telt, majd

elfoglaltuk szálláshelyüket, hogy kipihenve az utazás fáradalmait, közös vacsorával
és kultúrműsorral vegye kezdetét a guzsalyos fesztivál a helyi művelődési házban. Az első nap a helyi óvodások, a magyar kisiskolások, a szlovák alapiskola és a
szomszédos hidaskürti magyar alapiskola
diákjai mutatták be műsorukat. Ezek után
a kisoroszi József Attila Amatőr Színjátszó
Társulat adta elő a „Tábori piknik” című
abszurd drámáját. Késő estig a szórakozni
vágyóknak a felvidéki Ivány Árpád nótaénekes és csapata húzta a nótát és a talpalávalót.
Szombaton a reggeli elfogyasztása után
gazdag program várt ránk. A szervezők
nagy örömmel és büszkeséggel mutatták
be a régió természeti látványosságait, műszaki és kultúrtörténeti műemlékeit. Megcsodálhattuk az országos viszonylatban
egyedülálló műszaki műemlékeket, a jókai és a tallósi vízi malmot, az impozáns
külsejű galántai neogótikus angolparkkal
övezett Esterházy-kastélyt – számtalan
kulturális rendezvény és kiállítás színhelyét, Kodály Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző és népzenekutató szobrát.
Megtekintettük a tallósi Esterházy-uradalom és kastély barokk-klasszicista épületét
és parkját. Miután bejártuk e történelmi
helyszíneket, a Kis-Duna festői szépségű
környezetében várt ránk a jóízű ebéd.
A gálaműsort Nagy Pálnak, Vízkelet község polgármesterének köszöntője és a
Vízkeleti Harmónia Női Éneklőcsoport
mátyusföldi népdalokból font koszorúja nyitotta meg. Ünnepélyesen felkerült a
guzsalyra az első vízkeleti szalag.
A gálaműsoron bemutatkozott a csanádapácai Dohánylevél Hagyományőrző
és Hagyományteremtő Egyesület három
nemzedékével a színpadon, a kisoroszi
Testvériség-Egység Vegyeskórus; az apácai Hajnalcsillag Néptáncegyüttes fiatal
székely leányai és legényei. A fellépők között volt Bognár Hajnalka operetténekes,
a Dióhéj Citerazenekar és apátfalva kép-
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viseletében a Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar, valamint Színjátszó csoportunk.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és
köszöntőjével Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.
A gálaest végén Nagy Pál polgármester
ünnepélyesen átadta a díszes guzsalyt
Oláh Kálmán polgármester úrnak, így az
Vízkeletről Csanádapácára vándorol.
A gálaest záró aktusaként a zsúfolásig
megtelt kultúrházban barátainkkal közösen, egy szívvel és egy lélekkel énekeltük
a „Nélküled” című dalt, guzsalyos találkozóink égig emelő himnuszát.
A csodálatos szombat esti gálaműsort követte a közös vacsora, majd a szórakozás
kapott teret. A vízkeleti Hegyi Tesók közreműködésében a fergeteges hangulat és a
muzsikaszó a hosszú éjszakába nyúlt.
Vasárnap – minden csoport káprázatos
népviseletébe öltözve indult a kultúrház

előtti térről a Vízkelethez tartozó, Szűz
Mária tiszteletére szentelt hegyi Árpádkori templomhoz és a Fájdalmas Szűzanya
tiszteletére szentelt kálváriakápolnához,
ahol közös ünnepi szentmisén vettünk
részt a szabad ég alatt. Az ünnep koszorúzással ért véget a kultúrház előtti kopjafánál.
A vasárnap délután a helyi futballpályán
közös szórakozással és főzőcskével, kötetlen hangulatban folytatódott. Öt csapat
főztje rotyogott a bográcsokban, mindenki
belerakta otthona ízeit. A zene most sem
hagyta ülni a táncos lábúakat, majd eljött a
búcsúzás ideje. Búcsúzás a viszontlátás reményében, hogy jövőre Csanádapácán az
öt település erős szövetségben élteti majd
tovább barátságát, összetartozását.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében köszönjük a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, a Színjátszó csoport tagjainak és vezetőiknek az áldozatos
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munkáját és színvonalas előadásukat. Köszönjük a szíves vendéglátást és szervezést
Nagy Pál Vízkelet polgármesterének! Ők
nemcsak vendégszeretetből, de az összetartozásból, illetve a magyarság értékeinek
őrzéséből is példát mutattak.
Kiszely Jánosné
alpolgármester

Sütünk-főzünk tábor
2022. augusztus 15-19.
A nyári szünet utolsó táborában megismertettük a gyerekekkel a népi ételeket,
azok elkészítési módjait és régi játékokat.
Kezdésként a könyvtárban beszélgettünk,
megnéztek néhány szakácskönyvet.
A hét folyamán az udvaron kipróbálhattak
sok játékot, amit régen játszottak a gyerekek. Nagyon élvezték a lengőtekézést, a
gombzúgatást, a patkódobást, a csutkavár építést, ostort csattogtattak, készítettek csutkababát, ugrálós játékot játszottak,
csúzliztak, fontak kulcstartót, kipróbálták
az abronyicát, a sántaiskolát, a szövést, ugráló köteleztek, üveggolyóztak, hajtogattak
papírcsákót és hajót. Nézegettek és kipróbáltak régi játékszereket. Vígh Tóni bácsi
megmutatta nekik a vesszőfonást.
A legnagyobb érdeklődés a régi ételek elkészítésekor volt. Készítettek együtt palacsintát Sóki Erikával, kőttest Vargáné Nagyfalusi Icuval, csigát és többféle levestésztát
a csiga-mamákkal, gőzgombócot Víghné
Margit nénivel, limonádét mentával és cit-

rommal, kakaós kalácsot Kakasné Ancsa
nénivel, paprikás krumplit Veréb Dáviddal.
Ettek sárgadinnyét és görögdinnyét. Megismerkedtek Legénnyel, Varga Réka lovával,
legeltették, megsimogatták. Elbicikliztek
a lovaspályára, ahol Rékával és Legénnyel
lovasfogaton utaztak. Megismerkedetek a
Bíbic-könyvekkel. és háziállatos kvízt töltöttek ki a könyvtárban. Lovaskocsiztak

Paku Ákossal a faluban és a Maros-parton.
Mindennap három játékot kipróbáltak a
parasztolimpiából, majd a hét végén összesítve az eredményeket, a dobogós helyezettek érmet kaptak. Bebizonyosodott, hogy a
hamburgeren és chipsen kívül vannak még
finom ennivalók.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
táborvezető
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„Megúsztuk”
XII. Apátfalvi íjásztalálkozó

Egész évben nem esett. Vártuk, kértük,
óhajtottuk. Persze a legjobb időzítéssel,
az íjásztalálkozó napján kieste magát. Sőt
még napokig! Ahogy a mondás is tartja:
„gyereknek, esőnek akkor kell örülni, amikor jön”. Tudomásul vettük, tudtuk, mi
vár ránk. Nagy készüléssel, hírveréssel
megalapozott versenyünket nem hagytuk.
Csapatunk beletette, amije volt.
De ki is derült, hogy vannak olyan elszánt
„népek”, íjászok, lovasok, sportolók, akiket egy esős nap nem tántorít el. Így is lett.
Közel harmincan álltak rajthoz, gyerekek
– szépkorúak egyaránt. Az eligazítást követően csoportokban elvonultak a kijelölt
céltáblához, hogy adott időre meg kezdődjön a viadal. Tizenhat változatos lőállást alakítottunk ki. Kellett lőni minden
formára, változó szögben eltérő távolságra.
Egy volt egységes, hogy esőben. Addig a
lőtér épületében pedig nádfonással, bőrözéssel, kései kávézással telt az idő.
Sokan jól készültek, hoztak esőruhát, kabátot, váltó ruhát. Végül kitartott minden
induló, végiglőtte a versenyt. Sőt volt, aki
repetázott is, lőtt néhány távolit a búza tarlón. Vizesebb már úgy sem lett.
Lassan befutottak a csapatok, bőrig ázva,
de jó kedvvel. Akinek volt váltóruhája, átöltözött, a gyerekek pedig a jurta tüzénél

melegedtek, szárítkoztak. Igazán jólesett a
forró gulyásleves, a lelket is felmelegítette.
Most már jöhetett egy kis lélekerősítő is,
amiből előző estéről bőven maradt. Íjászat
alatt ugyanis szigorúan tilos bármiféle tudatmódosító, többek között az alkohol is.
Asszonyaink végül saját süteménnyel kínálták a jelenlevőket, öregbítették a híres
falusi vendégszeretetet.
Amíg az ebéd tartott, rangsorolva lett a
mezőny, előkerültek az ajándékok és oklevelek. Igyekeztünk idén is, erőnkhöz
mérten tárgyjutalommal, saját készítésű
használati tárgyakkal megajándékozni
a nyerteseket. Volt ott vesszőkosár, tarisznya, pattintott kőhegyű nyílvessző,

füles tál, csokoládé és még sok jóság. Itt
emelném ki Pintér Attilát, elszármazott
apátfalvi lakost, aki sok értékes kerámiatárggyal támogatta meg a rendezvényt,
melyet örömmel osztottunk szét a helyezettek között.
Az eső ugyan elmosta a bónuszjátékot,
azonban a sors mégis kiparancsolta, mivel a felnőtt férfi pusztai íj (király) kategóriában megosztott első helyezés született.
A két versenyző elvállalta, hogy férfiasan,
íjászharc keretében megmérkőznek egymással és eldöntik ki lesz a végső bajnok.
A kijelölt pályára már arcvédő maszkban
érkeztek, tompa hegyű nyilakkal. Itt azután megmutathatták ki a nagyobb harcos, ki tudja hamarabb három találattal legyőzni ellenfelét! Egy biztos, nagy élmény
mindenki számára ez a „játék”, melyben
az elsőbbséget eldöntötték (erről egy rövid
videó is található a Bökény Népe Egyesület
facebook oldalán).
Elfáradtunk, de megcsináltuk. Eső, sár, cipekedés…
Köszönjük a támogatást Apátfalva Község
Önkormányzatának- Szekeres Ferenc Polgármester Úrnak, Apátfalvi Faluháznak a
közfoglalkoztatottaknak, minden támogatónak, adományozónak, segítőnek, résztvevőnek.
Nem utolsó sorban köszönet a CSAPATNAK!
Szalamia János
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Kismesterségek tábora
2022. augusztus 8-12.
Hétfőn a szövéssel ismerkedtek meg a táborozók Kakas Istvánné segítségével. Papírdobozra feltekert felvetőszálak között
fűzték a színes textilcsíkokat a gyerekek,
hogy egy kis színes terítőt szőjenek meg.
Utána fakereten próbálkoztak. A szövéshez az anyagot Bakai Mihályné Katikától
kaptuk. A játszótéri mászókázás és hintázás után meglátogattuk az Apátfalvi Mívesház Manufaktúrában dolgozó hölgyeket, akik helyére néhány percig beülve
minden táborozó kipróbálhatta, milyen
nagyméretű szövőszéken igazi szőnyeget
készíteni. Délután gyöngyöt fűztek a fiatal
kis alkotóink. Színes virágok, nyakláncok végül utcai aszfaltrajzversennyel és sánta- bácsi tartott bemutatót a vessző megmunszülettek Molnárné Hegedűs Szilvia segít- iskolával fejeztük be.
kálásáról és a kaskötésről. Megismerkedségével.
Csütörtökön a helyi kaskötő, Vigh Tóni hettünk a pedignáddal és kipróbálhattunk
az apró kis díszkosarak és igazi nagy kasfenekek elkészítését Szopka Zoltánnal és
Tilimpás Máriával.
Pénteken a lovakkal ismerkedtünk. Délelőtt kerékpártúra keretében a Beke Lovas Szálláson Beke Mihályné kalauzolásával néztünk szét, megbarátkoztunk két
nyuszival és három lovacskával, beszélgettünk a házi állatokról. A játszótérre
Varga Réka a lovával, Legénnyel érkezett,
akit gyorsan megkedvelt minden táborozó. Délután a Maros-parton, a homokkitermelőnél játszottuk, ahová Paku Ákos
vitt lovaskocsival.
Vargáné Nagyfalusi Ilona
táborvezető
Kedden övet szőttünk Tamás Mihályné Erzsikével. Majd nagy örömmel láttak hozzá
a papírhímzésnek, ahol előre kilyukasztott
virágos motívumot kellett körbevarrni.
Kinn az udvaron csutkából építgettünk
várat, majd előkészítettük és lefestettük a
dekupázsoláshoz az üvegeket.
Szerdán megérkezett a gyapjú, Gyuricsekné Szilvási Marika megtanította a gyerekeket nemezlabdát gyúrni, szappanozni.
Délután felkerültek az előző napon megfestett üvegekre a szalvétákból kitépkedett
virágok és lehetett szárazvirággal díszített csuhéfonatot készíteni. Az udvaron a
táborozók tekéztek és gyertyát öntöttek,
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Hasad a kabát
„Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább”
Na, most akkor két eset lehetséges. Vagy
tévedett József Attila az Altató című versében, vagy reggeledik, s vége a nyugalmas
éjszakának, mozgásba lendül minden. Az
altatás, úgy tűnik, nem hat tovább.
Az a kabát, ami tavalyig még jó volt ránk,
védett széltől is, esőtől is, most a szemünk
láttára foszlik rongydarabokra. Általunk
pontosan nem látható érdekektől vezérelt ruhatárosai hasogatják szét, az általuk
képviselt érdekek törésvonalai mentén.
A lyukakon befúvó hűvös őszi szelek pedig
ébresztgetik viselőit, az istenadta népet.
Múlt hét végén Prágában zajlott tömegmegmozdulás. A szervezők szerint százezren, a hatóságok szerint csak hetvenezren
mentek ki az utcára, hogy demonstrálják
az állam vezetésével szembeni ellenvéleményüket. A cseheknek elegük van az
EU-t lakáj módjára kiszolgáló kormányzásból, nemzeti érdekek mentén ténykedő,
saját honpolgárait képviselő miniszteriátust akarnak. Azzal fenyegetőztek, hogy a
hónap végétől országszerte folytatják demonstrációikat, ha nem történik radikális változás. (A hivatalban lévő kormány
lemondása, új választások kiírása például
átmenetileg megnyugtatná őket.)
Az elégedetlenség kinyilvánítása Németországban is kezd megvalósulni. Az ébredező polgárok demonstrálni kezdtek például az Északi Áramlat 2 beindítása érdekében. Ők (is) azt gondolják, hogy megfelelő energia-ellátás nélkül sem a gazdaság,
sem a magánszféra nem képes kielégítően
működni. Hogy ne álljanak csehül a dolgok, Scholz kancellár úr bejelentette, hogy
október elsejétől a hadsereget is bevetik,
ha utcai mozgolódások indulnának.
Ilyenkor hátradőlök, s arról ábrándozom,
milyen nagyszerű dolog a jogállamiság. És
milyen jó, hogy az EU korifeusai ott kerestetik, ahol egyébként jelen van. De nem
akarják megtalálni. Az jutott eszembe,
hogy amikor Gwendoline Delbos-Cor-

field úrhölgy (minden tudományos előképzés nélkül) a Magyarországot aktuálisan molesztáló liba-jelentésén dolgozott,
nem kellett volna túl sokat fáradoznia az
igazság kiderítésén. Csak maga elé kellett
volna tennie a traktorok és gazdák nélküli giga-tüntetés sokadik napjáról készült
fényképet, amin a főszervező éppen a
forgalmi sávra kihelyezett ideiglenes latrinánál tartózkodik, s elgondolkodnia a
dolgok állásán. Nevezetesen azon, hogy
diktatúrában ez miként lehetséges. Merre jár a karhatalom, hol késik a katonaság?
Vagy – a német mintából kiindulva – éppen ez hiányzik a jogállamisághoz? Hiszen
az árnyékszékkel lezárt forgalmi sáv, vagy
a hidakat elfoglaló tüntetők csorbítják a
közlekedni vágyók jogait.
Bonyolult dolgok ezek, nem falusi elmének valók – ezt már a választási kampányban megtanulhattam volna, én, gomba.
Földrajzi tanulmányainkból megtudhattuk annak idején azt is, hogy tőlünk észak
felé haladva változik a klíma. Csökken az
áldott Nap heve, hűvösebb az időjárás. Azt
kell mondanom, ez igaz lehet, mert úgy
tűnik, a lengyeleknél józanítóan hűvös
szelek fújnak át a foszladozó kabát hasadékain. Jó féléves russzofób és helyenként
magyar (kormány)ellenes külpolitikai
ámokfutás után bejelentették, hogy visszatérnek a V4-ek platformjához. Előtte azért
felvetették a németeknek, hogy a második
világháborús jövés-menésükért cserébe
némi kártalanítást fizethetnének Polandiának.
Ez bizonyára azért jutott most eszükbe,
mert a COVID helyreállítási alapból ők
sem kaptak egy centet sem, ahogyan mi
sem. Hiába puncsoltak az önjáró brüsszelita vezetőknek. A különbség annyi, hogy
ők jutalomból, mi pedig büntetésből lettünk kisemmizve.
A Reichs gyorsan megválaszolta a lengyel
kárpótlási felvetést. A maguk részéről jogilag lezártnak tekintik a második világégés velük kapcsolatos dolgait. Semmit
nem fizetnek.
Ismét az áldott jogállamiság langymeleg

érzése öntött el. Úgy tudtam eddig, hogy
van néhány bűncselekmény, ami soha nem
évül el. Például a háborús bűnök. Persze,
ha a jogállam csúcsa ott tornyosul, ahol
katonák osztják a tüntetőknek a meleg
italt hideg őszi- téli napokon, akkor mindent értek.
De nem mindenkit.
A belpolitikai vergődés stádiumába lépett
cseheket például egyáltalán nem értem.
Miniszterük arról ábrándozik, hogy Magyarország kihullhat az EU-ból. (Amiről
pillanatnyilag még nem tudjuk eldönteni,
hogy áldás lenne-e vagy átok.) Ahelyett,
hogy a lengyel felvetés nyomán ők is elgondolkodnának az 1938-1945 közötti
időszak számlájának rendezésén.
Milyen érdekes, hogy éppen a V4 országait szállta meg hosszabb-rövidebb időre
annak idején a Harmadik Birodalom! (Ne
felejtsük el, hogy Magyarország is erre a
sorsra került 1944. márciusában! A legdurvább bűnöket a birodalmi helytartó
utasítására hajtották végre, a megszállást
követően.)
Mennyiben véletlenszerű az vajon, hogy a
jelen, kabátszaggató időszakban éppen a
V4-ek szétzilálása volt a legfontosabb EU-s
politikai feladat?
A földrajzi tudományokba vetett bizodalmam nem rendül meg attól, hogy délen is
hűvösebbre fordult az idő. Az olaszok is
érzik már ezt. Az előjelzések szerint erős
jobbra át várható a szeptemberi választáson. Húsz százalékponttal vezet pillanatnyilag a jobboldal.
A nemzeti identitások eltörlésén fáradozó,
szélsőségesen liberális politika-csinálók
számára ez azért rossz hír, mert a jobboldal mindenütt a nemzeti szuverenitás talaján álló berendezkedés híve. Még azt is
meg merem kockáztatni, hogy ez a vonulat jelenti a legnagyobb különbséget a két
oldal elképzelései között.
Még egy gondolat a V4-ekhez kapcsolódóan: Szlovákia balos irányú kormányzása is nehézségekkel küzd. Most éppen
kisebbségből kell megoldania az ország
irányítását.

2022. szeptember
A briteknél sem rózsás a helyzet. Liz Truss,
az „atom-lady” átvette Boris Johnson
posztját, de a létező legkisebb többséget
szerezte meg ehhez. A királynő elhunyt.
Elemzők szerint Észak-Írország és Skócia
kiválásának rémével kell szembenéznie a
kabinetnek és az új uralkodónak, III. Károlynak.
Bő száz évvel ezelőtt, 1916-ban mi már
találkoztunk ezzel a jelenséggel. Ferenc
József császár és király halála után széthullott a birodalma: az Osztrák-Magyar
Monarchia ízeire szakadt szét.
Azt gondolom, forró őszre és télre kell számítanunk Európa-szerte. A most folyó
orosz-ukrán konfliktus, a nyomában beüzemelt szankciós politika, a nagy nemzetközi ellátó-láncok szétszakításával az
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ellátatlanság és a következményként beálló bizonytalanság érzetét fogják generálni
sok helyen.
Nekünk ezzel nincs dolgunk, úgy hiszem.
Most az lesz a legfontosabb, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. Minket ez fog a
célba juttatni. Tisztán kell látnunk, hogy
más országok civil megmozdulásai a nemzeti politizálás megvalósítását eredményező új kormányok létrehozását célozzák
majd meg. Nekünk pedig az már van, tehát céltalanul nem kell a rebellió ingoványába menetelnünk.
Gondok, problémák, persze, bőséggel
lesznek a közeljövőben. Lemondásokkal,
olykor nélkülözéssel súlyosbított időszak
előtt állunk. Azt sem zárhatjuk ki, hogy
politikai döntéshozók a fegyveres konf-
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liktus kiszélesítése mellett döntenek majd.
A most dúló harcot akár NATO-Oroszország konfliktussá bővíthetik. Egy kétségbeesett pillanatban ugyanis gondolhatják
majd azt, hogy a belpolitikai összeomlástól a háborús szerepvállalás mentheti meg
őket.
Az Isten mentsen meg minket ettől a forgatókönyvtől!
Csak egy utunk van a veszteségek minimalizálására. Hazánk és egymás iránti hűségben, töretlenül kiállni egymás mellett.
Vigyázni magunkra és egymásra. A nyugalom és a béke erejével.
És akkor jönnek majd a jobb napok, amikor újravarrhatjuk ezt a hasadozó kabátot.
-kucsora-

A Román Nemzetiségi Önkormányzat
augusztusi tevékenységei

2022. augusztus 6-án gasztronómianapot tartottunk, melyet pályázati forrásból
tudtunk megvalósítani. Jellegzetes román
ételeket készítettünk, célunk a román
gasztronómia népszerűsítése volt.
2022. augusztus 20-án egynapos kirándulást szerveztünk Romániába a Bihari
hegyekbe. Érintettük a Glavoj és Ponor
rétet. Egy könnyebb és egy nehezebb tú-

ra közül lehetett választani. A könnyebbet a gyerekek és az idősebb korosztály is
könnyedén tudta teljesíteni. A nehezebb
túrára tizenöt jelentkező volt, melyet szakképzett túravezetők irányításával lehetett
megtenni. A végén étkezési lehetőség is
volt. Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Füvesiné Varga Anikó
elnök
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Kedves Olvasó!
„Ha magányos vagyok, ölelések és barátok
vigasztalnak.
Ha félek, bátorságoddal erőt adsz.
Ha összezavarodom, világosságot gyújtasz
és helyes irányba terelsz.”
Elérkeztünk Szent Mihály havához. A
szeptember sok új dolgot hoz az életünkbe
és mindennapjainkba.
Elérkezett az első őszi hónap, vége a nyárnak és bizakodhatunk, hogy az egészségünket nagyon igénybevevő meleg már
megkímél bennünket!
A szeptember számomra mindig a búcsúk
hónapját jelenti.
Régen a tanyavilágban élő emberek számára a Langó-kápolna búcsúja volt a nagy
ünnep. A tanyavilág lassan megszűnt és
az emberek a környező falvakba települtek. Sokszor a rokonság családjai más-más
településen folytatták életüket, de a települések búcsúja mindig összehívta a családokat. Szeptemberben sokszor minden
hétvégén a családok tagjai más-más faluba
mentek ünnepelni.
Búcsúkor a település templomának védőszentjének az ünnepe. A védőszent egész
évben vigyáz a település közösségére.
Fel lehet tenni a kérdést: Mit jelent a búcsú a régi és a mai ember számára? Nagyon sokat változott a szemlélet! Régen a
hit volt az alap, ma már inkább ez szórakozási lehetőség. A családok összejönnek,
de sok helyen ki beszél már a templom
védőszentjéről! Hit és védőszent nélküli
ünneplés és elégedetlenség a mindennapokban. Őseink élete sem volt egyszerűbb
és könnyebb, de a hit erőt és reményt adott
számukra.

Kövegyen a templomot Kisboldogasszony
tiszteletére szentelték. Andocs, Máriapócs
híres búcsújáró helyek. Sokan emlékezünk
még az andocsi zarándoklatunkra a néhai
Tibor Atyával.
Szűz Mária szent nevének ünnepe sok nőnek, lánynak a névnapja is. A név, amely
Isten anyjához köt egy életen át!
Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepe
A kereszt, amely életünk minden pontján
ott áll mellettünk. Amikor a keresztvíz alá
tart a mi keresztanyánk, akkor Ő a mi számunkra mindig emlékeztető a keresztre.
A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg
a IV. században és kiásatta a Kálvária földjéből.
„Az emberi ész képtelen kimeríteni a kereszten megjelenő szeretet misztériumát, a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a
végső választ, amit keres.” (Szent II. János
Pál pápa)

Szentírás vasárnapja
Mikor vetted kezedbe a Szentírást utoljára? Ebben a hónapban van Máté evangélista ünnepe is. Máté evangéliumával találkozik mindeki először, aki az Újszövetséget a kezébe veszi.
A szentírási könyveknek a sajátja: egyszerre adnak történetet és igehirdetést, elbeszélést és hitbeli tanúskodást, és mindezt a
régi keleti ember kifejezésmódjával.
A Szentírásban irányt és választ kapsz
mindennapjaidra!
Szent Mihály ünnepe
János jelenéseiben a mennyei seregek fejedelmeként angyalaival letaszítja „a nagy
sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a
sátán, aki elcsábítja az egész világot!”
A halottak szószólója is, ő vezeti a lelkeket
a mennyekbe. Szent István 1009-ben neki
szentelte a veszprémi székesegyházat. Mihály és Gábor zománcképe megtalálható a
szent korona alsó részén.
Ez a nap Márton Áron erdélyi püspök égi
születésnapja. Apátfalva templom búcsú
ünnepe.
Október 1-én, szombaton lesz az ünnepi
szentmise és a körmenet.
Engedjenek meg még egy gondolatot:
Szent István ünnepe után többnyire véget
ér a kánikula, a forró időszakot enyhén simogató napok váltják fel.
Kellemesen cirógatnak a napsugarak, enyhe szellő borzolja a vizek hátát, a kék ég
alatt gólyacsapatok úsznak dél felé, százával gyülekeznek a fecskék a villanyvezetékeken és a hónap utolsó napjain már az
első téli vendégekkel találkozhatunk.
A gyerekek és a fiatalok újra iskolába mennek.
Imádkozzunk értük, hogy minden akadálymentesen alakuljon ebben a tanévben!
A szeptemberi búcsúk hangulata költözzék
a szívünkbe!

Királyhegyes templomának búcsúja –
Szent Gellért püspök ünnepe
A Szentföldre indult Itáliából és az isteni
gondviselés idevezette Hunniába. A mi
Királyhegyes – Kövegy- Magyarcsanád környékünkön létrehozta a Csanád püs– Apátfalva
pökséget. Tanítója lett Imre hercegnek és
támogatója István királynak. A Gellért
Kisboldogasszony ünnepe
hegyről a mélybe lökték, de csillaga azóta
„Kisasszony” napja Szűz Mária születé- is beragyogja Magyarország egét!
sének ünnepe. A hagyomány szerint, aki Magyarcsanád és Őscsanád búcsúnapja. A „Adj magadnak még egy esélyt,
ezen a hajnalon figyeli a napfelkeltét, meg- Maros partján levő két település, amelyet Hívd segítségül angyalodat, és te leszel a
láthatja benne Máriát, amint alakja fényes egy folyó igaz elválaszt egymástól, de a győztes.”
sugarakat szór a nap körül.
püspök öröksége összeköt.
dr. Langó Julianna

2022. szeptember
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Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a templomunk búcsúja
2022. október 1-én, szombaton 9:30-kor kezdődik,
majd ezt követi a körmenet.
A kirakodóvásár 2022. október 2-án vasárnap
kerül megtartásra.

Spinning
Közlemény
A Takarékbank Zrt. 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 18. szám alatt üzemelő
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról

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

Tisztelt Ügyfelünk!

Szükséges hozzá:

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 18. szám alatti
fiókja/kirendeltsége 2022.10.07. napjával összevonásra kerül a 6900 Makó, Úri u. 1. címen
található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni
fogja 2022.10.10-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 18.
szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.10.07. napjával megszűnik.

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

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:

• kényelmes öltözet

Cím: 6900 Makó, Úri u. 1.
Tel.: +3662510070
Nyitva tartás:

Ami vár rád:

Hétfő: 7:30-17:30
Kedd: 7:30-15:30
Szerda: 7:30-15:30
Csütörtök: 7:30-15:30
Péntek: 7:30-13:30

• Állóképesség javítása
• Kalóriagyilkos
• Jó hangulat

Tájékoztatjuk, hogy ATM szolgáltatásunk a jelenlegi helyen továbbra is elérhető marad.

• Feszültséglevezető

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban.

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!

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a
rendelkezésére!
Szíves megértését köszönjük!

Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.
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Rendezvényt biztosítottak
az apátfalvi polgárőrök
A „Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése” című TOP
pályázati projekt keretében 2022. szeptember 3-án a Kövegyi Sportpályán került sor a rendezvénysorozat lebonyolítására a projekt következő állomásán.
A rendezvényt két apátfalvi polgárőr biztosította. A rendezvény eredményesen és eseménytelenül lezajlott. Kövegy
Község Önkormányzata megköszönte a polgárőrök munkáját Sókiné Kubinyi Éva egyesületi elnöknek.
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A Kardos István
Néptánccsoport
újraindítása
Helyszín: Apátfalvi Faluház
Általános iskolás gyerekeknek kezdő néptánc oktatás indítása heti két órában csütörtök délutánonként
Oktatók: Doktor László (Makó) és Kerekes Eszter (Apátfalva)

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012
(Dr. Sziebig Géza rendelője)

A makói Forgatós Táncegyüttes művészetoktatási feladata Apátfalván:
• átadja, megőrizze, megszerettesse Apátfalva néptánc
hagyományát,
• fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, neveljen egészséges, jó tartású,
jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat,
• készítsen fel a falu együttesében az aktív részvételre
• a tanulók szeressék meg a népi játékokat, annak elsősorban Apátfalva, és más tájegységek táncrendjét,

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

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

Szeretettel várjuk mozogni szerető gyermekek
jelentkezését a Faluházban!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 23.
Jelentkezési szándékukat kérem a Dózsa György Általános Iskolában vagy az Apátfalvi Faluházban jelezzék.

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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Három kislányt és egy kisfiút
köszöntöttek Apátfalván

2022. szeptember 8-án csütörtökön Szekeres Ferenc polgármester
és Kiszely Jánosné alpolgármester asszony újabb négy babát látogatott meg. Négy évvel ezelőtt döntött arról a képviselő-testület,
hogy a kisbabákat 40 ezer forint készpénzes támogatásban részesítik kérelem alapján, amivel támogatni szeretnék őket. Az idei év
végére összesen 30 születés várható. A szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Marosvölgyi Jázmin Katalin Hódmezővásárhelyen jött a világra 2022. július 15-én 3970 grammal és 53 cm-rel, Marosvölgyiné Deák Viktória és Marosvölgyi Sándor második gyermekeként.
Viki elmondta nekünk, hogy a legtöbbet a párja Sándor segít neki,
de a nagyszülő is kiveszi a részét. Az első négy hét volt számukElsőként Borsos Bende Gábort köszöntötték, aki 2022. június ra a nehézkesebb, hiszen össze kellett szokniuk és új napirendet
19-én látta meg a napvilágot Szegeden 3910 grammal és 53 cm- kellett kialakítaniuk. Jázmin nagyon jó kisbaba, a tesó is eljátszik
rel, Borsos Kitti és Borsos Gábor második gyermekeként. Az eny- vele. Ha a gyerekek nagyobbak lesznek, tervbe veszik a harmadik
hébb időjárás beköszöntével sokkal többet tartózkodnak a friss baba érkezését.
levegőn. A legnagyobb szenzáció a kicsinek, amikor a bátyja, Armika (4) focizik. Bende napról napra ügyesebb: jó az alvókája,
nyugodt és jó kisbaba. A két fiú a mindennapi rutin szempontjából teljes ellentéte egymásnak. Az autóval való elindulás is kalandos, hiszen Bende nem szereti, míg Armika élvezi. Harmadik
gyereket nem terveznek.

Az önkormányzat Tóth Zoé Arankát is köszöntötte, aki 2022.
augusztus 19-én született Hódmezővásárhelyen, 4200 grammal
és 51 cm-rel. Zoé elsőként érkezett a családba Kardos Renáta és
Tóth Tamás első gyermekeként. Reni megosztotta velünk, hogy
Zoé nagyon nyugodt baba, a nap java részét átalussza. A legnagyobb segítség az apuka Tamás. Minden helyzetet rutinosan
A polgármester és az alpolgármester Mátó Zoét is meglátogat- megold: fürdet, etet és még pelenkázik is. Nagy örömöt hozott a
ta. Zoé 2022. július 17-én Hódmezővásárhelyen született 3360 család életébe a kicsi születése, mindig akad látogatója. A szülők
grammal és 55 cm-rel Mátóné Bán Alexandra és Mátó Zsolt elmondták nekünk, hogy már nagyon szereti az autóval való utanegyedik gyermekeként. Az anyuka megosztotta velünk, hogy zást. A helyi Babusgatóra mindenképp szeretnénk járni. Lehetséa legnagyobb segítséget Zoé testvérei, Szandi (10) és Bence (9) ges, hogy újabb babát pár év múlva vállalnak.
nyújtják számára. A kicsi esti rutinját főként az apuka végzi el.
Újabb babát nem szeretnének.
Varga Alexandra

