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Visszatekintés a 2022-es programokra 
és rendezvényekre (2. rész)

 � Apátfalva Község Önkormányzata július 4-től, augusztus 19- 
ig, hat ingyenes nyári tábort szervezett, ahol kb. 150 apátfalvi 
gyereknek tudtuk biztosítani az ingyenes táboroztatást.

 � 2022. július 9-én került megrendezésre az első Apátfalvi Pá-
linkafesztivál és verseny a felújított Egressy kúriában. A pálinka 
verseny után délutánt jó hangulatú bográcsos vacsora és a Sunset 
Boulevard Band hajnalig tartó mulatsága zárta.

 � Hagyományainkhoz híven megrendezésre kerültek a Szent 
Anna Napok, 2022. július 22. és 24. között. Péntek délután dísz-
polgárainkra emlékeztünk meg a temetőben egy-egy koszorú 
elhelyezésével, majd a XXI. Maros-menti Nemzetiségi Kulturá-
lis Találkozóval indult a hétvége. A Szent Anna Napok kereté-
ben szombaton 13-20 óráig ugrálóvárak várták a gyerekeket. 16 
órakor megnyitottuk a kiállításokat a faluház nagytermében, il-
letve az előtérben már korábban elkezdődött a Kerekes Márton 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

2023. január

SZÜLETÉS:
01.11. Krajcár Laura Blanka
Édesanyja: Károly Melinda
Édesapja: Krajcár János
Apátfalva, Móricz Zsigmond u. 21.

01.14. Berta Bendegúz Levente
Édesanyja: Hulman Anikó
Édesapja: Berta István
Apátfalva, Tavasz utca 6. 

HALÁLESET:
Kovács Mihály
Apátfalva, Széchenyi u. 26. élt: 73 
évet

Szilvási Mátyás
Apátfalva, Széchenyi u. 9/a.  élt: 65 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés január hónapban 
nem történt. 

 
Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2023. január 26-án tar-
totta soros ülését

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a Csongrád-Csanád Megyei 
Közgyűlés 2022. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót.

 � Elfogadta a nemzeti, állami és községi 
ünnepek, megemlékezések 2023. évi prog-
ramjának tervezetét.

 � Elfogadta az Apátfalvi Értéktár Bizott-
ság Beszámolóját a 2022. évi munkájukról. 
A bizottság 2022-ben nem vett fel újabb 
értéket. Jelenleg 76 helyi érték szerepel az 
értéktárban. 2022-ben a meglévő értékek 
népszerűsítété tekintették fő feladatunk-
nak, melynek kiemelkedő alkalmai vol-
tak a Csongrád-Csanád Megyei Identitás 
Napok.

 � Pontosításra és aktualizálásra került a 
közterületek elnevezésére, valamint a ház-
szám megállapítására vonatkozó szabá-
lyokról szóló 17/2017.(XII.12.) Ör.

 � Jóváhagyásra került az Apátfalvi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal és az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ közöt-
ti munkamegosztás és a felelősségvállalás 
rendjéről szóló megállapodás.

 � Tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulás megadására került sor a TOP-Plusz 
1.2.3-21 kódszámú „Apátfalva belterületi 
út fejlesztése” kapcsán utcák építéséhez, 
felújításához.

 � A képviselő-testület elfogadta, hogy 
Apátfalva Község Önkormányzata a Ma-
kó és Térsége Turisztikai Egyesületnél 
tagfelvételi kérelmet terjesszen elő. Az 
egyesület fő célja az, hogy a város és tér-
sége ne egy hétvégés helyszín legyen, ha-
nem több napot töltsenek el itt a turisták. 
A tagság az önkormányzat érdeke is, hi-
szen így népszerűsítve lesz településünk 
és programjaink.

 � A képviselő-testület zárt ülés kere-
tén belül tárgyalta meg a szociális igaz-
gatással összefüggő, valamint egyéb sze-
mélyes adatvédelmet igénylő döntési 
javaslatokat.
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Népdalkör és Citerazenekar 40 éves jubileumát ünneplő kiállítás. 
17 órakor köszöntőt mondott Szekeres Ferenc polgármester úr, 
majd bemutatkoztak az apátfalvi csoportok: a Hagyományőrző 
csoport, Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, Pátfal-
vi Trió és az Apátfalvi Színjátszó Csoport. Ezután következtek a 
sztárfellépők, Opitz Barbi, Márió, végül következett a várva várt 
Korda György és Balázs Klári házaspár, akik nagyon jó hangu-
latú koncerttel örvendeztették meg a közönséget. Az utcabálhoz 
Csikota József és zenekara szolgáltatta a jó hangulatot. A hajnalig 
tartó mulatságban minden résztvevő remekül érezte magát, hi-
szen a zenészek pihenő nélkül játszották végig az éjszakát. Vasár-
nap vette kezdetét a lovasnap, reggel a faluház elől indultak el a 
lovaskocsik, zeneszóval felvonultunk a falu hosszú utcáin. A te-
metőhöz érve megkoszorúzták Darócz Károly sírját. A felvonulás 
ékessége volt a sok fiatal hátaslovas. Régen vett részt ilyen sok 
fogat a lovasnapon, jöttek Csanádpalotáról, Kövegyről, Makóról, 
Kiszomborról, Mezőhegyesről, Csongrádról.

 � A Szent Anna Napok keretében 26. alkalommal került meg-
rendezésre Varga-Sinka József kispályás labdarúgó bajnokság. A 
kupára nyolc felnőtt csapat nevezett, ők versengtek a végső győ-
zelemért két csoportban, hétfőtől vasárnapig.

 � Augusztus 20-án Magyarország nemzeti ünnepén Apátfalva 
Község Önkormányzata és a Szent Mihály plébánia együtt emlé-
kezett a község lakosságával, Állam- és Egyházalapító Szent Ist-
ván Királyunkra.

 � Augusztus 21-én került megrendezésre a XII. Apátfalvi Íjász-
találkozó a lőtéren.

 � Augusztus 26-28-án került sor a XX. Guzsalyos Találkozóra, a 
felvidéki Vízkeleten.

 � Szeptember 20-tól lehetősége nyílt a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezete segítsége által arra, hogy a Lidl 
Áruház élelmiszermentés programjában Apátfalva Község Ön-
kormányzata részt vehessen. Ennek köszönhetően Apátfalván 
hétről-hétre legalább 15 család, valamint egyedülálló részesülhet 
élelmiszercsomagban.

 � Szeptember 22-én, az általános iskolás gyerekeknek kezdő 
néptánc oktatás indult heti két órában. Doktor László és Kerekes 
Eszter tartottak kedvcsináló néptáncbemutatót.

 � Szeptember 24-én, második alkalommal került megrendezés-
re az Apátfalvi Esti Villongás „éjszakai túra” az Apátfalvát és Ma-
kót összekötő túra-útvonalon.

 � Szeptember 30-án megnyílt az új termelői piac. A nyitóün-
nepségen helybeli óvodások adtak műsort, Tariné Tóth Hajnalka 
citerázott, illetve Szekeres Ferenc polgármester mondott beszé-
det. A piac vasárnap és ünnepnapok kivételével mindennap nyit-
va van reggel 6-tól délig. Helypénzt nem kell fizetni.

 � Október 6-án a tizenhárom aradi vértanú emléke előtt tisz-
telegtünk a Szoborkertben. Az ünnepi műsort a Dózsa György 
Általános Iskola diákjai adták.
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 � Október 8-án Apátfalva Község Önkormányzata és az Apát-
falvi Szociális Alapszolgáltatási Központ az Idősek világnapja 
alkalmából rendezett ünnepséget és vacsorát a faluház nagyter-
mében. A meghívott vendég Straub Dezső volt, aki feledhetetlen 
vidám perceket szerzett az időseknek és a szépkorúaknak.

 � Október 15-én szombaton Apátfalva Község Önkormányza-
ta, a Szociális Alapszolgáltatási Központ és az apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes melegétel osztást szerve-
zett két helyszínen, a Faluházban és az ÖNO- ban. Több mint 250 
adag ebédet osztottunk ki a szociális étkeztetésben részesülőknek 
és azoknak, akik igényt tartottak rá.

 � Október 21-én került sor az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre. Az 
ünnepséget a faluház nagytermében tartottuk. Az ünnepi műsort 
a Dózsa György Általános Iskola diákjai adták.

 � November 11-én testvértelepülésünkre, a vajdasági Kisorosz-
ba kaptunk meghívást.

 � A kisorosziak életében különleges szerepet tölt be Szent Már-
ton napja, ugyanis ezen a napon ünneplik falujuk újratelepítésé-
nek 225., valamint templomuk felszentelésének 89. évfordulóját. 
Az idei emléknap különlegességét az adta, hogy dr. Német Lász-
ló, a Belgrádi Főegyházmegye újonnan kinevezett érseke tartotta 
a szentmisét.

 � November 19-én szombaton Apátfalva Község Önkormány-
zata, a Szociális Alapszolgáltatási Központ és az apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat újra ingyenes melegételosztást szer-
vezett két helyszínen, a Faluházban és az ÖNO- ban. A menü 
birkapörkölt volt főtt burgonyával. Több mint 350 adag ebédet 
osztottunk ki a szociális étkeztetésben részesülőknek és azoknak, 
akik igényt tartottak rá.

 � Novemberben 800 darab saját nevelésű csirkét tudtunk szét-
osztani. Ez a segítség nem az utolsó volt, hiszen a sertésállomá-
nyunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt évekhez hasonlóan a 
feldolgozás után darált húsból, kolbászból, hurkából közel 800 
darab ajándékcsomagot készítettünk, melyet aztán a 65 év felet-
ti lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédelmi 

támogatásban részesülőknek, valamint a hátrányos helyzetű csa-
ládoknak osztottunk ki karácsonyra.

 � December 10-én szombaton Apátfalva Község Önkormány-
zata, a Szociális Alapszolgáltatási Központ és az apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat újra ingyenes melegétel osztást szer-
vezett ismét két helyszínen, a Faluházban és az ÖNO-ban. A me-
nü csirkepörkölt volt tarhonyával. Több mint 280 adag csirkepör-
költet sikerült kiosztanunk a lakosainknak.

 � Az adventi szombatokat nagy előkészület előzte meg. Szeret-
tük volna meghitté varázsolni a várakozás heteit. Örömünkre 
hétről-hétre egyre többen éltek az általunk nyújtott kikapcsoló-
dási lehetőséggel, családok és egyedülállók, gyerekek és felnőttek.

 � Minden héten a könyvtárban kézműves foglalkozásokat tar-
tottunk, majd a község adventi koszorújánál, illetve a templom-
ban ünnepi műsorok voltak az adventi gyertyák meggyújtása 
előtt. Hagyományosan, advent 4. szombatján rendeztük meg a 
Falukarácsonyt.

 � 2022-ben 29 baba született Apátfalván. Az újszülötteket ott-
honukban köszöntöttük Kiszely Jánosné alpolgármester asszony-
nyal, Apátfalva Község Önkormányzata nevében. Minden apát-
falvi újszülött 40 ezer forint egyszeri készpénzes támogatásban 
részesült, a szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett 
az önkormányzat.

A mindennapi feladatok elvégzésében a lakosaink is kivették a 
részüket. Önkormányzatunk nagyon sok segítséget kapott az 
önkéntes munkát végzőktől, a vállalkozóktól és a civil szerveze-
tektől. Reméljük, hogy ebben az évben is tovább fejlődik össze-
fogásunk, és egyre több lakossal dolgozunk közösen településünk 
jólétén és fejlődésén.

Szekeres Ferenc polgármester



2023. február 5APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A 2022-es év apátfalvi fejlesztéseinek, 
pályázatainak összefoglalója

Büszkén tekinthetünk vissza a 2022-es év-
re, hiszen ismételten sikeres időszakot zár-
tunk Apátfalva életében.
Pályáztunk és nyertünk a kistérségi Start 
mintaprogramokra, 87 fő munkavállaló-
ra és 120 millió forintra, hiszen akiknek 
munkát biztosítunk azok erre nagyon szá-
mítanak, hiszen számukra ez biztosítja a 
megélhetést. A mintaprogramok: mező-
gazdasági program, (fólia és szántóföld) 
állattartás, (baromfi, sertés, juh,) varro-
da, betonelem gyártás, utcabútor gyártás 
2022. március 1-től 2023. február 28-ig 
tartanak.
A Belügyminisztérium önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sa keretében belterületi járdák felújítására 
nyertünk 17 millió forintot, a támogatás 
85%-os intenzitású, ehhez önkormány-
zatunknak 3 millió forint önrészt kellett 
biztosítani, így ez a beruházás 20  millió 
forintból valósult meg. Az érintett terü-
letek a következők voltak: A Nagyköz ut-
ca-Templom utca és Kossuth utca közötti 
szakasz mind a két oldalán. Hajnal utca-
Kossuth u. 66. saroktól a Templom u. 57. 
sarokig. A Dózsa György Ált. Iskola-Hu-
nyadi és Templom u. teljes szakasza. Ady 
Endre 8/c-10. A felújításra került járdák 
hossza kb. 800 méter.
A Magyar Falu Programban is sikeresen 
pályáztunk és 28 millió forintot nyertünk 
utak aszfaltozására. Három utcaszakaszt 
tudtunk 600 méter hosszan leaszfaltoztat-
ni. A Szabadság, Liget és a Tavasz utcák 
kaptak szilárd aszfalt burkolatot.
Apátfalva Község piacterének kialakításá-
ra a TOP-1.1.3-16-cs1-2017-00002 pályá-

zati támogatása 25 millió 18 ezer 440 fo-
rint, melyet 2017-ben nyertünk el, a meg-
ítélt többlettámogatás 24 millió 341 ezer 
439 forint volt. Így önkormányzatunknak 
a piacépítésre rendelkezésére álló keret-
összege összesen Br. 49 millió 359 ezer 
879 forint volt. A munkálatok befejeződ-
tek, szeptember 30-án megnyílt az új ter-
melői piac.
Apátfalva belterületi vízrendezés II. ütem, 
TOP- 2.1.3.3-16 pályázatán, Nyílt-zárt bel 
és csapadékvíz elvezető hálózat építésére 
nyertünk bruttó 300 millió forintos Eu-
rópai Uniós támogatást. A megépített bel 
és csapadékvíz elvezető rendszerek hossza 
összesen 2415 folyóméter. A beruházás 
megvalósítási helyszínei: Kölcsey, Temp-
lom, Kossuth, Kereszt, Széchenyi, Rózsa, 
Csokonai, Hajnal és Hunyadi utcák voltak.
Magyar Falu Program sikeres pályázatá-
nak köszönhetően 25 millió forintot nyer-
tünk Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan fejlesztésére. A pályázat kereté-
ben a nyert összegből a Művelődési Ház 
nagytermének a parketta cseréje, 12 db 
fűtőtest cseréje, festési munkálataira, és a 
bejárati műkő lépcső felújítására tudtunk 
felhasználni.
Apátfalva sikeresen pályázott a telepü-
lési önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlására és Csongrád-Csa-
nád megyében idén is Apátfalva kapta 
a legtöbbet, 459 erdei köbméter tűzifát 
5.829.300 Ft értékben. Apátfalva Község 
Önkormányzatának az önerőre a szállítás-
ra és a darabolásra 5.534.905 Ft-ot kellett 
biztosítani. A megnövekedett igény miatt 
a Délalföldi Erdészeti Zrt. két részletben 

tudta biztosítani a tűzifát. Kiosztásra ke-
rült a több mint 4000 mázsa szociális tű-
zifa. A családosoknak 18 mázsa, az egye-
dülállóknak pedig 8 mázsa tűzifa került 
kiosztásra. Eddig összesen 280 rászoruló 
háztartásnak került kiosztásra a darabolt 
tűzifa.
A sertésállományunk egy részét levágtuk 
és az elmúlt évekhez hasonlóan a feldolgo-
zás után darált húsból, kolbászból, hurká-
ból 800 darab ajándékcsomagot készíttet-
tünk. Apátfalva Község Önkormányzata a 
65 év feletti idős és szépkorú lakosoknak, a 
közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvédel-
mi támogatásban részesülőknek, valamint 
a hátrányos helyzetű családoknak osztotta 
ki a csomagokat a karácsonyi ünnepekre.
Szerettük volna kialakítani Apátfalva köz-
ponti konyháját. – 200 millió forintot 
nyertünk a konyha kialakítására a gazda-
sági egyenlőtlenség csökkentése érdeké-
ben szükséges fejlesztési program kereté-
ben. Sajnos a rezsicsökkentés megvédése 
és a honvédelmi célok teljesítése érdeké-
ben szükséges költségvetési intézkedések 
miatt országosan ezek a beruházások is 
felfüggesztésre kerültek.

Az egekbe szökő infláció és az energiavál-
ság okozta nehézségek ellenére is a felso-
rolásból jól látható, hogy Apátfalvának a 
2022-es év is nagyon sikeres volt, hiszen 
ebben az évben is több mint 500 millió fo-
rintból tudtuk Apátfalvát fejleszteni.

Szekeres Ferenc 
polgármester

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!



2023. február6 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2023-as fejlesztési terveink
Apátfalva Községi Önkormányzat a „Bel-
területi közutak fejlesztése” című, TOP_
PLUSZ-1.2.3.-21-CS1 azonosítószámmal 
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban 
részesült. A megnyert 130 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásból kíván-
juk felújítani a Szellő, a Táncsics, a Kölcsey 
(a vasút és a 43-as közötti szakasz) a Szeg-
fű, a Rózsa, a Kereszt utcai közök, és a Kis-
köz (töltés és Maros utca között) utcákat. 
Minden utca új szilárd aszfalt burkolatot 
fog kapni, összesen 1675 méter hosszban.
A Magyar Falu Program keretében 2022-
ben, 45 millió Ft támogatásban részesül-
tünk útépítésre és felújításra, ebből a Toldi, 
a Petőfi és az Ady Endre utcák fognak új 
szilárd aszfaltburkolatot kapni 650 méter 
hosszban. A munkák tervezett megvalósí-
tása 2023 nyári-őszi időszaka.
Továbbra is pályáztunk a Belügyminiszté-
rium önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása keretében 

belterületi járdák felújítására és 19.539.862 
forint támogatásban részesültünk. Új jár-
dák fognak épülni a Hunyadi, Kossuth és 
Maros utcákban.
Pályázunk a kistérségi Start mintaprogra-
mokra, 71 fő munkavállalóra és 130 millió 
forintra, hiszen akiknek munkát biztosí-
tunk, azok erre nagyon számítanak, szá-
mukra ez biztosítja a megélhetést. A min-
taprogramok: mezőgazdasági program 
(fólia és szántóföld), állattartás (baromfi, 
sertés, juh), varroda, betonelemgyárt-
ás, utcabútorgyártás. A mintaprogramok 
2023. március 1.–2024. február 28-ig tar-
tanak.
Újra pályázni fogunk a TOP PLUSZ-2.1.1-
21-CS1 – Önkormányzati épületek – apát-
falvi kultúrház energetikai korszerűsí-
tésére. (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés hőszivattyú telepítéssel, 
napelemes rendszer kiépítése)
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy idén 

elkészüljön a 43-as út felújítása Makótól 
Nagylakig.
Folytatjuk az egészséges Apátfalváért 
mozgalmunkat. A továbbiakban is lesz-
nek szűrések a megelőzésért, valamint az 
egészségtudatos életmód terjesztését segí-
tő programok. Ingyenes átmozgató torná-
kat szervezünk továbbra is gyógytornász 
vezetésével heti kettő alkalommal, és alak-
formáló tornákat heti rendszerességgel.
Folytatjuk a településfásítási programot, 
ugyanis 5 év alatt 1000 fát tervezünk ültet-
ni Apátfalván.
Úgy gondolom, hogy Apátfalva előtt to-
vábbi nagy lehetőségek állnak, és szeret-
ném, ha együtt valósítanánk meg céljain-
kat, közösen érnénk el sikereinket, mert 
csakis együtt sikerülhet, hiszen Apátfalva 
a közös ügyünk, a közös jövőnk.

 
Szekeres Ferenc 

polgármester

Befejeződött a Faluház nagytermének 
a felújítása

A Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően bruttó 25 millió forintot nyertünk önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
fejlesztésére. A pályázat keretében a nyert összegből a Művelődési Ház nagytermének a parkettacseréjét, 12 db fűtőtest cseréjét, a nagy-
terem teljes festési munkálatait és a bejárati műkő lépcső újraépítését tudtuk megvalósítani.
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Élelmiszercsomagokat és tűzifát is 
osztottunk

Apátfalva Község Önkormányzata is ke-
ményen dolgozott az ünnepek előtti he-
tekben azért, hogy karácsonyra minden 
rászoruló családhoz, idős lakosunkhoz 
eljussanak a lehetséges támogatások. No-
vemberben 800 darab saját nevelésű csir-
két tudtunk szétosztani. Ez a segítség nem 
az utolsó volt, hiszen a sertésállományunk 
egy részét is levágtuk, és az elmúlt évek-
hez hasonlóan a feldolgozás után, darált 
húsból, kolbászból, hurkából, közel 800 
darab ajándékcsomagot készítettünk, me-
lyet aztán a 65 év feletti lakosainknak, a 
közfoglalkoztatottaknak,a gyermekvédel-
mi támogatásban részesülőknek, valamint 
a hátrányos helyzetű családoknak osztot-
tunk ki karácsonyra.

Apátfalva Község Önkormányzata több 
mint 4000 mázsa tüzelőanyagból a rászo-
ruló családoknak szociális célú tűzifát osz-
tott. A családosoknak 18 mázsa, az egye-
dülállóknak pedig 8 mázsa, összesen 280 
rászoruló háztartásnak került kiosztásra a 
darabolt tűzifa. Célunk az volt, hogy kará-
csony előtt mindenki megkapja a tűzifát és 
az élelmiszercsomagot, és meleg szobában, 
étellel az asztalon tudjon karácsonyozni.
Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és ér-
tik azt az önkormányzati szándékot, mely 
mögött az egyre szélesebb körben nyújtott 
támogatás és a lakosok életfeltételeinek ja-

vítása áll. Szerencsére nem mindenki rá-
szorult vagy hátrányos helyzetű, de min-
denki kerülhet olyan élethelyzetbe, ami-
kor apróbb ügyei vagy nagyobb problémái 
megoldásában szükséges a segítség. Apát-
falva Község Önkormányzata igyekszik e 
feladatait minél jobban ellátni annak re-
ményében, hogy az apátfalvi lakosok élete 
könnyebb legyen. Úgy véljük, ezen az úton 
haladva, apróbb és nagyobb lépésekben 
jobb és élhetőbb települést tudhat magáé-
nak mindenki.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Nekünk így telt 2022.
Egyesületünk tavalyi éve elég mozgalmas-
ra sikerült. A Beszédes esték kulturális elő-
adássorozatot a szigorítások miatt sajnos 
nem sikerült megtartani. A telet kézműves 
munkával, vesszőfonással, szövéssel, fara-
gással töltöttük. Márciusban ellátogattunk 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum Elit ala-
kulat című kiállítására, a Karosi temetők 
leggazdagabb leleteit láthattuk.
Májusban nagy vágyam teljesült, beirat-
koztam a budapesti Történelmi Íjász Tár-
saság szaruíj készítő iskolájába, képviselve 
a csapatunkat, ahol a legnevesebb meste-
rektől tanulhatok havi egy alkalommal. 
Majd egy jó hangulatú főzéssel egybe-
kötött közgyűlést tartottunk, hivatalosan 
is megnyitva az évet. Gyereknapon meg-
íjásztattuk az apátfalvi iskola diákjait és 
tanárait. A bátrabbak az íjászharcot is ki-
próbálhatták, ami nagy sikert aratott. Az 
éppen várakozó osztályokat sokszínű tör-
ténelmi kvízzel szórakoztattuk.

Június igen sűrűre sikeredett. Az elején 
Murat Özveri török íjászedző táborában 
jártunk Kiskunfélegyházán. A keleti tí-
pusú tradicionális íjászat alapjait tanul-
hattuk meg. Június 4-én Apátfalva Köz-
ség Önkormányzatával közösen Trianoni 
megemlékezést tartottunk a Szoborkert-
ben barátainkkal Kucsora Istvánnal és 
nejével Takács Mártával. Elszoruló szív-
vel emlékeztünk a gyásznapon, ugyan-
is sokunk családját szakította ketté ez az 

igazságtalan döntés. Majd vidámabb ese-
ményt szerveztünk, újra megdolgoztattuk 
izmainkat, egy jókedvű nemezelős napot 
tartottunk. Vendégeink is voltak a „Bárdi 
lányok”, akik egy-egy ülőpárnát készítet-
tek maguknak. Innen Bogárzóba vezetett 
az utunk. Az Ég zendület nevű rendezvény 
hangfürdőjéhez a mi jurtánk biztosította a 
teret. Sokunk először vett részt ilyen „uta-
zásban”. Köszönjük Nemessányi Roland-
nak az élményt! Még e hó 24-én a nyári 
napfordulón megugrottuk, megugrattuk 
Szent Iván tüzét a faluház előtt. A progra-
mot levendulabuzogány kötés és bőrözés 
foglalkoztatással segítettük.
A Visegrádi Palotajátékok, Magyarok Or-
szágos Gyűlése és a Kurultaj meglátoga-
tása után következett az év legrangosabb 
rendezvénye az íjásztalálkozó. Minden ru-
tin ellenére sok munkát és rögtönzést kí-
vánt a csapattól. Augusztus 21-e beváltotta 
félelmeinket miszerint ekkortájt vihar és 
eső várható. Az előrejelzés jósolta és hihe-
tetlen, de be is jött. A verseny napján végig 
esett. Ennek ellenére harminc nevező állt 
rajthoz, hogy leküzdje azt a sok ellenséget, 
amit mi állítottunk számukra. Mihelyst 
véget ért a versengés, az eső magasabb 
fokozatra kapcsolt, átváltott monszunra. 
Igazán jó haszna volt a lőtér épületének és 
a jurta tüzének, hogy szárazra és melegre 
leljünk valahol. Aki még így sem melege-

dett, azt jóféle Janecska pálinkákkal tuk-
máltuk. Ezt a versenyt sokan megemleget-
ték ki az idő miatt, ki a pazar kézműves 
díjak kézhezvétele után, sokan a szíves 
vendéglátást dicsérték.
Szeptember hónapban a Sándorfalvi Sóly-
moknál versenyeztünk, ahol Karcsi feláll-
hatott a dobogó harmadik fokára. Halot-
tak napjára tököt faragtunk barátainkkal, 
jó vidámat, málészájút, fogatlant. Hogy 
kedvüket vegyük (a tököknek) nyílzápor-
ral örvendeztettük meg őket. Az estét füs-
tös szalonnával, könnyed beszélgetéssel 
zártuk.
Az év folyamán több kapcsolati szálat is 
építettünk, Icu a Szakrális Magyarország 
felé. Marika és Zoli Tiszaalpáron a nép-
művészet mestereitől tanultak vesszőt köt-
ni, ahol végül Népi kézműves-kosárfonó 
képesítést is szereztek.
Az évet a téli napfordulóval zártuk. Tüzet 
gyújtottunk, kértük az égieket, segítsenek 
utunkon, vigyázzák szeretteinket. Adja-
nak erőt, egészséget és kitartást a további 
munkálkodáshoz. Jó meleget adott a kis 
kályha a nemezsátorban. Mindenki arcát 
láttuk. Jókat ettünk, régi és új történeteket 
meséltünk.
Idén is folytatjuk, reméljük veletek!

Szalamia János 
Bökény Népe Egyesület, elnök
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A magyar kultúra napja Apátfalván

A magyar kultúra napját 1989. óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emléké-
re, hogy 200 éve Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be a Himnusz 
kéziratát.

Az évforduló alkalmat ad arra, hogy fi-
gyelmet szenteljünk hagyományainknak, 
felmutassuk tárgyi és szellemi értékein-
ket. A magyar Országgyűlés 2022. ja-
nuár 22-t hivatalos állami emléknapként 
a magyar kultúra napjának nyilvánította. 
A faluházban rendezett délutánon elő-
ször közösen elszavaltuk Himnusz első 
versszakát, majd Petőfi Sándorra emlé-
keztünk, aki 1823. január 1-jén született. 
Külföldön mindmáig Petőfi a legismer-
tebb magyar költő. Huszonhat évet élt, 
s világirodalmi rangú s méretű életmű 
maradt utána, mely korfordulót jelentett 
nemzete irodalmában.
Az ünnepi műsorban Kiszely Jánosné al-
polgármester asszony Vangelis Himnuszát 
zongorázta és Shakespeare Rómeó és Ju-
liából játszott nekünk részletet.
Fazekas Andrea Petőfi verseket szavalt, 
mely bemutatta Petőfi költészetének sok-
színűségét.
Meghallgattuk a Minek nevezzelek? Egy 
gondolat bánt engemet, és Téli világ cí-
mű verseket. A műsor másik részében a 
Marosvidék folyóirat mutatkozott be. Szi-
lágyi Sándorné főszerkesztő ismertette a 

folyóiratot és a Marosvidék Baráti Társa-
ság munkásságát. Bemutatta a különszá-
mokat, közöttük Vargáné Antal Ilona Egy 
apátfalvi asszony visszaemlékezései című 
könyvét és a folyóirat apátfalvi íróit is. A 
Marosvidék minden számában olvasható 
apátfalvi témát feldolgozó írás, történet, 
többször volt címlapfotó is a faluból.
Trembeczky Ágnes csanádpalotai író az 
egyszer volt csanádpalotai gimnáziumról 
mesélt nekünk, sok kedves élményt, tör-
ténetet elevenítve fel. A bemutatkozás vé-
gén erdélyi kirándulásról készült képeket 
nézegettünk, majd rejtvényt fejtettünk. A 
Himnusz szavait kellett beírni a hiányos 
sorokba.

Az Apátfalvi Dózsa György Általános Isko-
la 2023. január 20-án lezárta a 2022/2023-
as tanév első félévét.
A diákok a félévi értesítőket 2023. január 
27-ig megkapták az osztályfőnököktől, 

melyet hazavittek bemutatásra.
2023. február 15-én, szerdán 16.30-tól fo-
gadóórával egybekötött szülői értekezletet 
tartunk az 5-8. osztályos tanulóink szülei 
részére. Erre az eseményre várjuk az ér-

deklődő szülőket!
8. osztályos diákjaink továbbtanulás előtt 
állnak, az adatlapjaik feltöltése folyamatos 
és zökkenőmentes.

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Ajándék az apátfalvi 
óvodásoknak
2023. január 20-án ajándékokat adott át 
óvodánknak a Shell Magyarország makói 
töltőállomásának kirendeltség-vezetője, 
Restás István.
A kis virágcserepeket virágmagokkal – ne-
felejcs, százszorszép, napraforgó – mind-
három telephelyünkön szétosztottuk, a 
gyermekek haza is vihetik azokat, illetve 
a csoportszobák élősarokjaiban is gon-
dozhatják a növényeket. Az óvodapedagó-

gusok a környezeti nevelés témakörében 
megismertetik a gyermekeket a csíráztatás 
folyamatával, a gyermekek megtapasztal-
hatják a növekedést, a fejlődést az elülte-
tett virágmagok gondozásakor.

Szeretnénk megköszönni Restás Istvánnak 
a támogató, önzetlen segítségét a gyerme-
kek és az intézményben dolgozó kollégák 
nevében is.

Luczó Anikó 
intézményvezető

Balázs-áldás 
a betegségek ellen
Gyertyaszentelő Boldogasszony napját 
Szent Balázs ünnepe követi február 3-án. 
Szent Balázs püspök és vértanú emléknap-

ján a Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde 
gyermekei is ellátogattak a templomba. 
Imával és dallal készültünk az ünnep-
re. Közösen imádkoztunk és énekeltünk, 
majd az Atya mesélt nekünk Szent Balázs-
ról. Ezt követően pedig minden óvodás 

Balázs-áldásban részesült torokbetegség 
és minden más baj ellen.

Antal Eszter 
óvodapedagógus
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A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde 
nyári zárvatartási rendje 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról, 3. §. (7) bekezdése értelmében a nyári zárva tartási rend a 
következőképpen alakul a Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde intézményében: 
 
Rákóczi utcai óvoda épületében működő óvodai csoport :  
 
2023. június 5. – június 30-ig zárva tart. 
nyitás: július 3.  hétfő 
 
Rákóczi utcai óvoda épületében működő mini bölcsődei csoport:  
 
2023. június 5. – június 30-ig zárva tart. 
nyitás: július 3.  hétfő 
 
Dózsa György utcai óvoda: 
 
2023. július 3. – július 28-ig zárva tart. 
nyitás: július 31. hétfő 
 
Maros utcai óvoda: 
 
2023. július 31. - augusztus 25-ig zárva tart. 
nyitás: augusztus 28. hétfő 
 
Amennyiben változás történik, arról a kedves szülőket azonnal tájékoztatni fogjuk!  
 

Luczó Anikó 
                 intézményvezető 
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A csoportok rövid téli szünet után újra el-
kezdték próbáikat. Átmozgató torna, Csu-
héfonó szakkör, Horgoló szakkör, Gyer-
mek néptánccsoport, Mozgáskorlátozott 
csoport, Meridián torna, Babusgató, De-
coupage szakkör, Színjátszó csoport

 � 17-től az Apátfalvi Gazdakör szerve-
zésében a Gazdaköri esték is elkezdődtek. 
Minden kedden este szakmai előadások-
kal, beszélgetéssel, tapasztalatcserével vár-
ják a gazdálkodókat. 

 � 19-én a Dózsa utcai nagycsoportos 
óvodások jöttek el a könyvtárba, pa-
pírszínházas mesét hallgattak, majd a 

Parasztolimpia egy-egy elemét próbálták 
ki. Nagyon tetszett nekik a csutkavár épí-
tés és a rongylabdadobás kasokba. 

 � 20-án a magyar kultúra napja alkalmá-
ból a Marosvidék Baráti Társaság elnöke 
Szilágyi Sándorné ismertette folyóiratu-
kat. Kiszely Jánosné orgona előadása és 
Fazekas Andrea szavalatai színesítették a 
programot. 

 � 21-én ételosztást tartott az önkor-
mányzat a faluházban és a ÖNO-ban. 

 � 26-án az első könyvtár mozis vetí-
tés alkalmával a Ludas Matyi című filmet 

néztük meg közösen a lakossággal. 

 � 27-én az iskola hetedik osztályos tanu-
lói könyvtári órán vettek részt. Szeretnénk 
minél több osztályban népszerűsíteni az 
olvasást. 

 � 31-én az iskola negyedik osztályosai 
farsangi foglalkozásra érkeztek. Vetített 
előadásban a mohácsi busójárásról hall-
hattak, majd a tél temetését beszéltük meg. 
Mindenki színezett magának egy álarcot, 
végül közösen elkészítettük a kiszét, amit 
majd el fogunk égetni farsang farkán. 

Nagyböjti programok 
a Faluházban

2023. február 18. szombat farsang
15.00 Kiszebábégetés, bemutatkoz-
nak a néptáncos gyerekek Doktor 
László tanítványai Táncház, fánkevés

2023. február 25. nagyböjt első 
szombatja 
14.00-tól Váriné Erzsébet, Nagy Zoltán, 
Gaudi Márton, festményeiből kiállítás 
15.00 kézműves foglalkozás a tavasz 
jegyében, csigatészta készítés

2023. március 4. nagyböjt máso-
dik szombatja 
15.00 A felújított faluház átadása: Csi-
kota József ünnepi koncertje
16.30 Bökény Népe Egyesület nemez-
munkáinak kiállítása
16.45 Kézműves foglalkozás: lakásdí-
szek készítése

2023. március 11. nagyböjt harma-
dik szombatja 
15.00 Nőnapi ünnepség a nagyterem-
ben, fellép Csengeri Attila
16.00 Herczegné Csala Anikó kiállítá-
sa húsvéti lakásdíszekből
16.15 Kézműves foglalkozás

2023. március 18. nagyböjt negye-
dik szombatja 
14.30-tól A Marosvidék Baráti Tár-
saság kézműves tagjainak bemutat-
kozása
Kézműves foglalkozás, csigatészta ké-
szítés

2023. március 25. nagyböjt ötödik 
szombatja 
14.30 kiállítás Tóth Tamás alkotásai-
ból

Kézműves foglalkozás: lakásdíszek 
készítése

2023. április 1. nagyböjt hatodik 
szombatja 
14.30 Közösségi kiállítás: A sublótfiók 
rejtekén: kiállítás régi polccsíkokból
15.00 Kézműves foglalkozás, csiga-
tészta készítés

A kézműves foglalkozásokhoz gyűj-
tünk kifújt liba, kacsa tyúktojásokat!
A faluházban gyűjtünk csigacsináló 
bordát és pödrőt, hogy mások is ki-
próbálhassák. 

Várjuk Önkéntesek jelentkezését a 
kézműves szombatokra!
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A Faluházban működő csoportok
Szalvétával díszítő szakkör
Dekupázs Károlyi Róbert hétfő 14-16 óra

Csuhéfonó szakkör Vargáné Nagyfalusi Ilona kéthetente szerda 15-17 óra, 02.15., 03.01., 
03.22., 04.05., 04.19., 05.03.

Babusgató Tariné Tóth Hajnalka szerda 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar Tariné Tóth Hajnalka szerda 18 óra

Könyvtár Mozi Popányné Vaszkó Ágnes hónap utolsó csütörtök

Hagyományőrző csoport Horváth Csabáné csütörtök 18 óra

Horgoló szakkör Kakas Istvánné szerda 17 óra

Meridián torna Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona szerda 16 óra

Átmozgató torna Sajtos Renáta hétfő, csütörtök 17.30

Mozgáskorlátozott csoport Jakabovics Mátyásné minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Apátfalvi Ifjúsági Klub Imre Krisztofer igény szerint

Színjátszó csoport Simon Mihályné péntek 17 óra

Gyermek néptánccsoport Doktor László, Kerekes Eszter csütörtök 15 óra

Szalonnasütés Veréb Dávid hónap 2. péntek 04.14., 05.12., 06.09., 07.14., 
08.11.

Túracsoport Veréb Dávid hónap 3. péntek 04.23., 05.19., 06.16., 07.07., 
08.06.

A csoportok bárki számára nyitottak, várjuk a csatlakozókat, akár egy-egy alkalomra is!

Január 6 – Vízkereszt napja, 
vagy háromkirályok napja

Ez a nap zárja le a karácsonyi ünnepkört és megnyitja a farsang 
időszakát. A keresztény egyház ekkor emlékezik meg Jézusnak 
a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által való megkeresz-
teléséről, innen ered az ünnep elnevezése is. Vízkereszt napján 
vízszentelést végeznek a templomban. A szentelt vízzel mindent 

meghintenek, ami kapcsolatban van az emberrel (házat, ólat, ál-
latokat), egész évben használták pl. az újszülött fürdővizébe tet-
ték, az esküvőre induló párt hintették meg vele, fejfájást borogat-
tak vele. A pap megszenteli a házakat, szentelt krétával felírják a 
háromkirályok nevének kezdőbetűjét (Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár) és az évszámot az ajtóra, úgy hiszik, a felirat megvédi a házat 
a rontás ellen.
Vízkereszt napján látta meg a három király a Jézus születését jelző 
fényes csillagot, melyet követve jutottak el Betlehembe, és aján-
dékokat vittek a kisdednek. Ennek emlékére terjedt el a három-
királyjárás a bibliai napkeleti bölcseket megszemélyesítő alakos-
kodók köszöntő, adománykérő szokása.

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Kedves Olvasó!

„Az erős, mégis gyengéd angyalok a béke,
az öröm és a szeretet katonái.”
Béke, öröm és szeretet! Milyen három fon-
tos dolog, amelyre nagyon nagy szüksége van 
mindenkinek.
Foglalkozunk-e ezekkel a kifejezésekkel, vagy 
teljesen érthetőnek vesszük, hogy jelen van-
nak az életünkben, pedig nagyon törékenyek. 
Isten, az angyalok és felebarátaink segítenek 
abban, hogy óvjuk és megőrizzük ezeket a 
drága kincseket.
Elérkeztünk az év legrövidebb hónapjához. 
A karácsonyi ünnepi kör elmúlásával köze-
lebb kerülünk a húsvéti misztérium megün-
nepléséhez.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén már 
a tavasz gondolata is megjelenik elménkben.
Hónap telt el Jézus születésének az idejétől és 
szülei elviszik bemutatni a templomba az ősi 
hagyomány szerint. Simeon várta Izrael viga-
szát és a szentlélek lakott benne. Kirtartóan 
várt az időpontra, hiszen kinyilatkoztatást ka-
pott, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja 
az Úr Fölkentjét.
Jézust karjaiba vette és egy csodálatos imával 
áldotta az Istent:
„Bocsásd el most szolgádat Uram,
szavaid szerint békességben,
Hiszen már látták szemeim az üdvösséget,
melyet minden nép számára rendeltél:
világosságul a pogányok megvilágítására
és dicsőségére népednek Izraelnek.”
Anna prófétaasszony nem vált meg a temp-
lomtól és éjjel nappal böjttel és imádsággal 
szolgált Istennek. (Lk 2,21-38)

Szűz Mária jelenléte az ünnepeinkben arra 
kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy az 
ő oltalmazó, gondviselő és békességes szere-
tete mindig jelen van életünben, csak legyen 
bátorságunk hozzá fodulni. Merjük kimon-
dani: Most segíts meg Mária!

Szent Balázs püspök és vértanú
Vértanúságának útján is a betegeket gyógyí-
totta. Egyebek közt ekkor gyógyította meg a 
halszálkától fulladozó gyermeket is.
Balázs áldáskor így imádkozik a pap:
„Szent Balázs püspök és vértanú őrizzen meg 
téged a torokbajtól és minden más veszedelem-
től.” Amen
A világon csodálatos Mária kegyhelyek talál-
hatók. Hívek milliói zarándokolnak el egy-
egy kegyhelyre, hogy kérjék Mária közben-
járását.

A Boldogságos Szűz lourdesi megjelenése
Egy szegény molnármester leánykájának je-
lent meg a szűzanya és többszöri megjelenés 
után Bernadett kérésére elmondta, hogy ki is 
ő valójában.
„Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.”
Ez a kinyilatkoztatás az egyik legnagyobb 
dogmája az egyháznak.
A testi meggyógyulások mellett, a lelki gyó-
gyulások száma még ezt is felülmúlja, mert 
a jelenések éppen akkor vonták az ég felé az 
emberek tekintetét, mikor ezek gőgös hitet-
lenségükben már tudni sem akartak Istentől 
lélekről, másvilágról. Hogyan áll a mai ember 
ezekben a kérdésekben?
Haladunk előre a hónap napjain és a farsang 
időszakát is le kell zárnunk.

Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete
Ezen a napon a templomban az előző évi virág 
vasárnapi szentelt barkából keletkezett hamu 
megszentelése után a hamvazás szertartása 
következik. A hamu már az ószövetségben 
is a bűnbánat szimbóluma volt, az őskeresz-
tények a töredelem jeléül hamuval hintették 
meg magukat.
„Ember emlékezz, porból lettél és visszatérsz a 
porba!”
A hamvazószerda utáni első vasárnap hagyo-

mányos evangéliuma az Úrnak a sátántól való 
megkísértéséről és a gonosz megszégyeníté-
séről szól. (Lk 4,1-13)
A nagyböjt kezdetén II. Rákóczi Ferenc gon-
dolatait ajánlom!
„Felajánlom neked Uram a fájdalmakat, ami-
ket elszenvedek, mert ezek is a te ajándékaid. 
Ha ezeket nem adta volna, nem ajánlhatnám 
fel neked. De ha ezen ajándékaidhoz nem adod 
hozzá a türelem ajándékát, nem lesz méltó 
hozzád felajánlásom. Add ezért, hogy elfogadd 
és hogy meglegyen bennem Jézusom szevedé-
sed valamiféle megjelenítése. Add, hogy ne tűn-
jön gyötrelemnek, amit elszenvedek.”
Számomra ezek a gondolatok azt sugallják, 
hogy nagy történelmi elődeink, akik igen so-
kat tettek hazájukért és sokan a száműzetés 
keserű kenyerét ették, még a mai ember szá-
mára is tudnak lelki gondolatokat adni most 
éppen egy nagyböjti időszak kezdetén.
Lépjünk úgy a nagyböjti időszakba, hogy él-
jünk azzal, hogy pénteken le tudjunk monda-
ni a húsevésről, ha lehetőségünk van, men-
jünk el a keresztúti ájtatosságra, böjtöljünk és 
tiszta lélekkel jussunk el a feltámadás örömé-
nek a megünnepléséhez.
Kövessük Jézust a Szentírás olvasásával, aho-
gyan Judeából Jeruzsálem felé közeledik.
Február hónap végén van Szent Mátyás apos-
tol ünnepe. Nagyon keveset tudunk róla, de 
tudjuk Mátyás héberül Isten ajándéka. Má-
tyásnak nagy ajándékot adott Isten, az apos-
tolságot. Júdás hűtlenségét egy méltó utód 
pótolta, aki nem félt Krisztus tanításának 
követésétől, de főleg nem tanításának hirde-
tésétől.

A február az év legrövidebb hónapja, és mégis 
mennyi lelki erőgyűjtésre ad lehetőséget. Eb-
ben a hónapban forduljunk a Szűzanya felé 
imádságos lelkülettel, hogy méltón készül-
hessünk fel húsvét ünnepére.

Minden kedves olvasónak kívánok még vi-
dám farsangi napokat és utána a csendes böjti 
napokon készüljünk a feltámadás örömhíré-
nek megünneplésére!

dr. Langó Julianna
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ÚJRA MELEGÉTELOSZTÁS
Január 21- én, szombaton Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata, a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ és az apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat újra ingye-
nes melegételosztást szervezett ismét két 
helyszínen, a Faluházban és az ÖNO-ban. 
A menü sertéspörkölt volt köménymagos 
burgonyával. A szakácsok Tóth Tamás, 
Ludányi István, Kisalbert Tibor, Károlyi 
József, Károlyi János és Bihacsy László vol-
tak. Az ÖNO dolgozói, a konyha szakácsai, 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tag-
jai és önkéntesek összefogásával több mint 
250 adag sertéspörköltet sikerült kioszta-
nunk a lakosainknak.

Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata tevékenységei

2022. december 18. – A Nemzetiségek Vi-
lágnapja alkalmából melegételosztást és 
közmeghallgatást is tartott önkormány-
zatunk 14 órakor az Apátfalvi Könyvtár-
ban. Éves beszámolót is tartottunk, ahol 
átbeszélésre kerültek a 2022-es évben 
megvalósult események, programok, ki-
rándulások.

Raffai János István elnök

Nagyon köszönjük mindenkinek, ezt a példás összefogást!
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Édességcsomagokat kapnak 
az apátfalviak

Apátfalva Község Önkormányzatának eb-
ben az évben is sikerült nagyobb meny-
nyiségű édességet beszereznie a Johannita 
Segítő Szolgálattól. A süteményekből, kek-
szekből, mézeskalácsokból összeállított, 
csomagokat minden apátfalvi háztartásba 
eljuttatjuk.
A sütemények, kekszek és mézeskalácsok 
most nemcsak a legrászorultabbaknak 
édesíti majd meg a mindennapjait, hanem 
mindenkiét, aki csak Apátfalván lakik.
Akiknek nem sikerül a háznál átadni, azok 
értesítést kapnak, amivel átvehetik az 
édességcsomagokat március 31-ig, hét-
köznap 9-15 óráig az ÖNO-ban, szomba-
ton a Művelődési Házban 14-16 óráig.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Mozgáskorlátozott csoport 
2022. év összefoglaló

A mozgáskorlátozott csoport 2004-ben 
alakult, ma már 18 éve működik. 2022-
ben a tagságunk hat fővel gyarapodott, 
így az összlétszám elérte a 47 főt. 2022. 
eseménydúsan indult. Csoportunk ti-

zenkét csomagot és három horgászcso-
magot kapott, melyet tagjainknak szét-
osztottunk. Tablet- és telefonosoktatá-
son vettünk részt. Januárban süti-sütő 
versenyen is részt vettünk, amelynek 
a fődíját, a vándorkupát megnyertük. 
Februárban a gyertyamártás és -ön-
tés rejtelmeivel ismerkedtünk. Március 
8-án köszöntöttük a női tagokat ünnep-
ség keretein belül. Júliusban az MCSME 
jubileumi rendezvényen vettünk részt 
Kisteleken. Augusztusban fürdőna-
pot tartottunk Mórahalmon. Abban az 
örömben részesülhettünk, hogy élel-
miszerbolti adományokat is kaptunk 
három alkalommal. Október 15-én be-
számoló rendezvényt szerveztünk. De-
cemberben ünnepi zárórendezvényt 
szerveztünk ebéddel és citeraszóval.

A 2023-as év is már jól indult, hiszen má-
sodik alkalommal vettünk részt a süti-sü-
tő versenyen. Két első helyezett lett, de a 
csoport megvédte a címet, hiszen a kupa 
az apátfalvi csoportnál maradhatott.

Jakabovics Mátyásné
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Kiszebábégetéssel egybekötött táncház  
 
Rossz tulajdonságainkat feltűzzük a 
kiszebábra és elégetjük.  
Így szabadulunk meg tőlük.  
 
Fellép a Faluház gyermek néptánccsoportja  
Vezetője: Doktor László és Kerekes Eszter 
A táncházat vezeti: Csenteri Andrea 
Farsangi fánkkal és meleg teával várjuk a 
kedves vendégeket. 
 
 

A programra mindenkit 
szeretettel várunk!  
A részvétel ingyenes. 

KKIISSZZEEBBÁÁBBÉÉGGEETTÉÉSS  

ŰZZZZÜÜKK  EELL  

EEGGYYÜÜTTTT  

AA  TTEELLEETT!!  

IIDDŐŐPPOONNTT::  22002233..  ffeebbrruuáárr  1188..  sszzoommbbaatt  1155::0000  

HHEELLYYSSZZÍÍNN::  AAppááttffaallvvaa,,  FFaalluuhháázz    
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Egy év után
Múlt év januárjában szomorú, tragikus 
eseményt követően kellett az Apátfalva SC 
Labdarúgó Sportegyesület irányításához 
új elnökséget és felügyelő bizottságot vá-
lasztani.
A helyzet cseppet sem volt rózsás – aho-
gyan ma sem az. Egyik oldalról az idő-
közben kibontakozott sajnálatos személyi 
ellentétek gyengítették a klub játékosállo-
mányát. A 2021-2022-es bajnokságot jó 
részben az U-19 játékosaira alapozva kel-
lett végigvinnünk, hogy a felnőtt csapat 
egyáltalán megmaradjon. Másik oldalról 
az élet minden területét két éve sanyar-
gató, nyomorító COVID-19 járvány hul-
lámai és a ráadásként februárban kibon-
takozott ukrajnai háború vetette vissza a 
gazdasági szereplők sport irányában fenn-
álló támogatási kedvét. Egészen pontosan 
fogalmazva: a 2022-es évet úgy kellett vé-
gigvinnünk, hogy a korábban megszokott 
vállalati szponzoroktól egyetlen forint 
támogatást sem kaptunk. (Nem csak mi 
kerültünk kilátástalan anyagi helyzetbe – 
mint köztudott, nálunk nagyobb erősebb 
és magasabb osztályban versenyző klubo-
kat is utolért a gazdasági ellehetetlenülés.)
A Magyar Állam által finanszírozott után-
pótlás-nevelést támogató programra, a 
helyi önkormányzat hagyományosan 
nyújtott támogatására és néhány helybéli 
magánember lelkes segítségére alapoz-
va azonban talpon állva vittük végig ezt 
a nagyon nehéz évet. E tekintetben külön 
köszönet illeti Kisalbert Tibort, aki a csa-
pat utaztatásában, fenntartásában nélkü-
lözhetetlen támogatónk volt. A klub nem 
halmozott fel adósságot, minden fizetési 
kötelezettségének rendben, határidőre ele-
get tett. Ezekbe bele kell érteni a korábban 
megkeletkezett, 2022-ben esedékessé vált 
kötelezettségeket is.
A fennmaradás természetszerűen nagyon 
feszes, takarékos gazdálkodást, a pénzesz-
közök felhasználása szempontjából pedig 
spártai fegyelmet követelt meg. Mint az 
élet minden területén, úgy a sportban is 
vannak áldozatai a drákói szigornak. Aki 
elfogadta a kedvezőtlen objektív körülmé-

nyekhez történő igazodás szükségszerűsé-
gét, kitartott a csapat mellett. Aki túl szű-
kösnek találta a működés „válság-kereteit”, 
más egyesületben találta meg a sportolás 
lehetőségét. A pénz hiánya, a szponzorá-
lás elmaradása értelemszerűen a felnőtt 
versenysporton ütött a legnagyobbat, aho-
gyan más klubok esetében is. Az elnökség 
köszöni minden játékosnak, aki kitartott, 
hogy helytálltak, mind a maguk, mind a 
községünk becsületéért. A személyi állo-
mány összeomlása után, a nehéz körülmé-
nyek között összeállított csapat tagjaként, 
nem kis lelki teher lehetett nekik gyakor-
latilag esélytelenként kiállni mérkőzés-
ről mérkőzésre, az erősebb ellenfelekkel 
szemben. De kiálltak, és ezzel elérték, 
hogy Apátfalvát nem törölték, nem zárták 
ki a bajnokságból. Csak veszítettünk – és 
ez benne van minden sportágban, ha küz-
dőtérre lépsz.
Ha belegondolunk, hogy ötven évvel ez-
előtt a töltés oldalában, kubik-gödrökkel 
szegélyezett pályán játszott az akkori ASK 
NB III-as mérkőzéseket…
Az igazi szégyen, a helyi sport-tragédia az 
lett volna, ha most, a villanyfényes pályán 
nem kellene felgyújtani a reflektorokat. 
Mert nincs csapat…
Azt mondják, a csatában arrafelé kell ro-
hamoznod, amerre esélyed van az áttö-
résre. Az állam sporttal kapcsolatos építő 
szándékának ismeretében az Apátfalva SC 
megújult vezetőségének elsődleges felada-
ta az volt, hogy újra megteremtse a tele-
pülésen a tömegsportot, és elsősorban az 
utánpótlásra támaszkodva kialakítson egy 
szerethető, sportolásra alkalmas közeget. 
Egy olyan közeget, melynek célja a közös-
ség építése, a nevelés, az oktatás és a sport 
iránti alázat kialakítása.
Ennek szellemében egy új szakmai stáb 
kezdte meg a munkáját. Sikerült ismét 
életre hívni az óvodai program keretén 
belül az ovi focit, amihez nagy reményeket 
fűzünk. Az óvodai labdarúgás kialakítá-
sában nagy és fontos szerepe van Kálmán 
Róbert Tanár Úrnak, a helyi általános is-
kola testnevelőjének, aki vezeti, koordi-

nálja az óvodai programunkat, és egyben a 
legfiatalabb sportolóink edzője is. Fontos 
megemlíteni, hogy Mátó Lajos Tanát Úr-
nak és elnökségi tagunknak köszönhetően, 
sikerült az iskolai sportéletet fellendíteni 
az új pedagógiai program kialakításával, 
valamint a labdarúgó kerettanterv beveze-
tésével.
Az U7-9-11-es utánpótlás korosztályokat 
jelenleg Majó Ádám fogja össze és koor-
dinálja, aki egyben az egyesület techni-
kai és szakmai vezetője is. Itt a gyerekek a 
Bozsik-programban szerepelnek és szépen 
fejlődnek hétről-hétre, köszönhetően a 
heti három edzésnek, és a hétvégi mérkő-
zéseknek.
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A következő lépcsőfok a megyei első osz-
tályú U14-es bajnokság, melynek edzője 
Keresztúri Dávid. Itt a fiatalok már a nagy 
pálya rejtelmeit sajátítják el, megtanulják, 
hogy hogyan kell majd a 8+1-es játék-
rendszerből, a későbbiekben 10+1-es nagy 
pályás játékra átállni. A bajnokságban 
jelenleg a 2009-2010 és 2011-ben szüle-
tett gyerekek játszanak, hétvégenként. Az 
U19-es csapat vezetőedzője is Keresztúri 
Dávid, aki nagy energiát fektet a csapat 
összetartásába, a fiatalok nevelésébe, okta-
tásába. A csapat jelenleg a kiemelt megyei 
A Ligában szerepel, egy igen fiatal korosz-
tállyal, akikben hosszú távon nagy poten-
ciál lehet, ha nem adják fel, és összetartó 
csapatként együtt maradnak.
Kapusainkkal külön kapus edző, Szalkai 
Gábor foglalkozik, aki egyben a felnőtt 
csapatunk trénere is. Gáborral a gyerekek 
speciális, kapus képzésen vehetnek részt, 
egyéni edzések keretein belül.
A felnőtt csapat edzője Karsai Gábor. Va-
lószínűleg neki van a legnehezebb feladata, 
ugyanis igen kilátástalan helyzetben vette 
át a csapat irányítását. A legnagyobb ne-
hézségeken talán már túl vagyunk, és vég-
re kezdődhet az építkezés. Célunk, hogy a 
csapat bennmaradjon a megyei II. osztá-
lyú bajnokságban.
Bakai Mihály elnökségi tagunk pálya-
gondnokként, szertárosként és technikai 
mindenesként látja el a sportkomplexum 
és a felszerelések használhatóságának 
fenntartását, biztosítását. Fáradhatatlanul 
húzza az igát, ott áll helyt, ahol éppen kell, 
maximalista módon. Ha valahová még-
sem jutna el, akkor érkezik Bálint Norbi, s 
teszi, amit kell. Azt a szót, hogy lehetetlen, 
ők nem ismerik.
Csapataink részt vesznek a regionális 
futsal bajnokságokban is U9-es, U11-es, 
U15-ös, U19-es és felnőtt mezőnyben. Itt 
a megmérettetések általában a téli idő-
szakban, december közepén kezdődnek, 
és március végéig tartanak.
Menet közben a lehetőségekhez képest fej-
lesztettük a sportolás technikai feltételeit 
is. Új kispadokkal szereltük fel a pályát, 
több tucat edző- és mérkőzéslabdát vásá-
roltunk, korosztályok szerinti méretezés-
ben. A nyáron végrehajtott leltár szomo-

rú állapotokat tükrözött a sportöltözékek 
terén is. Egyrészt a ruházat állapota, az 
elhasználtságuk, másrészt a kollekciók 
hiányosságai megkövetelték, hogy a játé-
kosoknak hazai és vendég versenymezt, 
edzőmezt, utazó felszerelést szerezzünk 
be. A csapat már fel van öltöztetve, a spor-
toláshoz szükséges eszközök pedig bizto-
sítottak.
Célunk továbbra is a labdarúgás és a sport 
megkedveltetése, egy jó és szerethető kö-
zösség kialakítása. Az eredmények haj-
szolását, a törvényesen, sportszerűen és 
hatékonyan működő motivációs rendszer 

kialakítását a jelen, nagyon szegényes 
szponzorálási keretek között nem látjuk 
kivitelezhetőnek.
Apátfalva község önkormányzatának kü-
lön köszönjük, hogy csapataink szép és 
minden szempontból megfelelő környe-
zetben sportolhatnak. A rendezői felada-
tokat önkéntes segítségnyújtásként ellátó 
törzsszurkolóinknak szívből köszönjük 
a kitartást és a töretlen együttműködést, 
amit a klub irányában tanúsítanak.

ASC elnöksége
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Mozogjunk együtt Apátfalván
2023. január 15-én tartotta Apátfalván Ba-
ráth Adrienn az első Aerobic óráját. Min-
den héten vasárnap 16 órakor várja sze-
retettel a mozogni vágyókat. Nemcsak az 
első órára gyűltek össze sokan, hanem a 
második és a harmadik alkalommal is. Az 
izomláz és a jó hangulat garantált.
Településünkön Spinningezésre is van le-
hetőség, amit Sajtos Renáta tart. Előzetes 
bejelentkezés szükséges telefonon keresz-
tül. Nagyon népszerűvé vált kis időn belül, 
mert már heti kétszer két csoportba lehet 

jelentkezni. Újítást vezettek be a csoport 
tagjai, sötétben tekernek, csak egy fényfü-
zér ég, így könnyebb az átszellemülés.
Könnyebb Átmozgató tornát is tart Re-
náta hétfőn és csütörtökön a Faluházban. 
Főként a közép és idősebb korosztálynak 
ajánljuk. Nagy sikernek örvend ez a moz-
gásforma is, hiszen idén januárban már a 
négyéves évfordulót ünnepelték.
Akik a súlyzós edzést preferálják jobban, 
azoknak is van lehetőségük végezni ezt az 
edzésformát. Az Apátfalvi Sportcsarnok 

edzőterme hétköznap és hétvégén is vár-
ja a sportembereket. A teremben a súly-
zók mellett taposó-, futógép, keresztcsi-
gás, combhajlítógép, evezőgép és hátgép 
is megtalálható. Egy percig sem pihennek 
a gépek, hiszen napközben folyamatosan 
használatban vannak.

Lehetőséget biztosítunk mindazoknak, 
akik mozogni szeretnének. Várunk min-
denkit szeretettel!
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Életmód 
tanácsadás

Lakossági szűrővizsgálatok és életmód tanácsadás lesz

2023. március 7-8-9-én 
a Sportcsarnokban

a plakáton meghirdetett programok szerint. Napi 12 fő 
szűrésére lesz lehetőség, ezért részvételi szándékát mie-
lőbb jelezze és kérjen időpontot a Védőnőknél szemé-
lyesen vagy a 62/260-051-es telefonon. Személyenként 
35-40 percet vesznek igénybe a vizsgálatok, várakozási 
idő nincs, mivel pontos időbeosztás alapján történnek 
a vizsgálatok. Kérjük, hogy maszkot mindenki használ-
jon és pontosan jelenjen meg a megbeszélt időpontban.

Előzetes regisztráció nélkül nincs lehetőség a részvé-
telre.

Védőnők

GGaazzddaakköörrii  eessttéékk  22002233.. 

Az Apátfalvi Gazdakör szervezésében 
ingyenes, tájékoztató előadások kerülnek 
megtartásra az Apátfalvi Faluházban 
(Templom utca 57.).

Az előadás időpontja:
2023.02.14. (kedd) 17 óra
Az előadás témája: Őstermelők adózása
Előadó: Híres-Pestuka Gabriella, a 

NAV osztályvezetője

Az előadás időpontja:
2023.02.21. (kedd) 17 óra
Az előadás témája:
Mezőgazdaságunk lehetőségei másképpen
Előadó: Sipos József, növényorvos

(Sumi Agro Hungary Kft.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELHIVÁS

Az engedélyező hatóság a Magyarországon nem engedé-
lyezett Pocok Tox MAX (75 mg/kg klórfacinon) rágcsá-
lóirtó szer szükséghelyzeti felhasználását Magyarország 
egész területén mezőgazdasági földhasználók számára 
szántóföldi kultúrákban, kertészeti kultúrákban, gyep 
területeken és ruderáliákon mezei pocok gradáció meg-
állítása és az ebből eredő gazdasági károk csökkentése 
céljából járatkezeléssel kijuttatva

2023. február 1-től 2023. május 31-ig engedélyezi.

A felhasználást az illetékes megyei kormányhivatal nö-
vény- és talajvédelmi osztályának kell jelezni.

A szükséghelyzeti engedély és felhasználás bejelentő lap 
letölthető itt: https://magyarnovenyorvos.hu/
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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

Elhunyt Kabók Imre

Hosszú és súlyos betegség után életének 67. évében elhunyt 
Kabók Imre, a kisoroszi helyi közösség egykori tanácselnö-
ke és városi tisztségviselő.
A Vajdasági Magyar Szövetség tagságába 2002-ben lépett 
be, majd négy évvel később választották meg a helyi közös-
ség tanácselnökévé. Szülőfaluja vezetőjének három man-
dátumban választották meg. Munkásságával hozzájárult 
Kisorosz fejlődéséhez, de a mezőgazdaság terén a környező 
falvak fejlődéséhez is. Tagja volt a községi mezőgazdasági 

bizottságnak, ezenkívül más civil szervezetekben is tevé-
kenykedett. Nagy érdeme volt a Guzsalyos találkozók meg-
szervezése is.
Utolsó találkozásunk november 11-én volt, akkor kaptunk 
meghívást Kabók Imrétől testvértelepülésünkre a vajdasá-
gi Kisoroszba. Imrének nagyon fontos volt Szent Márton 
napja, hiszen ez a nap különleges szerepet töltött be a Kis-
orosziak életében, ugyanis ezen a napon ünnepelték falujuk 
újratelepítésének 225., valamint templomuk felszentelésé-
nek 89. évfordulóját. Kabók Imre a pasztorális tanács elnö-
ke ekkor elmondta, számukra fontos ez a kapcsolattartás, 
mert ezáltal is meg tudják őrizni magyarságukat.
Nehéz szívvel osztozunk a gyászban, mindannyiunknak 
fáj, hogy eltávoztál közülünk és nem lehetsz már velünk. 

– Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, Isten áldja 
meg érte a lelkedet. Angyalaid vezessenek tovább az uta-
don, legyen lelkednek örök béke és nyugalom.
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