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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Apátfalva Község 
Önkormányzatának 
férfi tagjai nevében 
minden apátfalvi hölgynek 
sok boldogságot kívánunk 
Nőnap alkalmából!
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

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!

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2023. február

SZÜLETÉS:
Február hónapban születés nem történt.

HALÁLESET:
Varga András
Apátfalva, Damjanich J. u. 1. élt: 61 évet

Kerekes András
Apátfalva, Széchenyi I. u. 55/a élt: 83 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés február hónapban nem 
történt.

Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2023. február 14-én 
rendkívüli ülést tartott

 � A képviselő-testület elfogadta a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. 
évi költségvetéséhez való hozzájárulást 
Magyarcsanád és Nagylak tekintetében.

 � Elfogadta az Apátfalvi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2023. évi fenntartási 
költségeit és a 2023. évi költségvetését.

 � A képviselő testület elfogadta a saját 
bevétel és adósságot keletkeztető ügylet-
ből eredő fizetési kötelezettségek 2023. évi 
költségvetési és az azt követő 3 évi összegét.

 � Elfogadta Apátfalva Község Önkor-
mányzatának 2023. évi költségvetését.

 � Elfogadta az Apátfalvi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2022. évi költségvetésé-
nek II. módosítását.

A képviselő-testület 2023. február 23-
án tartott soros ülését

 � A képviselő-testület elfogadta Apátfal-
va Község Önkormányzatának Bizottságai 
által az előző évben végzett munkájukról 
szóló beszámolót.

 � Elfogadta a civil szervezetek, a Falu-
házban működő csoportok részéről a 
2022. évben az önkormányzat által nyúj-
tott támogatások felhasználásáról, az 
előző évben végzett munkájukról szóló 
tájékoztatót.

 � Felülvizsgálta és elfogadta Apátfalva 
Község Gazdasági Programját.

 � Elfogadta a Makói Kistérség Többcé-
lú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását

 � A képviselő-testület jóváhagyta Szeke-
res Ferenc polgármester 2023. évi szabad-
ságának ütemezését.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretében 
döntött a szociális igazgatással összefüggő, 
valamint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatokról.

ÉRTESÍTÉS – 
HELYI ADÓK

Apátfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a 2023. első félévi magánszemélyek 
kommunális adója és az iparűzési 
adóelőleg kamatmentes befizetési 
határideje:
 2023. március 16.
Késedelmes befizetés esetén kése-
delmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke min-
den naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat 0,6%-os része.
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy 
az egyenlegértesítőt ügyfélkapun 
keresztül küldjük ki.
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Kiosztottuk az édességcsomagokat
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 próbáltuk minden apátfalvi 
háztartásba eljuttatni.

Akiknek nem sikerült a háznál átadni a 
csomagokat, azok az értesítővel vagy a 
lakcímkártyájukkal átvehetik az édesség-
csomagokat március 31-ig:
Hétköznap az ÖNO-ban, 9-15 óráig.
Szombaton a Művelődési Házban 14-16 
óráig.

Szekeres Ferenc 
polgármester

FELHÍVÁS 
KITÜNTETŐ CÍMEK 

AJÁNLÁSÁRA
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2023-ban, a beérkezett ajánlások alapján kitüntető címek 
adományozásáról dönt.Ajánlásokat három kategóriában 
lehet tenni:„Apátfalva Község Oktatásügyéért” – az okta-
tás köréhez tartozó személyeknek„Apátfalva Község Köz-
szolgálatáért” – az önkormányzat intézményeiben dolgozó 
személyeknek„Apátfalva Községért” – önkormányzati in-
tézményeken kívülálló személyeknek, – bármely témakör-
ben –, akik kimagasló eredményt értek el Apátfalva szolgá-
latában, Apátfalva dicsőségére.A javaslatokat várjuk mind-
azon élő vagy elhunyt személyre, aki valamilyen formában 
hozzájárult a község fejlődéséhez, a község tekintélyének 
emeléséhez.Az ajánlásra javaslatot tehetnek munkáltatók, 
minden természetes és jogi személy.Az ajánlásokat csak 
írásban lehet benyújtani.Az írásbeli javaslatokat a polgár-
mesternek kell benyújtani 2023. május 31-ig.
A kitüntető címek adományozásáról a képviselő-testület 
dönt.A cím átadására a Szent Anna Napok keretein belül, 
2023. július 22-én szombaton, ünnepi képviselő-testületi 
ülés keretein belül kerül sor.

FELHÍVÁS 
DÍSZPOLGÁRI CÍM 

AJÁNLÁSÁRA
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2023-ban, a beérkezett ajánlások alapján „Apátfalva Község 
Díszpolgára” cím adományozásáról dönt.A javaslatokat vár-
juk mindazon élő vagy elhunyt személyre, aki valamilyen 
formában hozzájárult a község fejlődéséhez, a község tekin-
télyének emeléséhez.Az ajánlásra szervezetek is jogosultak 
(részletes lista a rendeletben), és „a község lakói és Magyar-
országon állandó bejelentett lakcímmel rendelkező állam-
polgárok.”Az ajánlásokat csak írásban lehet benyújtani, az 
ajánlást tevő személy által ismert legtöbb információval a 
Díszpolgári címre javasolt személyről.Az írásbeli javasla-
tokat a polgármesternek kell benyújtani 2023. május 31-ig.
A díszpolgári cím adományozásáról a képviselő-testület 
dönt.A cím átadására a Szent Anna Napok keretein belül, 
2023. július 22-én szombaton, ünnepi képviselő-testületi 
ülés keretein belül kerül sor.
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Elégették a kiszebábot Apátfalván
A faluház előtt összegyűlt apátfalviak 
szombat délután zenés-táncos mulatság 
keretében kiszebábot égettek, s vele együtt 
a telet is elűzték. A hagyományok ápolásá-
ban az újonnan alakult gyermek néptánc-
csoport is részt vett.
Azt írtam a cetlire, hogy a kiszebáb vigye 
magával a rosszakat – mondta az apátfalvi 
Mátó Maja a helyi faluház előtt. Itt állítot-
ták fel a telet jelképező kiszebábot, amire 
bárki rátűzhette egy cetlin, mitől szeretne 
megszabadulni, legyen az rossz tulajdon-
ság, káros szokás vagy például a hideg idő. 
És ahogyan ez lenni szokott, ezt a bábut 
végül meg is gyújtották, hogy elégjen és vi-
gye magával a sok rosszat, no meg termé-
szetesen a telet.
Az Apátfalván évszázadok óta szokásos 
közös kiszebábégetést Vargáné Nagyfalusi 
Ilona, a faluház művelődésszervezője hir-
dette meg.
Néhány éve újítottuk fel ezt a hagyományt. 
A koronavírus-járvány ugyan ezt meg-
akasztotta, de amint lehetett, újrakezdtük 
– mondta. A szabadtéri rendezvény egyéb-
ként nagy sikert aratott, sok érdeklődő 
jelent meg – kicsik és nagyok, fiatalok és 
idősek. A kiszebábot Csenteri Andrea, a 
műsort követő táncház vezetője és Sze-
keres Ferenc polgármester gyújtotta meg 

egy-egy fáklyával. Az idei égetés különle-
gessége az volt, hogy – most először – be-
mutatkoztak az újjászervezett néptánc-
együttes gyerekcsoportjának tagjai. Veze-
tőjük, Kerekes Eszter azt mondta, Doktor 
László irányításával sikerült újraéleszteni 
az apátfalvi néptáncos ha gyományokat, 
a gyerekcsoportnak 15 tagja van, a kicsik 
szeptember óta táncolnak együtt. Egyelő-
re játékos táncgyakorlatokat tanulnak, de 
nagyon ügyesek. Ezt meg is tapasztaltuk: 

a kiszebáb körül lelkesen táncoltak. Ami-
be aztán a nézelődők közül is egyre töb-
ben bekapcsolódtak. Még Szekeres Ferenc 
polgármester is beállt a körbe.
Hogy sikerült-e elűzni Apátfalván a te-
let, az hamarosan kiderül. Mindenesetre 
ahogy a táncba a résztvevők belelendültek, 
napsütés ragyogta be a teret.

Cikk: Délmagyar – Szabó Imre
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Hangverseny

2023. március 4-én szombaton fergeteges 
tavaszváró koncertet láthattunk és hall-
hattunk a Makói Magán Zeneiskola 60 fős 
Koncert Fúvószenekara előadásában a fa-
luház felújított nagytermében, vezényelt 
Dr. Csikota József, Apátfalva díszpolgára.
A Koncert Fúvószenekar 30 éve működik 
a Magán Zeneiskola keretein belül. Tagjai 
Makó és Makó környékének fiataljai, így 15 
apátfalvi kötődésű zenész is van közöttük. 
Az együttes Európa számos országában lé-
pett már fel nemzetközi versenyeken és 
fesztiválokon is, ahonnan mindig dobogós 
helyezéssel tért haza. A zenekar részt vesz 
a WASBE – Fúvószenei Világszövetség ál-
tal szervezett világkonferencián Debrecen-
ben és Prágában, ahová csak a világ legjobb 
zenekarai kapnak meghívást. Az apátfalvi 
Faluház nagyterme zsúfolásig megtelt. Akik 
eljöttek, egy remek hangulatú, színvonalas 
zenei élményben vehettek részt.
A zenekart és a megjelenteket Kiszely Já-
nosné alpolgármester köszöntötte, kiemel-
ve hogy milyen fontos a nehéz időkben az 
összefogás, a jószándékú egymásra figye-
lés. – Újabb nehéz, de a körülményekhez 
képest eredményes év áll mögöttünk. Az 

országot és Európát érintő nehézségek el-
lenére településünk helyt tudott állni, nem 
omlott össze a mindannyiunkat sújtó vi-
harban. Ez köszönhető annak, hogy Apát-
falva közössége ismét összezárt a bajban, 
és a széthúzás és egymásra mutogatás 
helyett ezúttal is az összetartás és a közös 
megoldások keresése volt az első – fogal-
mazott az alpolgármester asszony.

A koncerten hallhattuk Dr. Tóth Péter 
Petőfi indulóját, melyet Csikota József 
felkérésére írt Petőfi Sándor születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából. A ze-
nekar játszott keringőt: Emil Waldenfel 
– Korcsolyázók keringőjét. Felcsendült 
mai modern, kortárs darab is, Steven 
Reineke amerikai zeneszerző – a Tűz is-

tennője, majd népi dallamok is. A zene-
kar műsorából az igazi csárdás nem ma-
radhat el. Monti Csárdásában a szólót 
klarinéton az apátfalvi származású Csa-
pó Bence játszotta, aki művészdiplomá-
ját a Budapesti Zeneakadémián szerez-
te. Meghallgattuk a Ciao Bellát, közösen 
énekeltük az I will Survive-ot. Hétre ma 
várom a Nemzetinél és a Szamos menti 

indulóval fejeztük be a remek zenei él-
ményt adó koncertet.
A Koncert Fúvószenekar karmestere 
Dr.  Csikota József, Apátfalva díszpolgá-
ra, a Közép-Kelet-Európai Fúvószenekari 
Szövetség elnöke, valamint a Fúvószenei 
Világszövetség elnökségi tagja, aki zsűri-
tagként, előadóként és vendégkarmester-
ként fellépett New Yorkban, Chicago-ban, 
Buffallo-ban, San Fransisco-ban, San Jo-
sé-ban, Moszkvában, valamint Európa 
számos más városában és országában is. 
Egyetemi mestertanár, adjunktus, Alko-
tó-díjas, kétszeres Artisjus-díjas, Hidas 
Frigyes díjas karmester. Nemrégiben a pe-
dagógus életpálya legmagasabb fokozatát, 
kutató-tanári fokozatot ért el, valamint a 
tavalyi évben a Magyar Művészeti Akadé-
mia ösztöndíjas kutatója lett.
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Nagyböjti szombatok a faluházban

Az apátfalvi faluház idén is hat héten át 
tartó rendezvénysorozattal készül a hús-
vétra. Hogy lelki szépséggel is gazdagod-
junk, hetente kiállításokat rendezünk.
2023. február 25-én az első nagyböjti 
szombaton egy kedves művésztársaság 
festménykiállítását nyitottuk meg. Gaudi 
Márton és festő barátai mutatkoztak be: 
Váriné Erzsi, Nagy Zoltán, Gaudi Már-
ton, Martonosi Amália és Szekeres Péter. 
A téma most a tavasz, a kikelet, ébredés 
volt. Vidám színek, harmonikus alkotá-
sok, pozitív életérzések, ezek láthatók a 
festményeken.
A megnyitón Martonosi Csaba saját köl-
teményét adta elő. Élete, munkássága a 
folyóhoz köti, így született meg a vers: 
Nyári nap a Marosnál. Az én vagyok az, 
aki nem jó kezdetű népdalt gyönyörű 
hangon énekelte Csomor Nóra, gitározott 
Szekeres Péter és Nagy Zoltán.
Gaudi Márton a csoport motorja, ő moz-
gatja, serkenti, csitítja a művészeket, ha 
szükséges, korrigál, utat mutat. Képei 
sohasem egycélúak, mindig van a képben 
még egy kép, még egy más mondanivaló 
is. Nagy Zoltán apátfalvi festő, ő a színek 
nagy mestere, aki nem tárgyakat, élőlé-
nyeket, hanem életérzéseket fest, domi-
nálnak a színek, formák.
Váriné Erzsébet az, akit legtöbben isme-
rünk, csak nem erről az oldaláról, hanem 
mint pénzügyi szakembert. Erzsike néni 
régen is festett, ám mióta otthon van, ki-
teljesedett művészete. Sok biztatás árán, 
hatalmasat fejlődött. Gyönyörű, különle-
ges festményeit megcsodálhattuk.
A kiállításmegnyitó után kézműves 

foglalkozás kezdődött. Önkéntesek se-
gítségével csuhévirágok, színes képek, 

virágos ablakdíszek és termésekből állat-
figurák készültek.
A nagyböjt második szombatján már-
cius 4-én előbb a Makói Magán Zeneis-
kola koncertjét hallgattuk meg. Utána a 
könyvtárban megnyitottuk a közösségi 
kiállítást, ami azt jelenti, hogy a kiállí-
tandó tárgyakat a lakosságtól kaptuk köl-
csön. A sublótfiók rejtekén című tárlaton 
polccsíkokból állítottunk össze kiállítást. 
A textil, horgolt, hímzett polccsíkok a 
hálószoba és konyhaszekrények díszei 
voltak régen, a kamrákat a stelázsi csík 
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díszítette. Szegényebb időkben lehetett 
papírból is. Az utóbbi évtizedekben visz-
szatértek a papírcsíkok és újabban a mű-
anyagból készültek is.
A kiállítás megnyitó után papírvirágok 
készültek és virágokat, tavaszi csokrokat 
színeztünk.

Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani, akik 
segítettek a lebonyolításban: Simon Mi-
hályné, Kakas Istvánné, Bíró Rita, Varga 
Mónika, Biró Hédi, Imre Krisztofer, Mátó 
Réka.
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 � Megkezdődött a faluházban az édes-
ségcsomagok kicsomagolása a lakosság 
részére.

 � Idén ismét megrendezésre került a 
hagyományos óvodai farsangi ünnep-
ség. Február hó elején délelőttönként az 
óvodai nagycsoportok, délutánonként a 
szülők táncprodukciója tartott próbákat 
az óvodai farsangi ünnepség előtt. Idén a 
szülők is táncot mutattak be, a gyerekek 
nagy örömére.

 � 2-án a K&H Bank lakossági fórumot 
tartott, számlanyitási lehetőséggel.

 � 10-én főpróbára érkezett mindhárom 
óvoda nagycsoportosa, hogy gyakorolja-
nak még egyet az ovifarsangra.

 � 11-én szombaton volt az óvodai far-
sang a felújított nagyteremben. A szülők, 
gyerekek nagy örömmel vettek részt az 
eseményen, mely kiemelkedő rendezvé-
nye a farsangnak.

 � 14-én véradás volt a faluházban. Rekord 
számú, 46 véradó jelent meg segítő szán-
dékkal. Nagyon jó, hogy ilyen sokan eljöt-
tek, ill. első véradók is csatlakoztak többen.

 � Délután a Mozgáskorlátozott cso-
port tartotta összejövetelét, majd este a 
Gazdakör szervezésében Híres-Pestuka 
Gabriella, a NAV osztályvezetője tar-
tott előadást a gazdaköri esték előadás 
sorozatban.

 � 15-én szemvizsgálatra volt lehetőség.
 � 6-án a Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat a III. Roma farsangra előkészü-
letet tartott a faluházban. Hangszeres és 
táncpróba valamint dekorációk elkészíté-
se volt a program.

 � 17-én a Bökény Népe Egyesület szer-
vezésében, a Beszédes esték keretében az 
Apátfalváról elszármazott Sipos István 
világbajnok ultramaraton-futó előadását 
láthattuk.

 � Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület ülést 
tartott.

 � 18-án Délután Kiszebáb égetés és tél-
temetés, táncház és fánkevés volt a falu-
ház előtti téren.

 � A könyvtárban pedig a III. Roma Far-
sang ünnepsége volt, igen vidám, színes, 
zenés, táncos rendezvény keretében.

 � Február végén elkezdődtek a táncpró-
bák az általános iskolásoknak a március 
15-i ünnepségre Csenteri Andrea táncpe-
dagógus vezetésével.

 � 21-én ismét Gazdaköri estre vártuk az 
érdeklődőket, Sipos József növényorvos 
előadására.

 � 23-án a könyvtárban tartotta a soron 
következő képviselő testületi ülést a Köz-
ség Önkormányzata. A civil szervezetek 
számoltak be munkássáukról.

 � Délután a február havi könyvtár-mozi 
keretében megnéztük a Cha-cha-cha cí-
mű filmet.

 � 24-én ismét Beszédes esték voltak, 
ezúttal Kakas István terepíjász előadását 
láthattuk.

 � Gitáros énekpróba volt a szombati ki-
állítás megnyitójára.

 � 25-én tartottuk az első nagyböjti kéz-
műves foglalkozást, amivel összefüggés-
ben kiállítás nyílt 5 festő képeiből. Ők 
Gaudi Márton, Nagy Zoltán, Váriné Er-
zsike, Martonosi Amália, Szekeres Péter.

Ajándékfelajánlás 
a Román Nemzetiségi 

Önkormányzattól
2023 februárjában Varga Anikó, a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökasszonya személyesen kereste meg 
intézményünket farsangi ajándékával. 
A kapott ajándékokat a jelmezesek ju-
talmazására használtuk fel, valamint 

tombolatárgy nyereményként kerültek 
kisorsolásra.

Hálásan köszönjük!
Luczó Anikó 

intézményvezető
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A Faluházban működő csoportok
Szalvétával díszítő szakkör
Dekupázs Károlyi Róbert hétfő 14-16 óra

Csuhéfonó szakkör Vargáné Nagyfalusi Ilona kéthetente szerdán, 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 minden hónap utolsó csütörtökén,
03.30., 04.27., 05.25., 06.29., 07.27., 08.31.

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 óra

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 a hónap 2. péntekén, 04.14., 05.12., 06.09., 
07.14., 08.11.

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

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

Köszönet
nyilvánítás

2023. február 24-én Váriné Vigh Erzsike megkeresett, az 
intézményünknek felajánlana két festményt. Nagyon örül-
tünk ennek az ajándéknak. A társalgó falát már díszíti egy 
évekkel ezelőtt részünkre átadott virágos kép is. Így most 
a két festménynek egyértelműen e mellett lett a helye. „A 
jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle műszer nem 
jelzi őket, semmiféle statisztikai apparátus nem készít róluk 
táblázatot. De a jelenlétük annál valóságosabb.” Pilinszky 
János soraival szeretném megköszönni az adományt.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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Emlékezés az ősökre
Történetek Farkasné Sóki Veronika em-
lékei alapján

A II. Világháború megviselte az egész vilá-
got. Magyarország is megszenvedte ezt az 
időszakot. Nemcsak a nagyvárosok lakói 
kerültek veszélybe, de a kistelepüléseken 
élők sem tudhatták magukat biztonság-
ban. Mégis, a borzalmak ellenére az élet 
nem állt meg és később boldog pillanatok-
ból is jutott bőven.
Apátfalva történelme a lakóiban él, így mi-
kor felkerestük Farkasné Sóki Veronikát, 
hogy meséljen a háborút követő időszak-
ról, nem tudtunk betelni az emlékeivel. 
Veronika asszony még a vérzivataros évek-
ben született, és gyermekkorában renge-
teg történetet hallott az akkori felnőttektől, 
öregektől, akik nehezen, de átvészelték azt 
az időszakot.
Téli estéken, amikor a Belezi-tanyasoron 
összejártunk beszélgetni, kislány sokan ko-
romban sokat hallottam háborús történe-
teket. Nagybátyáim és sokan mások, ösz-
szesen 178 apátfalvi katona halt hősi halált 
a II.  világháborúban. Mindenkinek volt 
odamaradt hozzátartozója vagy ismerőse. 

– idézte fel gyermekkori emlékeit Veroni-
ka asszony. – Aztán amikor az orosz csa-
patok közeledtek, a megijedt nép a tanyák 

felé húzódott, még a szomszédunkban is 
volt egy pesti ember. – De ott sem volt tel-
jes biztonságban a család. –Bárdos Imre 
elbeszélése szerint 1944 őszén annyi orosz 
katona jött a Línia útról a Belezi-dülő fe-
lé, hogy nem látszott a föld. Sokáig a földön 
feküdt egy édesapjával, nehogy lövedék érje 
őket. A szomszéd tanyán Balog Vígh Rozi-
káék négyen a kukoricaszár kúpban bújtak 
el. Egyikük mondta, hogy „menjünk innen, 
mert itt halunk meg” és amint beszaladt a 
tanyába, a szár kúpot találat érte. – mesélte 
Farkasné Sóki Veronika, aki azt is elárulta, 
ő miként élte meg kislányként azt, amikor 
az orosz katonák áthaladtak a településen. 

– A mi tanyánkban is dörömböltek az ajtón 
az orosz katonák és, hogy „Soldat, soldat?” 
(katona – a szerk.) Apukám, bólintott igaz 
nem is értette, mit akarnak, de anyukám 
hevesen integetett, hogy nem, nem magyar 
katona. De volt olyan is, hogy gépfegyvert 
szegeztek az ablakunkhoz és lovat keres-
tek. Konye, konye (ló – a szerk.) kiabálták. 
Sáncásáshoz, az útjukban levő parasztko-
csit akarták lóval elhúzatni, de aztán to-
vábbmentek szerencsére – elevenítette fel 
emlékeit az idős asszony, akinek szavaiból 
még most is kivehető a megkönnyebbülés.

Gardi mamák, tánc, esküvő

A nehéz időszakok után a nyugalom évei 
is következtek, az élet visszatért a régi 

kerékvágásba. A fiatalok számára a tánc-
mulatságok nemcsak szórakozást jelentet-
tek, de sokan ott találták meg a párjukat is. 
Persze ezt ne úgy képzeljük el, mint ma-
napság, a fiúk és lányok kizárólag az édes-
anyák figyelő szeme előtt ismerkedhettek 
egymással.
Voltak vidámabb időszakok is, a táncisko-
lás és a bálozós korszak – folytatta ragyogó 
szemmel Veronika asszony. – A bálban Bor-
bély Bandi bácsi és zenekara szolgáltatta a 
talpalávalót és Kovácsné Joó Margit táncpe-
dagógus tanított bennünket a tánclépésekre. 
Anyukám azt mondta, hogy életében akkor 
volt a legboldogabb, amikor gardi mama-
ként elkísért a táncba és vette nekem a szép 
ruhákat, hiszen ő tizedik gyerekként – és 
korán árvaságra kerülve – sokat nélkülö-
zött. Az Apátfalvai Kultúrház báltermében 
két-három sorban ültek a gardi mamák, 
míg a legények a terem közepén gyülekeztek 
és onnan nézték ki, hogy melyik lányt vi-
gyék el táncolni – emlékezett vissza Veroni-
ka asszony, majd házasságkötésének napját 
is felelevenítette.
A legszebb mégis az a nap volt, amikor a 
tanyáról hazaköltöztünk a falusi házunkba, 
a lakodalmunkat is itt tartottuk a válasz-
tottammal. A hagyományok szerint Kar-
dos István vőfély búcsúztatott a szüleimtől, 
majd a templomi esküvő után a vőlegényes 
házhoz mentünk, ahol a Hunyadi induló 
dallamára vártak bennünket. Mézbe már-
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tott kenyeret érintettek a szánkhoz, „ilyen 
édesek legyetek” mondták. Ezután a vőfély 
táncba vitt, majd a gyertyás táncot is el-
jártuk, ahol viccesen a lányok mustrálták, 
hogy vajon sánta-e a menyasszony – emlé-
kezett vissza nevetve Veronika asszony, aki 
további esküvői hagyományokról is beszélt 
nekünk. – Később egy kislányt is ültettek az 
ölembe, „szaporodjatok, mint a csicsóka” –
mondták. Közben folyt a sütés-főzés. A jó 
bort a csapláros sógor bácsi, Kerekes Bur-
kus Márton mérte, aki a tánctudásáról is 
híres volt. Emlékére nevét viseli az Apátfal-
vai Népdalkör és Citerazenekar. Kardos Ist-
vánról pedig az Apátfalvai Néptánccsopor-
tot nevezték el, az ismert nemzedék legjobb 
táncosai voltak ők. A lakodalomban a rig-
musok, hujjogatók, vidám népdalok mellett 
gyönyörű hallgatók, katonadalok és csikós-
nóták is felcsendültek. Apukám kedvencei 
a „Maros-menti kistemető, nóta is van róla” 

és a „Beterelték a ménest a karámba…” nó-
ták voltak – mesélte élete egyik legszebb 
napjáról Farkasné Sóki Veronika.

Schweiczer Tímea Aina

Apátfalva Község Cigány Nemzeti 
Önkormányzat tevékenységei

Színvonalas, harmadik roma farsangot 
szervezett az Apátfalvi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat 2023. február 18-án, 
délután az Apátfalvi Faluházban, ahol kö-

rünkben köszönthettük Szekeres Ferenc 
polgármester urat is.
Az esemény a folklórcsoport produkciójá-
val vette kezdetét, majd a rendkívül ötletes 
jelmezekbe bújt gyerekek bevonulásával 
folytatódott.
Végül az összes résztvevő jelmezes, és díja-
zott táncversenyző jutalmazva lett külön-
féle játékokkal, ajándéktárgyakkal és cso-
kikkal. A továbbiakban jóízűen fogyaszt-
hatták a méltán kiérdemelt éttermi szend-
vicseket, üdítőket a megjelentekkel együtt.
A program a roma fiatalok és idősebbek 
táncversenyével zárult.

Raffai János István 
elnök
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Véradás Apátfalván
Ismét véradás volt Apátfalván, mely 2023. 
február 14-én került megrendezésre az 
apátfalvi faluházban. A tervezett véradók 
száma 35 fő volt, viszont ismét büszkék 
lehetünk az apátfalvi és környéki (ma-
gyarcsanádi) véradókra, hiszen sikeresen 
megugrottuk a tervezett számot, 46 fő je-
lent meg, és 7 új véradót is köszönthetünk 
köreinkben. A véradáson megjelenteknek 
ajándékokkal (kávéval, fürdőjeggyel, ás-
ványvízzel, csokival, könyv- és vásárlási 
utalvánnyal) és Ica kőtteseivel igyekeztünk 
kedveskedni. A sok ajándék mellett min-
den véradó részt vehetett nyereményjáté-
kunkban, melyet a nap végén sorsoltunk 
ki. A győztesek nem mások voltak, mint 
Farkas Mária és Kardos Ferenc, akik deku-
pázs vázát és cserepes aloe verát kaptak. A 
véradókkal interjúkat készítettünk, amit a 
faluház facebook oldalán tettünk közzé.
Mindenki nevében meg szeretném kö-

szönni a faluház dolgozóinak a lelkiisme-
retes munkát, illetve Nagyfalusi Ilonának 
a finom kőtteseit, mely még inkább fokoz-
ta a meghitt hangulatot.
Ne feledjék! Apátfalva Község Önkor-
mányzatának határozata értelmében 
mentesül a magánszemélyek kommuná-
lis adója alól: a legalább naptári évenként 
négy alkalommal vért adó adóalany egy 
adótárgy (ház) vonatkozásában, ha nem 
rendelkezik, akkor a vele közös háztartás-
ban élő közeli hozzátartozó. Az illetékes 
egészségügyi intézmény igazolása alapján, 
a feltétel teljesülést követő évben (2024). A 
véradásról bárhol is történjék, az ország-
ban igazolást állít ki a véradóállomás. Ezt 
kell összegyűjteni. A helyben vért adókat 
a faluház regisztrálja, de számít a munka-
helyi vagy irányított véradás is.
Köszönöm az apátfalvi és környéki vér-
adóknak a megjelenést, mi lettünk Makó 

környékének legaktívabb véradó települése!
Találkozzunk a legközelebbi véradáson!

Kerekes Botond 
a Magyar Vöröskereszt önkéntes tagja

Farsang a Szociális Alapszolgáltatási 
Központban

2023. február 16-án csütörtökön rendezte meg Farsangi 
Ünnepségét az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont. Szép számmal gyűltünk össze, új klubtagjaink és a 
régiek is részt vettek a rendezvényen. Dolgozóink és klub-
tagjaink álarcokat, kalapokat, parókákat vettek fel. Munka-
társaim farsangi fánkot sütöttek, mely nagyon kelendő volt. 
Mivel klubtagjaink nagy része jelezte, hogy a 18-án meg-
rendezett kiszebáb égetésre nem tudnak eljönni, így a far-
sangon mindenki felírt egy lapra egy-egy rossz tulajdonsá-
got, melyet én a rátűztem a kiszebábra, így elégettük azokat. 
Tánccal, beszélgetéssel, nevetéssel zártuk a napot.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

2023. február 15-én, délután, a felső ta-
gozaton szülői értekezletet és fogadó órát 
tartott intézményünk. A látogatottság osz-
tályonként eltérő volt. Szeretnénk, ha ez a 
jövőben pozitív irányban változna, hiszen 
az osztályban történt aktualitásokról, fel-
merülő nehézségekről és problémákról, 
ezeken az alkalmakon nyílik lehetőség a 
megbeszélésre, megoldásra. A fogadó órák 
keretén belül, a szülőknek lehetőségük 
van egy adott tantárggyal kapcsolatban ér-
deklődni a szaktanároknál a gyermekük 
eredményeiről, esetleges nehézségeiről, 
valamint a segítségnyújtás módjairól. Ezú-
ton kérjük a kedves szülőket, hogy éljenek 
ezzel a lehetőséggel, várunk minden érin-
tettet a következő ilyen alkalomra.
Február 22-én 13 órai kezdettel isko-
lánkban röplabda bajnokságot rendez-
tünk, melynek résztvevői a felsős tanulók 

és a pedagógusok voltak. A bajnoksá-
got megelőzően irányított és szervezett 
felkészülésen vettek részt a verseny-
zők. A délutáni program jó hangulat-
ban telt, mindenki remekül érezte magát. 
A következő eredmények születtek:
1. hely: Joó Gabriella, Bárnai Mercédesz, 
Konkoly Krisztián, Gombkötő Szabolcs, 
Sóki Attila, Szecskó Ádám
2. hely: Tóth László, Cserepes Barbara, Kis 
Bence, Márki Barnabás, Kovács Gergő, 
Tóth Adrián
3. hely: Málik János, Szalamia Tünde, Szo-
pori Ádám, Kovács Ádám, Jung Kristóf, 
Varga Zétény
4. hely: Mátó Lajos, Bús Lili, Szabados An-

gelika, Tóth Milán, Koródi Kevin, Erki-
Kiss Levente
A díjazás minden résztvevőnek frissen sü-
tött fánk volt. Gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!
Ezúton mondunk köszönetet az Apátfalvi 
Önkormányzatnak a hatalmas segítségért, 
amely lehetővé tette, hogy Gulyás Kevin 
Arnold 5. osztályos tanulónk kiválthassa 
a tanuláshoz nélkülözhetetlen szemüvegét. 
Az Önkormányzat 2023. február 9-én tar-
tott Testületi Ülésén határozott arról, hogy 
települési támogatás keretén belül kifizeti 
tanulónk szemüvegét. Köszönet a segítsé-
gért minden önkormányzati dolgozónak 
és testületi képviselőnek.

Tisztelt Szülők!

Szeretettel és tisztelettel hívunk és várjuk a leendő elsősök szüleit 
egy átfogó, bemutatkozó szülői értekezletre.
Helyszín: Apátfalva, Faluház
Időpont: 2023. március 29. 15:00
Fontos információkat tudhatnak meg iskolánkról, megismerked-
hetnek a leendő elsős tanító nénivel, választ kaphatnak felmerülő 
kérdéseikre is.

Mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk!
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Megújult az apátfalvi faluház
Koncerttel és kiállítással avatták fel a meg-
újult faluházat március 4-én, Apátfalván. 
A közösségi élet színterére 25 millió forin-
tot költöttek.
Hosszú idő után most először telt meg 
az apátfalvi faluház nézőtere, az épületet 
ugyanis az elmúlt hónapokban felújítot-
ták. A szokásos január eleji újévi koncertet 
emiatt a hétvégén tudták csak megtartani; 
a falu díszpolgára, Dr. Csikota József ve-
zényelte több mint 60 fős fúvószenekarát. 
Az épületegyütteshez tartozó könyvtárban 
pedig kiállítás nyílt, régi polccsíkokat lát-
hatott a közönség, amelyek az intézmény 
felhívására kerültek elő a sublótfiókokból. 
A művelődési ház 1959-ben épült; ak-
kor két magánház közé építették a főbe-
járatot és a nagytermet. Az utóbbi évekre 
már megviselt állapotba került. Szekeres 
Ferenc polgármester elmondta, a legrosz-
szabb állapotban a parketta volt, amit már 
olyan sokszor csiszoltak fel, hogy csak ki-

cserélni lehetett. Most 25 milliót költöt-
tek pályázati támogatásból az épületre. A 
parkettacserén kívül újrafestették a nagy-
terem falait, új radiátorokat szereltek fel, a 
bejárati lépcsőt pedig lebontották és újat 
építettek helyette.
A művelődési ház azért fontos a község 
lakóinak, mert majdnem minden közös-
ségi rendezvényt, ezek mintegy 95 szá-
zalékát itt tartják – mondta a falu első 

embere. Többek között óvodások, iskolá-
sok ünnepségeit, koncerteket, gazdafóru-
mokat, bálokat, lakodalmakat, esküvőket 
szoktak itt rendezni. Most, hogy befe-
jeződött a felújítás, hétről hétre lesznek 
programok, azaz a ház nagy kihasznált-
sággal működik. 

Cikk: Délmagyar – Szabó Imre

Télbúcsúztató Apátfalván

A farsangi időszak január 7-én kezdődik, 
vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Far-
sang a lakmározás, mulatozás, dalolás, 

táncolás, tréfálkozás időszaka. Az apátfalvi 
nép mulatós, szereti a zenét, táncot. Ezért 
a régi időkben is nagyon kihasználták a 

farsangi időszakot mulatozásra. 2023-ban 
február 22-én szerdán volt hamvazószer-
da, előtte szombaton, február 18-án volt a 
farsang farka, amikor búcsúztattuk a telet. 
Hagyomány már Apátfalván, hogy ilyen-
kor kiszebábot égetünk, jelképesen eléget-
jük a telet, a hideget, és vele együtt a rossz 
tulajdonságainkat is. Így tettünk idén is. 
A faluház elé kitett női alakot ábrázoló fi-
gurára rátűzgéltük a rosszat tartalmazó 
papírokat. A program kezdetén a Kardos 
István Néptánccsoport gyermek csoport-
ja mutatott be egy motívumfűzést. Majd 
a faluház előtt összegyűlt tömeggel közö-
sen elégettük a kiszebábot, és táncházat 
szerveztünk. A táncházat Csenteri Andrea 
néptánc pedagógus tartotta, ahová sokan 
beálltak a körbe táncolni. A mulatság vé-
gén az önkormányzat óvoda konyha jóvol-
tából farsangi fánkot és teát csemegézünk. 
Sokan még együtt maradtak beszélgetni a 
jó időben.
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Apátfalvi fogathajtó sikerek

Varga László, a többszörös Magyar Baj-
nok apátfalvi fogathajtó ismét remek téli 
versenysorozaton van túl. Decemberben 
Gyulán rendezték meg a fedeles fogathajó 
versenyt, ahol a csapat egyes fogat kate-
góriában első helyezett lett. Hajtó: Varga 
László, segédhajtó Baka Tibor, (Apátfalva) 
ló: Fácán, edző: Görbe Sámuel (Makó).
2023-ban előbb Tápiószentmártonban, 
majd Hortobágyon vettek részt országos 
fedeles versenyen. Mindkét alkalommal 
elhozták az első helyet. Hortobágyon a 65 
fős mezőny legjobb idejét hajtotta Varga 
László, 99.30-as idővel, a következő ver-
senyző 101.34-es időt hajtott.
A csapat tagjai évek óta együtt készülnek 
és versenyeznek, jól összeszoktak. Mind-
hárman ismerik az egyezményes jele-
ket, hiszen csak együtt vihetik sikerre a 
fogatot. Az edző már a pályabejáráskor 
mondja hasznos tanácsait, útvonaltervét, 
hogyan lehet az akadályokat legtech-
nikásabban meghajtani, illetve figyeli a 
versenytársak teljesítményét. Ezt kell a 
hajtónak szem előtt tartani, és megvaló-
sítani. Lackó a rövid kanyarokért felel és 
próbál minden század másodpercet ki-
használni. Fontos a gyors döntés képes-
sége, az összhang, az azonos ritmus, a tá-
volság jó felmérése, és nem utolsó sorban 
a leggyorsabbnak kell lenni.
A ló már megszokta a fedeles versenyek 
hangjait és fényeit, rutinosan gyorsul, las-

sul. A segédhajtó a kocsi hátulját irányítja, 
sokszor rajta múlik, fennmarad-e a labda 
az akadályon.
A csapat Apátfalva utcáin, a Maros parton 
a homokban és a makói fedeles lovardá-
ban gyakorol. Varga László a makói Silver 
Lovassport Egyesület tagjaként versenyez. 
2023-ban is meghívást kapott Makóra 
a városi önkormányzat által szervezett 
„Büszkeségeink köszöntésére”.
A csapat tervei között szerepel a további 
versenyekre készülni pl. a tápiószentmár-
toni fedeles verseny 3. fordulójára, majd 
április 2-án Szilvásváradon a 2023-as or-
szágos fedeles döntőben való színvonalas 
szereplés.
A csapat köszöni szépen a támogatásokat, 
a segítségeket és a lelkes szurkolást!
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Ovi – Farsang 2023.
A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde 
farsangi bálja 2023. február 11-én került 
megrendezésre. E rendezvény a Bíbic 
Katolikus Óvoda és Bölcsőde és Apát-
falva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítvány közös szervezésében va-
lósult meg. A rendezvény bevétele az 
alapítvány számlájára kerül, amit termé-
szetesen a gyermekek javára fordít visz-
sza játékok, nagy értékű tárgyi eszközök 
beszerzésében, előadások, programok 
finanszírozásában. Csenteri Andrea 
intézményvezető-helyettes elmondta, 
hogy a gyerekek és a nevelők közössé-
ge most is nagy odafigyeléssel készült 
erre az ünnepre, megköszönte a nevelő-
testület előkészítő, lelkiismeretes mun-

káját. Ismertette, hogy az ovi-farsang 
megvalósításában nagy szerepet vállalt 
minden Támogató, az óvodai Szülők 
Közössége, illetve minden Szülő, kik 
hozzájárultak a rendezvény színvonalas, 
sikeres megvalósításához, támogatásuk-
kal, munkájukkal, felajánlásaikkal segít-
ségükre voltak.
Jázmin Fanni óvodapedagógus a prog-
ram rövid ismertetése után megköszönte 
intézményünk nevében az anyagi illetve 
tárgyi felajánlásokat.
A farsangi mulatságot a szülők tánca nyi-
totta meg, mely fergeteges hangulatot 
teremtett a Faluház nagytermében. Az 
anyukákra nemcsak gyermekeik, de mi 
is nagyon büszkék voltunk. A szülők tán-

cának koreográfusa Csenteri Andrea volt, 
kinek lelkiismeretes munkáját köszönjük. 
A táncban résztvevő szülőket az alapít-
vány meghívta egy közös vacsorára.
A bál folytatásaként az ovisok műsorát 
láthatták a vendégek.
– a Maros u-i óvoda Margaréta csoportjá-
nak műsora: Korda György: Reptér
– a Dózsa György u-i óvoda Hétszínvirág 
csoportjának műsora: Játékkészítő: Ál-
modd meg a csodát!
– a Rákóczi u-i óvoda Szivárvány csoport-
jának műsora: Lili Baba: A Vadnyugaton.
Felkészítő óvodapedagógusok: Csenteri 
Andrea – Jázmin Fanni, Gyengéné Bakai 
Judit, Faragó Erzsébet – Antal Eszter.
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Az óvodapedagógusok munkáját segí-
tették: Varga Éva pedagógiai asszisztens, 
Varga Imréné, Nagy Péterné, Restás Me-
linda dajka nénik.
A gyermekek nagyon ügyesek voltak, az 
óvó nénik színvonalas koreográfiát állí-
tottak össze csoportjaiknak.
A műsor után a jelmezesek felvonulá-
sa következett. Óvodánkból sokan – 71 
kisgyermek – öltöztek jelmezbe. Ötletes, 
kreatív jelmezekkel találkozhattunk.

Zsűritagjaink: Kiszely János Pálné al-
polgármester asszony, Herczegné Jáksó 
Anita és Fekete Irén intézményvezetők 
voltak.
A bálon folyamatosan lehetett tombolát 
vásárolni, a táncos műsor után lehető-
ség volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, 
szendvics megvásárlására. Csillámteto-
válást, arcfestést a rendezvény ideje alatt 
mindvégig kérhettek a gyermekek. A 
mulatság a tombola nyeremények kisor-
solásával fejeződött be, melyet a Szülők 
Közössége irányított.
Intézményünk nevében szeretném meg-
köszönni a rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolításában való segítséget az Apát-

falvi Polgárőrség Szervezetének.
Örömünkre szolgált, hogy nagy számban 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, a 
délutáni rendezvény kellemes hangulat-

ban telt, melyen a gyermekek és minden 
jelenlévő vendég jól érezte magát.

Luczó Anikó 
intézményvezető

Jelmezesek helyezései:

Helyezés Gyermek neve – óvoda Jelmez neve

1. Varga Bence - Dózsa kombájn

1. Kecskeméti Réka – Rákóczi torta

2. Prónai Botond – Rákóczi kis piros autó

3. Szabó Patrik - Dózsa zsiráf

4. Deszpot Péter – Rákóczi zebra

5. Imre Marcell – Rákóczi traktor

6. Langó Dorisz Anikó – bölcsi törpilla

7. Restás- Nagy Flóra – Maros körhinta unikornis

8. Mihalek Zente - Dózsa dínó

9. Zelenák Boldizsár - Maros dínó

10. Atyimás Zsüsztin – Rákóczi unikornis

11. Naszradi Regina – Rákóczi pingvin

12. Molnár Imre Kálmán – Dózsa traktoros

13. Rigó Boróka Hanga – Maros boszorkány

14. Kalocsai Máté - Dózsa kalóz
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2023.

Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde

A beiratkozás időpontja:

2023. április 20. csütörtök 8.00-16.00 között és

2023. április 21. péntek 8.00-16.00 között.

A beiratkozás helye:

6931 Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda

A beiratkozás módja:

 személyesen – vezetői iroda (62/260-052; 20/250 0767)

A 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 
Az ezen határnapig született gyermekek 2023. szeptember 1. napjától óvodakötelesek.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 a  gyermek nevére  kiállított  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány,

továbbá a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványa, 

 nem  magyar  állampolgár  kiskorú  gyermek  esetén  a  magyarországi  tartózkodás  státuszát

igazoló dokumentum, illetve szülői igazolás a tartózkodás jogcíméről Magyarország területén

(Nkt.92. §), 

 a gyermek TAJ kártyája,

 a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás, 

 elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos

dokumentum,

 orvosi igazolás, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi), 

 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat – ha van ilyen -,

 szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény - ha van ilyen -.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt –  Szándéknyilatkozat óvodai felvételre – digitális  formában

(webcím: apatfalvi-óvoda.hu) és  papír  alapon (Apátfalva,  Maros u.  43.  –  vezetői  iroda)  is  elérhetővé

tesszük a családok számára. 

óvodavezetés
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BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2023.

Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde

A beiratkozás időpontja:

2023. április 24. hétfő 8.00-16.00 között és

2023. április 25. kedd 8.00-16.00 között.

A beiratkozás helye:

6931 Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda

A beiratkozás módja:

 személyesen – vezetői iroda (62/260-052; 20/250 0767)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 a  gyermek nevére  kiállított  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány,

továbbá a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványa, 

 mindkét szülőtől munkáltatói igazolás, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat,

 nem  magyar  állampolgár  kiskorú  gyermek  esetén  a  magyarországi  tartózkodás  státuszát

igazoló dokumentum, illetve szülői igazolás a tartózkodás jogcíméről Magyarország területén

(Nkt.92. §), 

 a gyermek TAJ kártyája,

 a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás, 

 a gyermek egészségügyi- és oltási kiskönyve, 

 elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos

dokumentum,

 orvosi igazolás, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi), 

 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat – ha van ilyen -,

 szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény - ha van ilyen -.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt – Szándéknyilatkozat bölcsődei felvételre – digitális formában

(webcím: apatfalvi-óvoda.hu) és  papír  alapon (Apátfalva,  Maros u.  43.  –  vezetői  iroda)  is  elérhetővé

tesszük a családok számára. 

óvodavezetés
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Kedves Olvasó!
„Életünk egyik legkeményebb leckéje, ame-
lyet meg kell tanulnunk, hogy meglássuk 
az istenit, a mennyeit, a tisztát a hétköz-
napokban, a kezünk ügyében – csak érez-
zük, a menyország körbevesz minket ezen 
a földön.”

John Burrohghs

Amikor ezeket a sorokat olvassuk, már el-
múlt hamvazószerda és homlokunkon a 
kis hamus kereszttel jelét viseljük annak, 
hogy beléptünk a nagyböjti időszakba.
Nagyon fontos azonban, hogy ne szorít-
kozzunk a külső megjelenésre, mert akkor 
nem veszük valóban észre, hogy a menny-
ország már itt ezen a földön körbevesz 
minket. A böjt szóra sokan negatívan rea-
gálnak és a megvonást a kötelességet érzik 
az értelmezésén. Gondoljunk bele, hányan 
sanyargatják magukat azért, hogy csinos 
alakjuk legyen, megvonnak maguktól 
olyan alapvető élelmiszereket, amelyek az 
életfunkcióhoz szükségesek, hát a szent 40 
nap alatt szerény böjttel készülhetünk a 
húsvéti vacsorára.
A böjt egy készület egy ünnepre. Őseink 
nagyon szépen fel tudták használni a böj-
töt, lemondtak a húsevésről és még az 
egészségüket is szolgálták ezzel. Régen 
sokszor a hét sok napján nem jutott hús 
az asztalra, és a péntek „tésztás nap” volt. 
Egy kis odafigyeléssel nem is olyan nehéz 
ezt betartani! A böjt ne a szenvedést je-
lentse számunkra, hanem az örömteli le-
mondást!

Lemondás, amely hordozza magában a 
szeretetet! Készüljünk fel szeretetben fel-
töltődve a megváltás örömhírének meg-
ünneplésére és befogadására!
Mit tegyünk a nagyböjti készület idején?
Én négy dolgot emelnék ki!
1.) Minden nap szánjunk időt az imádság-
ra!
2.) Lehetőségeink szerint olvassuk a Szent-
írást!
3.) Elmélkedjünk el az elolvasott részen!
4.) Cselekedjünk úgy, ahogyan elmélkedé-
seink vezetnek!
Nagyon jó lenne, ha minden nap egy-egy 
kis fogadalommal kedveskednénk Krisz-
tus Urunknak. Nagyon egyszerű dolgokra 
kell itt gondolni, de mindenkinek magá-
nak kell ezeket megfogalmaznia.
Néhány egyszerű dolgot azért mégis hadd 
említsek meg!
- mindenki felé reményt és örömet szeret-
nék sugározni
- segítőkész leszek embertársaim irányába
- imádkozom, hogy hitemben hűséges ma-
radhassak
- nem akarok mindenben „győzni”
- igyekszem mindenkiről jót mondani
- imádkozom az üldözött keresztényekért
- sokat imádkozom a családomért
Ezeket a lehetőségeket csak megemlítet-
tem, de remélem jó kiindulásnak számít-
hatnak!
A naptárban szereplő nagy elődeink bizo-
nyára minden nap igyekeztek úgy élni és 
cselekedni, hogy méltók lettek arra, hogy 
az utódok szentként tiszteljék őket.

Nagy Szent Gergely pápa

Gergely kötelességének érzi, hogy a meg-
bolydult történelemben a világinál na-
gyobb rendet és törvényt közvetítsen.
„Szívünk szerint ugyan vágyódunk a csend-
re, sokak java miatt azonban nélkülöznünk 
kell.”
Ezek a gondolatok azt hiszem a mai világ-
ra is igazak!
Tevékenysége nagyon sokoldalú és előre-
mutató volt, hogy mai világunkban is al-
kalmazható lehetne, ha igazából lennénk 
olyan bátrak, hogy a régi korok bölcseit 
ismernénk.

Március 15.

Igaz ez nem egyházi ünnep, de olyan fon-
tos a magyarság életében, hogy hordozza 
azokat az ünnepi elemeket, amelyek az 
emlékezés és a hála lelki virágait adják szá-
munkra. Nem kellenek a nagy felhajtások, 
ünnepelni belülről kell!
Mégis felteszem a kérdést! Lehet-e ünne-
pelni magunkban, egyedül?
A legfontosabb, hogy az ünnep tüzében ne 
veszítsük el egymást!

Szent József, a Szent Szűz jegyese

A kánoni evangéliumok röviden, másmás 
hangsúlyozással állítják ellénk Józsefet. 
A művelt Lukácsnál József a maga hatal-
mas történelmi jelentőségében, méltó te-
kintéllyel mutatkozik, mint a család feje, 
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Jézus atyja, Mária ura. János, Jézus isten-
ségének evangélistája Józsefet igénytelen-
ségében rajzolja és rámutat Jézusnak alá-
zatára, hogy a názáreti családot, a szegény 
hajlékot választotta isteni személyiséének 
elrejtésére. Márk, aki a büszke rómaiaknak 
írt, nevelőatyjának sohasem nevezi, csak 
egyszer utal rá, amikor azt mondja, hogy a 
zsidók Jézust ácsnak nevezik. Máté a hívő 
zsidókhoz: a pátriárkák ivadékaihoz szól 
és Józsefnek életharcaiból származó eré-
nyeit emeli ki.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

„Gyümölcsoltó Boldogasszony
olts fáinkba életet.
Minden új ügy megfakadjon,
Hegedjen a régi seb.”

(Kozma László)

A magyar nyelv csodálatos szépségével 
találkozunk ezen a szép ünnepen: Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony.
Melyik nyelvben fogalmazzák meg szeb-
ben, hogy az angyali üdvözlet napján Má-
ria megfogant a Szentlélektől. Az ünnep 
ihleti az üdvözlégy és az Úrangyala imád-
ságokat.
Ezen a szép ünnepnapon imádkozzuk el 
ezeket a szép imákat és teljes szeretettel 
és bizalommal forduljunk a Szűzanyához. 
Vegyünk példát, hogy Ő teljes bizalommal 
ráhagyatkozott Isten gondviselő gondos-
kodására.
Kimondta: Fiat – Legyen.
Vegyünk példát mennyei édesanyánktól, 
hogy bármilyen nehéz feladat elé állít ben-
nünket az élet, a gondviselő szeretet segít 
abban, hogy az isteni tervben szereplő kül-

detésünket tudjuk elvégezni és befejezni.
A nagyböjti idő nagyon fontos, hogy 
megerősítsen bennünket a hitben és a 
szeretetben. A lét őse a szeretet. Kezdet-
ben volt a szeretet és minden általa lett. 
Amikor a lelkelk meglettek és megtudták, 
hogy vannak, akkor a szeretet megszülte a 
hitet. A szeretet létforrás, a hit pedig egy-
értelmű a léttel, ez az értelme annak, hogy 
hiszek az egy Istenben.
Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodá-
latos a világ?
Mennyire egész és tökéletes minden, amit 
nem ember alkotott?
Nézz meg egy virágot – gondolkozz el!
Mindenkinek kívánok igazi lelki felkészü-
lést a nagyböjtben, hogy utána szép húsvét 
köszöntsön mindenkire!

dr. Langó Julianna

Egyházi ünnep / Hamvazószerda

2023. február 24-én, pénteken 11.00 óra-
kor templomba mentünk a gyermekekkel. 
Hamvazószerda ünnepén Jánosi Szabolcs 
atya kis kereszt alakú hamujellel áldotta 
meg a gyermekeket.
Az atya felhívta a gyermekek és a dolgozók 
figyelmét arra, hogy a nagyböjt ideje alatt 
minél több jó cselekedetet hajtsunk végre, 
szeretettel forduljunk embertársainkhoz.
HAMVAZÓSZERDA a nagyböjt első nap-
ja. Időpontja: Húsvét előtt hat héttel van.
Ezen a napon kezdődik a Húsvét előt-

ti 40 napos böjt, a Szent Negyvennap (a 
Nagyböjt). Mivel a régi böjti gyakorlat a 
Nagyböjt idején teljes hústilalmat írt elő 
a híveknek, ezért a Hamvazószerda előt-
ti keddet a népnyelv Húshagyókedd-nek, 
a Feltámadás ünnepét pedig Húsvét-nak 
(= húsnak ismételt vétele) nevezte el. Ma 
a szigorú böjt csak Hamvazószerdán és 
Nagypénteken kötelező.

Ezen a napon és a rákövetkező vasárna-
pon a hívek homlokát az előző év virágva-
sárnapján szentelt barka hamujával hintik 
meg (vagy kis kereszt alakú hamujellel je-
lölik meg). A hamvazó pap közben figyel-
meztet: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy 
és porrá leszel!”

Luczó Anikó 
intézményvezető
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Lidl adomány osztás az 
Apátfalvi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 
Család és Gyermekjóléti 

Szolgálatánál
A Lidl Áruház élelmiszermentés program jóvoltából 
és a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Megyei 
Szervezetének segítsége által az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál minden héten kedden délután élelmi-
szert oszthatunk. Az elhozható élelmiszer mennyiségé-
nek változásától függően 11-30 nehéz helyzetben lévő 
család vagy egyén kapja meg ezeket az élelmiszereket. 
A csomag tartalmaz péksüteményeket, zöldségeket, 
gyümölcsöket. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk 
mind a csomag tartalmával mind pedig a lehetőséggel 
kapcsolatban. Köszönjük a támogatóknak.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető

Gitáros szentmisék 
a templomunkban

Újra összeállt az egykori ifjúsági hittancsoport, hogy együtt 
szolgáljon gitáros énekekkel a szentmisén. Néhány lelkes 
örökifjú ismerőssel karöltve énekelnek közösen az énekkar 
már régebb óta fiatal tagjaival. A következő zenés szolgá-
latuk március 12-én, vasárnap a 9:30 órai szentmisén lesz. 
Minden egykori hittanost, közösségi tagot,
zenekedvelő és Isten-kereső érdeklődőt
szeretettel várnak.

A szervezők

Tisztelt Apátfalvi 
Lakosok!

Sajnálattal közöljük, hogy a Packeta Csomagautomata 
elszállításra kerül mert a tervezett kihasználtság 
nem teljesült.

Megértésüket köszönjük!



2023. március 23APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat

Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.

Email: apatfalva.polg@gmail.com, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készül: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

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

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

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

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

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

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

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

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

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

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051

Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312

Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy az Apátfalvi Rendőrőrs 

telefonszáma megváltozott.
Ezentúl a 

06-70/667-8978-as telefonszámon érhetők el.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A felelős állattartói magatartásról és 
az állatvédelmi jogszabályok betar-
tásáról.
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:

•  Kutyákat veszettség ellen oltani.
•  Mikrochippel ellátni.
•   Saját szaporulat esetén eladás/elaján-

dékozás előtt kötelező a mikrochipet 
beültetni.

•  A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal 
kell tartani.

•  Az állategészségügyi ellátásról gon-
doskodni.

•  Megakadályozni, hogy az állat 
közterületre jusson.

•  Naponta élelmezni, takarmányozni és 
friss vízzel ellátni.

•  Az állat biztonságos elhelyezkedéséről 
gondoskodni.

•  Az előírt férőhelyet biztosítani.

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

láncon tartani.
•  Az állatot felügyelet nélkül közterület-

re bocsátani, kóborolni hagyni.
•  Az állatot elhagyni.

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

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

Apátfalva Község Önkormányzata
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„A haza örök, 
s nem csak az iránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, 
hanem az iránt is, 
amely lehet, s lesz.”

(Kossuth Lajos)

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezendő megemlékezésre.

2023. március 14. (kedd) 15:00
Faluház nagyterme, Petőfi szobor

(Apátfalva, Templom utca 57.)

PROGRAM:
ÜNNEPI BESZÉD: 

SZEKERES FERENC POLGÁRMESTER

ÜNNEPI MŰSOR: 
DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI

KOSZORÚZÁS A PETŐFI SZOBORNÁL


