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APÁTFALVI
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Belügyminisztériumi 
kitüntetésben részesült Apátfalva

Három megyei program szere-

pelt a legjobbak között: Apátfalva 

és Pusztamérges önkormányza-

ta, valamint a szentesi Hajlékta-

lan Segítő Központ közfoglalkoz-

tatási programja nyerte el idén a 

Belügyminisztérium Start Plusz 

díját Csongrád megyéből. A díja-

zottak egyenként 7 millió forintot 

fordíthatnak a közfoglalkoztatá-

si programjaik fejlesztésére. No-

vember 16-án adták át a Belügy-

minisztériumban az elismerésről 

szóló okleveleket a három prog-

ram képviselőjének.

Pécselyi Király Imre:
Krisztus Urunknak áldott születésén

Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen zengett eképen:

A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség legyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!

(Folytatás a 2. oldalon.)

Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete és jómagam 
nevében kívánok minden kedves apátfalvi lakosnak áldott, békés 
karácsonyt és boldog új esztendőt!

Szekeres Ferenc 
polgármester

A nemes Betlehemnek városába'
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, 
bölcs oktatónknak!

Ó örök Isten, dicső Szentháromság.
Szálljon mireánk mennyei vígasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság, 
légyen vidámság!
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A képviselő-testület 2017. november 28-
án tartotta soros ülését

 � A képviselő-testület módosította a 
2017. évi költségvetését a 2017. augusztus – 
október közötti időszakban beérkezett tá-
mogatások, pályázati támogatások és saját 
hatáskörű átcsoportosításai miatt. 

 � Apátfalva Község Önkormányzata a 
közfoglalkoztatási programban elért ki-
emelkedő szakmai tevékenysége elisme-
réséül 2017. november 16-án Miniszteri 
Elismerő Oklevélben részesült Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter úrtól. Az elisme-
réssel együtt 7.000.000 Ft támogatásban 
is részesült településünk, amelyet a start-
munka mintaprogramokban hasznosítha-
tó nagyértékű eszközök beszerzésére for-
díthat az önkormányzat. 

 � Apátfalva Község Önkormányza-
ta 2017. december 1-től 2020. december 
1-ig terjedő időszakra Apátfalva település 

közvilágítási eszközeinek üzemeltetési 
és karbantartási feladatainak ellátására a 
Project Light Hungary Kft.-t bízta meg.

 � A képviselő-testület a 98/2017.(05.30.) 
határozatával kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy a Makói Kistérség többcélú 
Társulása általa ellátott belső ellenőrzési 
feladatok ellátásából 2017. december 31. 
napjával kilép. Apátfalva község Önkor-
mányzatának képviselő-testülete Apátfal-
va Község Önkormányzata és intézményei 
vonatkozásában a belső ellenőrzési felada-
tok ellátására két független belső ellenőrt 
bízott meg 2018. január 1. napjától hatá-
rozatlan időre.

 � Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete támogatta, hogy Si-
pos Kamilla a Hódmezővásárhelyi Tan-
kerületi Központ Apátfalvi Dózsa György 
Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója 
Apátfalva község képviseletében részt ve-
gyen az Arany János Tehetséggondozó 
Programban.

 � A képviselő-testület zárt ülés kere-
tében tárgyalta meg a szociális igazga-
tással összefüggő, valamint egyéb sze-
mélyes adatvédelmet igénylő döntésű 
javaslatokat.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2017. november

 
SZÜLETÉS:

Születés november hónapban nem 
történt!

HALÁLESET:
Kereszturi József, Apátfalva, Rákóczi 
F. u. 116. Élt: 83 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Sarró Róbert Apátfalva, Ady E. u. 18. 
és Farkas Renáta Apátfalva, Temp-
lom u. 114.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

Apátfalva Község Önkormányzata folya-
matosan jelen van a közfoglalkoztatási 
programokban. 2017-ben 4 járási start-
munka mintaprogramot indított el 157 fő 
bevonásával. A helyi sajátosságokra épülő 
programban 88 fő, a mezőgazdasági prog-
ramban 39 fő, a belvízelvezetésben 15 fő 
és a belterületi közutak karbantartásában 
15 fő közfoglalkoztatása valósulhat meg. A 
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozta-
tási mintaprogramban a már meglévő var-
rodát továbbfejlesztették, újabb gépeket 
vásároltak. Az itt készített ruhadarabok és 
szőnyegek mellett már megjelennek a hí-
res apátfalvi fehérhímzés motívumvilágát 
felhasználó termékek is. Szintén közfog-
lalkoztatásban térkövet gyártanak, melyet 
helyben, a járda programban használnak 
fel. További betonelemeket is készítenek, 
mint például kerítés oszlop, csatornaelem, 
vagy zsalukő. Asztalos és vasas műhelyeik 
munkáiból születnek a közterületeiket 

szépítő virágládák, padok, hulladékgyűj-
tők. Brikettáló üzemükben fűtőanyagot 
állítanak elő a surjázás során nyert fahul-
ladékból, és az irodai papírhulladékból. A 
mezőgazdasági program keretében nö-
vénytermesztéssel és állattenyésztéssel is 
foglalkoznak. Az itt megtermelt javak nagy 
részét a rászorulók között osztják szét, a 
többit értékesítik a lakosság körében, de 

jut belőle az önkormányzat rendezvényei-
re is. Szintén közfoglalkoztatás keretében 
gondozzák a belvízelvezető csatornáikat, 
tartják rendben a közterületeket.

(Varga Márta kommunikációs vezető, 
Csongrád Megyei Kormányhivatal, 

www.promenad.hu, 
Czabarka János cikke alapján)

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Mozgalmas időszakot hozott a november 
iskolánk életében. A hónap első felében 
Benedek Elek születésnapjához igazodva 
a hagyományos mesemondó verseny-
re került sor. A kicsik már hetek óta ké-
szültek Elek apó emlékének adózva ked-
venc meséjük előadására. Két kategóriá-
ban zsűriztek a kollégák: 1-2. osztályos és 
3-4. osztályos korcsoportban. A zsűrinek 
nehéz dolga volt, hiszen szebbnél szebb 
meséket hallgathattak meg a versenyzők 
tolmácsolásában.
Az eredmények a következők lettek:
1-2. osztályos kategória:
1. hely: Baka Viktória 2.a, felkészítő ne-
velő: Csávás Antalné, 2. hely: Bakai Dóra 
1.a, felkészítő nevelő: Restás Marianna, 3. 
hely: Tari Boglárka 1.a, felkészítő nevelő: 
Restás Marianna, Különdíj: Sóki Attila 1.a, 
felkészítő nevelő: Restás Marianna, Ba-
log Szabolcs 1.a, felkészítő nevelő: Restás 
Marianna.
3-4. osztályos kategóriában:
1. hely: Szabó Jázmin 3.a, felkészítő neve-
lő: Simon Hajnalka, 2. hely: Sóki Réka 3.a, 
felkészítő nevelő: Simon Hajnalka, 3. hely: 
Gesztesi Ádám 3.a, felkészítő nevelő: Si-
mon Hajnalka, Különdíj: Szalamia Keve 
4.a, felkészítő nevelő: Mátó Mátyásné.

A Makó városi mesemondóversenyen 
Baka Viktória képviselte iskolánkat. No-
vember 23-án intézményünk részt vett 

első alkalommal a Makó Városi Terem-
atlétikai Versenyen. Érdemes volt indul-
ni ebben a sportágban is, mert diákjaink 
nagyon szépen szerepeltek a megmérette-
tésen. Bárnai Mercédesz 2.a osztályos ta-
nulónk tömöttlabda dobásban I. helyezést, 
Szabados Angelika 2.a osztályos diákunk 
pedig III. helyezést ért el. Távolugrásban 
Bárnai Mercédesz III. helyezést szerzett. 
A két kiváló sportolónak a felkészítésében 
Joó Gabriella tanárnő vett részt.

November 24-én mozgalmas délutá-
nunk volt, hiszen a felsős diákok a Pitva-
rosi Petőfi Sándor Általános Iskola által 

szervezett térségi matematika versenyen 
vettek részt. A verseny a térségi iskolák 
mellett békés megyei iskolák tanulóival 
is kiegészült. A feladatok nehezek voltak. 
Az 5. osztályosok között Ábel Dávid 5. a 
osztályos diákunk II. helyezést ért el, fel-
készítő nevelője Kollárné Gacsó Julianna 
volt. A hatodikosok között indult Fazekas 
Andrea, aki 8. helyezést ért el, felkészítője 
Mátó Lajos volt. A hetedikesek között in-
duló Dobos Gábor és Kónya Zoltán nem 
került be az első tízbe.

Ezen a napon az alsósok is izgulhattak, mert 
Csanádpalotán szövegértési versenyen 
vettek részt tanulóink. A népes verseny-
ben a 2. oztályosok közül Baka Viktória 
5., Szalamia Tünde pedig 6. helyezést ért 
el. A harmadik osztályosokat Kis Bence 
10. és Veréb Vanda 12. helyezett képvisel-
te, felkészítő nevelő Simon Hajnalka. A 4. 
osztályosok közül Keresztúri Barnabás 9., 
Tari Kristóf 15., Darula János 16. helyen 
végzett, felkészítő nevelőjük Mátó Má-
tyásné volt. A Makói Általános Iskola ál-
tal szervezett „Szépen olvasok” versenyen 
Veréb Vanda és Szögi Armand képviselte a 
harmadikosokat, Varga Szilárd és Berczán 
Áron pedig a 4. osztályosokat. Felkészítő 
nevelőik: Simon Hajnalka és Mátó Má-
tyásné voltak.

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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November 30-án iskolánk labdarúgó csa-
pata a 7-8. Osztályos korcsoportból részt 
vett a KERI kupán, ahol nagy küzdelemben 
a II. helyezést érték el. Felkészítő nevelő 
Bereczki László tanár úr volt.

Ebben a hónapban zajlott le a hagyomá-
nyos Mikulás floorball kupa versenyso-
rozata Bereczki László szervezésében. A 
több héten keresztül tartó versenysorozat 
eredménye a következő lett:
I.hely: Vörös Péter és csapata (Vörös Péter, 
Bitter Brendon, Bakai Boglárka, Kardos 
Zoltán)
II. hely: Kolompár Zsolt és csapata (Ko-
lompár Zsolt, Horváth Lajos, Varga Petra, 
Suhajda Lilla és Rácz Tímea)
III.hely: Tóth László és csapata (Tóth Lász-
ló, Joó Gabriella, Varga Klára, Bereczki 
László és Mátó Lajos)

PÁLYAVÁLASZTÁS 
ÉS PÁLYAORIENTÁ-
CIÓ ISKOLÁNKBAN.
A tanév kezdésétől fogva november vé-
géig számtalan pályaválasztást segítő 
programot szerveztünk a 7. és 8. osztá-
lyos diákjaink számára. A szeptemberi 
Gólyatréningtől az október és november 
folyamán esedékes üzemlátogatásokig 
a tanulók sokféle szakmát ismerhettek 
meg testközelből. Sokan vettek részt a 
középiskolák által szervezett nyílt na-
pokon. November 20-án iskolánkban 
pályaválasztási szülői értekezletet tar-
tottunk. A zsúfolásig megtelt magyar 
teremben a makói középiskolák mutat-
koztak be a megjelent szülőknek és gye-
rekeknek. Ismertették az új középiskolai 
képzési formákat, a választás szempont-
jait, a megjelent iskolák képzési kínála-
tát. A József Attila Gimnázium, a Juhász 
Gyula Református Gimnázium mellett 
bemutatkozott a Návay Lajos Szakgim-
názium és Szakközépiskola, valamint a 
Galamb József Szakgimnázium és Szak-
középiskola is. Részt vettek tanulóink a 
Szegeden rendezett középiskolás börzén 
is, ahol a Csongrád megyei iskolákat is 
megismerhették. Új programként dr. 

Fodor Sándor pszichológus önismereti 
tréninget, pályaorientációs foglalkozást 
tartott a 8. osztályosoknak, a későb-
biekben pedig a 7.-es diákoknak is. Az 
utóbbi években a tehetséges hátrányos 
helyzetű tanulóink közül igyekeztünk 
az Arany János Programba eljuttatni 
gyerekeket. Az idén Sipos Kamilla je-
lentkezett a programba, tanulmányait a 
szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban 
szeretné folytatni. Apátfalva Község Ön-
kormányzata támogatta Kamilla jelent-
kezését, valamint ösztöndíjat is biztosít 
tanulmányai folytatására. Köszönjük az 
Önkormányzat képviselőtestületének 
támogatását.

PÁLYÁZATOK, 
FEJLESZTÉSEK
Ebben a tanévben több pályázatban vesz 
részt az intézmény, mely gazdagítja mun-
kánkat. A Makói Egyesült Népjóléti In-
tézmény EFOP 3. „Nem vagy egyedül!” 
pályázata pszichológust biztosít szá-
munkra egy évig. Dr. Fodor Sándor ha-
vonta egyszer végez munkát nálunk. A 
tanulók számára érdekes előadásokat tar-
tott a számítógépes függőség, az internet 
veszélyeiről, pályaorientációs foglalkozá-
sok mellett egyéni tanácsadást is tart pe-
dagógusok, gyerekek és szülők számára. 
Arra biztatom a kedves szülőket, ha gyer-
mekük tanulási nehézségekkel, lelki gon-
dokkal, magatartási problémákkal küzd, 
bátran keressék őt. Jelentkezni az iskola 
irodájában lehet az intézményvezetőnél. 
A tanácsadás az iskola tanulóinak és a 
szülőknek ingyenesen igénybe vehető. 
Az alsós gyerekek higiénés ismereteit vé-
dőnő segítségével gazdagítjuk, első osz-
tályban pedig drámapedagógus foglal-
kozik a gyerekekkel. A nevelők munkáját 
mediátor szakember segíti.

Szeptembertől az Oktatási Hiva-
tal kiemelt európai uniós projektjé-
nek részese lett az apátfalvi iskola. Az 
EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosító-
számú „Esélyteremtés a köznevelés-
ben” című pályázat kapcsán 2020-ig 

intézményfejlesztés zajlik nálunk.
Ebben a projektben az ország 130 iskolája 
vesz részt, az itt kidolgozott jó gyakorlatok, 
szakmai együttműködések egy korszerű 
iskolai gyakorlat alapjai lehetnek, me-
lyet a tanárképzésben, valamint az ország 
többezer iskolájában kívánnak bevezetni a 
program értékelése után. A nevelőtestület 
továbbképzéseken, szakmai műhelymun-
kákon vesz részt. Munkánkat gyógypeda-
gógus, pszichológus, intézményi mentor 
fogja támogatni.

Több digitális fejlesztés is megvalósulhat 
az iskolánkban. Az EFOP 3.2.4-16-0001 
„Digitális kompetencia fejlesztése a köz-
oktatásban” kiemelt projekt keretében 
január folyamán szélessávú internet kap-
csolatot építenek ki. Pályáztunk pedagó-
gus laptopokra, valamint az 5. osztályosok 
számára tanulói tabletekre is. Vállalta a 
nevelőtestület, hogy a digitális kompeten-
cia fejlesztésében aktívan részt vesz. Ennek 
érdekében november 30-án a felsős kollé-
gák Rójáné Oláh Erika vezető matematika 
szaktanácsadó közreműködésével infor-
matikai műhelymunka keretében ismer-
kedtek meg az interaktív feleltetőrendsze-
rek használatával.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Köz-
pont jóvoltából megújul a matematika 
és a fizika tanterem bútorzata, új szekré-
nyekkel cseréljük le a több évtizedes búto-
rokat. A tornaöltözők új padokat kapnak, 
az előtérben pedig zárható öltözőszekré-
nyeket helyezünk el az értékek védelmére. 
Szobanövényekkel tesszük barátságosabbá 
a folyosót, valamint pótoljuk a kivágott fá-
kat. Az udvaron két filagória kerül majd 
elhelyezésre.

Papírgyűjtés: Az őszi szünet után került 
sor a Diákönkormányzat által szervezett 
papírgyűjtési akcióra. Köszönjük szépen a 
gyerekeknek a lelkes munkát, a szülőknek 
pedig a támogató segítséget, hiszen az így 
befolyt összeg az osztályok számára ad tá-
mogatást saját programjaikhoz..
November 28-án az 1.a osztályban Res-
tás Marianna tanítónő tartott nyílt 
órákat a szülők és az óvónők számá-
ra. A zsúfolásig megtelt tanteremben a 
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kolléganő változatos módszerekkel mutat-
ta be az olvasás és írástanítás módszereit 
az érdeklődőknek.

December elsején gyújtottuk meg az el-
ső gyertyát az új adventi koszorúnkon. A 
hagyományok szerinti ünnepi műsort az 
elsősök és az ötödikesek adták. A közös 
énekléssel záródó ünnepség végén meg-
gyújtottuk az első gyertyát. Szokás, hogy 
ezt a ceremóniát mindig az a gyermek 
végzi el, aki kiemelkedőt nyújtott a tanév 
folyamán. Bakai Dóra 1.a és Ábel Dávid 
kapta ezt a megtisztelő feladatot.

Balázs Katalin Judit 
megbízott intézményvezető

EGÉSZSÉGFÓRUM
Mikrotérségi kórházfórumnak 

adott helyszínt november végén 

az apátfalvi Faluház. Kallai Ár-

pád, a Csongrád Megyei Egészség-

ügyi Ellátó Központ Hódmezővá-

sárhely-Makó főigazgatója a je-

lenlévőknek elmondta, a szűré-

sek nagyköveteinek kell válniuk és 

minél több embernek javasolni az 

azokon való részvételt.

Kallai Árpád főigazgató kórházfórumot 
tartott a mikrotérségben – Apátfalván, 
Magyarcsanádon és Nagylakon – élők-
nek. A hódmezővásárhelyi és makói 
egészségügyi ellátó központ direktora a 
beszélgetés elején elmondta, a három te-
lepülésről egy év alatt közel 1000 embert 
láttak el a két kórház valamelyikében, de 
nagyobb arányban a makói intézményt 
választják a lakosok.
Ismertette a makói kórházban történő 
beruházásokat és hozzátette: a számok 
alapján szükség volt az egészségügyi szak-
rendelő korszerűsítésére, azonban tudják, 
hogy sok még a munka. Elmondta, több 
panasz is érkezett a makói intézet parko-
lójára – télre a kátyúzást orvosolni próbál-
ják, azonban már keresik a lehetőségeket a 
megoldásra.
A főigazgató Apátfalván is ismertet-
te az ingyenes szűrésvizsgálatokon való 

részvételi arányt: mint elmondta, a mik-
rotérségben is kevesen élnek az alkalom-
mal, pedig sokszor életeket is menthetnek 
ezek a vizsgálatok. Továbbá hozzátette, az 
apátfalvi, 45 és 65 év közötti nők mind-
össze 25 százaléka él a mammográfiai 
szűrés lehetőségével, pedig az országban 
még mindig a vezető halálokok közé tar-
tozik az emlőrák.
„Az itt jelenlévőknek a szűrések nagykö-
veteinek kell válniuk, mondják el a szom-
szédjaiknak, ismerőseiknek, hogy meny-
nyire fontos a részvétel” – fogalmazott a 
főigazgató. – „Ha van helyi arca, szószólója 

a szűréseknek, sokkal többet lehet elérni.”
Szekeres Ferenc polgármester megerősí-
tette, az önkormányzat partnere az Egész-
ségfejlesztési Irodának, bármilyen segítsé-
get megadnak, de akár nyereményjátékot 
is hirdethetnek a szűréseken részt vevők 
között, ha ez megoldható. Bálintné Sipri-
kó Zsuzsanna alpolgármester hozzátette, a 
helyi újságnak nagy szerepe van a lakos-
ság körében, így akár prevenciós cikkek is 
megjelenhetnének benne a településeken.

(www. makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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IV. ADVENTI 
KÖZFOGLALKOZTATÁSI 

KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Negyedik alkalommal szervezte 

meg a Csongrád Megyei Kormány-

hivatal az adventi közfoglalkozta-

tási kiállítást és vásárt Szegeden, 

november végén. A jeles alkalom-

ra Apátfalva is meghívást kapott, 

így termékeinket bemutathattuk a 

megyei nagyközönség előtt is.

A rendezvény megnyitóján Dr. Hoffmann 
Imre helyettes államtitkár és Dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott kiemelte a bel-
ügyminisztériumi kitüntetésben részesült 
Csongrád megyei településeket, és gratu-
lációjukat fejezték ki. Elismerésüket fejez-
ték ki Apátfalva, Pusztamérges és a szen-
tesi Hajléktalanszálló közfoglalkoztatási 
eredményeiért.
A megnyitót követően megtekintették a 
kiállítók – így Apátfalva – standját is. Mi 
nagyon gazdag, színes termékskálát mu-
tathattunk a kiállításra látogatóknak. Ko-
vácsné Csikota Szilvia és Abonyi Tóth 
Anasztázia, a Mívesház Manufaktúra 
vezetője és helyettese képviselte Önkor-
mányzatunkat, tájékoztatta az érdeklődő-
ket a kiállítás két napja alatt.
A kiállítás szakmai rendezvényének ke-
retein belül lehetőségünk volt, hogy be-
mutassuk az apátfalvi közfoglalkoztatási 
programokat a települések képviselői előtt 

kiállítás formájában is. Sikeres két napot 
zártunk, sok érdeklődő és vásárló ismerte 
meg az apátfalvi közfoglalkoztatási prog-
ramokat és a termékeinket.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZATI ADOMÁNYOK, 
TÁMOGATÁSOK

Apátfalva Község Önkormányza-

tának nagyon fontos, hogy hátrá-

nyos, nehéz helyzetben lévő lako-

sainkat a lehető legtöbb módon 

támogassuk.

A támogatások egyik része az önkormány-
zat mezőgazdasági közfoglalkoztatási 
programjában megtermelt növényekből és 
a nevelt állatokból kerül ki, míg a másik 
részét különböző szervezetek adományai-
ból tudjuk adni.
Az elmúlt három évhez hasonlóan eb-
ben az évben is sokat tesz azért Apátfal-
va Község Önkormányzata, hogy szebbé 
varázsolja a hátrányos helyzetű lakosok 
karácsonyát. E feladatunkat az Apátfalvi 
Család és Gyermekjóléti Szolgálattal kö-
zösen látjuk el. Munkatársunk, Puskásné 
Ember Ninett, a szolgálat intézményegy-
ség vezetője egész évben keresi a lehető-
séget arra, hogy milyen adományokkal 
tudnánk nehezebb sorsú lakosainknak 
segíteni. Sok szervezettel és vállalkozó-
val veszi fel a kapcsolatot a nemes ügy 
érdekében.
Az idei évben támogatást kaptunk a Bu-
dapesti Élelmiszerbanktól, a Baptista 
Szeretetszolgálattól, a Szeged-Csanádi 

Egyházmegyei Karitásztól, az Adventista 
Fejlesztési Alapítványtól, a Dancsi és Társa 
Kft.-től, a Kacsner Zöldség és Gyümölcs 
Nagykertől, valamint a mórahalmi Varga 
pékségtől.
Tartós élelmiszert, ruhát, cipőt, játéko-
kat, pékárukat, valamint édességet, mo-
gyorót és mandarint kapott Apátfalva az 
adományozóktól.
Az idén is december 6-án, a települési 
Mikulás rendezvény napján került sor az 
ajándékok kiosztására közel 110 család, 
178 gyermek részesül a tartós élelmiszer 
adományokból illetve a játékokból.
A Szociális Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság jóvoltából 26 kisgyermekes család kap 
egyenként 12–12 kg-os tartós élelmiszer-
csomagot még az ünnepek előtt.
Továbbá a makói kirendeltségű Vörös-
kereszt 10 család számára teszi szebbé a 
karácsonyt. Családonként 17-17 kg tartós 
élelmiszer adományban fognak részesülni.
Már augusztus óta folyamatosan minden-
nap az Élelmiszerbank által meghirdetett 
és megnyert pályázatnak köszönhetően 
12 családnak tudunk szétosztani pékárut 
és zöldséget, melyet a szegedi Makkosházi 
körúton lévő TESCO áruházból szállítunk.

Az önkormányzat júliusban osztott a hát-
rányos helyzetű lakosoknak egy-egy csir-
két és kápia paprikát. Ekkor 344 kg papri-
ka és 344 db csirke került kiosztásra.
Salátát és karalábét osztottunk, valamint 
egy-egy fehér csirkét adományoztunk az 
időseknek, a közfoglalkoztatottaknak és 
a rászorulókat. Összesen 780 esetben tud-
tunk adományozni.
Langó Zsolt, a helyi Gazdakör elnökének 
köszönhetően 5–5 kg sárgarépát is tud-
tunk adni közfoglalkoztatott munkatár-
sainknak és a hátrányos helyzetűeknek.
Az előttünk álló időszakban a legnagyobb 
léptékű adományosztás feladata még hát-
ra van.
Az önkormányzat sertésállományából 
30 sertés kerül feldolgozásra. Az elmúlt 
évhez hasonlatosan most is 850 db tar-
talmas húscsomag összeállítását tervez-
zük, melyet aztán az időseknek, valamint 
a hátrányos helyzetű családoknak osztunk 
szét. A szétosztás feladatában a település 
képviselő-testülete és a bizottságok tagjai 
is aktívan részt vesznek.

Apátfalva Község Önkormányzata

ELKÉSZÜLT ÉS KAPHATÓ A BÍBIC-KÖNYVEK 
SOROZAT MIND A NYOLC KÖTETE 

AZ APÁTFALVI FALUHÁZBAN:
Urbancsok Zsolt: „…Mint fatörzsből gyönge ága…” – Apátfalva történelme
Tóthné Hanyecz Katalin: „…Amerre a nap lejár…” – Apátfalva élővilága
Vargáné Nagyfalusi Ilona: Múltunk szőtte örökség – Apátfalva néprajza
Balázs Katalin: „Mikoron az Úr Jézus a földön járt…” – Apátfalva népköltészete
Mátóné Antal Júlia: A dáli ugartól Belezig – Apátfalva földrajza
Vargáné Nagyfalusi Ilona-Vargáné Antal Ilona: Gyí, paci, paripa! –  apátfalvi gyeremekjátékok
Szigeti György: „Pátfalvai Rákóczi utcába…” – apátfalvi népdalok
Szigeti György – Gombos András: „Havas Gergé, në havaskodj!” – apátfalvi szokáshagyományok

Közel 700 oldalnyi irodalom a faluról.

A könyvek 500 forint/db áron megvásárolhatóak a Faluházban.
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ADVENT ELSŐ HETE

Elérkezett december hónapja és vele az ad-
venti hetek. A szokásokhoz híven, idén is 
szombati napon tartotta az Önkormány-
zat és a Szent Mihály Plébániatemplom 
az első heti, közös adventi megemlékezést. 
December 2-án, délután 2 órakor, a Falu-
házban vette kezdetét a programsorozat az 
adventi vásárral és kézműves foglalkozás-
sal. Simon Mihályné Icukától, Kónya Ist-
ván és nejétől, valamint az Önkormányzat 
Mívesház Manufaktúrájától lehetett szebb-
nél szebb ajándékokat vásárolni a kará-
csonyfa alá. A kézműves foglalkozást a 
Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület tartotta. A hozzánk ellátogatók 
– idősebbek és fiatalabbak – készíthettek 
adventi koszorút és asztaldíszt a segítsé-
gükkel. A Faluház dolgozói meleg teával 

és zsíros kenyérrel várták az érdeklődőket. 
A székelykapunál folytatódott a program, 
ahol az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagjai – név 

szerint: Antal Kamilla, Fazekas Andrea, 
Molnár Regina, Olasz Nóra és Varga Ré-
ka – adtak elő egy kis műsort és gyújtot-
ták meg az adventi koszorún az első hetet 
szimbolizáló gyertyát. A programsorozat 
záró eseménye a 17 órakor kezdődő szent-
mise volt, melyet Jánosi Szabolcs plébános 
úr tartott meg.
Szeretném megköszönni a Bökény Népe 
Kulturális és Harcművészeti Egyesületnek, 
az Ifjúsági Klubnak és a Faluház dolgozói-
nak a segítségét, hiszen Önök nélkül, nél-
kületek nem valósulhatott volna meg ez a 
szombat délután.

Langó Csaba 
a Faluház közművelődési dolgozója
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NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 2017.
A hagyományokhoz híven, idén is egy igen 
színvonalas műsor keretében került meg-
rendezésre a Népzenei Találkozó, 2017. 
november 11-én, szombaton, mely a mai 
napig meghatározó része Apátfalva életé-
nek. A helyiek mellett térségi és határon 
túli csoportok is felléptek. A rendezvényen 
11 csoport mutatta be tudását mind hang-
szerileg, mind énektudásuk szerint. A Ke-
rekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
ebben az évben új vezetővel készült erre az 
alkalomra. A hosszú évek után, Tóth Ta-
más eddigi vezető helyét szeptembertől 
Tariné Tóth Hajnalka vette át.
Idén is több visszatérő fellépő érkezett erre az alkalomra, Apátfalvára: a helyi Kerekes 

Márton Népdalkör és Citerazenekar mel-
lett fellépett a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar Gyermekcsoportja is. 
Földeákról a Földeáki Pávakör és Citeraze-
nekar, Kiskundorozsmáról az Öreghegyi 
Bodza Citerazenekar, Makóról a Nefelejcs 
Népdalkör, Csanádpalotáról a Búzavirág 
Népdalkör és Citerazenekar, Hegyesi Nép-
dalkör Királyhegyesről, Misku Péter Szen-
tesről, Kiszomborról egy ifjú zenetehetség, 
Majoros Zoltán mutathatta be hangszeres 
tudását a közönségnek. A fellépők közt 
láthattuk és hallhattuk gyönyörű hangú 

testvérpárt, Guti Kírát és Guti Hannát. 
Énekükkel elvarázsolták a közönséget. 
Testvértelepülésünkről, Kisoroszról pedig 
a Gyöngykaláris Csoportot láthattuk ven-
dégül. A közel kétórás, színvonalas műsor 
után Apátfalva Község Önkormányzata 
egy finom vacsorával látta vendégül a fel-
lépő csoportokat.
Köszönjük az összes fellépőnek, Apátfal-
va Község Önkormányzatának, a Faluház 
dolgozóinak és mindenkinek a segítségét, 
hogy egy vidám és igazán nívós esemény-
nek lehettünk szem- és fültanúi!

Tariné Tóth Hajnalka csoporvezető
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APÁTFALVÁN IS JÁRT 
A MIKULÁS

December 6-án Apátfalvára is ellátogatott 
a Mikulás. Először a legkisebbek találkoz-
hattak a könyvtárban a Nagyszakállúval és 
vehették át az ajándékokat, majd a nagy-
teremben az ovisok és az alsó tagozatos 
iskolások. Őket meglepetés műsorral is 
megajándékoztuk.

A felső tagozatos gyerekek és az ifjúság tag-
jai sem maradtak ki az ajándékosztásból.
Az Önkormányzat Mikulása 370 apátfalvi 
gyermeket lepett meg ezen a napon.

Apátfalva Község Önkormányzata

Falukarácsony
Rendhagyó módon, a harmadik adventi hét szombatján, december 16-án kerül 
megrendezésre a Falukarácsony a Faluház nagytermében, 15 órai kezdettel.

A műsorban közreműködnek: Csapón Jánosné, Simon Mihályné, 
a Tini és Mini Tini Mazsorett Csoport Mátó Mátyásné vezetésével, 
a Borbély András Band Mátó Mátyás vezényletével, a Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar Tariné Tóth Hajnalka vezetésével, 
valamint az Apátfalvi Ifjúsági Klub.

A székelykapunál a Kardos István Felnőtt és Gyermek Néptánccsoport lép fel 16:30-tól. 
A csoport vezetője Csenteri Andrea. Szekeres Ferenc polgármester úr és 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna alpolgármester asszony gyújtja meg az adventi koszorún 
elhelyezett harmadik gyertyát.

A programsorozat zárásaként Jánosi Szabolcs plébános úr 17 órai kezdettel 
tartja meg a szentmisét.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály Plébániatemplom!
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ROMÁN NEMZETISÉGI 
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ

Az apátfalvi Román Nemzetisé-

gi Önkormányzat 2017. november 

18-án első alkalommal rendezte 

meg a Román Nemzetiségi Kultu-

rális Találkozót.

A rendezvény célja a román táncok bemu-
tatása mellett a testvértelepüléseinkkel va-
ló kapcsolat ápolása.

A rendezvényen felléptek:
Az apátfalvi Kardos István felnőtt és gyer-
mek tánccsoportja, Csenteri Andrea és 
Duma Árpád, a pécskai Pastratorii Tradi-
tiei Veterani néptánc, valamint a kisperegi 
Napraforgó tánccsoport.
A táncfellépések után az este vacsorával és 
zenés mulatsággal folytatódott.
Úgy gondoljuk, a rendezvény jól sikerült, 
a vendégek jól érezték magukat, reméljük, 
jövőre ismét meg tudjuk szervezni!

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki segítségünkre volt a szer-
vezésben és előkészületekben!

Füvesiné Varga Anikó 
elnökhelyettes
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A NAPSUGÁR BARÁTI KLUB 
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Klubunk 2015. március 24-én 

alakult. Azóta taglétszámunk el-

érte a 90 főt. Mondhatom, hogy 

igen jó csapat vagyunk, szere-

tünk kirándulni, szórakozni és 

ha szükséges, akkor a munkából 

is kivesszük a részünket.

Egy kis visszapillantás a 2017-re:

• Január 27-én farsangi összejövete-
lünk volt, ahol igen jól szórakoztunk és 
sokféle házi sütésű süteményt kóstolhat-
tunk meg.

• Február elején az apátfalvi Busójárás 
télűző rendezvényén résztvevőknek kö-
zel 1300  fánkot sütöttünk és teát főztünk.

• Február 24-én a már hagyománnyá 
vált felolvasó és zenés estet rendeztük 
meg.

• Március 20-án Dékányné Ildikó és 
Rigó Angéla tartott érdekes előadást a 
klub tagjai részére.

• Április 21-én tartottunk összejöve-
telt, ahol az erdélyi kirándulást és a má-
jus 1-i főzést beszéltük meg.

• Május 1-én a Napsugár Baráti Klub 
tagjai részére marhapörkölt készült. Ez 
az összejövetel jó hangulatban telt. Má-
jus 13-án a Vadasparkba és a Füvész-
kertbe látogattunk el Szegedre, utána az 
Aranyhal Étteremben ebédeltünk. Má-
jus 19-én csak az Erdélybe utazó klub-
társaimat hívtam megbeszélésre. Május 
28-án a gyermeknapon – azok a tagja-
ink, akik vállalták – két csoportban sü-
töttek palacsintát.

• Június 9-én egy meglepetés össze-
jövetelünk volt, ahol igen jól éreztük 
magunkat. Június 22-én Klubunk 53 

tagja elindult a várva várt kirándulásra 
Erdélybe. Négy napot töltöttünk együtt, 
gyönyörű tájakon jártunk. Azt gondo-
lom, hogy mindenkinek szép emlékként 
marad meg emlékezetében.

• Július 1-én Makóra látogattunk el 
53 fővel, ahol megnéztük a Régi nyár 
operett előadást. Majd ugyanebben a 
hónapban július 14-én szalonnasütésre 
került sor, ahol klubtagjaink vidám estét 
töltöttek együtt.

• Július 29-én a Gyulai Várfürdőbe és 
az Almássy kastélyba, a 100 éves cuk-
rászdába látogattunk el, szintén 53 fővel.

• Augusztus 18-án megismételtük a 
szalonnasütést, mivel az előző olyan jól 
sikerült. Mikor jöttünk haza Gyuláról 
többen kérték, hogy menjünk el még 
az idén Cserkeszőlőre, a fürdőbe. Így 
megszerveztem azt is, erre a kirándu-
lásra augusztus 27-én került sor. Mint 
látjátok, elég mozgalmas volt a nyár, tele 
programokkal.

• Szeptember 4-én a Herbalife táplál-
kozási előadását hallgattuk meg, ahol teát, 
csokikockát, turmixitalt kóstolhattunk.

• Szeptember 16-án a III. Gasztrofesz-
tivál megrendezésére került sor. Klub-
tagjaink közül többen kivették részüket 
a munkából. Ki sütéssel, vagy épp pör-
költfőzéssel, csigatészta készítéssel.

• Az október 7-én megrendezésre ke-
rülő Idősek Világnapjára is kaptak meg-
hívót a 65. életévüket még be nem töltött 
tagjaink.

• Ebben az évben újra lehetőség volt 
gyógycipő rendelésre, amit a Kabaha cég 
biztosított annak, aki élt a lehetőséggel.

• Mosógép, hűtőgépcsere program-
mal kapcsolatban tartott tájékoztatót 
Weszelyné Véghseő Henriett. A pályázat 
benyújtására a Polgármesteri Hivatal-
ban is volt lehetőség, Takács Barna nyúj-
tott segítséget.

• Több tagunk részt vett számítógépes 
oktatáson márciusban és áprilisban. Ok-
tóberben több tagunk részt vett a Bosz-
nia–Hercegovinai kiránduláson.

• December 2-án karácsonyi záró ösz-
szejövetelünket tartottuk meg.

A 2018. évi tervekről:

• Májusban Dubrovnikba szeretnénk 
elmenni az orchidea parkba, Bukovni-
cába az energiaparkba, a Szent Vid for-
ráshoz és a kápolnához. A kirándulást 
egynaposra tervezzük.

• Június 28–július 1. a Mátra és Bükk 
hegységbe szervezünk kirándulást. Pa-
rádvasváron lesz a szállásunk. A reggeli, 
a vacsora és a szállás: 7.000 Ft/fő/nap.

• Augusztus elején Budapestre kirán-
dulunk. A tervezett program: a Terror 
Háza és Dunai hajózás a Szentendrei-
szigetre. Ott megnéznénk a skanzeneket. 
Két fürdőzést is beterveztem. Egyiknél 
van A és B terv. Jó idő esetén Kiskun-
majsára – ez sokak kívánsága –, ha rossz 
idő lesz, akkor Mórahalomra utazunk.

• A tervből nem maradt ki a Cserke-
szőlői fürdőzés sem.

Ha lesz igény, akkor elmegyünk Kecelre 
a virágkiállításra is. Utoljára 2015-ben 
voltunk.

Kovács Józsefné 
a Napsugár Baráti  Klub vezetője
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EMLÉKEZÉS KERESZTÚRI JÓZSEFRE

Keresztúri Józsefre szeretnék em-

lékezni írásomban. Sajnos ő is el-

ment, lassan már én is úgy ér-

zem, igaz hogy a 24. órában 

járunk a hagyományok feljegyzése 

szempontjából. 

Józsi bácsi a szomszédunk volt. Tizenöt 
évvel ezelőtt, vasárnap délután, az utcán, 
a kispadon ülve kérdezgettem Pali bácsit 
(Sóki Pál) és Józsi bácsit, mit játszottak 
gyerekkorukban… Ekkor született meg a 
Pátfolvai Paraszt olimpia. 
A két szomszéd egymás szavába vágva so-
rolta el a régi fiús sportjátékokat. Szóba 
került a csúzli, a parittya, a teke, rongy-
labda, bige, cinglizés, az üveggolyók, a 
gombzúgatás. 
Kis idő után Józsi bácsi felpattant, bement 
az udvarba és egy hosszú kötéllel jött ki. 
Ekkor tanította meg nekünk az oldhatat-
lan csomó titkát. Néhány nap múlva átbal-
lagott hozzánk, kezében egy maga készí-
tette csúzli volt. Mennyire örültünk neki! 
Ő mutatta meg a használatát. 

A következő hét végén az idősek és fiata-
lok együtt terelgettük a kocsiráfot a járdán, 
hangos csörömpöléssel. Milyen fürgén fu-
tott akkor még Józsi bácsi is! Milyen bol-
dogok voltunk akkor! 
Következő nyáron megrendeztük az első 
Pátfolvai Parasztolimpiát. Köszönjük ezt 
Neki is! 
Az évek alatt értéktári adatgyűjtésre még 
sokszor átmentem hozzájuk. Vasárnapon-
ként mindig kinn ült a padon, a ház előtt. 
Mindenhez értett, kaskötés, asztalosmun-
ka, ácsmunka, citerakészítés, parkettázás. 
Ezermester volt, de igazán! Mindig szíve-
sen segített, örömmel fogadott bennünket.

Köszönjük Keresztúri Józsefnek, 
amit megtanulhattunk tőle!

Vargáné Nagyfalusi Ilona

MEGVÉDTE A CÍMÉT GABNAI GYŐZŐ
Sikeres címvédésen van túl az 

apátfalvi Gabnai Győző, aki az Or-

szágos Gyorsasági Roncsderbi 

I. géposztályában versenyez. A jö-

vő évi célja változatlan: megvéde-

ni a címet és háromszoros bajnok 

lenni.

Túl vannak az évzáráson az Országos 
Gyorsasági Roncsderbi versenyzői: nem-
rég a Korona Szálló dísztermében vehet-
ték át a kupákat a helyezettek. Az apátfalvi 
Gabnai Győző jól zárta az évet, ugyanis az 
I. géposztályban 52 pontos előnnyel zárta 
az idényt.
A versenyző legemlékezetesebb futama a 
hazai verseny volt, mivel idén győzött az 
apátfalvi pályán, mindhárom futamán leg-
alább félkörös előnnyel ért célba. A baj-
nokság második felében a homokos talajú 
pályák következtek: Ásotthalmon szakadó 
esőben győzött, Mórahalmon sem volt 
jobbak a körülmények, de második hely-
lyel tért haza, majd Kecskeméten is az első 
helyen intették le. A roncsderbi hangula-
ta még mindig remek: Győzőnek remek 
a háttércsapata, akikkel közös autókázást, 

főzést is szerveztek. Konkoly Sándort 
emelte ki, mint legfőbb segítőt: a bajnok 
neki köszönheti, hogy 24 futamból 23-at 
be tudott fejezni.
Győző már a jövőben is gondolkozik: az 
apátfalvi futamot augusztus körül sze-
retnék megszervezni, illetve tervek kö-
zött szerepel a pálya nyomvonalának 

módosítása. A bajnoki autón egy-két fino-
mítást szeretnének végezni, hogy tényle-
gesen meglegyen a 360 lóerő és a futómű-
vön is fognak módosítani.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján. 

Fotó: Andikafoto)
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GAZDAKÖRI 
TÉLI ESTÉK

A „Gazdaköri Téli Esték” első előadása
2017. december 12-én (kedd) 16 órakor lesz

az apátfalvi Faluházban (Templom u. 57.)

Az előadás témái:
–  Egységes kérelemhez kötődő támogatásokra vonatko-

zó kötelezettségek, aktualitások, szabályozási háttér és 
határidők

–  A zöldítési előírások ismertetése
–  A Kölcsönös megfeleltetés előírásai, Nitrát 

adatszolgáltatás
–  A Közös Agrárpolitika változásai

Előadók: Fehér Attila falugazdász, Czene Csilla falugazdász

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Langó Zsolt gazdakör elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. január 1-én 
(hétfő) esedékes zöldhulladék szállítást következő szom-
baton, 2018. január 6-án (szombat) végzi Társaságunk.

A hulladékszállítással kapcsolatosan felmerült probléma 
esetén Budai Zoltán szállítási és műszaki vezető szívesen 
áll az Önök rendelkezésére.
Elérhetőségei: telefon: 06-30/563-1511; 
email: budaiz@telepulestisztasag.hu

Megértésüket, és segítségüket köszönjük!

Békés, boldog karácsonyt és új esztendőt kívánunk Önnek, 
és a település valamennyi lakójának!

dr. Koltainé Farkas Gabriella 
ügyvezető igazgató

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván
az Apátfalvi Bíbic Egységes 

Óvoda-Bölcsőde minden kisgyermeke 
és dolgozója!

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének 
apátfalvi csoportja szeretettel meghívja az apátfalvi cso-
port tagjait a 2017. december 19-én 14 órakor az apátfalvi 
Faluházba ünnepi műsorral egybekötött évzáró beszámoló 
és ünnepi taggyűlésére. 

Napirendi pontok: 
1.) Jegyzőkönyvvezető megválasztása
2.) 2017. évi beszámoló ismertetése, elfogadása
3.) Egyebek

Az ünnepi műsorban fellépnek az apátfalvi Rákóczi utcai 
óvodások, valamint a Kerekes Márton népdalkör és citera-
zenekar ifjúsági csoportja.

Kérek mindenkit, részvételi szándékát jelezni szíveskedjen!

Tisztelettel: 
Jakabovics Mátyásné 

csoporttitkár 
0620 419-3880
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

apróhirdetések

Tisztelt Apátfalviak!
A hagyományos 

Gazdaköri Bált
2018. március 3-án tartjuk az apátfalvi Faluházban.

Bővebb információ: Langó Zsolt Apátfalva, Templom u. 104. Tel.: 20/237-6895
A zenéről és a jó hangulatról Csikota József és zenekara gondoskodik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Karácsonyi vásár
Szeretettel várok minden Kedves Vásárlót karácsonyi vásáromra, 

melyen 10–30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak! 
Kellemes Ünnepeket kívánok:

Simon Mihályné kereskedő – Apátfalva, Nagyköz u. 16. sz.

Ház eladó Apátfalva, Damjanich u. 19. 
Érdeklődni a 06 70-382-8522 tele-
fonszámon lehet.

Ház eladó! Apátfalva Kossuth u. 168.
Érdeklődni: 06-70/231-8296 
telefonszámon.

gyászjelentések

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Korom Mihályné 
(Galambosi Rozália)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek.

Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás

„Elcsitult a szív, mely értünk dobo-
gott, Pihen a kéz, mely értünk dol-
gozott. Számunka Te sosem leszel 
halott, élni fogsz, mint a csillagok.”

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, volt 
szomszédoknak, Dr. Sziebig Géza 
háziorvosnak, Oláh Andrásné Etu-
kának, Plébános úrnak, Kántor úr-
nak akik drága szerettünk 

Varga Istvánné (Búvár Erzsébet)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

LAKOSSÁGI 
HIBABEJELENTŐ VONAL

Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság 
minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterüle-
teinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevéte-
leiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefon-
számán. Közreműködésüket előre is köszönjük!
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MEGJELENT A BÍBIC KÖNYVSOROZAT 
LEGÚJABB KÖTETE

Néhai Szigeti György díszpolgá-

runk és Gombos András gyűjtése 

és munkája alapján született meg 

a legújabb és egyben a Bíbic könyv 

sorozat utolsó kötete, a „Havas 

Gergé, në havaskodj!” című, mely 

az apátfalvi szokáshagyományok-

kal ismertet meg vízkereszttől 

az adventi időszakik felölelve az 

egész évet.

A már kiadásban is megjelent nyolc Bíbic 
könyv megőrzi a legfontosabb emlékeket, 
és az apátfalvi önazonosság tudatának leg-
fontosabb alapjait a jelenkor lakosainak és 
a felnövekvő generációknak. A kötetekből 
a fiatalabbak megismerhetik nagyszüleik és 
déd-nagyszüleik életét és mindennapjaik 
meghatározó jellemzőit. Elmondhatjuk, 
hogy ezzel a kötettel együtt már három, – 
korábban még ki nem adott – könyvet je-
lentetett meg jelen önkormányzatunk. E 
mellett két korábbi Bíbic könyv újra nyom-
tatását is finanszírozta 500-500 példányban.

Mondhatni, hogy a legutolsó kötetet a Mi-
kulás hozta, mert a könyv átadójára de-
cember 6-án került sor.
Az ünnepélyes átadón Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna alpolgármester megnyitója 
után Móricz Ágnes a sorozat szerkesztője 
mondta el gondolatait a sorozattal kapcso-
latban, majd Vargáné Nagyfalusi Ilona já-
tékos formában ismertette meg a könyvet 
a jelen lévő általános iskolásokkal. Végül 
az iskolások verssel, a könyvből idézett 
adventi és karácsonyi visszaemlékezéssel, 
valamint apátfalvi gyűjtésű dallal szóra-
koztatták a jelenlévőket. A jó hangulatú 
átadót szeretet vendéglátás zárta.
Apátfalva Község Önkormányzata szeret-
né köszönetét kifejezni elsősorban a szer-
zőknek, valamint Dr. Felföldi Lászlónak a 
lektorálásért, Mészáros Ildikónak az anya-
nyelvi lektorálásért, Farkas Katalinnak a 
csodálatos borítóért, Karsai Ildikónak a 
borító-tervért és szakvéleményért, Dr. Bár-
kányi Ildikónak a szaktanácsadásért.

Külön elismerésünket és köszönetünket 
szeretnénk kifejezni Móricz Ágnes nyu-
galmazott művelődésszervezőnek a soro-
zat és jelen könyv szerkesztőjének a mun-
kájáért, valamint Vargáné Nagyfalusi Ilo-
nának, aki rendületlenül segítette korábbi 
és jelen Bíbic könyvünk megjelenését.

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
alpolgármester
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Szigeti György ‒ Gombos András 
 

,,HAVAS GERGÉ, NË HAVASKODJ!” 

 


