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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

Év vége, karácsony felé közeledve többet
gondolunk a magunk mögött hagyott hónapok történéseire, fontosabb eseményeire
és abban bízunk, hogy mindenki a békesség
és a szeretet felé fordul. Advent időszakában
nemcsak minden nappal közelebb kerülünk
karácsonyhoz, a Megváltó születéséhez, de
egyre többet gondolunk karácsony legfőbb
üzenetére, a szeretetre. Az Advent négy hete
arra szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk lélekben az ünnepre. Az Advent tehát
a karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony nemcsak egy ünnep, hanem egy érzés is. Ilyenkor, karácsony táján azonban a
valós emberi értékek nagyobb teret nyernek.
A szeretet, a megbocsátás és az összetartozás érzése megerősödik. Elfeledkezünk a
mindennapok nehézségeiről, időt szakítunk
arra, hogy minél meghittebb karácsonyunk
legyen. Szerencsések vagyunk, ha szerető

családban várhatjuk a karácsonyt, meleg
otthonban, étellel az asztalon. Nem feledhetjük azonban azokat az embertársainkat,
akik magányban vagy nélkülözve töltik a
karácsonyt. Értük kell többet tenni ezeken
a napokon. Apátfalva Község Önkormányzata is keményen dolgozik ezekben a hetekben azért, hogy az ünnepekre minden
rászoruló családhoz, idős lakosunkhoz eljussanak a lehetséges támogatások. Bízunk
abban, hogy lakosaink érzik és értik azt az
önkormányzati szándékot, mely mögött
az egyre szélesebb körben nyújtott támogatás és a lakosok életfeltételeinek javítása
áll. Szerencsére nem mindenki rászorult,
vagy hátrányos helyzetű, de mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor apróbb
ügyei, vagy nagyobb problémái megoldásában szükséges a segítség. Apátfalva Község
Önkormányzata igyekszik e feladatait minél

jobban ellátni, annak reményében, hogy az
apátfalvi lakosok élete könnyebb legyen.
Amikor e sorokat írtam, arra gondoltam,
hogy a Covid-járvány okozta bezártságunk,
a vírustól való félelmünk miként árnyékolta
be az életünket, és tette kiszámíthatatlanná
a jövőt, a mindennapjainkat. Valóban a bizonytalanságban felértékelődik a bizonyosság, az állandó változásban a változatlanság,
a rendetlenségben a rend utáni vágy. Mert
ezekből fakad a remény akkor, amikor úgy
érezzük, elveszítettük a régi, megszokott
életünket, és vissza szeretnénk kapni. Ebben rejlik az ünnepeink ereje és – a hit bizonyosságán túl – a karácsony megkérdőjelezhetetlensége is. Most értjük meg igazán azt,
hogy miért is ragaszkodtak a nagyszüleink
és dédszüleink ahhoz, hogy a legreménytelenebb helyzetben is világítson a karácsonyfa fénye.
Az idei ünnep mindannyiunk számára jelentsen valódi visszatérést az elveszettnek
hitt, családi körben eltöltött ünnephez! Jelentse azt, hogy az élet ilyenkor – és a szentestéhez közeledve egyre inkább – leegyszerűsödik. Gondolataink lecsendesülnek,
mozdulataink megszelídülnek.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket! Leljék meg örömüket szeretteikben
és embertársaikban, hogy a karácsonyt és
az új esztendőt új szívvel és újult erővel
kezdhessük!
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és
boldog új évet kívánok mindenkinek!
Szekeres Ferenc
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. november
9-én rendkívüli ülést tartott

Nagylak és Magyarcsanád települések részére is. A testület elfogadta az ingyenes
használatba adási megállapodás megkö A rendkívüli ülésen a szociális célú ter- tését Magyarcsanád és Nagylak községek
mészetben nyújtott tűzifa támogatásáról önkormányzatával.
szóló rendelet megalkotása és Apátfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testü-  Apátfalva Község Önkormányzata
letének 12/2014.(XI.11.) önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és hozrendelet hatályon kívül helyezéséről dön- zájárul a 2021. augusztus 23. és 2021. notött a testület.
vember 25. közötti időszakban baromfi
kiosztásához.
A képviselő-testület 2021. november
17-én ismét rendkívüli ülést tartott
 Apátfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzá Ezen az ülésen a képviselő-testület úgy járul a 2021. december hónapban sertésdöntött, hogy pályázatot kíván benyújtani ből készült csomag kiosztásához.
az 1252/2021.(V.10.) Kormány határozat
alapján a Lechner Tudásközpont Non-  A Közbeszerzési Törvény változása miprofit Kft. által kiírt „Az ötezer lakos alatti att a képviselő-testület elfogadta Apátfalva
települések településtervei elkészítésének tá- Község Önkormányzatának új Közbeszermogatása” című pályázati támogatásra.
zési Szabályzatát.
A képviselő-testület 2021. november
30-án tartotta soros ülését
 Elfogadásra került Apátfalva Község
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) Ör. III. módosító javaslata.
 Megalkotásra került Apátfalva Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és hatályát vesztette a
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet.
 Apátfalva Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu
program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése-2021” című,
MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázaton,
melynek keretében 1 db Renault Master
kisteherautó került beszerzésre. A pályázatban az önkormányzat vállalta, hogy
a beszerzett kisteherautó szükség esetén
térítésmentesen rendelkezésre fog állni

 A képviselő-testület a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat zárt ülés keretében tárgyalta.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
közmeghallgatással
egybekötött soros ülését
2021. december 21-én
(kedden) 16 órakor
az Apátfalvi Könyvtárban
tartja.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. november
SZÜLETÉS:
11.10.: Barát Csongor
Édesanyja: Rácz Fanni
Édesapja: Barát Szabolcs
Apátfalva, Kölcsey u. 1.
11.26.: Rozsos Dilen Zsolt
Édesanyja: Rácz Roxána Valentína
Édesapja: Rozsos Dávid
Apátfalva, Maros u. 82.

Kovács Mihályné (Fodor Mária)
Apátfalva, Széchenyi u. 26. élt 66 évet
Janovics Sándorné (Kovács Anikó)
Apátfalva, Tavasz u.11. élt 56 évet
Balogh-Vigh Katalin
Apátfalva, Maros u. 85. élt 66 évet
Sóki Andrásné (Csapó Katalin)
Apátfalva, Tavasz u. 5. élt 60 évet

11.29.: Vigh-Fazakas Róza
Édesanyja: Fazakas Ágota
Édesapja: Vigh Zoltán
Apátfalva, Aradi u. 13.

Perényi László Krisztián
Apátfalva, Árpád u. 20. élt 42 évet

HALÁLESET:

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Gulyás Jenőné (Völgyesi Mária)
Apátfalva, Kereszt u. 77. élt 98 évet

Házasságkötés
történt.

novemberben

nem
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Folytatódik a fásítási program
Apátfalván

Apátfalva Község Önkormányzata
2020-ban településfásítási programot
hirdetett, hogy 5 év alatt 1000 fát ültet
Apátfalván.
Apátfalva Község Önkormányzata idén sikerrel járt az Agrárminisztérium által kiírt
pályázaton és nyert 30 db gömb szivarfát.
Szeptember 10-én az iskolánál, az óvodákban, a játszótereken és a sportcsarnoknál
lettek elültetve a facsemeték.
Novemberben Kecskemétről hoztunk 170
darab szivarfa facsemetét, ebből a lakosság
150 darab díszfát igényelhetett. A lako- telepítette a fákat. A lakosainknak, akik telepítést. A települési fásítási program kesaink a közterületekre, az önkormányzat kérték az ültetéshez az önkormányzat se- retében 2020-ban kétszáz fát, virágos kőa szoborparkban, illetve a közterületekre gítségét, azoknak dolgozóink elvégezték a rist és tűzjuhart, idén pedig 200 db szivarfát hozattunk Apátfalvára.
A lakosság körében nagyon népszerű volt
a faosztás, ezért akinek idén már nem jutott, az a jövő évben igényeljen, hiszen
Apátfalva Község Önkormányzata minden évben tervezni fog őszi faültetési
programot.
Szekeres Ferenc
polgármester

Újévi hangverseny Apátfalván
Helyszín: Faluház

Meghívó

Időpont: 2022. január 22. szombat 15 óra
Program:
Köszöntő
Makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvós
zenekarának műsora – vezényel: Dr. Csikota József
Rendező: Apátfalva Község Önkormányzata
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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Mindenszentek napi megemlékezés
Az idei évben is a hagyományokhoz híven
november 1-jén a temetőben megemlékeztünk hősi halottainkról. Elhelyeztük
az emlékezés koszorúit és a mécseseket az
Aradi vértanúk emlékhelyén, az I. világháborús emlékműnél, a II. világháborús
emlékműnél, majd a magyar és szovjet
katonák, hősök sírjainál. Varga Szilárd,
Sztáncs Martin és Jani Martin szaxofonon,
Fejes Szilvia klarinéton, Szabó Jázmin fuvolán játszottak, színesítve az ünnepséget.
Felkészítő tanáruk Mátó Mátyás. Nándori
Gábor települési képviselő úr a II. világháborús emlékműnél mondott megemlékező
beszédet.
„A holtakra való emlékezés az élethez tartozik. Nem menekülhetünk el a szeretteink
halála okozta fájdalomtól, szomorúságtól,
bánattól, amelyben minden embernek része van az élete során. A fájdalom, a bánat
magányba zárja az embert. Oda kell figyelnünk egymásra; ki kell segítenünk a sírót
ebből a mélységből és az „Élet”-ben kell tar-

tani. Életben, melyben helye van a holtakra
való emlékezésnek” – mondta megemlékező beszédében Nándori Gábor települési
képviselő úr.
Az emlékhelyeken koszorúkat és mécseseket helyeztek el az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek képviselői. 15 órától a szabadtéri oltárnál szertartást tartott
az elhunytakért Jánosi Szabolcs plébános úr.

Apátfalva Község Önkormányzata és a
Szent Mihály plébánia nevében szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki a megemlékezésen megjelent és tiszteletét lerótta a
hősök előtt. Külön köszönet a közreműködő személyeknek és mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a megemlékezés megvalósításhoz.

Mézeskalácsot sütöttek az apátfalvi
faluházban

Varga-Jani Ildikó vezetésével harmadik alkalommal gyűltek
össze a mézeskalács szakkör szorgos asszonyai, hogy kiszaggassák, kisüssék és díszítsék a finom betlehemi csillag, hóember, halacska, valamint fenyőfa alakú mézeskalácsokat. A
sütés és díszítés nemcsak a végeredmény, de a közösségi kapcsolatok erősítése miatt is fontos. A vírushelyzet miatt elma-

gányosodott embereket akarja ismét összehozni a Nemzeti
Művelődési Intézet, ezért kezdeményezte az újabb közösségek létrehozását „a Szakkör” néven. Ennek része az apátfalvi
mézeskalács szakkör, melyben alkalmanként hatan-nyolcan is
részt vesznek.
A Nemzeti Művelődési Intézet segítségével és támogatásával
hatféle szakkört lehet indítani, a község úgy gondolta, hogy
a mézeskalács sütő szakkört indítja el, Varga-Jani Ildikó vezetésével – tudtuk meg az előzményeket Vargáné Nagyfalusi
Ilonától. A vállalkozó kedvű asszonyok nemcsak a szakkörvezetőre támaszkodhatnak, de a Nemzeti Művelődési Intézet
segítségére is.
A mézeskalács szakkört egy nyújtódeszkával, nyújtófákkal, kiszúró formákkal és kötényekkel segítette a Nemzeti Művelődési Intézet, az alapanyagokkal (margarinnal, tojással és egyebekkel) pedig Apátfalva Község Önkormányzata támogatja.
A szakkör tagjai 15 alkalommal, heti két órában gyűlnek össze
mézeskalácsot sütni.
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Polgármesteri Fórum
2021. november 4-én a CsongrádCsanád Megyei Önkormányzat szervezésében került sor a polgármesterek 3.
szakmai fórumára a megye településvezetőinek részvételével.
A találkozó fő témája a 2021 novemberétől megjelenő Területi Operatív Program Plusz (TOP Plusz) volt, ahol a polgármesterek első kézből értesülhettek
a programmal kapcsolatos legfrissebb
információkról.
A rendezvényt Gémes László, a Csongrád–
Csanád megyei közgyűlés elnöke nyitotta
meg, majd a Pénzügyminisztérium szakemberei mutatták be a programmal kapcsolatos tudnivalókat.
Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár,
Stefán László, Tabajdi Márton és Szabó
Csaba főosztályvezetők látogattak Szegedre, hogy a polgármesterekkel és a pályázati
szakemberekkel átbeszéljék a feladatokat,
bemutassák a programmal kapcsolatos
tudnivalókat.
Oláh Gábor a TOP Plusz kereteit, Stefán

László a program felhívásait, Tabajdi Márton a program újdonságait, Szabó Csaba a
korábbi TOP felhívások tapasztalatait, jó
gyakorlatait ismertette.
A fórum második részében Huber Krisztián az MVM Optimum Zrt. Smart City és
Energiaközösség Igazgatója az MVM Optimum Energiaközösségi Koncepciót, valamint Kékes-Szabó Kálmán a Csongrád
Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft ügyvezetője a TOP Plusz-1.2.1-21 élhető települések pályázati konstrukciót mutatta be.

Gémes László elnök a megyei TOP Plusz
tervezésének fő elemeit ismertette, továbbá azokat az előkészítő tevékenységeket,
amelyeket a Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzat átvállalt a megye településeitől a gyors és hatékony pályáztatás érdekében, továbbá azért, hogy ezek a tevékenységek ne a települések költségvetését
terheljék.
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, több mint 110-en hallgatták meg az
előadásokat.

Advent a Faluházban 2021.
A programok a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” Európai Uniós
pályázatból kerülnek finanszírozásra.
3. advent – december 11. szombat
15.00 Kézműves foglalkozás a faluházban, felnőtteknek és gyerekeknek!
Karácsonyi tárolók konzervdobozból, fenyőfadísz
Tobozdíszek, hűtőmágnes készítése. Csillámtetkó.
16.30 Harmadik gyertya meggyújtása és ünnepség a székelykapunál
Dózsa György Általános Iskola ünnepi műsora a templomban
17.00	Szentmise a templomban
4. advent – december 18. szombat
15.30 Falukarácsony
	Márton apó karácsonya színdarab a Hagyományőrző csoport előadásában,
vezetője: Horváth Csabáné
16.30	Negyedik gyertya meggyújtása és ünnepség a székelykapunál
	Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar karácsonyi énekei,
vezetője: Tariné Tóth Hajnalka
Papp Lőrinc – Szeretethimnusz
17.00 Szentmise a templomban
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VII. Közfoglalkoztatási
Kiállítás és Vásár

November 18-án nyílt meg a VII. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár a CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal Rákóczi
téri épületében. A megnyitó ünnepségen dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
hangsúlyozta, a kétnapos rendezvény célja, hogy Csongrád-Csanád megye járási
startmunka mintaprogramjaiban létrehozott értékeket a szélesebb közönség is
megismerhesse.
Mint mondta, a rendezvény lehetőséget
nyújt a közfoglalkoztatás sokszínűségének bemutatására, elősegíti a partneri
kapcsolatok kiszélesítését, a bevált gyakorlatok továbbadását, esélyt teremt az
együtt gondolkodásra, a tevékenységek
továbbfejlesztésére.
A megnyitón Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára elmondta, tevékeny
közösségek szorgalmas munkájának gyümölcsét láthatjuk most itt. Külön öröm
számomra, hogy bemutathatjuk azoknak
a programoknak az eredményét, amelyek
korábban sok bírálatot kaptak. A közfoglalkoztatási programok a helyi értékeken,
munkakultúrán alapulnak, miközben értékteremtő, értelmes foglalkoztatási lehetőséget tartalmaznak.

A helyettes államtitkár beszélt arról is,
hogy 2017 óta fokozatosan csökkent
Csongrád-Csanád megyében a közfoglalkoztatottak száma, jelenleg 2349-en
dolgoznak a mintaprogramokban. Megjegyezte, 10 év alatt 7 milliárdnál is több
forrás érkezett a programokra megyénkbe.
Kiemelte, a közfoglalkoztatási programok
eredményességét az is jelzi, hogy a megyéből eddig 16 önkormányzat kapott elismerést a Belügyminisztériumtól.
Apátfalva is kapott felkérést a kiállításon
való részvételre. A start mintaprogramjainkból a legszebben sikerült termékeinket összeválogatva igyekeztünk bemutatni.

Az állattartáson és a növénytermesztésen
túl, (amit molinón és szórólapon mutattunk be) az előállító üzemeink termékei
is bemutatásra kerültek. A Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron a Mívesház
Manufaktúra két dolgozója, Tari Andrea és Kovácsné Füredi Noémi rendezték
be a termékeinkből a pavilont, valamint
az érdeklődőknek válaszoltak a szakmai
kérdésekre.
A szakmai konferencián beszámolót tartott Szekeres Ferenc polgármester, Apátfalva Község Önkormányzat közfoglalkoztatási programjairól, eredményeiről és
jövőbeni céljairól.
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját. Hazánkban az emberek közel egyharmada
küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel.
Apátfalván a Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozói igyekeznek lakosaink,
időseink, betegeink, sérült és rászoruló
embertársaink mindennapi terheit kön�nyíteni, jólétüket előmozdítani. Különös
hangsúlyt kap ez a hivatás most, a koronavírus-járvány idején, amikor a szociális dolgozóink erőn felül, nap mint nap,
a frontvonalban állva segítik mindazokat, akik egészségi állapotuk, hátrányos
helyzetük, vagy családi gondjaik miatt
szükséget szenvednek. Az olykor életmentő, komoly krízishelyzeteket elhárító
azonnali segítség mellett válságmegoldó,
konfliktuskezelő stratégiákat is átadnak
a rászorulóknak, ezzel is segítve a min-

dennapi életben való boldogulásukat. A
Szociális Munka Napja kiváló alkalom
arra, hogy a szociális szféra minden dolgozójának az áldozatos munkájáért egész
településünk nevében hivatalosan is köszönetet mondjak. Természetesen ez nem
csupán a járvány időszakára vonatkozik,
ugyanúgy érvényes az elmúlt évek min-

den pillanatára, amit a betegek, a gyengék, az idősek megsegítésére fordítottak.
Önök nélkül egy jóval kilátástalanabb világban élnénk. Munkájukhoz további jó
egészséget kívánok!
Szekeres Ferenc
polgármester

33 illegális bevándorlót kellett csónakkal kimenteni Apátfalvánál
Az embercsempészek egy sziget közepén hagyták őket a Maroson. Szekeres
Ferenc polgármester szerint egyáltalán nem példa nélküli az eset, rendszeresen próbálják meg itt illegálisan
átlépni a határt.
A portálunkhoz eljutott információk
alapján november 13-14-én, Apátfalva mellett a Maros folyó közepén, egy
szigeten hagytak ott embercsempészek több tucat illegális bevándorlót,
akiket aztán a rendőrségnek és a katonaságnak kellett kimentenie onnan.
A település polgármestere elkísért
minket a helyszínre, miközben megtudtuk tőle, hogy az ilyen és ehhez
hasonló esetek egyáltalán nem példa
nélküliek. A folyó másik oldala már
Románia, ezért rendszeresen próbálnak itt átszökni az illegális bevándor-

lók Magyarországra. A két part között
több kisebb-nagyobb sziget is van,
közte olyan, amire az alacsony vízállás
miatt most is be tudtunk sétálni. A sötétben viszont ezek között nehéz különbséget tenni, így fordulhatott elő az,
hogy ezúttal olyan helyen tették ki a
migránsokat, amelyet minden oldalról
víz vesz körül még most is. Az illegá-

lis határátlépők így aztán nem tudták
tovább folytatni az útjukat az ártérben.
Szekeres Ferenc portálunknak beszámolt arról is, hogy a Maros partján
rendszeresen találnak gumicsónakot,
ruhákat, sőt, akár igazolványt is ott
hagynak az illegális bevándorlók.
Nagy Szabolcs
www.makohirado.hu
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Adventi hétvégék:

Első és Második gyertyagyújtás

Minden alkalmat egy-egy apátfalvi közösség közreműködésével rendez meg a
Faluház. Az első szombaton, november
27-én a Szent Mihály Templom kórusának tagjai segítettek a kézműves foglalkozásban, majd ők adták a műsort a község
koszorújánál. Közel 60 résztvevő látogatott el a programra, ahol először adventi
koszorút készítettünk, amit haza is lehetett
vinni. A családok kreatívan, ízlésesen állították össze saját díszüket. Készültek még
angyalkák és asztali apró díszek is. A felnőttek és gyerekek örömmel munkálkodtak együtt. Sokan örültek a csillámtetkó
lehetőségnek is. Uzsonnaként kalácsot és
teát kínáltunk. A faluban élő kézművesek
közül néhányan elhozták árusítani a karácsonyi portékáikat. A játszóház vezetője
Kakas Istvánné volt.
A koszorúnál a Szent Mihály templom
énekkara énekelt és osztották meg velünk

csa néni gyönyörű angyalokat, csillagokat,
karácsonyi gömböket horgol. Megcsodálhattuk csuhéból készült karácsonyfadíszeit,
betlehemeit is. Az adventi kézműves foglalkozáson lakásdíszt kötözgettünk, fonott
vesszőkoszorúra, angyalkás cserépdíszt színeztünk és gyertyát öntöttünk, mártottunk.
Utóbbinak volt legnagyobb sikere, sokaknak ez volt az első lehetőségük kipróbálni.
Erre az alkalomra az elmélyült alkotás volt
a jellemző. Nagy örömünkre felnőttek, és
apróságok is sokan ellátogattak hozzánk,
ünnepi gondolataikat. Az első gyertyát közösen készültünk, alkottunk. A picurkák
Sóki Mátyásné Nándori Gábor települési a hóemberekkel barátkoztak, fotózkodtak.
képviselő, a kórus vezetője gyújtotta meg. A helyi kézművesek ismét kipakoltak, mi
Advent második hétvégéjén Kakas Istvánné gyönyörködtünk a termékeikben. A játszócsodás horgolásaiból állt össze kiállítás. An- ház vezetője Simon Mihályné volt. Pogá-

csát és teát csemegéztünk Apátfalva Község
Önkormányzatának jóvoltából.
Közben az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagjai lázasan próbálták a jelenetet, amit a
szentmise előtt, fél 5-től a község adventi
koszorújánál adtak elő. Egy családi jelenetet láttunk, melyben angyalok is szerepet
kaptak. Öröm látni, hogy falunk ifjúsága
is összefog és közösen készülnek. Az „ifisek” vezetője Imre Krisztofer, Varga Bálint
és Kereszturi Barnabás gyújtották meg közösen a második gyertyát.
Köszönjük mindenki munkáját!

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2021. december

Ünnepi nyitva tartás:
december 27. hétfő
december 28. kedd
december 29. szerda
december 30. csütörtök
december 31. péntek

9-15 óráig
9-15 óráig
9-15 óráig
9-15 óráig
9-12 óráig

 Köszönjük Varga Zoltán fenyőág felajánlását az adventi koszorúhoz és a faluházi játszóházhoz. Kucsora István és felesége a faluház és sportcsarnok minden
dolgozójának kétheti Torda szelet csomagot ajándékozott. Köszönjük!
 2021. november 4-én Illés István tartott előadást az őstermelők részére kiírt
„Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése”
tárgyú pályázati felhívásról. Apátfalva a
kiemelten fejlesztendő turisztikai térséghez tartozik, érdemes igénybe venni az állami támogatást.
 2021. november 9-én a Mozgáskorlátozott csoport tartotta foglalkozását.
 2021. november 19-én Herczeg Sándor: Gyilkosság karácsonykor című könyv
bemutatója volt a könyvtárban. A hódmezővásárhelyi író már a harmadik könyvét
írta meg az 1800-1950-es években történt
bűnügyekről. A mostani könyvében apátfalvi, makói, nagylaki eset is van, melyet
tényszerűen ír le. Az anyag összeállításakor minden gyilkosságot alaposan kutat
a korabeli forrásokban, anyakönyvekben,
újságokban. A kiadvány a könyvtárból
kölcsönözhető.
 2021. november 23-29-ig a CsongrádCsanád Megyei Értéktár értékeit bemutató
kiállítás nyílt a Faluház előterében. A kiállítás egy része Szegedről érkezett hozzánk,
bemutatva a megyei értékeket, mint a szegedi papucs, Pick szalámi, makói hagyma.

A kiállítás másik részét az apátfalvi értéktár által javasolt értékek adták. Kilenc helyi értékünk került be a megyei értéktárba,
mint a Langó-kápolna; Apátfalvi fűrészelt,
rátétes deszkavéggel díszített házoromzatok; Archaikus népi imák; Bartók Béla
1906-os népdalgyűjtése Csongrád-Csanád
megye mai területén; Fehérhímzés Apátfalván; Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tevékenysége; Kelt bodag, a
cigányok kenyere; Apátfalvi festett bútor;
Bíbic-könyvek. Ezeket az értékeket állítottuk ki. Köszönjük Kakas Istvánné fehérhímzéses terítőit.
 2021. november 23-án a Bökény Népe
Egyesület tartotta foglalkozását.
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teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású
műsorait törvényi szabályozás keretében.
Európában szinte egyedülállóan gyűjteményei kutatás és oktatás céljából szabadon megtekinthetők úgynevezett NAVApontokon (csatlakozott oktatási intézmények, könyvtárak, muzeális és kulturális
intézmények).
A NAVA elkötelezett őrzője az audiovizuális kulturális örökségnek, ezért egyedi
különgyűjteményeket is kezel, tematikus
válogatásokat készít felhasználói kérésre
is.

 A könyvtár előterében kerültek fel a
falra Joó Zoltán makói fotós, természetba 2021. november 25-én elkészült a rát képei, melyeket nyáron Apátfalva közközség adventi koszorúja Simon Mihály- ségnek adományozott. A kiállítás a Letűnt
né vezetésével, Sókiné Kubinyi Éva, Ba- idő címet viseli.
jusz Andrásné Katika, Langó Imre, Pintér
Krisztiánné, Jakabovics Mátyásné, Sóki  Az Apátfalvi Faluház facebook oldalán
Erika, Székely Andrea segítségével.
napi szinten, folyamatosan értesülhetnek
az itt zajló eseményekről. Az oldalt meg November folyamán három alkalom- nyitva a „követem” gombra kattintva csatmal volt együtt a mézeskalácsos szakkör lakozhatnak hozzánk.
tagsága a Faluházban. A szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával  A faluházban megvásárolható helyindult. Célja, hogy közösség jöjjön létre, történeti kiadványok, melyeket karácsonyi
jól érezzék magukat a tagok. Eddig meg- ajándéknak ajánlunk:
tanulták a tészta begyúrását, a kisütést és Vargáné Antal Ilona: Kedves és fájó ema díszítést. Az önkormányzat dolgozói lékeim – 800 Ft
kaptak kóstolót belőle. Az alábbi interne- Az Apátfalvi Települési Értéktár elemei
tes címen megnézhetők a mézeskalács ké- – 800 Ft
szítéséről szóló videók. Ennek birtokában Szigeti György: Fejezetek Apátfalva
bárki bátran nekifoghat a mézesek sütésé- néprajzából – 1500 Ft
nek. https://aszakkor.hu/szakkorok/mes- Száz magyar falu – Apátfalva – 1000 Ft
tersegek/9 Várjuk egy-egy alkalomra is, Makó és Csanád vármegye régi képesaki csatlakozni szeretne a mézes sütéshez. lapokon – 3500 Ft
Bíbic könyvek 8 kötete – 500 Ft
 A Faluház is beregisztrált NAVA- Apa és fia Takáts Lajos és Takáts Endre
pontnak. A Nemzeti Audiovizuális Ar- – 250 Ft
chívum (NAVA) 2006 óta digitálisan rög- Az összefogás története – 2500 Ft
zíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé Apátfalva néprajzi vázlata – 400 Ft
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Bölcsődei hírek
A Családbarát Magyarország Központ különleges lehetőséget ajánlott intézményünk
figyelmébe. Családbarát ország elnevezésű projekt keretében a bölcsődébe járó kisgyermekeket is szeretnék csomagok osztásával támogatni. Csomagosztással kizárólag
a 290/2014 Korm. rendelet szerint kedvezményezett 109 járásban található mini bölcsődék és bölcsődék érintettek. A felajánlást
örömmel fogadtuk el. A csomagokat a bölcsődénk részére a Családbarát Magyarország szállította ki, 2021. november 18-án. A
csomagok tartalma 10 db pólót, 15 db lázmérőt, 5 db textilpelenkát és 5 db előkét tartalmaznak, amelyek vállra vehető zsákokban
kerültek becsomagolásra.
A felajánlást köszönjük a magam, a kollegáim és a szülők nevében is!
Borbélyné Varga Mariann
kisgyermeknevelő – gondozó

BÍBIC OVIS HÍREK
Répa Úr és az
energia
2021. október 29-én az EFOP 3.9.2-162017-00028 „Gyermekeink a jövő” Humán
Szolgáltatások Minőségének fejlesztése
Csongrád megyében című pályázat keretében egy bábelőadást tekinthettek meg
a gyermekek az Apátfalvi Bíbic Óvoda és
Bölcsőde mindhárom telephelyén. Az előadás játékosan ismertette meg a gyermekeket az energiatakarékosság fogalmával,
melyet a gyermekek nagyon élveztek. Bemutatták a gyermekeknek, hogyan takarékoskodhatunk az elektromos árammal, a
vízzel, a hővel, és miért fontos a szelektív
hulladékgyűjtés. Megláttatták a gyermekekkel a levegőszennyezés problémáját
is. Mivel nevelési programunkban fontos

szerepet kap a környezetvédelem, így ez az gusok is lenyűgözve kísértük figyelemmel.
előadás is segített a gyermekekben tudato- Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek
sítani ennek fontosságát. Igazán gyermek- a színvonalas előadásnak!
központú, interaktív előadás volt.
Bunyeváczné Bakai Ágota
A gyermekekkel együtt mi óvodapedagóóvodapedagógus
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Ruhabörzét tartott
az óvoda
2021. november 10-én az Apátfalvi Bíbic
Óvoda és Bölcsőde a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen ruhabörzét szervezett az
intézménybe járó gyermekek családjainak.
Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy
a szülők a nem használt gyermekruhákat, játékokat felajánlják az óvodáknak,
vagy megkérdeznek bennünket, tudunk-e
olyan családokat, akiknek szüksége lenne
ruhákra, játékokra. A Gyermekjóléti Szolgálat is támogat bennünket folyamatosan.
Szerencsére az utóbbi időben sok felajánlás
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érkezett, így úgy döntöttünk, ruhabörzét
tartunk, melynek nagy sikere volt a szülők
körében. Sokan eljöttek a Faluházba, játékokat, ruhákat vittek gyermekeiknek.
A használt gyermekruhákat, játékokat továbbra is gyűjtik az óvodák, melyek vagy
ruhabörze formájában, vagy a „Karácsonyi cipősdoboz” akciónkban kerülnek
kiosztásra.
Szeretnénk megköszönni minden szülőnek, apátfalvi lakosnak, akik támogatták az intézménybe járó gyermekeket
felajánlásaikkal!
Csenteri Andrea
intézményvezető-helyettes

Szülői felajánlások

2021. november 8-án Hodop Franciska
szülő – kinek gyermeke a Dózsa György
utcai óvodába jár – személyesen kereste
meg intézményünket ajándékával. A megkapott szaloncukor ajándékot gyermekeink mikuláscsomagjába raktuk.

Naszradiné Berczán Zsuzsanna szülő – kinek gyermeke a Rákóczi utcai óvodába
jár–személyesen kereste meg intézményünket ajándékával. A megkapott Damla
cukor ajándékot gyermekeink mikuláscsomagjába raktuk.

Adomány a Torda csapattól
Intézményünk minden dolgozója (40 fő) 2021. novemberében
újabb Torda csoki ajándékot kapott Takács Mártától és csapatától.
Hálás köszönetet mondok magam és az intézmény dolgozói nevében is Kucsora Istvánnak és párjának, Takács Mártának!
Luczó Anikó
intézményvezető

Galambosi Nóra szülő – kinek gyermeke a
Maros utcai óvodába jár – személyesen kereste meg intézményünket ajándékával. A
megkapott rostos gyümölcslé ajándékot
gyermekeink mikuláscsomagjába raktuk.
Mindenki örült az ajándéknak.
Hálásan köszönjük!
Luczó Anikó intézményvezető
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Nyugaton, keleten vörös az ég alja.
Régről nem kelepel kéményen a gólya.”

A 7-es, és a pályaválasztás előtt álló 8-os
diákjaink szorgalmasan látogatják a térségi középiskolákat. A befogadó intézAz Alföldi Agrárszakképzési Centrum mények színes bemutatókkal, prograGalamb József Mg-i Technikum és Szak- mokkal várják intézményünk diákjait,
képző Iskola fennállásának 140. tanévét ezzel is megkönnyítve az iskolaválasztást.
kezdte meg. Ebből az alkalomból úgy Köszönjük!
döntöttek, hogy 140 általános iskola udvarán helyeznek el egy-egy cseresznyefát. Joó Gabriella tanárnő ebben az évben is
A kezdeményezéssel megkeresték intéz- meghirdette a hagyományos floorball bajményünket is. November 19-én iskolánk nokságot. Mint ahogyan jónéhány éve,
udvarán elhelyezték az ajándéknak szánt most is nagy népszerűségnek örvend a
fát. Köszönjük, hogy gondoltak ránk, és verseny. A diákok mellett a tanárok is képreméljük, hogy a két intézmény továbbra viseltetik magukat a bajnokságon. A felis jó kapcsolatot fog ápolni!
készülés megkezdődött, már az edzőmérkőzések folynak. Minden tanuló és felnőtt
Iskolánk Diákönkormányzata által meg- nagyon komolyan veszi a versenyt, így
hirdetett halloweeni osztály díszítő ver- biztosan nagyon jó összecsapások lesznek.
seny eredménye:
November 26-án a 2. és a 6. osztály gyújAlsó tagozatban: 1. helyezett 4. osztály
totta meg az adventi koszorú első lángját.
2. helyezett:1. osztály
Egy nagyon szép dal közös eléneklése után,
3. helyezett: 2. osztály
a második osztályból Sóki Regina, a hato4. helyezett: 3. osztály
dik osztályból Baka Viktória gyújthatta
Felső tagozatban: 1. helyezett 5. osztály
meg a Béke lángját.
2. helyezett:7. osztály
3. helyezett: 6. és a 8. osztály
A jelenlegi járványügyi helyzethez intézAz osztályok édességeket, labdát és 2 sza- ményünknek is alkalmazkodnia kellett.
bad délutánt nyertek. Gratulálunk nekik!

Ennek értelmében:
Az intézményben tartózkodó tanulóknak,
pedagógusoknak, segítő munkatársaknak,
az intézmény egész területén kötelező a
maszkhasználat. Ez alól kivételt képeznek
a testnevelés órák és az étkezések.
Az intézmény területére csak érvényes oltási igazolvánnyal léphetnek be a látogatók, csak előre megbeszélt időpontban. Az
igazolványt az iskola bejáratánál kötelező
bemutatni.
Minden tanteremben, mosdóban, illetve
más helyiségben biztosított a kézfertőtlenítő használata.
Kérjük a szülőket, hogy a maszkokat tartsák tisztán, rendszeresen fertőtlenítsék!
Amennyiben bármilyen betegséget tapasztalnak gyermeküknél, ne engedjék iskolába! Ha kimutatott COVID-19 fertőzés
történt a tanulónál vagy a közvetlen környezetében, kérjük, hogy haladéktalanul
értesítsék intézményünket! Telefonszám:
06-62 520-045.
Köszönjük a Torda csapatnak, hogy egy
újabb felajánlást tettek intézményünk
dolgozóinak.
Simon Hajnalka

2021. december
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A megye értékeit mutatták be
Apátfalván

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat egy pályázat révén a megye hét járásában mutatta be a megyei értéktárat, melyek
a települések helyi értékeit vonultatták fel.
Apátfalván november 23- 29-ig volt látható
a Faluházban a kiállítás. Két üvegvitrinben
a megyei értékek, így a Pick szalámi, a makói hagyma, a Herz szalámi, a piros paprika, a tápéi gyékényszövés, Szent Györgyi
Albert munkássága, a csongrádi borvidék,
a hízott libából készült termékek. A harmadik tárlóban a megyei értéktárba be-

került kilenc apátfalvi érték: az apátfalvi
fehér hímzés, a Langó-kápolna, az archaikus népi imák, az apátfalvi deszkaoromzat,
Bartók Béla 1906-os apátfalvi népdalgyűjtése, a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tevékenysége, a kelt bodag, a
cigányok kenyere, az apátfalvi festett bútor
és a Bíbic-könyvek láthatók. Mégpedig a
szervező jóvoltából igencsak szembetűnő
helyen, a faluház aulájában.
A kiállítást Vargáné Nagyfalusi Ilona, az
Apátfalvi Értéktár Bizottság elnöke nyi-

totta meg, majd Tariné Tóth Hajnalka, a
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar vezetője játszott citerán, Szekeres Ferenc polgármester köszöntötte a megnyitó
résztvevőit és a helyi értékőrzés jelentőségéről osztotta meg gondolatait.
A vándorkiállítás célja, hogy szinte valamennyi településre eljussanak ezek az
értékek és a helyiek is megismerjék, milyen gazdag is Csongrád-Csanád megye
értéktára.
Korom András
www.makohirado.hu

Antal József kiváló növényorvos

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kiváló növényorvos
aranygyűrűvel tünette ki Antal Józsefet.
Több évtizedes szakmai tapasztalattal,
példamutató szakmai intelligenciával,
széleskörű szakmai tudással rendelke-

ző szakember. A mezőgazdaság az egész
eddigi életének meghatározó része lett.
Élethivatásként választotta a növényvédelmet és ebben az ágazatban képezte
magát olyan fokra, hogy a lakóhelyének
vonzáskörzetében meghatározó szakmai
személyiség lett.
Munkája során több termesztett növény
károsítóit ismerte meg és alkalmazta ellenük az aktuális növényvédelmi technológiáit. Elméleti felkészültségét a termelésben és szakigazgatásban hasznosította és ez a sikerének, gazdag szakmai
tapasztalatának egyik záloga.
A szántóföldi növényvédelem, illetve a
talajvédelem kiemelkedő szaktekintélye

méltó képviselője. Felkészült szakmai
műveltségével osztatlan elismerést vívott ki a mérnökök és a gazdák körében.
Ő sokak számára az a szakember, akihez
mindig érdemes segítségért, szakmai
tanácsért fordulni. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Csongrád Megyei Szervezetének megalakulásától aktív tagja. Részt vesz a kamara által szervezett bemutatókon és tanácskozásaikon. 5 éve színhelyet biztosít
a családi gazdaságában szántóföldi bemutató és tanácskozás lebonyolításához.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében további jó munkát, erőt és egészséget kívánunk!
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A szél nem udvariaskodik, ha kedve támad
végigsöpörni a Maros völgyén. Sem engedélyt, sem bocsánatot nem kér – csak vágtat a rónákon át. Felkapja, amit érdekesnek
talál, elejti a megunt fuvarokat, átrendezi
az útjába eső terepet, mint nekibuzdult,
mégis unatkozó gyermek a játékait tároló
polcokat.
Nem is értettük, hogyan fújhat ilyen
nekiveszekedetten, amikor a naptár már
novembert mutat. Ezt a vehemenciát tavaszokon tapasztaltuk eddig. A böjti szelektől. Csodálkoztunk, de nem tudtunk mit
tenni – az elemek játszadozásával szemben
csak a balga méltatlankodik. A megfontolt
ember védekezik. Napfényes, száraz időkben – ősz ide vagy oda – újra felkerültek
még a napszemüvegek is. Az építkezéshez
letárolt homokbuckáról a szél a legváratlanabb pillanatokban kapkodta fel marékszám a csillogó, dercés port. Ha úgy gondolta, kegyetlenül, alkalmi ostorként vágta
arcunkba a hegyek törmelékét. Szemünk,
szánk tele lett vele.
A festők a belső falakat kaparták-vakarták, ahol kellett, égették a régi olajos

festéket, hálózták és ragasztózták az új
felszínt. Az asztalos javítani vitte az ablakszárnyakat. Az üresen tátongó ablakréseket fóliával fedtük be, hogy valami
kis enyheséget tudjunk összehozni a felhordott anyag kötésének, száradásának
elősegítésére. A szél puskalövés-szerű
csattanásokkal, durranásokkal rángattacsapkodta ezeket az ideiglenes ablakokat.
Nem nyugodott, míg el nem hasította
vagy ki nem tépte helyéről az akkorra viharvert fóliaszárnyakat. Kezdhettük elölről a takargatást.
Kevés dolognak örültem úgy akkoriban, mint a megjavított ablakszárnyaknak.
Festés után, helyükre illesztve, bezárva,
mennyei komfortot adtak a ház belterének.
Az előtér aljzatbetonjának megöntése
komoly gond forrásává vált. A főlépcső felett nem tudtunk olyan lejtőt emelni, mely
elég lapos lett volna egy talicska anyag felgurításához. Ennyire hosszú palló a térképen sem volt található. Csináltunk hát két
ember-erős talicskát. A palló alján megfelelő hosszúságú hevedert akasztottunk a
talicska orrára, s ilyetén formán egyik em-

berünk húzta, a másik tolta a masszát, míg
a helyére nem vontatták azt.
Elegáns talán nem volt ez a megoldás,
de hatékony igen.
Az arénába vezető lejtő elég hosszú volt
ugyan ahhoz, hogy egyemberes talicskával dolgozzunk, de a legkisebb csapadéktól olyan csúszóssá vált a felszíne, mint
egy korcsolyapálya. Az ősz mélyülésével
elég volt ehhez egy erősebb hajnali harmat
vagy dér. Az, hogy innét is hevederen húzzuk fel a szállítmányt, szóba sem jöhetett.
Egyszerűen nem találtunk volna annyi
munkást, hogy heteken át kettesével szolgáljanak ki minden fuvart.
Valamikor, évtizedekkel ezelőtt, az épület központi fűtésére szenes kazánt használtak. Rettenetes mennyiségű vörös salakot depóztak le a szuterén gödrének
oldalában. Kicsit meg tudtuk érdesíteni
vele a csúszóssá vált rámpa felszínét. Ez
ideig-óráig megoldotta a problémát, néhány óra alatt azonban a talyigakerekek
és a cipőtalpak a dercét bedöngölték a felázott sárba. Újra megszórtuk hát a lejtőt,
ahányszor csak kellett. Egy hét alatt olyan
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szilárdságot vett fel a talaj, ami már „bírta
a gyűrődést”.
Később, idén nyár elején, amikor a lejáró betonozásához kellett szinteznünk,
nyesnünk a lejtő felszínét, durván megizzasztott bennünket a kiszikkadt, sárbólsalakból épült „hadiút”.
A délről, az utcafront felől az arénába vezető főlépcsőt még szeptemberben
megépítettük Kurai Lajossal. A keleti és
az északi gödöroldalból négy terasz-szintet alakítottunk ki, kiülésre alkalmasan, a
jövőbeni rendezvények nézőinek. A teraszok kellős közepén vannak a látogatólépcsők. Teraszonként három, összesen
tizenkét fok mindkét oldalon. A teraszok
és a lépcsők alapjának kialakításához már
nem jöhetett szóba a gépi munka. Ásóval,
lapáttal, néhol csákánnyal – de kizárólag
kézi erővel tudtuk ezt a munkafolyamatot
megoldani.
A sálba bugyolált, sapkába, csuklyába
bújt dolgozóinkat nagyjából a testméretük
és a ruházatuk alapján tudtam beazonosítani. Elkeseredett, szívós harcot folytattak
minden egyes méternyi haladásért. Ös�szeszorított foggal, ástak, lapátoltak, csákányoztak napestig. Nem morogtak, nem
méltatlankodtak. November utolsó dekádjára el is érték a kitűzött célt. Állt a nyers,
földből kivágott aréna. Mutatta a leendő
amfiteátrum formáját, már „csak” betonozni, falazni, burkolni kellett.
A hőmérő viszont, ahogyan az tőle el is
volt várható, komoly mélységekbe szállt. A
hajnali fagyok miatt már csak kötésgyorsítóval, vagy, ahogy a dolgozók nevezték:
fagyállóval lehetett betont, maltert keverni.
Nem egyszer megkérdezték tőlem –
még Iván is érdeklődött efelől – hogy miért siettetem az építést, miért nem hagyom
tavaszra azt, ami még hátravan.
Őszintén elmondtam mindenkinek
aggodalmaimat.
Nem tudhatjuk, hogy a járvány hová
alakul majd a télben, s milyen intézkedéseket hoznak a fertőzés terjedésének lassítására. (Akkor már valószínűsítették, hogy
újabb hulláma is lesz tavasszal.) Ennek
okán bizonytalan az is, meddig dolgozhatunk így, csoportban. Az építőanyag kérdése pedig külön fejezet. Ha a gyárak is
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leállnak, vagy jelentősen visszavesznek a
termelésükből, kétséges, hogy tudunk-e
majd anyagot vásárolni. S ha igen, men�nyiért? (Ez utóbbi félelmemet a tavasz
gyorsan leigazolta: pillanatok alatt egekbe
szökött az építőanyagok ára.) Továbbá azt
sem tudhatjuk, kit milyen egészségben talál majd a tavasz. (Beleértve Mártit, Ivánt
és magamat is.)
Ezért szeretném, ha együtt maradnánk,
s dolgoznánk, amíg csak lehet. Most még
van anyag, s van, aki a helyére építse.
Kijelöltük a teraszok alapvonalait. A
körülményekhez képest gyorsan ki is
lettek betonozva. Pedig itt is játszadoznunk kellett a talicskákkal, mire a két
középső szint árkaihoz cipeltük a mas�szát. Ekkorra megszoktuk már ezeket a
csekélységeket.
A sarki bástya azonban tényleg feladta a
leckét. Rettenetes mennyiségű föld maradt
benn, a fentről dolgozó árokásó hatósugarából kiesve. Csákány, ásó, lapát, talicska…
s amikor kész van az üreg, még egy nagy
hórukk: kiásni körben az alapot.
Dolgozóink vágják, mélyesztik a gödröket. A csákányok ütései nyomán döng
a föld, hasad a rög, a lapátosok hajításai
nyomán tompán puffannak a talicskák,
nyikkannak a kenetlen keréktengelyek.
Majd hosszan nyikorognak, amikor a kolléga elindul a rakománnyal ki, az udvar
szintjére. Minden lélegzetvételünkre száll
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a pára, mint lovaknak a télben. Aki a földet termeli ki, sűrűbb párákat fúj. Az éppen ráérő fuvaros forró teát hord körbe. El
kéne kerülni, hogy bárki is megfázzon.
Műszak zárásakor, amikor a szerszámok már megtisztítva, glédába rakva pihennek az udvaron, előkerül a forralt bor
is. Aki nem gépjárművel van, két kezébe
zárt poharából szürcsölgeti az éltető, átmelegítő nedűt.
Nincs az a gödör, aminek egyszer meg
ne találnánk a fenekét.
A bástya alapozásának szintjét is elértük egy szép napon.
Betonozunk ott is.
A teraszfalat már rakja Illés.
Peti bátyám a sarokbástya falát építi.
Attiláék a nagy járda alapozásának előkészítésén fáradoznak.
Nyakunkon a tél, minden nap aranyat
ér. A munkában is, a keresetben is. Embereink jókedvűen fuvarozzák a földet, a
betont, a szépre csiszolt téglát, a habarcsot.
Van még munka, nem esik ki a kereset.
Lesz bevétel, lesz Karácsony.
Lesz bizony. Még néhány hét, s kigyúlhatnak a fények ezen az új, önmagába zárt,
vírustól rettegő ünnepen…
folyt. köv.
Kucsora István
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Kedves Olvasó!
Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy mostmár két éve megoszthatom gondolataimat magukkal!
Köszönöm a biztató és hálás megnyilvánulásokat! Én nem vagyok képzett író, de ha
egy-egy gondolatom örömet okozott bárkinek is akkor megérte – „köszönöm”!
Az új egyházi év elkezdődött és elérkeztüni „Karácsony havához”. Az adventi időszak mindig elhozza a várakozás örömének lelkületét. Gondolkozzunk csak el egy
kicsit, mit is jelent számunkra az adventi
időszak, jól értelmezzük-e ezt vagy elragad bennünket a rohanó anyagias világ
sodrása.
Van-e igény bennünk arra, hogy advent az
legyen, aminek lennie kell!?
A mai világban úgy látom, hogy a hívő
ember is elbotlik. Rohan, hogy vásároljon,
gondokat vesz a vállára, hogy megfeleljen
az elvárásoknak. Kérdem én, milyen elvárásokat teszünk magunk elé: Sokszor mindenre gondolunk, csak a lelki készület nagyon a háttérbe szorul, vagy sajnos talán
nincs is jelen.
Gyermekkoromban vártuk a Jézuskát, de
az anyagi helyzetünk javulásával a Jézuskára való várakozásunk átértékelődött.
Adventi koszorút vásárolunk színes gyertyákkal, de elfeledjük, hogy itt két színnek
kell megjelennie – lila és a rózsaszín.
Hit – Remény – Öröm – Szeretet!
Az öröm színét a rózsaszín fejezi ki, hiszen örülünk annak, hogy közeledünk a
karácsonyhoz.
A hajnali misék hangulata, amelyet az Üdvözítőre való várakozás hangulata veszi
körül.
Tárjuk ki a szívünket ebben a csodálatos
időszakban.
„Keressetek és találtok … Aki keres, az talál”. (Lk. 11,9 – 10)
Szívünk mélyéségét nyissuk meg bizalommal és egyszerűséggel.
Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtalálni Istent, segítségre van szükségünk.
Amikor beletekintünk a naptárba, legyünk
őszinték magunkkal azt figyeljük, hogy

milyen névnapok lesznek ebben az adott
hónapban és milyen ünnepek. Emlékeztetjük magunkat, hogy ismerőseink közül kit kell megköszöntenünk. Sok néven
átsiklunk, pedig a nevek mögött szentek
rejtőzködnek.

Xavéri Szent Ferenc
aki egy jómódú családból származott és
Párizsban a világi célok hevítették, legfőbb
ambíciójának a tudós pályán való érvényesülést tekintette.

Szent Miklós püspök
Mennyire várjuk ezt az ünnepet különösen a gyerekek, várjuk az édességet és
a virgácsot, ki mit érdemel. Sajnos a mai
világban a Télapót várják a gyerekek, még
Lappföldről, el is hozzák repülővel, ki beszél itt a szentről, aki körüljárt és jót tett!?
A legtöbb ember annak örül, ha kap valamit, bármily csekélység is legyen az.
„A jó gazda odaadja a magot a földnek
és hónapok múlva bőségesen arat.
Adj szeretet az embereknek és majd
szeretetet aratsz.”

Lajolai Szent Ignác
felismerte az ifjú lelke mélyén rejlő termé- Erdélyben és a Felvidéken ebben a hószetfölötti kincset.
napban ünneplik a Szeplőtelen Fogantatás
szent ünnepét.
A történelem és az isteni terv Indiába és Ez egy olyan isteni titoknak az ünnepe,
Japánba irányította és az újkor legnagyobb amelyet emberi elme fel nem foghat, de a
misszionáriusa lett, aki az apostolok ideje hit erejével hisszük és valljuk.
óta talán a legtöbbet tett a kereszténység
terjesztése érdekében.
Minden emberben lakozik érték és Isten Szent Lucia
mindig küld irányukba olyanokat, akik Gyakran úgy szerepel a köztudatban, mint
ezt felfedezik legyen az szülő, tanár, em- a babonák és a varázslások hordozója, de
bertárs vagy ismeretlen. Ne álljunk ellen, a szentnek semmi köze nincs ehhez. Már a
hogy értékeinket Isten segítségével mások neve a latin lux szóból ered, amely világosszolgálatára gyarapítsuk és használjuk.
kodót, fényeskedőt jelent, és ő valójában
ilyen is volt.
„Engedd, hogy soha ne feledjem és gyakran Legyünk mi is a fény hordozói, hiszen
megköszönjem a segítséget, amelyet
a Teremtőtől hitet, reményt és szereteutamon kaptam láthatatlan kísérőimtől,
tet örököltünk, apáinktól a bátorságot és
akik azzá formáltak, ami ma vagyok.”
édesanyánktól az első imát. Örökségünket
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ne rejtsük véka alá, hanem fényként vi- Ádám és Éva
gyük az emberek közé.
Nem könnyű, de ne keverjük össze a fényt Az üdvözítő születésének előnapján ema csillogással!
lékezik meg az Egyház azokról, akiknek
bűnbeesése miatt kellett várnia az emberiHogyan lehetsz fény?
ségnek arra, hogy Isten egyszülött fia emberarcot öltsön és újra fölemelje az Úr az
„Próbáld meg kincseidet osztani. Hogyan? embert magához.
Dolgozzál és dalolj hozzá!
Adj és mosolyogj hozzá!
Ősszüleink elbuktak a Gonoszlélek csábíLégy udvarias, előzékeny, figyelmes,
tására. Szent karácsony vigiliájában illik
jókedvű, résztvevő és jóindulatú
ráeszmélnük arra, hogy amit az első Ádám
mindekivel szemben.”
elveszített számunkra, azt a második, az
Úr Jézus Krisztus hasonlíthatatlanul fölAz emberek ezeknek az ajándékoknak job- ségesebben visszaszerezte nekünk.
ban örülnek, mintha ridegen aranyat kapnának tőled.
Apró kis morzsák, de segítenek abban, Szent Karácsony Ünnepe
hogy apró lépésekkel valóban felkészülhessünk Karácsony szent ünnepére.
Az esztendő legboldogabb napja, a kisded
Jézus szeretet, békességet, örömöt és boldogságot hozott a földre.
Jónak lenni jó! Ugye milyen ismert kez- Gondoljunk azokra, akik egyedül ünnepdeményezés a köztelevízióban, de igye- lik ezt a napot, és ha tehetjük, forduljunk
kezzünk úgy élni, hogy minden napunk feléjük ki-ki a maga módján.
legyen karácsony!
Örömet szerezni másoknak az Üdvözítő
Nagyon jó dolog jót tenni csendben sok- nevében!
szor ismeretlenül, és még talán hálátlanság
a fizetség, de soha nem szabad feladni! Isten szeretete és gondoskodása is végtelen Szent István első vértanú ünnepe
és kimeríthetetlen, és Ő legyen a mi példánk a kudarc ne tegyen minket elkesere- Hamis vádak alapján ő volt az első, aki Jédetté, hanem adjon új lendületet!
zus Krisztus hitéért vértanúságot szenvedett, a városon kívül, a Damaszkuszi kapu
közelében megkövezték. Utolsó gondolaSzent Tamás apostol, aki Jézus mellett taiban is megkövezőiért imádkozott. Ott
élt és megtapasztalta a Mester közelségé- áll Saul, aki még akkor leghevesebben
nek örömét és bánatát. Sokszor mondjuk a üldözte a keresztényeket és ő lett a legnahitetlen Tamás, mert ő látni és tapasztalni gyobb hittérítő.
akart. Ilyen az ember, hiszen mi is ilyenek
vagyunk. Akkor hiszünk el dolgokat, ha A damaszkuszi kapu és út összefonódámegtapasztaljuk azokat, de Jézus megbo- sa: Szent János apostol – ott áll a kereszt
csájtott neki és nekünk is, hiszen megbo- alatt, ahol Jézus végrendeletét teszi: „As�csájtó szeretete végtelen.
szony, ime a te fiad... Fiú, íme a te Anyád.”
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Az esztendő nyugovóra tér, az idő Ura
előtt hajtsd meg fejed!
Az egész hónap legyen ünnep! A családok
éljék meg szeretetben!
„Aki családját boldoggá akarja tenni, annak tudnia kell, hogy az Isten terve és mi a
célja a családdal.”
(Boldog Adolph Kolping)
Ez a gondolat legyen mindenkivel a Szent
Család vasárnapján.
Tudom most megint egy kicsit kiszámíthatatlan, hogy hogyn alakulnak a
napjaink-heteink.
Figyeljünk egymásra!
Figyeljük az egyházi hirdetéseket, amelyek
talán sokszor nem várt okok miatt változni fognak.
Vegyünk részt az adventi gyertyagyújtások kis ünnepségein, hogy felgyulladjon
a gyertya fénye mind a falu, a templom
és a családok aadventi koszorúján, hogy
utána a karácsonyfák fényei ragyogjanak
otthonainkban.
Ember ne essél kétsége, erre nincs okod,
gondolj Jézus gyönyörű ígéretére:
„Én veletek vagyok mindennap a világ
végezetéig.”

Itt megjelenik egy-két gondolat.
Odatudok-e térdelni Isten elé és kimonda- Aprószentek ünnepe
ni: „Én Uram én Istenem!”
Azok a betleheni kisdedek, akik az Úr JéEl kell jutnunk azokhoz az embertásaink- zus Krisztusért elsőnek ontották ártatlan Kegyelemteljes
hoz, akik nem látnak, akik utat keresnek, vérüket. Harcra még képtelenek voltak ko- kívánok!
de szomjasak az igazságra.
ruk miatt, de győzelemre már képesek.

karácsonyi

ünnepeket

dr. Langó Julianna
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Két nívódíjat is elhoztak az apátfalvi
népzenészek

Negyvenéves fennállása alatt első alkalommal jutott be a Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntőjébe a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar,
valamint a Pátfalvi Trió, ahol mindkettő
nívódíjat érdemelt ki produkciójával.
Az idén negyven éves az 1981-ben alapított apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör
és Citerazenekar, mely a jubileumi évét
különleges eredménnyel ünnepelhette.
A népdalkör és a citerazenekar ugyanis
november 6-án részt vett a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny, a Csepeli Munkásotthonban Kárpát-medencei döntőjében,
ahol produkciójukkal kiérdemelték a neves szakemberekből álló zsűri nívódíját.
És szintén nívódíjat kapott a Pátfalvi Trió.
Ez egy felmenő rendszerű verseny, mely
még 2019 őszén kezdődött, akkor voltunk
az elődöntőjén, majd a pandémia helyzet
miatt a középdöntőt online produkciókkal rendezték meg, s innen is továbbjutottunk a nagy Kárpát-medencei döntőbe – mondta érdeklődésünkre Tariné Tóth
Hajnalka. Hozzátette, a zsűri az elő- és a
középdöntőbe vitt műsort várta. – A nagycsoportunk, azaz a tizennégy tagú Kerekes
Márton Népdalkör és Citerazenekar apát-

falvi népdalcsokrot adott elő, a Pátfalvi
Trió pedig dél-alföldi népdalokat – tette
hozzá a zenekar szakmaivezetője.
A döntőbe vitt műsorszámok egyébként
nem ismeretlenek az érdeklődő apátfalvi
közönség számára, hiszen a népdalkör és
citerazenekar, valamint a trió több helyi
rendezvényen is játszotta már ezeket.
A két apátfalvi népzenei formáció
egyébként rendkívül erős mezőnyben bi-

zonyított hiszen összesen ötvenhét fellépő
örvendeztette meg produkciójával a zsűrit
és persze közönséget.
A Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar negyven év alatt most jutott el
először a kárpát-medencei döntőbe, úgy
gondolom, ez mindenképpen óriásai nagy
dolognak számít a csoport (és Apátfalva
kulturális) életében. Ezért buzdítani fogom a többieket, hogy igenis induljunk el
a következő versenysorozaton is, hiszen
ez egy szakmai megmérettetés is egyben.
A népzenészekből álló zsűri tagjai olyan
tanácsokkal tudnak ellátni, melyek jobbá
teszi, emeli a produkció színvonalát – tette
hozzá Tariné Tóth Hajnalka, aki hozzátette, hogy köszönik az önkormányzat támogatását, hiszen az biztosította számukra a
buszt és fedezte az ebéd költségét is.
Emailben jeleztem a rendező Vass Lajos
Szövetségnek, hogy csoportunk az idén
ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját. Ezért s nívódíjak mellé kaptunk
egy gyönyörű szép díszoklevelet is – fűzte hozzá Tariné Tóth Hajnalka, a zenekar
szakmai vezetője.
Korom András
www.makohirado.hu
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Eseti pénzbeli támogatás Apátfalván
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus elsején fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára pénzbeli támogatást nyújt, a második alkalommal annak a gyermeknek
nyújt támogatást, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november
elsején fennáll, pénzbeli támogatást nyújt Magyarország Kormánya.
Apátfalván is egy évben kétszer van kifizetés, augusztusban és novemberben Magyarország Kormánya jóvoltából. 2021
novemberében 179 gyermek részesült pénzbeli támogatásban Apátfalván. Az alapösszegű támogatás összege 6000 Ft,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az emelt összegű támogatás 6500 Ft. Apátfalván novemberben 32 fő 6000 Ft-ot, 147 fő 6500 Ft-ot, így összesen 179 gyermek részesült támogatásban, 1.147.500 Ft, azaz
egymillió-nyolcvanezer forint összegben.
Szekeres Ferenc
polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívom a Mozgáskorlátozott csoportomat2021. december 14-én 14 órakor tartandó karácsonyi záró ünnepségünkre, a Faluházba!
Tisztelettel: Jakabovics Mátyásné
csoporttitkár és a vezetőség
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Békés Új évet kíván a Mozgáskorlátozott
csoport!

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
(Végh Imre)
A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051
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(Dr. Tóth Gábor)
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LAKOSSÁGI HIBAB EJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél hatékonyabb
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
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Megérkezett a több mint 2500 mázsa
szociális tűzifa Apátfalvára

Apátfalva pályázott a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásra, és nyert 325 erdei köbméter
keménylombos tűzifát, 6.191.250 forint
értékben. Megérkezett szociális célú tűzifa Apátfalvára, a Délalföldi Erdészeti Zrt.
telephelyeiről. A több mint 2500 (azaz
kettőezerötszáz) mázsányi tüzelőanyagból a rászoruló apátfalviaknak Apátfalva
Község Önkormányzata szociális célú tűzifát ad – a készlet erejéig. A szociális tüzelő juttatást azok kaphatják csak meg, akik
jövedelme családok esetében: fejenként és
havonta legfeljebb 57 ezer (azaz ötvenhétezer) forint, egyedülállóknál: havonta 85
ezer 500 (azaz nyolcvanötezer-ötszáz) forint. A kérelemhez csatolni kellett a jövedelemigazolást és/vagy a nyugdíjszelvényt.
A támogatáshoz kapcsolódó kérelem
nyomtatványa átvehető volt a polgármesteri hivatalban, illetve a Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelmeket
november 9. és november 29. között lehetett leadni. A kérelmek december 2-án

lettek elbírálva. A 272 igénylő közül 147
családos és 107 egyedülálló, azaz 254 apátfalvi rászoruló háztartásnak kerül kiosztásra szociális célú tűzifa. A darabolt tűzifa osztását december 13-án kezdi meg az
önkormányzat az apátfalvi tüzép telepen,
így mindenki megkaphatja még a karácsony előtt. A családosoknak 12 mázsa, az
egyedülállóknak pedig 6 mázsa keménylombos, darabolt tűzifa kerül kiosztásra.
Valamennyi érintettet írásbeli határozatban értesíti a polgármesteri hivatal, hogy

mikor veheti át a szociális tűzifát. A kiosztásra a családnevek abc szerinti sorrendjében kerül sor.
A szociális tüzelőanyag-program 2011ben indult. A támogatásra az ötezer lakosnál kisebb önkormányzatok pályázhattak,
mert ezeken a településeken jellemzően
több az idős ember, és a községek saját bevétele is kisebb az átlagosnál. – Köszönjük
Magyarország Kormányának!
Szekeres Ferenc
polgármester

Újabb támogatás a rászoruló, az idős
és szépkoró lakosainknak

lalkoztatottaknak, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek és
a szociálisan rászorulóknak. Gondoltunk
a 65 év feletti idős és szépkorú lakosainkra is, akik szintén kaptak a baromfiból. Az
önkormányzatnak fontos, hogy a rászoruló
családoknak segítsen, így a közeljövőben is
várhatóak még adományosztások.
Sajnos az önkormányzat látókörében nincs
minden hátrányos helyzetű lakosunk, ezért
kérjük, hogy jelezzék a Polgármesteri hivatal és az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ felé, ha úgy érzik, hogy ráNagyon jól működik Apátfalván az érték- 800 darab saját nevelésű csirkét tudtunk szorultak és eddig nem kaptak támogatást!
teremtő közmunka, mi sem bizonyítja szétosztani. Szociális alapon osztottunk a
Szekeres Ferenc
ezt jobban, mint az, hogy novemberben termelésben aktívan közreműködő közfogpolgármester

