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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Kedves Apátfalvi Lakosok!

Melegség tölti el szívünket karácsony kö-
zeledtével, egy-egy pillanatra megállunk 
a rohanó világban és számvetést készí-
tünk az elmúlt évről. Felidézzük a leg-
szebb pillanatokat és minden szépséget, 
jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy 
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező 
újév napjaira is. Az ünnep hangulatá-
ban a másik emberre figyelünk és arra 
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk sze-
retteinknek, azoknak, akik fontosak szá-
munkra. Ez a mi legemberibb értékünk. 

Nem drága ajándékok jelentik szerete-
tünket, hanem hogy önmagunkból mit 
adhatunk. Az az ember, aki nem csak 
saját magáért él, aki igazi harmóniát tud 
teremteni belső világában, saját lelkében 
és a maga környezetében, mindenekelőtt 
családjában, ami talán kisugározhat a 
barátok, munkatársak felé is. Ahol har-
mónia, béke, szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatokra épülő családot 
lehet teremteni, amely érzelmi lelki kö-
zösséget, élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon 
melegét valósággá, megélhetővé tenni, 

ami végig kíséri egész életünket és min-
dig megadja számunkra a megújulás le-
hetőségét. Kívánom mindenkinek, hogy 
a szeretet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket! Leljék meg örö-
müket szeretteikben és embertársaikban, 
hogy a karácsonyt és az új esztendőt új 
szívvel és újult erővel kezdhessük! Ál-
dott, békés szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánok mindenkinek!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának.
Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
Ô nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság földi halandóknak.
Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Míg e nap minekünk megmutatta Jézus mennyei irgalmát.
Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,
Ékes dicséretet mondanak Istennek,
Békesség örömét, örök üdvösséget a jó embereknek.
Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,
Született Krisztusnak vígan énekeljünk
És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hirdessünk.

Vigasságos, hangos, nagy örömünk
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

POLGÁRMESTERI 
FOGADÓNAP

Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is
szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.

Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében 
 – elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.

Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk 
a lehetséges megoldásokat!

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2022. november

SZÜLETÉS:
11.18.: Kovács Mira
Édesanyja: Kovács Mónika
Édesapja: Kovács Zoltán
Apátfalva, Templom utca 139.

11.18.: Vidéki Nóra
Édesanyja: Vásáreczki Bianka
Édesapja: Vidéki György
Apátfalva, Arany János utca 1.

11.20.: Veréb Rebeka
Édesanyja: Borbély Renáta
Édesapja: Veréb Áron
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 7. 

11.29.: Biró Bálint
Édesanyja: Korom Aranka
Édesapja: Biró Sándor
Apátfalva, Templom utca 103. 

11.30.: Osvald Dominika
Édesanyja: Szécsi Bettina
Édesapja: Osvald Krisztián
Apátfalva, Templom utca 111. 

HALÁLESET:
Patkós Edit
Apátfalva, Templom u. 41. élt: 55 évet

Gyenge Mihály
Apátfalva, Rákóczi u. 86. élt: 74 évet

Kardos Csaba
Apátfalva, Templom u. 94. élt: 40 évet

Zsíros László
Apátfalva, Kisköz 37. élt: 73 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Ille István Csanádpalota, Ibolya 
utca 6. és Kiss Erzsébet Csanád-
palota, Rezeda utca 7.

Apátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2022. november 
24-én tartotta soros ülését.

Megtárgyalta és elfogadta Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata 2022. évi költségveté-
séről szóló 1/2022.(II.15.) Ör. III. módo-
sítását.

 � Megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzati lakások, garázsok bérleti díjának 
megállapítását.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretén 
belül tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött 

soros ülését

2022. december 22-én 
(csütörtökön) 14 órakor
az Apátfalvi Könyvtárban tartja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Megérkezett a szociális tűzifa 
első fele Apátfalvára

Apátfalva pályázott a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásra, és nyert 459 erdei köbmé-
ter tűzifát, 5.829.300 forint értékben. A 
megnövekedett igény miatt a Délalföldi 
Erdészeti Zrt. két részletben tudja biz-
tosítani a tűzifát. A tűzifa első fele – 230 
erdei köbméter, több mint 1900 mázsa 
megérkezett Apátfalvára, a Délalföldi Er-
dészeti Zrt. telephelyeiről. A több mint 
1900 mázsányi tüzelőanyagból a rászoru-
ló apátfalviaknak Apátfalva Község Ön-
kormányzata szociális célú tűzifát ad – a 
készlet erejéig. A szociális tüzelő juttatást 
azok kaphatják csak meg, akik jövedelme 
családok esetében: fejenként és havonta 
legfeljebb 85   ezer forint, egyedülállók-
nál: havonta 100 ezer forint. A kérelem-
hez csatolni kellett a jövedelemigazolást 
és/vagy a nyugdíjszelvényt. A támogatás-

hoz kapcsolódó kérelem nyomtatványa 
átvehető volt a polgármesteri hivatalban, 
illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálatnál. A kérelmeket november 7. 
és november 30. között lehetett leadni. 
A kérelmek december 7-én lettek elbí-
rálva. A 285 igénylő közül 155 családos 
és 111 egyedülálló, azaz 266 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 kará-
csony előtt. A családosoknak 9 mázsa, az 
egyedülállóknak pedig 4 mázsa darabolt 
tűzifa kerül kiosztásra. Valamennyi érin-
tettet írásbeli határozatban értesíti a pol-
gármesteri hivatal, hogy mikor veheti át 
a szociális tűzifát. A kiosztásra a család-
nevek abc szerinti sorrendjében kerül sor.

A Délalföldi Erdészeti Zrt. a tűzifa máso-
dik felét január hónapban tudja biztosíta-
ni. A második osztáshoz külön igénylés 
nem kell, az első osztásból kapott mennyi-
séget fogják kapni januárban is.

Így a szociális tüzelőanyag családosok-
nak 18 mázsa, egyedülállóknak 8 má-
zsa lesz.

A szociális tüzelőanyag-program 2011-
ben indult. A támogatásra az ötezer lakos-
nál kisebb önkormányzatok pályázhattak, 
mert ezeken a településeken jellemzően 
több az idős ember, és a községek saját be-
vétele is kisebb az átlagosnál. – Köszönjük 
Magyarország Kormányának!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Eseti pénzbeli támogatás 
Apátfalván

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény alapján 
a gyámhatóság annak a gyermeknek, 
akinek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága tárgy-
év augusztus elsején fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjára pénzbeli támoga-
tást nyújt, a második alkalommal an-
nak a gyermeknek nyújt támogatást, 
akinek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága tárgy-
év november elsején fennáll, pénzbeli 
támogatást nyújt Magyarország Kor-
mánya.
Apátfalván is egy évben kétszer van ki-
fizetés, augusztusban és novemberben 
Magyarország Kormánya jóvoltából. 
2022 novemberében 157 gyermek ré-
szesült pénzbeli támogatásban Apátfal-
ván. Az alapösszegű támogatás összege 

6.000 Ft, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részé-
re az emelt összegű támogatás 6.500 Ft. 
Apátfalván novemberben 36 fő 6000 Ft-
ot, 121 fő 6500 Ft-ot, így összesen: 
1.002.500  Ft, azaz egymillió-kettőezer-
ötszáz forint került kifizetésre.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Újra melegételosztás

November 19-én szombaton Apátfal-
va Község Önkormányzata, a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ és az apátfalvi 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat új-
ra ingyenes melegételosztást szerve-
zett két helyszínen, a Faluházban és az 

ÖNO- ban. A menü birkapörkölt volt főtt 
burgonyával. A birkákat Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata a közfoglalkoztatási 
start mintaprogramban nevelte. A birkák 
vágását és konyhakészre darabolását a he-
lyi vágóhíd a Maroshús 99’ Kft. végezte 
el. A szakácsok Tóth Tamás, Kisalbert Ti-
bor, Károlyi József, Károlyi János és Bi-
hacsy László voltak. Az ÖNO dolgozói, a 
konyha szakácsai, a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai és önkéntesek ösz-
szefogásával több mint 350 adag ebédet 
osztottunk ki a szociális étkeztetésben ré-
szesülőknek és azoknak, akik igényt tar-
tottak rá. Nagyon köszönöm mindenki-
nek ezt a példás összefogást!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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800 darab fa Makó és környékére
A 10 Millió Fa civil környezetvédő szerve-
zet központi munkájának köszönhetően 
hozhattuk azt a 800 (egyelőre) pici facse-
metét, amik – ha mindent ügyesen csiná-
lunk és életben tartjuk őket – egy idő után 
nagy és életerős fákként fognak nekünk 
segíteni életben maradni.

Nagy köszönet Apátfalvának, akik em-
berekkel, vadvédelmi hálókkal, teljes ké-
szenlétben fogadták az ültetésre váró cse-
metéket!

Hajrá Magyarcsanád! Köszönöm, hogy 
helyet adtatok a várakoztatásuknak… Bí-
zunk bennetek, hogy mielőbb helyükre ül-
tetitek és vigyáztok rájuk! Csak szóljatok, 
és jövünk segíteni, ha kell!

Árgyelán Diána

Önkormányzati csirkeosztás
Nagyon jól működik Apátfalván az értékteremtő közmunka, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az, hogy novemberben közel 800 darab saját ne-
velésű csirkét tudtunk szétosztani. A termelésben aktívan közreműködő 
közfoglalkoztatottakon kívül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülők is kaptak a csirkékből, de természetesen szociális alapon 
is osztottunk. 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.
Decemberben sertésállományunk egy részét is levágjuk, és az elmúlt évek-
hez hasonlóan a feldolgozás után darált húsból, kolbászból, hurkából, 
kb.  800 darab ajándékcsomagot készíttetünk, melyet aztán a 65 év feletti 
idős- és szépkorú lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvé-
delmi támogatásban részesülőknek, valamint a hátrányos helyzetű csalá-
doknak osztunk ki karácsonyra.
Sajnos az önkormányzat látókörében nincs minden hátrányos helyzetű 
lakosunk, ezért kérjük, hogy jelezzék az Apátfalvi Szociális Alapszolgál-
tatási Központ felé, ha úgy érzik, hogy rászorultak és eddig nem kaptak 
támogatást!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Szociális munka világnapja

A közösség, a társadalom megbecsülésé-
nek jeleként ünneplik világszerte novem-

ber 12-én a Szociális Munka Napját. Ha-
zánkban az emberek közel egyharmada 
küszködik olyan problémával, ami szociá-
lis kezelést, gondozást igényel.
Apátfalván a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ és a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat dolgozói igyekeznek lakosaink, 
időseink, betegeink, sérült és rászoru-
ló embertársaink mindennapi terheit 
könnyíteni, jólétüket előmozdítani. Az 
olykor életmentő, komoly krízishelyze-
teket elhárító azonnali segítség mellett 
válságmegoldó, konfliktuskezelő straté-
giákat is átadnak a rászorulóknak, ezzel 

is segítve a mindennapi életben való bol-
dogulásukat.
A Szociális Munka Napja kiváló alkalom 
arra, hogy a szociális szféra minden dol-
gozójának az áldozatos munkájáért egész 
településünk nevében hivatalosan is kö-
szönetet mondjak, amit a betegek, a gyen-
gék, az idősek megsegítésére fordítottak. 
Önök nélkül egy jóval kilátástalanabb vi-
lágban élnénk. Munkájukhoz további jó 
egészséget kívánok!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Újabb sikeres pályázat belterületi utak 
fejlesztésére

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy Apátfalva Községi Önkormányzat a 
„Belterületi közutak fejlesztése” című, TOP_
PLUSZ-1.2.3.-21-CS1 azonosítószámmal 
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban 
részesült. A megnyert 130 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásból kíván-
juk felújítani a Szellő, a Táncsics, a Kölcsey 

(a vasút és a 43 közötti szakasz) a Szegfű, 
a Rózsa, a Kereszt utcai közök, és a Kis-
köz (töltés és Maros utca között) utcákat. 
Minden utca új szilárd aszfalt burkolatot 
fog kapni.
A Magyar Falu Program keretében 2022-
ben, 45 millió Ft támogatásban részesül-
tünk útépítésre és felújításra, ebből a Toldi, 

a Petőfi és az Ady Endre utcák fognak új 
szilárd aszfalt burkolatot kapni. A munkák 
2023-ban kerülnek megvalósításra.
Köszönjük a támogatást Magyarország 
Kormányának!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Ünnep Kisoroszon

November 11-én testvértelepülésünkre, a 
vajdasági Kisoroszba kaptunk meghívást.
A kisorosziak életében különleges szerepet 
tölt be Szent Márton napja, ugyanis ezen a 
napon ünneplik falujuk újratelepítésének 
225., valamint templomuk felszentelésé-
nek 89. évfordulóját. Az idei emléknap 
különlegességét az adta, hogy dr. Német 
László, a Belgrádi Főegyházmegye újon-
nan kinevezett érseke tartotta a szentmisét.
Kisoroszt Oroszi néven már az 1300-as 
évek elején említik pápai tizedjegyzékek-
ben, majd a török dúlás idejében elnép-
telenedett falut 1797-ben, pontosan 225 
évvel ezelőtt telepítették újra dél-alföldi, 
tehát szegedi, apátfalvi, makói, kiskundo-
rozsmai katolikus lakosokkal.
Ebből a neves alkalomból kaptunk meghí-
vást Kisoroszba. Apátfalva Község Önkor-
mányzatát Szekeres Ferenc polgármester 

és Kiszely Jánosné alpolgármester asszony 
képviselte.
Apátfalvával Kisorosz az újratelepítés 
200. évfordulója alkalmából kötött test-
vértelepülési szerződést. Kabók Imre, a 

pasztorális tanács elnöke ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy számukra fontos ez a 
kapcsolattartás, mert ezáltal is meg tudják 
őrizni magyarságukat.
A gyermekek lámpásokkal vonultak be a 
Szent Péter és Pál templomba, valamint 
megismerkedhettek ők is és mi is Szent 
Márton püspök életével és a hozzá köthető 
legendákkal.
Szent Márton kapcsán dr. Német László 
érsek a szolidaritás elvének gyakorlását is 
hangsúlyozta.
– Az ajándékainkat kihasználva olyan éle-
tet szervezzünk, hogy a legjobbtól, a leg-
gazdagabbtól, a legegészségesebbtől kezd-
ve a legszegényebbig, a legbetegebbig, a 
leggyöngébbig, mindenki jól érezze magát. 
Megosztani, ami van. Senki sem kéri azt, 
hogy adjunk oda mindent, de adjunk any-
nyit, hogy nekünk maradjon elég, és a má-
siknak is legyen segítség.

Tehát osztozni, közösség javára dolgozni 
és építeni a közösséget – zárta gondolatait 
az atya.
A szentmise végén az érsek megáldotta 
az ünnepi lobogót, ami mindig a temp-
lomban áll, és áldást adott mindazokra a 
hívekre, akik a jövőben is köréje gyüle-
keznek. Közös vacsorával fejeződött be az 
ünnepség.
Köszönjük a meghívást vendéglátóinknak!

Kiszely Jánosné 
alpolgármester
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Vesszőkoszorúval hangolnak 
az ünnepekre

Apátfalva híressége egy aranykezű, idős 
mester. Vígh Antal és neje, Margitka túl a 
nyolcvanon is rendkívül aktív tagjai a fa-
luközösségnek. A napokban készültek el a 
település adventi koszorújának alapjával, 
amit hagyományos módon, fűzfavessző-
ből fontak.
„A kerek vasvázra tekert szalmaváz már 
megvolt, erre fontuk a vesszőt. A hajlékony 
alapanyagot a Szilvásban szedtük. Simon 
Mihályné segített a munkában, közösen 
fontuk körbe a formát, egyébként ő ajánlot-
ta fel azt a bokrot, amiről vágtuk a vessző-
ket” – fogalmazott Vígh Margit.
A tetszetős adventi koszorú a hagyomá-
nyoknak megfelelően a templomteret dí-
szíti, a székelykapu előtt fogják felállítani 
az apátfalviak. Az idős házaspár és segí-
tőjük nagyjából öt óra alatt végzett a falu 
adventi koszorújának alapjával. Tóni bácsi 
az adventi koszorú mellett más, praktikus 
alkotásokkal is megörvendezteti a falube-
lieket. A tárgyakhoz szükséges vesszőket 
több helyről gyűjtötte, egy részét vásárolta, 
a többit titkos lelőhelyekről vágta idén is 
az idős mester.
„Ismerek az út szélén kiváló bokrokat, van-
nak, akik segítenek ebben is. A vesszőkért 
cserébe egy-egy kisebb kast szoktam adni 
nekik ajándékba. Idén is Tiszaalpáron vá-

sároltam a megfelelő alapanyagot, 2500 
forint volt kilója a fehér, pucolt vesszőnek” 
– vette át a szót Tóni bácsi.
Az idős házaspár nyári konyhájában ilyen-
kor nagy a jövés-menés, egymásnak ad-
ják a kilincset a vidéken élők. A bácsinak 
ilyenkor többen hoznak nagy méretű üve-
geket, Vígh Antal a fehér fűzfavesszőt köti 
az öt- és a tízliteres pálinkás alkalmatos-

ságok oldalára, fenekére. „Most hosszú-
kat kötök, tűzifának. Ezek a garabolyhoz 
hasonlók. Mindég dolgozgatok, a Mama 
is egyre ügyesebben készíti a kosarakat. Az 
üvegekbe amúgy leggyakrabban jóféle, helyi 
birsalma pálinka kerül, ezt szeretjük mi itt, 
Apátfalván” – mesélte mosolyogva a bácsi.

sokszinuvidek.24.hu
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Teljes sebességgel működik 
a sportcsarnok

Az egyre emelkedő energiaköltségek miatt 
országosan már nagyon sok sportcsarnok 
bezárt. Az Apátfalvi Sportcsarnok viszont 
teljes sebességgel működik, mert a be-
ruházásnál nagyon fontos szempont volt, 
hogy a sportcsarnok alacsony fenntartású 
legyen. Az épület elektromosáram-ellá-
tását 204 db 50 kW-os napelemes kiserő-
mű biztosítja. Többéves használat után 
elmondható, hogy a sportcsarnok fenn-
tartása nem okoz gondot az önkormány-

zatnak, köszönhető a jó terveknek és a jó 
kivitelezésnek.
A csarnokban a hétköznapokon az álta-
lános iskolások testnevelés óráit tartják, 
ezt követően az utánpótlás, illetve felnőtt 
labdarúgók használják. A Sportcsarnok 
a Makói Kézilabda Club által szervezett 
eseményeknek is rendszeresen helyszínt 
biztosít. A sportcsarnokban a konditerem 
hétfőtől-szombatig, a Spinning edzések 
kedden és pénteken vannak, január 15-

től vasárnaponként alakformáló Aerobik 
edzések is lesznek.
A Sportcsarnokot az amatőr labdarúgók 
és kézilabdások is igénybe veszik, Makó, 
Szeged, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, 
Szarvas, Újkígyós, Gyula, Gyomaendrőd, 
Kiskunhalas, Tiszaföldvár, Algyő, Kecske-
mét, Tiszasziget, Szentes, Lajosmizse tele-
pülésekről és szinte naponta bővül újabb 
településekkel az igénylők száma. Felso-
rolni is nehéz, hogy az elmúlt hónapokban 
mennyi sporteseménynek adott otthont a 
sportcsarnokunk.
Az ország számos területéről érkeznek 
sportolók, ezért Apátfalvát nagyon sokan 
megismerik és a jóhírünket viszik a sport-
csarnokunk által.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Advent Apátfalván
Az első Adventen november 26-án, 
14  órakor nyílt kiállítás Váriné Vígh Er-
zsi, Nagy Zoltán és Gaudi Márton fest-
ményeiből. A megnyitó után egy hétig 
még megtekinthetőek voltak a képek. A 
megnyitón Csomor Nóra énekelt, Papp 
Lőrinc szavalt. A kiállítás megnyitó után 
kézműves foglalkozást szerveztünk. Akik 

eljöttek, készíthettek adventi koszorút, 
tobozból manót, fenyőt ágakból, vattako-
rongból angyalkát, a gyerekek kaptak csil-
lámtetkót. Az érdeklődés igen nagy volt, 
megtelt a könyvtár vendégekkel. Együtt 
alkottak a gyerekek, szülők, nagyszülők. 
Megkínáltuk őket teával és pogácsával. 
Fél ötkor átsétáltunk a templomhoz, ahol 

kezdődött az ünnepi műsor. Papp Lőrinc 
versmondó és az Apátfalvi Ifjúsági Klub 
ünnepi műsora után került sor az első ad-
venti gyertya meggyújtására. Az Ifjúsági 
Klub tagjai közreműködésével fellobbant 
a Hit gyertyájának a lángja. A Szentmise 
előtt a Rákóczi utcai ovi Szivárvány cso-
portja adott ünnepi műsort. 
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2022. december 3-án a második adventi hétvégén Simon Mihály-
né karácsonyi asztali díszekből összeállított kiállítása nyílt meg. 
Ez a kiállítás is egy hétig várta az érdeklődőket. Ezután a kéz-
műves foglalkozás következett. Lehetett készíteni téli tájat üveg-
ben, betlehemet színezve, spatulával keretezve, fenyő spatulából, 
faágra kötött díszt lógókkal, és mécsest gyertyareszelékből. A 
kézműves foglalkozás most is nagyon népszerű volt. Uzsonnára 
teával, forralt borral és fonott kaláccsal készültünk.
A templomban a Dózsa György Általános Iskola ünnepi műso-
ra után került sor a második adventi gyertya meggyújtására. Az 
iskola tanulói közreműködésével fellobbant a Remény gyertyá-
jának a lángja. A Szentmise előtt a Dózsa György utcai óvoda 
Hétszínvirág csoportja adott ünnepi műsort.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
2022. október 28-án iskolánkban pályaori-
entációs nap került megrendezésre. Az al-
só tagozatos osztályok a szakmákkal kap-
csolatos feladatokat oldottak meg, illetve 
ezt követően nagy lelkesedéssel öltöztették 
halloweeni díszbe osztálytermeiket.
A felső tagozat számára állomáshelyeket 
alakítottunk ki. Ebben nagy segítségünkre 
volt Oroszné Kopányi Katalin, a Makói Jó-
zsef Attila Gimnázium intézményvezetője, 
a HSZC Makói Návay Lajos Technikum és 
Kollégium két pedagógusa és négy diákja, 
valamint az Alföldi ASZC Galamb József 
Mezőgazdasági Technikum és Szakképző 
Iskola munkatársai és diákjai.
A délelőtt folyamán a 7-8. osztályos tanu-
lók részletes tájékoztatást kaptak a makói 
gimnáziummal kapcsolatban, kérdéseket 
tehettek fel Intézményvezető Asszonynak.
Ezután minden osztály más-más állomá-
son folytatta a délelőtti programját. A Keri 
állomásán kipróbálhatták a robotprogra-
mozást, pénzvizsgálattal ismerkedhettek 
meg, illetve a mechatronika alapjaiba is 
betekintést nyerhettek egy gyakorlati fel-
adat megoldása keretén belül.
A Galamb József Iskola piackocsival járult 
hozzá a délelőtt sikeréhez, ahol saját ter-
mékeiket mutatták be a gyerekeknek, ami-
ket meg is kóstolhattak az érdeklődők.
Közreműködésüket és segítségüket ezúton 
is köszönjük!

2022. november 10-én ismét az ovisok egy 
csoportját fogadtuk az iskolában, ahol is-
kolai előkészítő játékos foglalkozáson ve-
hettek részt a gyerekek.

A 4. osztályból Kúsz Imre, Pintér Erzsé-
bet és Popány Tímea tanulók, valamint 
pedagógiai asszisztensünk Mátóné Sóki 
Bernadett segítette Simon Hajnalka mun-
káját, ezen a délutánon. A gyerekek kipró-
bálhatták az okostáblát, logikai, számolási 

feladatokat oldottak meg. A program zárá-
saként minden résztvevő ajándékot kapott, 
amit hazavittek a gyerekek.

November 29-én indult az iskolai Floor-
Ball bajnokság, melyen felsős tanulók és 
tanárok egyaránt minden évben megmé-
rettetnek. A bajnokság két fordulóból áll, 
minden csapat játszik mindenkivel, majd 
a végeredményt a pontszámítást követően 
hirdetjük ki az egész iskola előtt. A játé-
kosok lelkesen készülnek a bajnokságra, 
a meccseket minden esetben felkészítő 
edzés előzi meg, előre beosztott ütemterv 
szerint. Mindenkinek sok sikert kívánunk!
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Iskolánkban is nagy hagyománya van az 
adventi időszaknak. November 25-én, 
pénteken délelőtt meggyújtottuk az első 
gyertyát, ennek alkalmából az első és az 
ötödik osztály készült rövid, de színvona-
las műsorral, melyet az iskola többi tanu-
lója és pedagógusai előtt adtak elő a gye-
rekek. Az első osztályosok tánccal, az ötö-
dikesek egy dallal készültek, így állt össze 
a közös produkció. Köszönet a felkészítő 
pedagógusoknak: Fazekas Gizella és Ludá-
nyi Tamás első osztályos tanítóknak, Vári 
Csabáné Mónika néninek, aki a táncot ta-
nította meg a gyermekeknek.
A második gyertyagyújtásra december 
2-án, pénteken került sor. A második, ha-
todik és hetedik osztályosok adtak közös 
műsort az iskola aulájában. A második 
osztályosok verssel és egy angyaltánccal 
készültek, majd a műsor zárásaként a há-
rom osztály közös dala csendült fel. Kö-
szönjük a felkészítők lelkiismeretes és 
odaadó munkáját. Felkészítő pedagógu-
sok: Tóth-Restás Marianna, Gyuricsekné 
Szilvási Mária, Mátóné Sóki Bernadett és 
Bedő Boglárka Éva voltak. Gratulálunk a 
színvonalas műsorhoz!

Intézményünk néhány diákja, 7-8. osztá-
lyosok vállaltak szereplést a falu adven-
ti gyertyagyújtási ünnepségén. A műsor 
hangszeres trióval (Mezei Vanessza, Rege-
dei-Csurgai Korinna, Bedő Boglárka Éva) 
indult, melyet 2 gyönyörű adventi vers 
(Varjú Noémi 7. oszt. tanuló; Szögi Ar-
mand Mihály 8. oszt. tanuló) követett. Ez-
után felcsendült Leonard Cohen: Hallelu-
jah című dala, melyet Almási Zoltán Imre, 
a HSZC Makói Návay Lajos Technikum és 
Kollégium 9. osztályos diákja énekelt el, az 
iskolai kórus kíséretével. Ezután Szalamia 
Tünde, 7. osztályos tanuló mondott verset, 
mely már kicsit a karácsonyhoz is köze-
lebb vitte a hallgatóságot. A műsort egy 
közös dal zárta. A műsor zárása után az is-
kola diákjai kivonultak a Székelykapuhoz, 
ahol Varjú Noémi, Tóth Patrícia és Szögi 
Armand Mihály meggyújtották a második 
gyertyát a koszorún. Nagyon megható és 
hangulatos előadást láthattak, hallhattak a 
megjelentek.

Köszönettel tartozunk Regedei-Csurgai 
Korinna, Bedő Boglárka Éva, Molnár Ti-
borné és Tóth László pedagógusoknak a 
felkészítő munkáért.

2022. december 5-én délután a 4. osztályo-
sok Szemezgető foglalkozáson vettek részt. 
Ennek keretén belül kicsit betekinthettek 
a felső tagozatos tantárgyak rejtelmeibe. 
Játékos formában próbára tehették tudá-
sukat történelemből, fizikából, természet-
tudományból, magyarból és angolból. A 
gyerekek csoportokra osztva járták végig 
a 4 kialakított állomást, így mindenkinek 
volt lehetősége mindent kipróbálni, meg-
csillogtatni eddigi ismereteit az adott té-
mában.

Természettudományos kvízt töltöttek ki, 
rejtvényt fejtettek meg, aminek nyeremé-
nye egy színkód volt a következő feladat 
elvégzéséhez.
Történelemből három történelmi témájú 
képet raktak ki a résztvevők, majd ezt kö-
vetően interaktív beszélgetés alakult ki az 
érintett témákkal kapcsolatban. Megtud-
ták, hogy Egyiptom szent állata a macs-
ka, miért szablya a honfoglaló magyarok 
kardja, illetve mekkora kövekből épültek 
a piramisok, hogy tűntek el a lovagok, mi 
volt ennek az oka.

Fizikából kísérleteket végeztek, megta-
pasztalták, milyen a statikus elektromos-
ság. A gyerekek nagyon érdeklődve szem-
lélték a bemutatott eszközöket, melyeket a 
tanár úr felügyelete mellett természetesen 
ők is kipróbálhattak.

Angol nyelvből interaktív feladatokat ol-
dottak meg nagyon ügyesen, melyhez 
segítségül hívták az okostáblát, illetve 
játszottak szópárosító (magyar-angol) já-
tékot is.
Magyarból -j vagy -ly? játék; wordwall 
(interaktív) feladat: rokonértelmű szavak 
párosítása; képek alapján megnevezni a 
meseszereplőket, ezután jellemezni őket, 
hogy segítik-e a főhős küldetését; puzzle 
feladat (meséből kiragadott részlet kira-
kása); kép megfigyelése alapján kérdések-
re válaszolni (memória fejlesztés), találós 
kérdésekre válaszolhattak.

Igazán tartalmas délutánt töltöttek el a 
gyerekek a felső tagozatos kollégákkal, él-
ményekkel gazdagodva mentek haza
.
Köszönet a felsős kollégáknak (Varga Klá-
ra, Molnár Fanni Iringó, Molnár Tibor-
né, Magyarné Sebők Mária, Nagyné Jávor 
Krisztina, Mátó Lajos Zoltán, Tóth László, 
Málik János, Bedő Boglárka Éva) az előké-
születekért és az egész délután színvonalas 
megvalósításáért.
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Véradók vacsorája
November 27. a Véradók napja. Ez alka-
lomból rendeztük meg Apátfalván 2022. 
november 25-én a véradók vacsoráját. Pár 
év kihagyás után ismét tudtuk folytatni 
ezt a szép hagyományt, melyen köszöne-
tet mondunk egy vacsora keretein belül 
az apátfalvi véradóknak. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Szekeres Ferenc 
polgármester úr, aki ünnepi köszöntőjében 
köszönetét fejezte ki véradóinknak, Szalai-
né Barát Nikoletta a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád-Csanád megyei szervezetének 
makói területi munkatársa, aki véradás 
előtt telefonon szokta hívni a véradókat. 
Jelen volt Földi Erzsébet, Zsóka doktornő 
is, aki a véradók egészségéért felel és Kere-
kes Gézáné, aki évtizedeken át összetartot-
ta az apátfalvi véradókat és szervezte a vér-
adást. Vacsora előtt oklevéllel és ajándék-
kal jutalmaztuk a jubiláló véradókat, illetve 
ajándékban részesültek a legfiatalabb és a 
legtöbbször vért adó apátfalvi véradóink is. 
Károlyi Róbert a faluház munkatársa de-
kupázsolt üveget készített nekik. A vacsora 
hangulatát emelte Fazekas Andrea, aki sza-
valatával könnyeztette meg vendégeinket 
és Tóth Tamás, aki szintén könnyet csalt 
szemeinkbe katonadalaival. Köszönjük, 

hogy elfogadták felkérésünket. Szeretném 
megköszönni Apátfalva Község Önkor-
mányzatának, hogy támogatta a véradók 
vacsoráját. Köszönöm a faluház dolgozói-
nak a kitartó és a lelkiismeretes munkát a 
véradások sikerességéért.
Köszönöm minden véradónak, aki elfo-
gadta a meghívást, és mint egy nagy család 
együtt ünnepelhettünk!

2022-ben jubiláló apátfalvi véradók:

Tóth Tamás 20×-os véradó
Molnár Adrienn 20×-os véradó
Nándori Gábor 20×-os véradó
Kovács Ernő 20×-os véradó
Eszéki Krisztina 20×-os véradó
Fazekas István 20×-os véradó
Selmeczi Istvánné 20×-os véradó
Izsák Lászlóné 40×-es véradó
Zsíros Gyöngyi 40×-es véradó

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 
év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egész-
séges felnőtt. Első véradásnál a korha-
tár 60  év. Évente férfiak akár 5-ször, nők 
4-szer adhatnak vért. Két teljes véradás 
között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie. 
Találkozzunk a következő véradáson 2023. 
február 7-én, ahol célunk, hogy eljöjjön 
legalább 30 régi és új véradó, hogy Makó 
körzetében mi legyünk a legaktívabb vér-
adó település!

Kerekes Botond 
a Magyar Vöröskereszt 

önkéntes tagja
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Szülői támogatás 
a Rákóczi utcai óvodának
A Rákóczi utcai óvoda Szivárvány cso-
portja szeretné megköszönni Bíró Antal 
egyéni vállalkozónak és Kovács Csaba 
szülőnek ezt a két csodálatos famunkát (az 
építkezéshez a fákat és a betlehemes játék-
hoz a fából faragott embereket).
A gyerekek birtokba vették őket és nagyon 
szeretnek vele játszani.

Faragó Erzsébet 
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Almácska köszöntő

Kedves mindenki!
2022 szeptemberében megalakult a 

Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde in-
tézményének Rákóczi utcai telephelyén 
az Alma csoport: új munkatársak, új 
gyerkőcök.

Egy nagy feladatunk volt: összekovácso-
lódni… Jelentem, sikerült!

Nagyon köszönjük a kollégák, a vezetőség 
és minden szülő közreműködését, támo-
gatását!

Külön köszönet:
– Nagy-György Márk és Bencze Zétény 
szüleinek a játékokért,

– Kecskeméti Blanka szüleinek a „varázs” 
táblákért, amiket mindkét csoport öröm-
mel használ,
– Prónai Botond apukájának pedig a „Cso-
da-szarvast”, ami az ünnepi dekorációnk 
központi dísze!

Mindenkinek békés, meghitt ünnepeket és 
boldog, új esztendőt kíván a Rákóczi utcai 
óvoda Alma csoportja!

Dávid Katalin 
óvodapedagógus
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Kedves Olvasó!
Először is szíves elnézésüket kérem, hogy 
a múlt hónapban elmaradt az írásom! Egy 
kis félreértésnek estem az áldozatául!
Lezárult az elmúlt egyház év, amely sok-
sok eseménnyel tarkította életünket. A 
visszatekintés folyamán mindig találko-
zunk a jóval és rosszal, de ne mindig a 
rosszat helyezzük az előtérbe, igyekezzünk 
a jóból táplálkozni!
Mai világunkban az információk halma-

zával rendelkezünk, és néhány gombnyo-
mással mindenre megkapjuk a választ. A 
kapott válaszok mindig elegendőek? Min-
dig kielégíti igényeinket? A válasz lehet 
igen és nem egyaránt!
Az új egyházi évben egy kicsit új megkö-
zelítésben szeretném megírni a gondola-
taimat.
Ránézünk egy naptárra, látjuk a név-
napokat, ünnepeket és sajnos nem gon-

Kirándulás a Szegedi Vadasparkban
A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde kö-
zépső-nagy csoportos gyermekei 2022. ok-
tóber 5-én, az állatok világnapja alkalmá-
ból a Szegedi Vadasparkban kirándultak. 
A Szegedi Vadaspark Magyarország egyik 
legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb te-
rületű is egyben. Elsősorban veszélyezte-
tett fajok tartására szakosodott, különösen 
kiemelkedő a park dél-amerikai állatokat 
bemutató része. Szeptember végén két al-
paka csikó született, idén összesen három, 
mellettük egy vikunya csikó is világra jött. 
A gondozók elmondása szerint nagyon 
fejlettek, szinte futásra készen születtek. 
Mint mindig nagy érdeklődéssel készül-
tünk erre a kirándulásra, tavaly is voltunk, 
de nem tudunk vele betelni. Mindig felfe-
dezünk valami újat. 45 fő kisgyermek és 
9 fő felnőtt kísérő utazott. Külön busszal 
mentünk, már az utazás nagy élmény volt 
a gyerekeknek. Az időjárás nagyon kedve-

zett, jó idő volt, éppen alkalmas volt egy 
hosszú sétás kirándulásra a gyönyörű őszi 
természetben. Közel három órát sétáltunk 
a parkban, rengeteg látnivaló volt, a gye-
rekeknek nagyon tetszettek a zsiráfok a 
krokodilok az elefántok, az orrszarvúak és 
nagy kedvenc szurikáták.

Az állatok világnapja alkalmából előző na-
pon is nagyon sok látogató volt a parkban, 
az ottani munkatársak, gondozók kedvez-
tek a kis állatoknak, finomabbnál finomabb 
eledeleket láttunk a ketrecekben. Azt is 
meg tudtuk beszélni, hogy egyes állatok 
mivel táplálkoznak. A kirándulás végén, ott 
a vadasparkban elfogyasztottuk az itthon-
ról vitt, az apátfalvi főzőkonyha által elké-
szített ebédünket és azután indultunk haza.
Szeretnénk megköszönni az Apátfalva 
Község Óvodásaiért Közhasznú Közala-
pítvány támogatását. A gyermekeknek 
teljesen ingyenes volt a kirándulás a belé-
pőjegyeket és a buszköltséget is fizette az 
alapítvány. A kirándulás végére igaz, jól 
elfáradtunk, de az élmény mindent kár-
pótolt.

Faragó Erzsébet 
óvodapedagógus
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dolkodunk el a mélyben rejlő dolgokon! 
Nekünk, hívő embereknek egy kicsit meg 
kellene állni egy pillanatra, amikor egy is-
mert név előtt ott áll: „szent.” Lehetséges, 
hogy ez a jelző a mai kor emberének már 
nem igazán jelent sokat! Legyetek jók és 
szentek, törekedjetek a tökéletességre! A 
tökéletességre való törekvés magában hor-
dozza a szentté válás lehetőségét. Gondol-
junk bele, hány ember élt úgy itt a földön, 
hogy nem emelték őket fel a szentek so-
rába, de a szentek társaságában élvezik a 
mennyei dicsőséget.
Ebben az új liturgikus évben, amikor fel-
köszöntjük szeretteinket a névnapjukkor, 
nézzünk utána, hogy ki volt az a szent, 
akinek a példáját követhetné. Lehet, hogy 
annyi új modern név van, hogy nem ta-
lálunk ilyet. Akkor sem szabad elkesered-
nünk, hanem imádkoznunk kell, hogy az 
élete gazdagodjon szent vonásokkal.
Mennyi apró kis elemekkel lehet gazdagí-
tani életünket, amelyek örömet és jót hoz-
nak mindennapjainkba.
„Minden új kezdete, akár egy angyal lehe-
lete.
Édesebbé teszi a levegőt és ilyenkor a világ 
megtelik reménnyel.”
Az Advent hordozza az új kezdetét. Hittel, 
reménnyel, szeretettel és örömmel tölte-
kezzünk fel. Az adventi koszorún a négy 
liturgikus színt jelképező gyertya ezeket 
szimbolizálják. Ma már sok-sok család 
otthonában ott van az adventi koszorú, de 
ne a csillogás legyen a domináló, hanem 
töltsük meg otthonunkat lelki gazdagság-
gal, mert sajnos sokszor lelki sivárságban 
élünk.
Xavéri Szent Ferenc vállalta Kína és Ja-
pán irányába a küldetést, hogy hirdesse az 
evangéliumot, pedig voltak az elhagyatott-
ságnak mély pontjai az életében, de mégis 
a krisztusi reménység jut győzelemre! Na-
gyon fontos tanítást közvetít felénk Xavé-
ri Szent Ferenc: a missziós munka min-
den megkeresztelt hívő feladata, és annak 
alapvető módszere a szolgáló szeretet kell 
legyen! Szolgáló szeretet lakozott Szent 
Miklós püspök szívében és lelkében. Ezen 
az ünnepen nagy öröm költözik a gyerekek 
várakozásába. Minden évben megjelenik a 
gyerekképzelet ragyogó világában, s hozza 

a cukrot meg a vigácsot, ki mint érdemel-
te. Ki gondol ma már Szent Miklósra? A 
gyerekek már télapót várják Lappföldről 
és még Ferihegyre is kimennek, hogy kö-
szöntség, ahogyan megérkezik repülőn. 
Mi azért tegyük ki a cipőinket az ablakba 
és gyermeki naivitással higgyük el, hogy 
Miklós Püspök puttonyából jut ajándék 
számunkra. Nagyon csodálatos kezdemé-
nyezés a „jónak lenni jó!” akció, amely Fe-
renc pápa elismerését is elnyerte.
Mindig figyelem, hogy adventban az em-
berek jócselekedetei megsokasodnak, de 
felteszem a kérdést, csak erre a néhány 
hétre kell korlátozni a jócselekedeteinket?
Elmúlnak az ünnepek és utána már úgy 
érezzük, hogy mindent teljesítettünk és 
egy évig minden rendben van. Ne rin-
gassuk magunkat ebbe a téves állapotban, 
mert ez önbecsapás!
„Töltse be szívünket az egész emberiség 
iránti szeretet. Kerüljünk közelebb csalá-
dunkhoz, barátainkhoz és nyújtsunk kezet 
az idegeneknek. Cselekedjünk úgy, ahogy 
az angyalok.”
A szeplőtelen fogantatás ünnepén kapjuk 
meg azt a nagy ajándékot, hogy Isten fia 
vállalta, hogy emberi testet öltsön. Ez egy 
nagy titok, és egyben hitünk egyik nagy 
pillére. Az ünnep már előrevetíti a kará-
csony ünnepének reményét. Szent Lúcia 
személyéhez a köztudatban inkább a ba-
bonák kapcsolódnak, de ez a valóságban 
nem, így van. Neve latinul a lux szóból vi-
lágoskodót, fényeskedő jelent. Olajjal teli, 
égő mécses a kezében: az Urat, a jegyest 
várja.
Ahogyan szaporodik a meggyújtott gyer-
tyák száma az adventi koszorún, a fény 
fokozódik és elérkezünk karácsony szent 
ünnepéhez.
Szent este költözzék mindannyiunk szívé-
be és lelkébe a megbocsájtás, béke és sze-
retet. Az éjféli mise ünnepi hangulata va-
rázsolja széppé az ünnepet! Ilyenkor sok-
sok ember vágyódik Isten házába, legyen 
ez így idén is és köszöntsük a kisdedet, aki 
Isten fiaként emberi testet öltve leszállt a 
földre. Egyszerű körülmények között, de 
békességet hozott és örömet.
Ne csak a tárgyi ajándékokra koncentrál-
junk, hanem az egyszerűségben lássuk 

meg a csodát és ezt őrizzük mindennap. 
A karácsony az isteni szeretet egyik csúcsa. 
Az ünnep másnapján emlékezünk az egy-
ház első vértanújára, Szent Istvánra, aki 
életét is feláldozta a hitéért.
Mi mit tudunk feláldozni a hitünkért a 
mai világban? Milyen érdekes, hogy már 
megjelenik Saul is, aki utána Pálként, az 
egyház nagy alakja lett! Istennél semmi 
sem lehetetlen!
Aprószentek és vértanúk, azok a betlehemi 
kisdedek, akik az Úr Jézus Krisztusért el-
sőknek osztották ártatlan vérüket. (Mt.2)
Harcra még képtelenek voltak koruk miatt, 
de győzelemre már képesek. (Szent Cip-
rian)
Karácsony utáni első vasárnap, a Szent 
Család vasárnapja: Jézus, Mária és József. 
Kérjünk áldást családjainkra, amelyek a 
közösség legkisebb, de leghatékonyabb 
alapja.
Elérkeztünk az év utolsó napjához – Szil-
veszter!
Adjunk hálát az egész évért és gyermeki 
bizalommal tekintsünk az új év felé.
Adventben hétköznap reggelente 6.00-kor 
rorate (hajnali misékre) várja az atya a hí-
veket, aki teheti menjen el!
A készület ideje adjon sok örömet és lelki 
békét mindnyájunknak, hogy megerősöd-
jünk hitünkben.
Fogadjuk el, ha szerényebben is sikerül az 
ünnep, de ne az anyagi túllicitálás legyen 
a fő gond. Sokszor egy ölelés, egy megbo-
csájtó szó, egy újbóli találkozás minden 
anyagi kincset felülmúl.
Legyen béke a világban, és szeretet az em-
berek között!
Áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánok 
minden apátfalvi lakosnak!

Szeretettel: 
dr. Langó Julianna
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 � 4-én a Faluház munkatársai online 
konzultáción vettek részt a Nemzeti Mű-
velődési Intézet által szervezett A Szak-
kör projekt kapcsán. Apátfalván Csu-
héfonó szakkört indítottunk. Szó esett 
az alapanyagokról, az eszközökről és a 
munkafolyamatokról. 

 � 8-án a 8. osztályos gyerekek és a moz-
gáskorlátozott csoport szalonnasütésre ér-
keztek hozzánk. A nyolcadikosok maguk 
készítették elő a zöldségeket, és önfeledt 
bújócskával múlatták az időt. 

 � 11-én a túracsoport kellemes napsüté-
ses őszi időben Makóra biciklizett. Meg-
néztük a Görög Katolikus Templomot, a 
strandot és a Lombkorona sétányt. 

 � 16-án délután 3 órától Egészség dél-
utánra vártuk az érdeklődőket. Bemer 
technikával állapotfelmérést lehetett kérni, 
és Lenkei vitaminokkal ismerkedni. 

Reggeltől délig foglalatoskodott az adventi 
koszorún Simon Mihályné, Vígh Antal és 
neje Margitka néni. A meglévő fémvázra 
és a rajta levő szalmakötegre fűzfavesz-
szőből új koszorúalapot készítettek, amely 
most már évekig tartani tudja az adventi 
gyertyákat és a fenyőágakat. 

 � 18-án a 4. osztályos gyerekek érkeztek 
a könyvtárba foglalkozásra. A könyvtár 
bemutatása és a kölcsönzési rend ismerte-
tése után egy izgalmas erdei iskolás foglal-
kozáson vettek részt. A gyerekek kipróbál-
hatták ismerik-e a fákat levelük, termésük 
alapján, valamint terméseket, növényi ré-
szeket kellett felismerniük tapintás alapján. 

 � 19-én ételosztás volt a faluház udvarán. 

 � 24-én elkészült a község adventi koszo-
rúja Simon Mihályné vezetésével. A fém 
alapra font vesszőkre tiszafát és borostyánt 
erősítettek, majd tobozokkal díszítették. 

Icuka segítségére volt Bajusz Andrásné, 
Sókiné Kubinyi Éva, Vígh Antal és neje 
Margitka néni.

 � 25-én a 3. osztályos gyerekek kipróbál-
ták a gyertyamártást és gyertyaöntést. A 
gyerkőcök nagyon kreatívak, ügyesek és 
kitartóak voltak. Gyönyörű gyertyacsodák 
születtek.
Este az apátfalvi véradókat vacsorára vár-
tuk. A véradók napja alkalmából ünnep-
séget tartottunk, hogy megköszönjük a 
véradóknak az önzetlen segítségüket és ki-
osztottuk a jubilálóknak az emléklapokat. 

 � 26-án kiállítás nyílt Váriné Vígh Erzsi, 
Nagy Zoltán apátfalvi és Gaudi Márton 
makói alkotók festményeiből. Az első ad-
venti kézműves délután volt a könyvtárban 
és az első gyertya meggyújtása a templom 
előtti adventi koszorún. Műsort adott az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub, majd a szentmise 
elején a Rákóczi óvodások. 

Adományok
A 2022-es évben sok kézműves foglalko-
zást tartottunk gyerekeknek, iskolai osz-
tályoknak, helybeli és vidékről érkező 
felnőtt csoportoknak, szakköröknek. A 
sok foglalkozás sok alapanyagot igényelt. 
A szükséges eszközök, anyagok egy ré-
szét Apátfalva Község Önkormányzata 
és az önkormányzat karbantartói biz-
tosították. A gyűjtőmunkához nagyon 
sokan csatlakoztak a lakosság köréből 
is egész évben, talán most a karácsonyi 
foglalkozásokhoz a legtöbben. Köszön-
jük, hogy adományukkal támogatták a 
faluházban működő programokat!
Befőttes, italos, lekváros üvegeket, il-
latmécses poharakat adott: Juracsek 

Jánosné, Kopasz Péterné Makó, Mátó 
Erika Makó, Simon Mihályné, Kovács-
né Zsuzsa Széchenyi utca, Popány Ká-
rolyné, Ferenczi Sándorné, Dömötör 
Béláné, Jakabovics Mátyásné, Kovácsné 
Veréb Anett, Kakas Istvánné, Nagyfalu-
si Ágnes Gyömrő, Konczné Kollát Má-
ria Csongrád, Fekete Irén Makó, Kónya 
István és felesége Szeged, Takács Mi-
hályné, Popányné Vaszkó Ágnes, Ádók 
Zsanett Makó, Varga Alexandra, Szigeti 
Ferencné.
Sóki Anikó kötőfonal, Varga Anikó 
(Magyarcsanád) termés, Tóth-Restás 
Mariann gyertya, Bakai Mihályné Kata-
lin szövéshez textilcsíkok, Varga Csaba, 

Kovácsné Veréb Anett tápszeres dobo-
zok, Furák Szilvia szalvéták, kagylók, 
Kovácsné Zsuzsa Széchenyi utca termé-
sek, gömbök, Varga-Kolozsi Helga kará-
csonyi szalma díszek, 
Köszönjük a könyvadományokat is! So-
kaknak szereztünk örömet a használt 
könyvekkel. Hisszük, hogy a könyv ér-
ték, csak meg kell találnia minden kiad-
ványnak a maga gazdáját. 

Adományozók: Pápay Daniella, Dr. Kiss 
Attila Makó, Herczegné Csala Anikó, 
Beke Margit, Fazekas Gizella, Kopasz 
Péterné Makó, Nagyfalusi Ágnes Gyöm-
rő, Tariné Tóth Hajnalka, Tóth Tamás
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A Faluházban működő csoportok
Szalvétával díszítő szakkör
Dekupázs Károlyi Róbert hétfő, péntek 14-16 óra

Csuhéfonó szakkör Vargáné Nagyfalusi Ilona kéthetente szerda 15-17 óra,
dec 7., dec. 10., dec. 21., jan. 4., jan. 18., febr. 1.

Babusgató Tariné Tóth Hajnalka szerda 10 óra

Kerekes Márton Népdalkör Tariné Tóth Hajnalka szerda 18 óra

Citerások Tariné Tóth Hajnalka hétfő 15 óra

Hagyományőrző csoport Horváth Csabáné csütörtök 18 óra

Horgoló szakkör Kakas Istvánné szerda 17 óra

Meridián torna Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona szerda 16 óra

Átmozgató torna Sajtos Renáta hétfő, csütörtök 17 óra

Mozgáskorlátozott csoport Jakabovics Mátyásné minden hónap 2. keddjén 15 órakor

Apátfalvi Ifjúsági Klub Imre Krisztofer igény szerint

Színjátszó csoport Csapó Jánosné péntek 17 óra

Gyermek néptánc csoport Doktor László, Kerekes Eszter csütörtök 15 óra

A faluházban működő szakkörökről
Hétről-hétre egyre többen kapcsolódnak 
be hétvégenként a faluház adventi prog-
ramjaiba. Hétközben pedig minden napra 
jut 2-3 szakkör is.
A régi ismert foglalkozások mellett idén 
ősztől számos új szakkör indult a faluház-
ban, melyek mind nyitottak, bárki – akár 
vidékről is – csatlakozhat hozzánk. Ha va-
lakinek most jött meg a kedve, bátorsága, 
januártól is szívesen látjuk bármely cso-

portban, akár csak néhány alkalomra is.
Várjuk a fiatalokat, középkorúakat és a 
nyugdíjasokat is. Aki érdeklődik a tevé-
kenységek iránt, az most jöjjön, hiszen 
2023 őszétől lehetőség szerint más szak-
köröket fogunk indítani, tehát lehet ősztől 
a csuhéfonó szakkör leáll és rongyszövés 
szakkör lesz helyette.
A foglalkozásokon mindenkit segítünk, 
támogatunk a kezdeti időszakban. Az el-

készült tárgyak hazavihetők. A tárgykészí-
tő (csuhé, decoupage, csigatészta készítő, 
horgoló) szakkörök mellett előadómű-
vészi (citera, népdalkör, hagyományőrző, 
színjátszó) szakkörökre is lehet jelentkez-
ni. Kedveltek a mozgással kapcsolatos fog-
lalkozások is (meridián torna, átmozgató 
torna, babusgató, kerékpáros túracsoport, 
néptánccsoport).
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A hó fehérsége
A meteorológia gurujai azt jósolják, hogy 
fehér Karácsonyunk lehet az idén.
Pihe-puha, jégkristályokba öltözött, vakí-
tóan ünnepi.
A múlt ködéből visszaderengő gyermek-
korunk, fiatalságunk idején valóban ilye-
nek voltak ezek a megszentelt napok. Jó 
lenne újra ropogó léptekkel tördelni a 
szemkápráztató paplant, hógolyót gyúrni, 
hóembert építeni – tojásszén szemekkel, 
répaorral. Szánkón röptetni az unokákat 
– mert már ide fordult az idő járása, hogy 
az egykori utasból, az utcahossznyi utazást 
világ körüli turnéként megélő gyermekből 
mára már legfeljebb kivénhedt, szánhúzó 
csatalovakká válhatunk. Ha tényleg lehul-
lik a hó.
Ám én maximalista vagyok. Még az is le-
het, hogy telhetetlen. Más tekintetben is 
olyan Karácsonyt kívánok, mint régen 
volt. A fehérség mellett legalább még egy 
vonatkozásban hasonlítson a valaha volt 
ünnepeinkre. A hó mellé legyen béke is! 
Hallgassanak el a fegyverek, csituljanak a 
túlfűtött, helyenként hisztérikus politikai 
rohamok! Békesség legyen, s vele nyuga-
lom, mindannyiunk éltében. Így ünnepel-
je a világ Megváltónk születése napját!
Az a helyzet, hogy más szempontokból 
egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a 
sok évtizeddel korábbi ünnepek mása kö-
szöntsön ránk. A pult előtti órás álldogálás 
pár szem mandarinért vagy banánért nem 
sokban különbözik attól, hogy lemondunk 
a vásárlásról, mert nincs miből kifizetni az 
árut. A háború nyomán napról napra drá-
gul az élet, s ha higgadtan végiggondoljuk 
helyzetünket, sokszor még annak is örül-
hetünk, hogy egyáltalán még kapható az, 
amire szükségünk van. Mint annak idején 
a Bosnyák téri piacról hazahozott banán. 
Került, amibe került, de volt. Fokozta az 
ünnep pompáját.
Elfelejtettük már ezeket a megfontoláso-
kat. Hozzászoktunk, hogy pénzünk is van, 
áru is van, s ha lehet, azonnal kielégítjük 
vágyainkat. Különösebb megfontolás, üte-
mezés vagy megalkuvás nélkül. Mert meg-
tehetjük.

Ez az áldatlan háborúskodás, mely Szent-
este napján éppen tíz hónapja folyik a 
világban, durván átírta a jóléti forgató-
könyvet. Egyszerre csak távolba került sok 
dolog, a mi addig karnyújtásnyira volt tő-
lünk. A dolog természeténél fogva, a konf-
liktus elhúzódásával, mind több dolog fog 
mind messzebb sodródni kezünk ügyéből. 
Lesz, ami elérhetetlen messzeségbe.
Sajnos, a zsörtölődés, tiltakozás, hőbörgés, 
háborgás nem segít. A háborút kirobbantó 
és életben tartó erőkig ez nem jut el. Eze-
ket az erőket ez nem is érdekli. Az örvény 
pörög, s mindaddig forogni fog, míg az ő 
céljaikat szolgálja. Ha ezt megértjük, azt 
is tudjuk, mit kell tennünk. Nyugodtan, 
higgadtan, rezzenetlenül kel megvárnunk, 
míg a hatalmas erejű pörgettyű ki nem 
dob magából. Ha kapálózunk, feleslege-
sen ficánkolunk, örökre elnyel minket. Ezt 
hívják a politikában manapság stratégiai 
nyugalomnak. Maros partján élő ember-
nek nem kell ezt túlmagyarázni.
Montecuccolli tábornok szerint a hábo-
rúhoz három dolog kell: pénz, pénz és 
pénz. E tekintetben semmi sem változott 
az elmúlt háromszáz-egynéhány év óta. A 
hadviselést finanszírozni kell. Mi sem ter-
mészetesebb, mint hogy velünk, egyszerű 
emberekkel fizettetik meg az árát. Függet-
lenül attól, hogy mi magunk akarjuk-e a 
háborút. Úgy gondolom, hogy mi, magya-
rok, nagyon nem akarjuk ezt az öldöklést. 
És mégis fizetnünk kell érte? Hogy is van 
ez?
A globalizált világgazdaságban ma már 
nincsenek „sziget-üzemmódú” nemzetgaz-
daságok. Mi sem tudunk másoktól függet-
lenül működni. Számtalan ponton kap-
csolódunk a többiekhez, úgy a beszerzés, 
mind az értékesítés vonalán. Be vagyunk 
drótozva a nagy egészbe, ezért aztán vi-
szonylag egyszerű a kívánt hatásokat át-
tételezni ránk. Nem is kell túl bonyolult 
mechanizmusokat kitalálni: mint az jól 
látható, elegendő az energiahordozók árát 
felverni a világpiacon, s mindenki fizet, 
aki importra szorul azokból. Akkor is, ha 
nem akarja a háborút. Hát, így megy ez…

Szeretném gyorsan leszögezni, hogy bár 
fájdalmas a mások háborújába való bele-
szegényedésünk, de adjunk hálát Istennek, 
ha ennyivel megússzuk ezt a helyzetet. Ne 
kelljen magyar vérrel fizetnünk ezért az 
őrületért! Ne kelljen fiainknak, rokona-
inknak, barátainknak értelmetlen halált 
halniuk a világ mostani tébolyában!
Enélkül is temetünk éppen elégszer. Az 
idei évben nem múlt el hónap, hogy vala-
ki ne távozott volna el örökre azok közül, 
akik közel álltak például hozzám. Barátok, 
egykori iskolatársak hirtelen lendülettel 
indultak el, s szálltak a sírba. Velük együtt 
a közös múlt részei is távoztak. Már nincs 
kivel felidézni sírva-nevetve az aranyfüst-
ben derengő, valaha megtörtént hol tragi-
kus, hol meg komikus eseteket.
Így is, közvetlen háborús részvétel nélkül 
is, egyre szűkül a bennünket körülvevő vi-
lág.
Adjon hát az Isten nekünk a régi Karácso-
nyokhoz hasonló ünnepet a béke vonatko-
zásában is!
De, mint tudjuk, az Úr nem közvetlen fel-
lépéssel rendezi az Ő dolgait közöttünk. 
Ami jót ad, azt legtöbbször más emberek 
kezén keresztül adja. Rajtunk áll tehát, 
hogy milyen érzéseket keltünk egymás-
ban. Hétköznapokon is, ünnepeken is. A 
nagyvilág dolgait nem tudjuk befolyásolni, 
a viharfelhőket nem fújhatjuk el. De ké-
pesek vagyunk egymás örömét egy kicsit 
megtoldani ebben az arasznyi földi lét-
ben. Emberséggel, jószándékkal, szeretet-
tel. Ezeket nem veheti el tőlünk a mások 
haláltánca. Ezek nem drágulhatnak meg-
fizethetetlenre a háború poklában. Ezek 
nem létezhetnek lelkünk börtönébe zárva. 
Ezeket ki kell rakosgatnunk az ünnepi asz-
talra. Bőven meg kell terítenünk, fukarko-
dás nélkül. Az asztalra rakva éppen nem 
fognak elfogyni. Régen, a lakodalmakban 
divat volt tortát vinni. Vacsora után fel-
szolgálták, s az asztaloknál elindult a cse-
rebere. Kóstolókat vágtak, ajándékoztak 
egymásnak a vendégek. Senki tortája sem 
fogyott el, de mindenki hazavitte a tálcáját 
– vagy tízféle torta szeleteivel.
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Szeretném hinni, hogy ezt a régi igazságot 
még nem felejtettük el. Szeretném remélni, 
hogy elég bátrak vagyunk újra megcsele-
kedni, ami szükséges. Azt szeretném, ha 
ez a nagy baj, amiben vagyunk, nem szét-
választaná, hanem újra összekovácsolná a 
közösséget, aminek értékes tagjai lehetünk 
mindannyian, ha kiszabadulunk a luxus-
magányunk börtönéből, amit ez a modern 
világ kényszerített ránk. Hogy klasszikust 
idézzek: egyenként oldott kéve vagyunk. 

Egyenként megtörhet, eltörhet minket az 
a sok rossz, ami ma elszabadult a Földön. 
De együtt, megértésben és szeretetben, 
túlélhetünk sok mindent, ami magányo-
san kibírhatatlan próbatétel lenne.
Legyen hát ez a Karácsony valóban a béke 
és a szeretet ünnepe!
Tiszta szívből kívánom Mindenkinek!
És, ha valóban leesik az ígért hó, minden-
ki boldogan húzza majd azt a kis szánkót, 
vagy kacagva üljön rajta (életkora és kon-

díciója szerinti beosztásában). A szembe-
jövők pedig tisztességgel, barátsággal üd-
vözöljék egymást, jelezve: itt vagyok, veled 
vagyok! A szívem, a lelkem, a szándékaim 
tiszták, fehérek, mint a hó!
Mutassuk meg, hogy volt, ahogy volt a bé-
kében – mára változtunk. Legalább a baj-
ban vissza tudtunk találni egymáshoz.
Áldott Karácsonyt!

-kucsora-

Beszámoló a Faluház 
Túracsoportjának 2022-es évéről

2022. május 6-án alakult meg az Apátfal-
vi Túrázó Csoport. A tavaszias idő meg-
érkezésétől egészen a hideg idő beköszön-
téig több mint 200 kilométert tettünk meg 
együtt kerékpáron. A csoport közel 30 fő-
vel büszkélkedhet. Vannak, akik az elejétől 
a végéig minden kiránduláson részt tudtak 
venni, így igazi kerékpáros túrázóként te-
kintünk az aktivitásukra. 
A tagok zöme nyugdíjasként erősíti a cso-
portot, de voltak közöttünk tizenévesek 
is a nyári időszakban. Legfőbb célunk a 
csoport megalakításával az volt, hogy erő-
sítsük egymásban a mozgás örömét, és tu-
datosan tegyünk az egészségünk megőrzé-
séért. Ezt pedig úgy tegyük, hogy közben 
jókat beszélgetünk, egymást meghallgat-
juk, vagy csak egyszerűen örülünk egy-
más társaságának, miközben láthatjuk a 
természet csodáit, szépségét. Bő féléven át 
közösen tekertünk. Kiindulópont mindig 
a Faluház volt, harangszó után indultunk. 
Úti célunk pedig Apátfalva környékének a 
felfedezése kerékpáron vagy alkalmanként 
kisbusszal közösen. Volt, amikor a termé-
szetben bicikliztünk és egy-egy környék-
béli kincset vagy örökséget néztünk meg, 
mint például Kun-kereszt, Langó-kápolna, 
Bekai Nagydomb, magyarcsanádi templo-
mok, Maros-part, a Szigetben lévő tavak, 
hattyúk, diófa stb. 
A legtöbbször viszont vártak bennünket 
egy-egy előadással, tárlatvezetéssel, prog-
rammal vagy épp egy konkrét eseménnyel. 

Ilyen volt Magyarcsanád, Nagylak, Király-
hegyes, Makó, Óföldeák, Csanádpalota 
felfedezése vagy a Langó-kápolnánál tar-
tott szentmisék. Természetesen sok törté-
nelmi, kulturális és vallási tudománnyal is 
gazdagabbak lettünk, hisz valaki mindig 
felkészült és megosztotta velünk az egyes 
helyszínek fontosabb tudnivalóit. 
Egy-egy út során többször éreztük meg a 
szembefújó szél erejét, a csodás napfényt, 
a hűvös szellőt vagy épp a szemerkélő esőt, 
de egyenként mindannyian tudtuk, hogy 
egységben az erő és képesek vagyunk vé-
gigtekerni. Jókat nevettünk, tartalmasat 
beszélgettünk, szépeket láttunk és tiszta 
levegőt belélegezve mindig egy kellemeset 
mozogtunk. 
Az elmúlt 20 alkalmat egy makói kirán-
dulással zártuk november 11-én. Ezen a 
túrán megtekintettük a makói Görög Ka-

tolikus Templomot, majd a Maros-parton 
időztünk. Végigjártuk a Lombkorona sé-
tányt, eljátszottuk Rozsnyai Évával a Kis-
kondás meséjét. A szabad strandon a kö-
zös programok végén emléklappal, „Túra-
szelet” csokoládéval és egy tollal köszöntük 
meg a csoport tagjainak az elmúlt fél évet. 
A téli időszakban megpihenünk, új erőt és 
energiát gyűjtünk, hogy amikor újra meg-
érkezik a jó idő, merjünk még nagyobba-
kat álmodni, s közösen nagyokat teker-
ni. Köszönet mindenkinek, aki a Faluház 
ezen csoportját aktív tagként erősítette. 
Tavasszal folytatjuk, Kiszombor, Kövegy 
felé vesszük az irányt. Addig is vigyázzunk 
egymásra! Jó pihenést!

Veréb Dávid 
a csoport vezetője
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VÁLTOZÁS! 

A kormányablak busz ügyfélfogadása felfüggesztésre került! 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak busz Ügyfélszolgálat 
kitelepülése az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtt 

a téli időszakra, 
2022. október 29. napjától 2023. március 17. napjáig 

felfüggesztésre került. 

A CSCSMKH Makói Járási Hivatal Kormányablak Ügyfélszolgálatánál 
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.) az ügyintézés folyamatos. 

Nyitvatartási idő: 
Hétfő: 7:00 - 17:00 
Kedd: 8:00 - 12:00 
Szerda: 8:00 - 16:00 
Csütörtök: 8:00 - 18:00 
Péntek: 8:00 - 12:00 

Lidl adomány osztás az Apátfalvi Szociális Alapszolgál-
tatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál
A Lidl Áruház élelmiszermentés program jóvoltából és a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Megyei Szerveze-
tének segítsége által az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál minden 
héten kedden délután élelmiszert oszthatunk. Az elhozható 
élelmiszer mennyiségének változásától függően 11-20 ne-
héz helyzetben lévő család vagy egyén kapja meg ezeket 
az élelmiszereket. A csomag tartalmaz péksüteményeket, 
zöldségeket, gyümölcsöket. Nagyon pozitív visszajelzéseket 
kapunk mind a csomag tartalmával mind pedig a lehető-
séggel kapcsolatban. Köszönjük a támogatóknak.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető

 

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

Szükséges hozzá: 

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

 

Ami vár rád: 

• Állóképesség javítása 
• Kalóriagyilkos 
• Jó hangulat 
• Feszültséglevezető 

 

Heti rendszerességgel Spinning edzésre lehet jelentkezni, 
amihez szükséges a kondi bérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a 
konditerem és a biciklik korlátlan felhasználására. 

 

Mindenkit szeretettel vár Sajtos Renáta! 

 

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

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

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

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

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

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

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

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

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

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051

Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312

 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kívánok 
Apátfalva Község Önkormányzata nevében! 

Szekeres Ferenc 
polgármester 

„Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása, 
Legyen békés, mint a hó hullása. 
Legyen szép, mint gyertya ragyogása, 
És vidám, mint gyermek kacagása.” 
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2022. november 17-én csütörtökön Szekeres Ferenc polgármester 
és Kiszely Jánosné alpolgármester asszony három kisfiút és egy 
kislányt köszöntött. Minden évben egyre több baba születik az 
idei évben eddig 21 fővel gyarapodott Apátfalva lakosságszáma. 
A kisbabákat 40 ezer forint készpénzes támogatásban részesítik 
kérelem alapján, amivel támogatni szeretnék őket. A szülőknek 
virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Elsőként Varga Balázst köszöntötték, aki 2022. augusztus 30-
án 8:57-kor látta meg a napvilágot Szegeden 3520 grammal és 
50 cm-rel, Varga-Kolozsi Helga és Varga Csaba második gyerme-
keként. Helga úgy érzi, ez egy új helyzet és nehezebb is számára. 
Éppen ezért a legnagyobb segítség számára Csaba. Balázs nagyon 
jó baba, mosolygós az idegenektől sem ijed meg. Elmondható, 
hogy a második gyerekkel már sokkal rutinosabbak. Harmadik 
babát nem szeretnének. Helga azt szokta mondani, hogy még 
nincsenek sokan, de éppen elegen. Egy lánnyal és egy fiúval lett 
kerek a családjuk.

Kiss Nolen János Hódmezővásárhelyen jött a világra 2022. jú-
nius 5-én 3050 grammal és 49 cm-rel Elekes Vivien és Kiss Tamás 
második közös gyermekeként. Dominik (5) már nagyon várta a 
kis Nolen születését. Vivien elmondta nekünk, hogy februárban 
költöztek ide, de már nagyon megszerették a települést. Az édes-

apa és Vivien sógornője nyújtja a legtöbb segítséget. Nolen sokkal 
jobban szeret a babakocsiban, mint a kiságyban, különösen sze-
reti a sétákat. Újabb gyermeket nem szeretnének.

A polgármester és az alpolgármester Kovács Iván Kornélt is 
meglátogatta. Iván 2022. március18-án Hódmezővásárhelyen 
született 3690 grammal és 53 cm-rel Veréb Anett és Kovács 
Sándor második gyermekeként. Az anyuka megosztotta velünk, 
hogy a legnagyobb segítség a férje, a mama és Iván bátyja Hunor 
(5,5). Iván jó kis baba, mosolygós bár kicsit keveset alszik. A rossz 
idő ellenére is minden nap babakocsis sétát tesznek a mamához. 
Megkezdték már a hozzátáplálást is, a kedvence a babapiskóta. 
Ha Isten is úgy akarja, akkor lesz harmadik gyermekük.

Az önkormányzat Koszta Jázmint is köszöntötte, aki 2021. de-
cember 27-én született Szegeden 3700 grammal és 50 cm-rel. Jáz-
min elsőként érkezett a családba Szalontai Anita és Koszta Zsolt 
István gyermekeként. Anita megosztotta velünk, hogy Jázmin je-
lenleg a fogzási időszakban van. A babakocsiban ülést nem szere-
ti Jázmin, inkább már sétál. A kedvenc étele a leves, de azon kívül 
minden mást megeszik. Második babát nem szeretnének most 
minden idejüket kitölti Jázmin.

Varga Alexandra


