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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Minden új év egyben egy réginek a vé-
gét jelenti, és ez az egyszerű gondolat 
minden újévkor visszatekintésre kész-
tet minket, hogy mire jutottunk, mit 
éltünk át az elmúló esztendőben.
Ha röviden kellene összegeznem az el-
múlt esztendőt Apátfalva életében, akkor 
azt mondhatnám, hogy nekünk ez az ösz-
szetartozás esztendeje volt. Bár a világban 
zajló folyamatok, élükön a világjárvány-
nyal, azt eredményezhetnék, hogy az em-
berek minél inkább magukba forduljanak 
és a saját buborékjukba zárkózva éljenek, 
a mi településünk 2021-es évét az olyan 
fogalmak jellemezték, mint az összedol-
gozás, az együttműködés, a párbeszéd, az 
egymásra figyelés és a másik megértése. 
Olyan évet hagytunk magunk mögött, 
amely jócskán próbára tett mindany-
nyiunkat, de büszkén mondhatom, hogy 
Önök emberségből újra jelesre vizsgáz-
tak. Büszke vagyok Önökre és büszke va-
gyok arra, hogy e település polgármestere 
lehetek.
Úgy érzem, ez az év azt is megmutatta, 
hogy milyen erős a felelősségtudat ben-
nünk. Felelősséget vállaltunk egymásért, 
a településért, múltunkért és örökségün-
kért és ami talán a legfontosabb, a kö-
zös jövőnkért, gyermekeink és unokáink 
jövőjéért.
A korlátozások és lezárások időszakában 
sem maradt senki kapcsolódási pont nél-
kül. Újra megrendült a világ körülöttünk, 
de képesek voltunk olyan biztonsági ka-
paszkodókat nyújtani egymásnak, ame-
lyek még a kétségbeesés legnagyobb hul-
lámai közepette is megtartottak.

Először is szeretnék személy szerint gra-
tulálni minden apátfalvi lakosnak, mert 
olyan összefogást valósítottunk meg eb-
ben az évben is, amely egyértelműen 
megmutatja, hogy mindenki magáénak 
érzi a terveinket, hisz a közös álmaink-
ban és képes tenni is az azért, hogy azok 
megvalósuljanak.
2021-ben mindannyian úgy érezhettük, 
hogy úgy érnek minket sorra a nehéz-
ségek, mintha köveket dobálnának ránk. 
Az összetartásnak köszönhetően nemcsak 
arra voltunk képesek, hogy a legnehezebb 
időszakokat is túléljük, hanem hogy a leg-
nagyobb nehézségek közepette is képesek 
legyünk a közös terveinkre összpontosí-
tani. Akkor, amikor a váratlan helyzetek 
próbára tettek minket, amikor le kellett 
mondanunk egy régóta tervezett prog-
ramról, amikor meg kellett torpannunk, 
kényszerszünetet tartanunk, nagyon so-
kat jelentett a közös álmodozás. Tervez-
gettük, hogy mi mindent fogunk bepótol-
ni, hittünk abban, hogy nyáron és ősszel 
nemcsak azt valósíthatjuk meg, amiről 
korábban le kellett mondanunk, de új 
programokat is szervezhetünk, új szoká-
sokat is meghonosíthatunk. A kövekből 
építkezni kezdtünk – igaz, hogy kezdet-
ben csak képzeletben, de az idő minket 
igazolt. Az a sok közös ötlet, terv és álom 
végül mind-mind megvalósulhatott.
A jövőre vonatkozó közös terveink Apát-
falva további fejlesztését célozzák. Megle-
het, hogy 2022-ben újabb nehézségekkel 
kell szembenéznünk, történhetnek vá-
ratlan események, felmerülhetnek gon-
dok, problémák. Úgy tűnhet, hogy a világ 

kevésbé biztonságos hely, mint korábban 
volt, hogy az életünk kevésbe kiszámít-
ható, és a jövőnk kevésbé tervezhető. Az 
igazság azonban az, hogy a saját jövőnket 
mi teremtjük meg. Még ha nem is min-
den kizárólagosan rajtunk múlik, nem hi-
hetjük azt, hogy csak sodródnunk szabad. 
De az az igazság, hogy nincs olyan nem-
zedék, akinek ne jutott volna valamilyen 
megoldandó feladat, és az előttünk járók 
eddig mindig sikerrel jártak. Azokat a 
csapásokat, vagy fogalmazhatunk úgy is, 
hogy próbatételeket, amelyeket a külön-
böző nemzedékeknek kellett kiállniuk, 
nem érdemes egymáshoz hasonlítgatni. 
De azt talán kimondhatjuk, hogy azt, amit 
a 2021-es esztendő elénk hozott, kiálltuk. 
Bízzunk benne, hogy amit az elkövetke-
zendő évek elénk hoznak, ugyanúgy ki-
álljuk. E gondolatok szellemében kívánok 
Önöknek Boldog Új Esztendőt! Isten áld-
ja Apátfalvát! Isten áldja Magyarországot!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
A képviselő-testület 2021. december 
16-án rendkívüli ülést tartott

 � Apátfalva Község Önkormányzata a 
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszá-
mú „Belterületi csapadék- és belvízelveze-
tés Apátfalva településen II.” című pályázat 
kapcsán elfogadta a Bíráló Bizottság dön-
tését a „B” Dimenzió Kft. (6723 Szeged, 
Róna u. 27.) fogadta el a műszaki ellenőri 
feladatok ellátására.

A következő rendkívüli ülésre 2021. de-
cember 17-én került sor

 � A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 kód-
számú „Belterületi csapadék- és belvízelveze-
tés Apátfalva településen” című pályázat kap-
csán a közbeszerzési eljárást megindító fel-
hívás és dokumentáció került jóváhagyásra. 

A közmeghallgatással egybekötött so-
ros képviselő-testületi ülés 2021. de-
cember 21-én került megtartásra

 � Ezen az ülésen a képviselő-testület el-
fogadta a 2022. évi munkatervét.

 � Elfogadta a Belső Ellenőrzés 2022. évi 
munkatervét.

 � A képviselő-testület elfogadta a 
2022/2023. évi járási startmunka minta-
program kérelmek benyújtásának támo-
gatására a pályázatot. 

 � Megtárgyalta és elfogadta a házior-
vosi rendelők rezsiköltségeinek 2021. évi 
elszámolását és a 2022. évi rezsiköltség 
megállapítását.

 � Elfogadta a fogorvosi rendelő rezsi-
költségének 2021. évi elszámolását és a 
2022. évi rezsiköltség megállapítását.

 � A testület két fiatal gazda tulajdono-
si hozzájárulás iránti kérelmében döntött 
meglévő vizes öntözőtelep fenntartásához. 

 � Apátfalva Község Önkormányzatá-
nak jogi képviseletét az Ember & Halasi 

Ügyvédi Iroda végzi, a megbízási szerző-
dés került módosításra, melyet a képvise-
lő-testület elfogadott. 

 � A képviselő-testület a szociális igazga-
tással összefüggő, valamint egyéb szemé-
lyes adatvédelmet igénylő döntési javasla-
tokat zárt ülés keretében tárgyalta.

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
2021. december

SZÜLETÉS:
12.05.: Galgóczi Szofia Letti
Édesanyja: Kis Anett
Édesapja: Galgóczi Tibor
Apátfalva, Templom utca 136.

12.08.: Kerekes Emese
Édesanyja: Botás Bianka
Édesapja: Kerekes László
Apátfalva, Rákóczi F. u. 27.

12.17.: Schmidt Liliána
Édesanyja: Hajdú Alexandra Renáta
Édesapja: Schmidt Patrik
Apátfalva, Széchenyi István utca 193.

12.25.: Olasz Bence
Édesanyja: Ván Lilla
Édesapja: Olasz Márk
Apátfalva, Damjanich u. 11.

HALÁLESET:
Csapó Józsefné (Varga Margit)
Apátfalva, Hajnal u. 1. élt 83 évet

Korom Ferencné (Antal Erzsébet)
Apátfalva, Kereszt u.17. élt 62 évet

Nagy Istvánné (Domé Aranka)
Apátfalva, Táncsics M. 12. élt 83 évet

Mátó János
Apátfalva, Hóvirág u. 4. élt 75 évet

Tokai József
Apátfalva, Kisköz 17. élt 81 évet

Balogh-Vigh Katalin
Apátfalva, Maros u. 85. élt 55 évet
Az előző lapszámban tévesen jelent 
meg az életkora, a gyászoló családtól 
elnézést kérünk!

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Károlyi Leonetta és Nadobán János 
Apátfalva, Hold utca 2. 



2022. január 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Meghívó
Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése 

rendezvénysorozat Apátfalván

2022. január 21. péntek 10–16 óráig
Faluház (Apátfalva, Templom u. 57.)

PROGRAM:
10.00–10.05: A rendezvény megnyitása

10.05–10.20: Jövőnkért néptáncegyüttes műsora

10.20–10.35: Az apátfalvi cigány kultúra bemutatása

10.30–11.30: Sportfesztivál

10.30–14.00: Bőrözés az ONTE múzeum- 

pedagógusaival

Árpád népe foglalkozás

Kézműves foglalkozások a farsang jegyében

Apátfalvi értékek bemutatása

Tariné Tóth Hajnalka – apátfalvi népdalok citerával

15.00–16.00: Molnár dixieland koncert

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
Népi fajátékok

Helyi termelők és termékek bemutatkozása, 

kóstoltatás

Nemzeti művelődési intézet értéktári bemutatója

Elsősegélynyújtás elsajátítása – Magyar Vöröskereszt

Közlekedésbiztonsági vetélkedők

Szegedi hivatásos tűzoltók bemutatója

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás!
Szeretettel várjuk a faluban élő kézműveseket, helyi 
termelőket!
A programon megismertethetik magukat és termékeiket,
értékesíthetik portékájukat a rendezvényen résztvevő ven-
dégek számára.

Hétvégi oltási akció
2022. január 21-én 14-18 óráig, január 22-én 10-től 
18 óráig előzetes bejelentkezés és regisztráció nélkül is le-
het jönni COVID védőoltásra az orvosi rendelőbe 12 éves 
kortól. Első, második és harmadik oltásra is.

Az oltóanyag-rendelés 
szempontjából segítség 
lenne, ha az oltást kapni 
szándékozók január 14-ig 
jeleznék szándékukat.

Köszönettel: 
Dr. Sziebig Géza
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2021 ÉVI APÁTFALVI FEJLESZTÉSEK, 
PÁLYÁZATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Büszkén tekinthetünk vissza a 2021-es 
évre, hiszen ismételten sikeres idősza-
kot zártunk Apátfalva életében.

2021-ben is pályáztunk a kistérségi Start 
minta-programokra és nyertünk közel 125 
millió forintot, hiszen az a 87 fő apátfal-
vi lakosunk, akiknek munkát biztosítunk, 
erre nagyon számított. Számukra ez biz-
tosítja a megélhetést. A mintaprogramok: 
mezőgazdasági program, állattartás, var-
roda, betonelemgyártás, utcabútorgyártás, 
2021. március 1-én indultak és 2022. feb-
ruár 28-ig tartanak.

Az MVM Watt Eta Hálózati és Köz-
világítási Szolgáltató Kft. március 1-je és 
március 12-e között csoportos fényforrás 
cserét végzett Apátfalva területén. A mun-
kák folyamán összesen 545 db kompakt 
fénycsövet és 295 db nagyteljesítményű 
fénycsövet, így összesen 840 fényforrást 
cseréltek ki. A csoportos fényforrás cseré-
jét követően az egyedi hibák száma jelen-
tősen csökkent, valamint javult a megvilá-
gítás minősége is.

2021 márciusától a háztartásokban ke-
letkezett használt sütőolaj és sütőzsiradék 
szelektív gyűjtésére is van lehetőség Apát-
falván. A Biotrans Kft. 240 literes gyűj-
tőedényeket biztosít a településünknek, 
amelyek két helyre kerültek kihelyezés-
re: Apátfalva, Templom utca 69. (Hivatal 
udvara) – Dózsa György utca 9. (Óvoda 
konyha udvara)

Édességcsomagot kapott minden apát-
falvi háztartás. Ezerháromszáz háztartás 
van Apátfalván, a finomságokból összeállí-
tott kétkilogrammos csomagokat minden 
apátfalvi háztartásba eljuttattuk.

A földtulajdonosok közössége, az Apát-
falvi Gazdakör, Apátfalva Község Önkor-
mányzata és a vadásztársaság összefogásá-

ban kezdődtek meg a külterületi földutak 
karbantartási munkái. Az ehhez szükséges 
pénzeszközöket a földtulajdonosi közös-
ségen keresztül a Maros Vadásztársaság, 
valamint Apátfalva Község Önkormány-
zata biztosította.

Apátfalva Község Önkormányzata az 
illegális hulladéklerakók felszámolásának 
támogatására pályázatot nyújtott be. A pá-
lyázatban elnyert összeg 2.940.000 forint, 
melyből megtisztításra került a település 
és a Maros folyó árterülete, melyen több-
ségében építési törmelék halmozódott fel 
az évek során.

A Belügyminisztérium önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása keretében az Apátfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyének inf-
rastrukturális fejlesztésére nyert Apátfalva 
Község Önkormányzata 26.612.445 Ft-ot. 
A pályázat lehetőséget nyújtott a tetők cse-
réjére, az épület hőszigetelésére, a hivatali 
lépcső rekonstrukciójára és eszközbeszer-
zésre is.

Apátfalva Község Önkormányzata si-
keresen pályázott a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Közterület kar-
bantartását szolgáló eszközbeszerzés” című 
pályázatra, így új erő- és munkagépeket 
tudott vásárolni. Már le is szállították az 
MTZ 320.4 traktort, a BP 1000 R pótko-
csit, az Orkán talajmarógépet és a Komon-
dor 130 függesztett tárcsát is. Több  mint 
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8  és  fél millió forintból szerezték be eze-
ket az eszközöket, melyeket elsősorban 
a közterületek karbantartására tudunk 
használni.

Szintén a Magyar Falu Program sikeres 
pályázatának köszönhetően tizenkétmillió 
forintból fejleszthettük a polgármesteri hi-
vatal informatikai és telekommunikációs 
hálózatát, illetve a feladatellátáshoz szük-
séges eszközöket is beszerezhetünk. Meg-
történt a PC hálózat korszerűsítése, to-
vábbá riasztórendszer korszerűsítése és az 
eszközök beszerzése is. Beszereztünk mul-
tifunkciós fénymásoló berendezést, nagy-
teljesítményű iratmegsemmisítőt, több 
nyomtatót, monitort és 10 db IP-telefont.

Szeles József, a kiszombori Szetápmix 
takarmány és csibekeltető üzem tulajdo-
nosa és családja május 12-én szerdán aján-
lott fel háromezer naposcsibét az apátfalvi 
önkormányzatnak. Az önkormányzat egy 
nap alatt megszervezte és ki is osztotta a 
szárnyasokat.

2021-ben folytatódik az Agrárminisz-
térium által indított, rendkívül sikeres 
Településfásítási Program. Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata sikeresen pályázott, 
így 30 darab gömb szivarfát ültethetett a 
településen, illetve az előző évben elkez-
dett település fásítási program (200 darab) 
2021 őszén folytatódott, novemberben 
170 db szivarfa facsemetét hoztunk, ebből 
a lakosság 150 darab díszfát igényelhetett. 
Kettő év alatt Apátfalván 400 db facseme-

tét sikerült elültetni a közterületekre, óvo-
dákhoz, iskolában, játszótereken.

Augusztus 31-én a délelőtt folyamán 
aláírásra kerültek a Makó térségi polgár-

mesterekkel a Makó Térségi Kártya be-
vezetésére vonatkozó együttműködési 
megállapodások. A térségben élő lakosok 
szeptember 1-től igényelhetik kártyájukat.

Apátfalva Község Önkormányzata a 
Magyar Falu Program keretében meghir-
detett Kommunális eszköz beszerzése pá-
lyázaton 9.657.690 Ft összegű támogatás-
ban részesült. A megnyert pályázati pénz-
ből Apátfalva Község Önkormányzata 
1  db Renault Master kisteherautó beszer-
zését valósította meg. A beszerzett eszköz 
az önkormányzat alapvető közfeladatának 
ellátása tekintetében hatékonyabb, gyor-
sabb munkavégzést, gazdaságos és kör-
nyezetkímélő üzemeltetést tesz lehetővé.

Apátfalva Község Önkormányzata a 
Magyar Falu Program keretében meg-
hirdetett „Felelős állattartás elősegítése” 
pályázaton 1.455.669 Ft. összegű támo-
gatásban részesült. A megnyert pályázati 
pénzt Apátfalva Község Önkormányzata 
a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási 
programra, a település lakóinak tulajdoná-
ban lévő ebek, macskák praxisengedéllyel 
rendelkező állategészségügyi szolgáltató-
nál állatorvosi tevékenységet végző Felir 
azonosítóval rendelkező állatorvos által 
elvégzett ivartalaníttatásra, ezzel egyidejű-
leg az állatok veszettség elleni védőoltásá-
ra, valamint transzponderrel (mikrochip-
pel) történő megjelölésére fordíthatja

Apátfalva Község Önkormányzata két 
EFOP pályázat segítségével 18 ingyenes 
nyári tábort szervezett kb. 18 millió fo-
rintból, ahol 320 apátfalvi gyereknek tud-
tuk biztosítani az ingyenes táboroztatást. 
A táborokban a napi három étkezés és a 
kirándulások is ingyenesek voltak.

Apátfalva Község piacterének kialakí-
tására a TOP-1.1.3-16-cs1-2017-00002 cí-
mű hatályos támogatása 25 millió 18 ezer 
440 forint, melyet 2017-ben nyertünk el, a 
most megítélt többlettámogatás 24 millió 
341 ezer 439 forint. Így az apátfalvi önkor-
mányzat piacépítésre rendelkezésére álló 
keretösszeg összesen Br. 49 millió 359 ezer 
879 forint. A beruházás szeptember hó-
napban elkezdődött és várhatóan tavasszal 
fejeződik be.

Apátfalva belterületi vízrendezés II. 
ütem, TOP- 2.1.3.3-16 Nyílt-zárt bel 
és csapadékvíz elvezető hálózat építése. 
A  projekt keretében 300 millió forintos 
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Európai Uniós támogatásból a tervezett 
bel és csapadékvíz-elvezető rendszerek 
hossza összesen 2415 folyóméter. A ter-
vezett beruházás megvalósítási helyszí-
nei: Kölcsey utca, Templom utca, Kos-
suth utca, Kereszt utca, Széchenyi utca, 
Rózsa utca, Csokonai utca, Hajnal utca, 
Hunyadi utca.

A Magyar Falu Programban is sikere-
sen pályáztunk: 28 millió Ft-ot nyertünk 
utak aszfaltozására. Három utcaszakaszt 
tudunk 600 méter hosszan leaszfaltoztatni, 
a Szabadság, Liget és a Tavasz utcák kap-
nak tavasszal szilárd aszfalt burkolatot.

A Belügyminisztérium önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása keretében belterületi járdák 
felújítására nyertünk 17 millió forintot. 
A támogatás 85% intenzitású, ehhez az 
Önkormányzatunknak 3 millió forint ön-
részt kell biztosítani, így ez a beruházás 
20 millió forintból valósul meg. Az érin-
tett területek a következők: a Nagyköz ut-
ca – Templom utca és Kossuth utca közötti 

szakasz mind a két oldalán. Hajnal utca– 
Kossuth u. 66 saroktól a Templom u. 57 
sarokig. A Dózsa György Ált. Iskola–Hu-
nyadi és Templom u. teljes szakasza. Ady 
Endre 8/c-10. A felújításra kerülő járdák 
hossza kb. 800 méter.

Magyar Falu Program sikeres pályá-
zatának köszönhetően 25 millió Forin-
tot nyertünk (12.15.) az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére. A 
pályázat keretében a nyert összeget a Mű-

velődési Ház nagytermének parketta cse-
réje, 12 db fűtőtest cseréje, festési mun-
kálataira és a műkő lépcső felújítására tu-
dunk felhasználni.

A felsorolásból is jól látható, hogy Apát-
falvának a 2021-es év nagyon sikeres volt, 
hiszen a pályázatokból elnyert több mint 
600 millió forint is ezt bizonyítja.

Úgy gondolom, hogy Apátfalva előtt 
további nagy lehetőségek állnak, hiszen 
Lázár János országgyűlési képviselőnk is 
segíti a munkánkat, Magyarország Kor-
mánya pedig garancia erre.

 
Szekeres Ferenc 

polgármester



2022. január 7APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A térségben is nagy népszerűségnek örvend 
a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása

A kormány 2019-ben vezette be, hogy 
három- vagy több gyermekes családok 
legalább 7 üléses új személygépkocsi 
vásárlásához a vételár 50%-ának meg-
felelő támogatást igényelhetnek. Az 
apátfalvi Nándori család is lecserélte 
autóját, és egyáltalán nem bánták meg 
a döntést.
Novemberben volt egy éve, hogy a Nán-
dori család lecserélte a korábbi 16 éves öt-
személyes autóját egy új hétszemélyesre a 
nagycsaládos autóvásárlási támogatásnak 
köszönhetően. Mint megtudtuk tőlük, an-
nak ellenére, hogy azt igencsak megdol-
goztatták az évek során, nem igazán ter-
vezték az új autó vásárlását.
A kedvezmény 2019-es bevezetése után 
sokáig mérlegelték, hogy belevágjanak-e, 
végül mégis úgy döntöttek, hogy ilyen le-
hetőséget kár lenne kihagyni. Hamarosan 
meg is érkezett az új családtag, egy gyö-
nyörű Dacia Lodgy.
– Mikor megvettük, én azt mondtam, ezt 
a hatalmas kocsit én nem fogom vezet-
ni, de kipróbáltam és nagyon könnyű 
volt – mondta el portálunknak Nándori 
Gáborné.

Három gyermekük (Mária, Gellért és Bar-
nabás, sorban 16, 15 és 14 évesek) közül 
kettő már Szegedre jár iskolába, a kol-

légiumi költözésnél is hatalmas segítség 
volt a nagy belső tér, de a családi utazá-
sok sem okoznak gondot még akkor sem, 
ha a gyerekek barátai, vagy nagyszülő is 
csatlakozik.
Az új autó ára mintegy 5 millió forint volt, 
ehhez az állami támogatás maximumát 

– 2,5 millió forintot – tudták felhasználni, 

vagyis gyakorlatilag féláron jutottak hoz-
zá, a fennmaradó összeget pedig hitelből 
finanszírozták.

A befektetés azonban ilyen kedvezmény 
mellett nagyon megérte számukra, a 
Lodgy pedig ahogy tapasztaltuk, legalább 
annyira a szívükhöz nőtt mostanra, mint 
az előző autójuk.

Nagy Szabolcs 
www.makohirado.hu

Meghívó
Helyszín: Faluház

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!

Újévi hangverseny Apátfalván
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Adventi hétvégék:

Harmadik gyertyagyújtás

A programok a TOP-5.3.1-16-
CS1-2017-00009 „Helyi közösségek fej-
lesztése Apátfalván és Magyarcsaná-
don” Európai Uniós pályázatból kerültek 
megvalósításra.
Decemberben az adventi szombatokat 
nagy előkészület előzte meg a faluház dol-
gozói részéről. Szerettük volna meghitté 
varázsolni a várakozás heteit. Örömünkre 
hétről-hétre egyre többen éltek az általunk 
nyújtott kikapcsolódási lehetőséggel, csa-
ládok és egyedülállók, gyerekek és felnőt-
tek. December 12-én már teltház volt a 
programon.
Három órától a könyvtárban kézműves 
foglalkozásokat tartottunk, melyen több-
féle lakásdíszt, hűtő mágnest, ceruzatartót 

lehetett készíteni. Sokan bekapcsolódtak 
az alkotásba, így saját készítésű díszekkel 
gazdagodva térhettek haza. Ezen alkalom 
különleges tevékenysége volt az igazi méh-

viasz lapból saját kézzel feltekert gyertya. 
Reméljük, akik készítettek, karácsonykor 
meggyújtották és finom illat lengte be a 
lakást. 
Most is nagy népszerűségnek örvendett a 
csillámtetkó készítés, kicsiknek-nagyoknak 
egyaránt készítettük. Szívesen láttuk azokat 
is, akik beszélgetni, barátkozni jöttek, túrós 
lepénnyel és teával kínáltunk mindenkit. 
A foglalkozáson a faluház dolgozóin kívül 
Kakas Istvánné, Simon Mihályné, Gyuri-
csekné Szilvási Marika segítettek nekünk 
önkéntes munkával. A harmadik szombat 
kiállításokban is bővelkedett: Farkas Atti-
la Playmobil gyűjteményével mutatkozott 
be, Bíró Antal asztalosmester fából készült 
dísztárgyaival, és a Popány méhészet. Kö-
szönjük nekik, hogy gazdagították a prog-
ramkínálatot. A  Mívesház Manufaktúra, 
Herczegné Csala Anikó, Imre Krisztofer és 
Olasz Nóra helyi kézművesek kiállították 

karácsonyi dísztárgyaikat.
December 12-én község adventi koszorú-
jánál a Dózsa György Általános Iskola ta-
nulói adtak műsort. Ők már több községi 
ünnepséget is megszépítettek előadásuk-
kal, most is jól felkészülten, határozottan 
léptek mikrofon elé. Az ünnepi összeál-
lítást versek és csodásan elénekelt dalok 
tették széppé. Köszönjük a gyerekek és 
felnőttek munkáját. A műsort szerkesztet-
te Kovácsné Veréb Anett. Felkészítő peda-
gógusok Bedő Boglárka, Molnár Tiborné, 
Tóth László.
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Falukarácsony
December 18-án az előtérben már a falu-
közösséggel együtt feldíszített csodaszép 
karácsonyfa várta az érkezőket. Köszönjük 
mindenkinek, aki bekapcsolódott a közös 
díszítésbe!
Majd hagyományosan, advent 4. szom-
batján rendeztük meg a Falukarácsonyt. 
Polgármester úr ünnepi köszöntőjével 
kezdődött, melyben a karácsony lénye-
géről beszélt. Majd az Apátfalvi Hagyo-
mányőrző Csoport vezetője Horváth Csa-
báné Erika néhány mondatban ismertette 
az ünneplőknek a darab mondanivalóját. 
A Falukarácsony fő produkciójaként a 
hagyományőrzők előadták a Márton apó 
karácsonya című színdarabot. Az elő-
adás nagyon szívhez szóló volt, a cso-
port alaposan felkészült, a szép díszletek 

még szebbé tették az előadást. Köszönjük 
munkájukat! A darab utáni szünetben 
kalácsot és teát kínáltunk, majd a Hagyo-

mányőrző Csoport vezetésével átkísértük 
a betlehemet a templomba.
A negyedik gyertya meggyújtása előtt az 
adventi koszorúnál ünnepi műsor kez-
dődött. A Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar karácsonyi dalokat éne-
kelt citerakísérettel, Papp Lőrinc – bár 
még kisgyerek – teljes átéléssel, kifeje-
zően elszavalta Szent Pál Szeretet him-
nuszát. Csomor Nóra és lánya Sóki Réka 
gyönyörűen énekeltek, majd a Faluház 
dolgozói karácsonnyal kapcsolatos sza-
vakat soroltak. Köszönjük mindenkinek, 
aki hozzájárult a négy szombati program 
megvalósításához.
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MIKULÁS VÁRÁS 
AZ ÓVODÁBAN
December 6-án nagy izgalommal érkeztek a gyerekek az óvodá-
ba. A hagyományokhoz híven ebben az évben is megérkezett az 
intézményünkben lévő gyerekekhez a Mikulás. Az óvodások er-
re a napra szeretettel készültek. Tanultak mondókákat, verseket, 
énekeket. Készítettek különböző kézműves munkákat, lerajzolták 
mit szeretnének kapni a Mikulástól. „Kifényesítették” a kiscipőket, 
kiscsizmákat és csinos ruhába öltöztek. A Mikulás a csoportok-
ba beérkezve meghallgatta a gyerekek műsorát, majd név szerint 
átadta ajándékát néhány személyre szabott kedves gondolattal kí-
sérve. Az ajándékoknak nagyon örültek a gyerekek.
Az ünnepség után süteménnyel és üdítővel vendégeltük meg az 
óvodásokat.
A szülők segítségét ezúton is köszönjük!

Kovács Rolandné 
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS HÍREK

BÖLCSŐDEI HÍREK
Mikulás ünnepség 
a bölcsődében
A csoportszobát és az ablakokat a Mikulás megérkezése előtti hé-
ten már feldíszítettük. Napokkal előtte már az ünnepséghez tar-
tozó énekektől, mondókáktól volt hangos a terem. Eljött a vár-
va várt nap és megérkezett a Mikulás. Kissé megilletődve, voltak 
akik félénken fogadták a messziről jött vendéget. Miután hellyel 
kínáltuk őt, elmondta minden gyermeknek, hogy milyen jól vi-
selkedett, majd megajándékozta őket. Mondókája végén megkér-
dezte a gyermekektől, hogy mi, nevelőik jók voltunk-e. Egy kisfiú 

bátran, hangos szóval mondta, hogy „igen”, így a felnőttek is kap-
tak egy-egy tábla Milka csokoládét. Köszönjük szépen, Mikulás! 
Sajnos rövid időt tölthetett nálunk, mivel sietve kellett távoznia 
óvodáinkba.
Köszönjük Kisalbert Tibor szülőnek, hogy a gyerekeket külön is 
megajándékozta édességekkel, mellyel még szebbé tette a gyer-
mekek ajándékát! 
Mindenki kapott csomagot, alig fért a kezükbe a sok-sok ajándék. 
Az ünnepség végén megvendégeltük a gyermekeket, finomabb-
nál finomabb süteményeket és üdítőket fogyasztottunk. Hálás 
köszönetünket fejezzük a szülők támogatásához is!

Kerekesné Binecz Zsuzsanna 
kisgyermeknevelő-gondozó
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Karácsony az 
óvodákban …
„Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a 
szemeket,
Meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte 
szeretet”
A hagyományokhoz híven óvodánkban 
megtartottuk a karácsonyi ünnepséget, 
melyet hosszú készülődés és nagy vára-
kozás előzött meg. Az ünnep kezdetekor 
meggyújtottuk az adventi koszorún a gyer-
tyákat, kicsik és nagyok közösen énekeltek, 
és mondták el verseiket ezen a várva várt 
napon. Együtt díszítettük fel a fenyőfát, és 
varázsoltuk csodaszép karácsonyfává.
A szépen megterített ünnepi asztalnál 
minden gyermek helyet foglalt, és öröm-
mel fogyasztották a sok-sok finomságot. 

Izgatottan vártuk, hogy vajon mi lesz a ka-
rácsonyfa alatt.
Az angyalkák és a Jézuska érkezését csen-
gőszó jelezte. Minden csoport sok-sok já-
tékot kapott, melyet már mindenki a saját 
csoportszobájában próbált ki. Izgatottan 
bontogatták a gyermekek a játékokat, és 
mindenki talált olyat, amely felkeltette az 
érdeklődését.
A várakozás egész héten csak fokozódott 
a közös játékkal, barkácsolással, ajándék-
készítéssel, ezzel is megteremtve az ünnepi 
hangulatot.

Gyengéné Bakai Judit 
óvodapedagógus

Karácsonyi 
„Cipősdoboz” 
ajándékozás 
az óvodában
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
gyermekvédelmi munkaközössége a ha-
gyományokhoz híven, az idén is megszer-
vezte ajándékgyűjtő akcióját.

A karácsony a legszebb ünnepünk, ilyen-
kor megajándékozzuk egymást és első-
sorban gyermekeinket. Az akció célja 
volt, hozzájárulni az ünnepi hangulathoz, 
örömszerzéshez, hogy még szebbé tegyük 
a karácsonyt minden gyermek számára. 
Felhívást intéztünk az óvodákban, hogy 
a feleslegessé vált játékokat, könyveket, jó 
állapotú ruhaneműket juttassák el óvo-
dáinkba, az összegyűjtött adományokkal 
támogassák az óvodás gyermekeket. A fel-

ajánlásoknak köszönhetően 29 darab aján-
dékcsomagot tudtunk készíteni, melyekbe 
édességek, játékok, ruhaneműk kerültek. 
Az óvoda dolgozói tartalmas csomagot ké-
szítettek a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermekek számára.
Ebben az évben 29 gyermek részesült a 
felajánlásokból.
A csomagok átadása december 16-án a Fa-
luház aulájában történt. Jó volt látni a sok 
csillogó gyermek szempárt, mikor átvették 
a díszesen becsomagolt dobozokat. Remé-
lem örömet tudtunk szerezni óvodás gyer-
mekeinknek az ajándékokkal.
Ezúton szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki felajánlásával, munkájával 
támogatta a karácsonyi ajándékgyűjtő ak-
ciónk megvalósítását.

Felajánlásaikat köszönjük:
Rákóczi óvoda: Juhász Kata, Borbély Rita, 
Kecskeméti Tímea, Naszradiné Berczán 
Zsuzsanna, Rudolf László, Herczegné Ják-
só Anita, Deszpotné Antal Enikő.
Dózsa óvoda: Popányné Vaszkó Ágnes, 
Vargáné Pintér Marianna, Tóth Erika, Bá-
lint Réka, Szigeti Andrea, Kovács Veréb 
Anett, Sándor Lenke, Bunyeváczné Bakai 
Ágota.
Maros óvoda: Langó Mónika, Borsos Kit-
ti, Tóth Jánosné, Rácz Fanni, Kardos-Tóth 

Anita, Nagy Orsolya, Rigó-Vas Edit, An-
talné Borbély Judit, Börcsök Istvánné, 
Zöllei József Béláné.

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a 
Faluházban helyet biztosítottak a rendez-
vény lebonyolításához, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak a ruhanemű-
ket, játékokat, köszönöm az óvoda dolgo-
zóinak a csomagok elkészítéséhez nyújtott 
segítséget.

Csenteri Andrea 
gyermekvédelmi munkaközösség 

vezetője
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Karácsonyra 
készülődés a Katica 
csoportban
A december 13-tól tartó hét a karácso-
nyi készülődés jegyében telt a Katica 
csoportban. Teremdíszítés, barkácsolás, 
karácsonyfadíszek készítésére került sor. 
A gyerekek nagyon aktívak voltak egész 
héten. Sok-sok díszt készítettünk dióból, 
papírból, szárított narancskarikából, para-
fadugóból szaloncukrot.
Csütörtökön ellátogattunk a Faluház-
ba, ahol a falu karácsonyfájára a gyere-
kek saját készítésű díszeket helyeztek fel. 
Énekeltünk, verseltünk a feldíszített ka-
rácsonyfa körül. A Faluház vezetője, Var-

gáné Nagyfalusi Ilona egy kis beszélgetés 
keretében mesélt a gyerekeknek és be is 
mutatta, hogy régen milyen hagyományai 
voltak a karácsonyi ünnepkörnek. A gye-
rekeknek sok ismerete van a karácsonyról, 
a kérdésekre sok helyes válasz született. 
Elhatároztuk, hogy jövőre is hozunk dí-
szeket a fenyőfára.

Köszönjük Vargáné Nagyfalusi Ilonának a 
kedves fogadtatást, a gyerekek és felnőttek 
nevében.

Ludányiné Dinnyés Éva 
óvodapedagógus

Szülői felajánlás

2021. decemberben a Rákóczi utcai óvo-
da felajánlást kapott Rudolf Lászlótól, 
volt óvodásunk szülőjétől karácsonyra. 
Úgy gondolta, hogy a gyermekek örül-
nének egy játék babakonyha bútornak. 
Az ajándék nagy sikert aratott a Rákóczi 
utcai óvoda Szivárvány csoportjába já-
ró gyermekek körében, melyet azonnal 
birtokba is vettek. Felajánlását hálásan 
köszönjük!

Papp Józsefné 
óvodapedagógus

Boldog új évet kíván Önnek az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
minden dolgozója és a gyermekek!
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Ajándék Gyermekbiblia
2021. novemberében ajándékcsomagot 
vehettünk át a Palánta Sorsfordító Ala-
pítványtól, mely biztosította 108 óvodás 
kisgyermek megajándékozását. A cso-
mag tartalma: Gyerekek bibliája, Kará-
csony a hegyekben – családi magazin 
kreatív fejlesztő feladatokkal -, és Ka-
rácsony a hegyekben c. CD lemez. Az 
ajándékok karácsony előtt kiosztásra 
kerültek.

Köszönjük a felajánlást!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Karácsonyi ajándék a Román 
Nemzetiségi Önkormányzattól
2021. december 15-én Varga Anikó a Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke személyesen kereste meg intézményünket ajándékával. 
A megkapott szaloncukor ajándékot gyermekeink között szétosztottuk. 
Mindenki örült az ajándéknak.
Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Apátfalva Község Román Nemzetiségi 
Önkormányzat decemberi tevékenyégei

December 6-án 15 nemzetiségi gyermeknek mikulás cso-
magot adtunk át és december 20-22 között karácsonyi cso-
maggal kedveskedtünk a nemzetiségi családoknak, illetve a 
gyermekeknek könyv ajándékot adtunk át. Az előző évek-
ben megrendezésre került karácsonyi ünnepségünket a ví-
rus helyzet miatt nem tartottuk meg. 2022-es évben még 
több rendezvényt, kirándulást próbálunk megvalósítani.
Sikerekben, és Egészségben Gazdag Boldog Új Évet kívá-
nunk mindenkinek.

Füvesiné Varga Anikó 
elnök
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben.”

A decemberi hónap is bővelkedett prog-
ramokban. Hagyományainkhoz híven, az 
iskola aulájában meggyújtottuk az adven-
ti koszorú 4 gyertyáját. A gyertyagyújtás 
előtt, minden alsós osztály a felsős pár-
jával közösen egy kis műsort adtak elő. 
Csodálatos verseket, dalokat, hangszeres 
előadást és vidám táncot hallhattunk és 
láthattunk. Köszönjük a felkészítőtanárok 
munkáját!

Az utolsó tanítási napon minden osz-
tálynak egy kis karácsonyi édességgel 
kedveskedtünk.

A 2021-es év utolsó iskolában töltött nap-
ja más meglepetéseket is tartogatott a 
gyerekek számára. A diákönkormányzat 
szervezésében a felsős tanulók egy vidám 
délelőttön vehettek részt. A tanulók az au-
lában felállított pingpong asztalonál küzd-
hettek meg, filmet nézhettek, FIFA játékot 
játszhattak, beszélgethettek, és Kahoot fel-
adatokat oldhattak meg.

Köszönjük a szervezést a DÖK tagjainak!

Az iskolánk tanulóinak karácsonyi kéz-
műves foglalkozást tartottak a Faluház 
dolgozói. A gyerekek megismerkedhettek 
a mézeskalácssütés és díszítés rejtelmeivel, 
asztali díszeket készíthettek és türelmes 
munkával gyertyát is csorgathattak. A kész 
alkotásokat a gyerekek haza is vihették.

Köszönjük a Faluház összes dolgozójának 
a tartalmas programot!

Intézményünk diákjai felkérést kaptak 
Szekeres Ferenc polgármester úrtól, hogy 
egy kis műsorral tegyék színesebbél a falu 
adventi programját. Tanulóink és a bese-
gítő pedagógusok verssel és énekkel tet-
ték hangulatosabbá a programsorozatot. 
A műsorban nem csak a diákok léptek fel, 
hanem pedagógusaink is részt vállaltak 
benne.

Résztvevő diákok: Mezei Vanessza, Köte-
les Anett, Szögi Armand, Raffai Melissza, 
Szabó Jázmin, Sóki Réka, Bardos Zsó-
fi, Koródi Laura, Varga Szilárd, Szalamia 
Keve, Kamarás Márk, Berczán Áron, Jani 
Martin, Tóth Patrícia, Kis Bence, Páncsics 
Boglárka, Cserepes Barbara, Kovács Kin-
ga, Bitter Ingrid, Farkas Dóra, Restás Vi-
vien, Bús Lili, Popány Dávid

Résztvevő pedagógusok: Csomor Nóra, 
Bedő Boglárka
Felkészítő tanárok: Molnár Tiborné, 

Kovácsné Veréb Anett, Bedő Boglárka, 
Tóth László

Joó Gabriella tanárnő szervezésében le-
zajlott a BLaci kupa floorball bajnokság. A 
gyerekek ebben az évben is nagyon komo-
lyan vették a mérkőzéseket. Minden csa-
pat egy kis jutalommal térhetett haza.
A helyezés a következő lett.
5. hely: Kamarás Márkó, Cserepes Barbara, 
Popány Dávid, Ferenczi Zsolt
4. hely: Szalamia Keve, Szabó Jázmin, var-
ga Szilárd, Kis Bence
3. hely: Jani Martin, Koródi Laura, Ber-
czán Áron, Márki Barnabás
3. hely: Joó Gabriella, Tóth László
2. hely: Kóczi Zoltán, Sóki Réka, Károly 
Bálint, Konkoly Krisztián
1. hely: Antal Balázs, Bús Lili, Kis Balázs, 
Gán Martin
A gólkirály: Gán Martin lett, aki a mérkő-
zések során 16 gólt lőtt.

Gratulálunk mindenkinek!

Simon Hajnalka
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Advent kezdetére magunk készítette deko-
rációval öltöztettük ünnepi díszbe a falu-
ház belső terét és az ablakokat. Előkerült 
a kandalló és a hóemberek is, amiket az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub tagjai készítettek 
anno.

 � December hónapban is működtek a 
közösségeink. Karácsonyi dalokat tanul-
tak a Kerekes Márton Népdalkör és Cite-
razenekar tagjai. A Márton apó karácso-
nya színdarabot próbálták a Hagyomány-
őrző Csoport tagjai. Karácsonyfadíszeket 
horgoltak a kézimunka szakkör tagjai. 
Jöttek a Meridián tornázók és hetente 
kétszer volt az Átmozgató tornásoknak 
is foglalkozás. Heti rendszerességgel ta-
lálkoztak az Apátfalvi Ifjúsági klub tagjai. 
Keddenként a legkisebbek Babusgatóra 
jöttek szüleikkel, és elindult a Mézeska-
lács szakkör is. 

 � Karácsonyra megjelent a Marosvidék 
folyóirat legújabb száma. Olvasható benne 
Antal József: Egy apátfalvi tanár című írá-
sa, mely Keresztúri András életútját mu-
tatja be. Az én történetem című fejezetben 
az ünnepekkel kapcsolatos írások jelentek 
meg. Varga Réka középiskolai tanuló arról 
írt, hogyan emlékeznek családjukban el-
hunyt szeretteikre halottak napján. „Emlé-
kezni mindig lehet, egész évben, ha eszünk-
be jutnak a közös élmények, amin lehet ne-
vetni” – írja.

 � A folyóirat bemutatója a makói könyv-
tárban volt, a műsorban fellépett Tariné 
Tóth Hajnalka, aki kedves karácsonyi da-
lait hozta el nekünk citera kísérettel. Az 
est háziasszonya Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na. A Marosvidék folyóirat mindig közöl 
Apátfalváról is írásokat. A folyóirat kiköl-
csönözhető és megvásárolható az apátfalvi 
könyvtárban.

 � December 4-én, a második adven-
ti kézműves foglalkozás keretében Kakas 
Istvánné karácsonyi horgolásaiból volt 

kiállítás a könyvtárban. Fél 5-től sor került 
a második adventi gyertya meggyújtására 
a templom előtti koszorúnál. A műsort az 
Apátfalvi Ifjúsági Klub adta.

 � December 5-én a Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat mikulás ünnepséget 
tartott.

 � December 8-án felállítottuk a faluház 
karácsonyfáját, meghirdettük, hogy dí-
szítsük fel a lakossággal közösen. Sokan 
hoztak piros színű díszeket, vagy csuhéból 
készült alkotásokat. Így sokan díszítettük, 
mégis egységes lett a karácsonyfánk. Az 
ovisok, iskolások és több szervezet is ho-
zott karácsonyfadíszeket, mi a Facebookra 
tettük fel a fotókat a díszekről és az ado-
mányozókról. Köszönjük, hogy ennyien 
megmozdultak felhívásunkra. Tóth Tamás 
egy vesszőből font angyalt adományozott 
a fa mellé. 

 � December 9-én a Pátfalváért Egyesület 
tartott közgyűlést.

 � December 10-13-ig Farkas Attila Play-
mobil gyűjtő kiállítása volt megtekinthető 
a Faluházban, a harmadik adventi hétvé-
gén. A kézműves foglalkozások mellett 
Bíró Antal asztalos és a Popány méhészet 
is bemutatkozott. A község adventi koszo-
rújánál a Dózsa György Általános Iskola 
tanulói adtak ünnepi műsort.

 � December 14-én tartotta a Mozgáskor-
látozott csoport a karácsonyi, évzáró ösz-
szejövetelét. A citerások karácsonyi dalok-
kal tették szebbé az ünnepséget. A tagság 
finom süteményekkel készült az ünnepre. 
Köszönjük Jakabovicsné Gyöngyi néninek 
a szervezést. 

 � December 15-től hat alkalommal 
tartottunk kézműves foglalkozáso-
kat az iskolásoknak. Volt, akik mézes-
kalácsot sütöttek, gyertyát mártottak, 
tobozból fenyődíszt készítettek, vagy 
néprajzi foglalkozáson beszélgettünk a 
karácsonyi szokásokról. A gyerekek na-
gyon aktívak, ügyesek voltak. Reméljük 

sikerült megszépítenünk a karácsony 
előtti napokat.

 � December 16-án az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda nagycsoportosai hoztak díszeket 
a karácsonyfára, versekkel és dalokkal 
is készültek. Délután pedig karácsonyi 
„Cipősdoboz” ajándékosztást tartott az 
óvoda.

 � A faluház több alkalommal adott hely-
színt a Tanítsunk Magyarországért prog-
ram mentorálásának is. 

 � December 17-én tartotta a könyvtár-
ban a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
a közmeghallgatást, majd vacsorát is főz-
tek, melyet haza lehetett vinni. 

 � December 18-án került megrende-
zésre a Falukarácsony a Hagyományőrző 
Csoport előadásával, majd meggyújtottuk 
a negyedik adventi gyertyát.

 � December 21-én Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata közmeghallgatás-
sal egybekötött testületi ülést tartott a 
könyvtárban.

A könyvtárban az alábbi folyóiratok 
érhetők el:

• Buci Maci
• Barátság
• Délmagyarország (megyei kiadás)
• Diana Horgolási Ötletek
• Kertbarát Magazin
• Kiskegyed
• Meglepetés
• National Geographic Magyarország
• Nők Lapja
• Nők Lapja Konyha
• Otthon
• Praktika
• Szitakötő
• Apátfalvi Hírmondó

A legfrissebb számok helyben olvashatóak, 
a régebbiek kölcsönözhetőek is!
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Újjászületés 4.
Világunk szakadatlanul változik körülöt-
tünk. Hol csak apróbb rezdülésekkel, hol 
pedig nagyobb rándulásokkal, de megál-
líthatatlanul alakul át. A Karácsonyok is 
megváltoztak az idő múlásával. Azok a pi-
he-puha, porcukor-hótakaró alatt nyújtó-
zó esték, amik gyermekkorunkban adták 
meg az ünnep keretét, ma már jórészt csak 
az emlékeinkben élnek. Kifordult időjá-
rást, felismerhetetlenné torzult évszakokat, 
kifacsarodott természetet tapasztalhatunk 
mostanában. Szerencsére ezen körülmé-
nyeknek nem függvénye a Szenteste, eb-
ben a szakrális ünnepben nincs esőnap.
Az év legsötétebb napja után megroppan 
az árnyak ereje, lassacskán visszatér a Fény. 
A megváltó világosság. A remény, hogy 
lesz még új tavaszunk. Az évnek ebben a 
szakaszában minden jószándékú ember 
még emberségesebb lesz egy kicsit. Régen 
másra nem is nagyon tellett: jóakarat, fi-
gyelem, szeretet. A hópaplanba takarózott 
házak kéményeiből vidáman gomolygott 
a füst, a meleget duruzsoló kályha mel-
lett, rebbenő gyermeki figyelmünk teljes 
koncentrálásával, elmélyülten kötözgettük 
az olcsó Konzum szaloncukrokat, hogy 
karácsonyfánk ünnepi ruhában várja a 
Megváltó születésnapját. Csekély, szinte 
jelképes értékű ajándékok cseréltek gazdát 
ezeken az estéken. Ám a szeretetre rá le-
hetett akasztani a nagykabátot, ha többen 

gyűltünk össze, mint amennyi fogas volt a 
házban…
Ez is megváltozott mostanra. Mintha a 
tárgyak mind nagyobb hatalmat gyako-
rolnának felettünk. Pedig azok ajándék-
ként is, csak tárgyak. A következő ünnepig 
nem helyettesítik a jó szót, a szeretetteljes 
összetartozást.
A Karácsony és Szilveszter közötti időszak 
legtöbbször úgy pereg le, mint sodró len-
dületűre vágott film. Családi, baráti láto-
gatások, vendégeskedések, vendéglátások 
tapossák egymás sarkát. Az emberek fel-
ajzott hangulatban várják az óév elmúlását, 
a hamarosan beköszöntő új évtől remélik 
sorsuk jobbra fordulását.
Amikor az utolsó decemberi éjszakán éj-
félt üt az óra, az idő mintha lelassulna egy 
kicsit.
Az évszak neheze még ezután jön, hisz 
alig több, mint egy hét múlt el csak a csil-
lagászati télből. Az igazi hidegek is ez-
után érkeznek meg. A fény, az igazi éltető, 
pezsdítő fény még várat magára. Fázósan, 
nehezen telnek a napok, a fűtés számlája 
fájdalmas magaslatokra tör. Az ablak elé 
akasztott szalonnabőrön hintázó áttele-
lő madarak látványa nem enyhíti, inkább 
durva kontrasztként kiemeli a kietlenség 
érzetét. Az ember úgy érzi, neki kellene 
futnia a világnak, ki kellene szaladnia eb-
ből a sivárságából…

Valami hasonló érzésekkel várjuk mi is, 
dolgozóink is a tél múlását. Titkon abban 
reménykedünk, hogy mint az elmúlt évek-
ben már többször előfordult, most is lesz 
egy komoly enyhülés januárban, s folytat-
hatjuk az építkezést. Valóban, többször is 
jelentkezik a melegedés, de csak egy-két 
napra szól. Mire összeszerelnénk eszköze-
inket, már téliesíthetnénk is vissza azokat. 
Ilyen rövid időszakokért, amiket a meteo-
rológia jelez, kár kimenni a terepre. Sajnos, 
az időjósok most nem tévednek…
Február végét írunk, mire olyan állapotok 
alakulnak ki körülöttünk, melyekben el le-
het kezdeni az új felvonást.
Huszonkettedikén reggel a brigád vasmag-
jával felvonulunk a kastélyhoz. Üzembe 
helyezzük hibernált eszközeinket, elkezd-
jük a téliesítés miatt létrehozott ideiglenes 
építmények bontását. Hideg van még, de 
legalább süt a Nap. Így mindenki jól lát-
hatja, mennyire fáznak a többiek is.
A nagyobbik baj az, hogy ismét rettentő 
erővel fúj a szél. Serdültebb koromban ez a 
Húsvét előtti időszakra volt csak jellemző. 
Úgy is nevezték az öregek ezt a légmozgást, 
hogy „böjti szelek”. Mit mondjak? Úgy 
tűnik, nagyon korán kezdtük ezt a böjti 
szezont.
Örömmel tapasztalom viszont, hogy a téli 
csapadék semmiféle ártó hatással nem volt 
az épület falaira. A ciszternák teli vannak 
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csurgaléklével, de az aréna hossztengelyé-
től a falig száraz a téglaburkolat. Nem ju-
tott el a víz a kastélyig. A kapillárisok nem 
árthatnak már neki. Nem csak elfáradtunk 
tehát a munkának ebben a részében, de 
eredménnyel is jártunk.
A hét második felében a fiúk nekiállnak az 
aréna keleti és északi határfalát építeni. A 
két fal sarkában álló bástya falait is most 
fogjuk „üzemi magasságra” emelni. Ami-
kor Bicski Gyuri keverni kezdi a habarcsot, 
tudatosul bennem, hogy mi hiányzott any-
nyira az elmúló télben. A keverőgépzaj, 
ami nem muzikális. Még csak nem is szép, 
nem is halk. Zörej. Ám megnyugtató zörej. 
Ott kelepel a homokhegy tövében, mint 
törzsszurkoló a B-közép lelátóján, s üzeni: 
győzni fogunk.
A fagyás elleni kötésgyorsítót természete-
sen nem hagyhatjuk még el. Ahogy a forró 
teát sem. Kell még a csuklya és a nagykabát 
is, minden úgy néz ki, mint a leállás előtti 
utolsó napokban – de már hosszabbodnak 
a nappalok, mi pedig haladunk.
Egyik nap megkeres Ács Pityu barátom, 
azzal, hogy kedve is, ideje is lenne ve-
lünk dolgozni, ha szükség van a munká-
jára. Kőművesek mellett húzott le sok évet, 
nagy kincs a tapasztalata.
Amikor a megbeszélt napon megjelenik, s 
felveszi a munkát, igazán örülök.
Balogh Zoli is beáll az építők közé. Fa-
laz, rendületlenül. Ágoston Zoli az anya-

got hordja, gyakorlatilag megállás nélkül. 
Keresztúri Attila átállhat a járdaépítésre. A 
nagy rozetta burkolatát vagdossa méretre, 
majd a bevezető szálat rakosgatja ki. El-
jön a pillanat, hogy szembenézzek a leg-
nagyobb kihívással, ami a járdák kapcsán 
előttünk áll: a kaputól a bástya sarkáig tar-
tó főtengellyel.
Először csak úgy lelépem kíváncsiságból a 
távot, ahogyan még a hadseregben tanul-
tam. Nyolcavanöt méternél kicsit rövidebb, 
így, első közelítésben. Délután lemérjük 
becsülettel, ahogyan azt kell. Nyolcvanhat 
métert kapunk eredményként. Szép sport 
lesz megépíteni.
Felvesszük a hosszú járda vonalait, szint-
jét. Betonozzuk az alapját. A segédek da-
rabonként válogatják a régi, nagyméretű 
téglákat, hogy esztétikailag megfelelő ér-
téket képviseljen majd a burkolat, lerakás 
után.
Az időjárás nem igazán kegyes hozzánk. 
Korábban jött ugyan az enyhülés, vannak 
napok, melyeken a merészebb kollégák 
izomtrikós napfürdőzéssel kísérleteznek, 
de a március csak nem akar tovább mele-
gedni, mint máskor szokott.
A járdákra koncentrálunk. Nyolcvan-pár 
méter nem a világ. Még egészségügyi sétá-
nak se túl hosszú. Kibetonozni viszont, jó 
három méter szélességben, s a burkolatát 
téglából kirakni – az már valóban egy má-
sik sportág.

Ács Pityu a habarcsot keverő Bicski Gyu-
rival, s az anyagot fuvarozó Ágoston Zoli-
val hajtja végre a feladatot. Fekete Gabinak 
– vagy, ahogy futballista pályafutásából 
többen ismerik – Carlosnak, sajnos, lejár 
a szabadsága, már csak délutánonként tud 
velünk dolgozni. Szerencsére érkezik Ba-
logh Zsolti, s hamar kiderül, hogy kezére 
áll a végzendő munka. Illés, a veterán kő-
műves is beszáll még a csapatba – ő a hátsó 
fronton a padlásfeljáró teraszát alakítja ki.
Czégény Tibi barátom minden szabad-
idejében téglát csiszol. Vonyít a kővágólap, 
töményen száll a por, eltakarja az épüle-
tet, mint lövészárkot a ködgránát. Soka-
dik lapot koptatjuk már el. Borzalmasan 
sok téglát nyel az építkezés. Még jó, hogy 
van miből csiszolni, újítani. Tibi már úgy 
hozzászokott a sárga foncsorú védőszem-
üveghez, hogy az étkezések alkalmával 
sem teszi le. Állítása szerint zavarja a szű-
retlen fény.
Egy szép napon elérünk a járdával addig 
a pontig, ahol átmenetileg meg kell állíta-
nom az építését. A kapuig fennmaradó jó 
tíz méteres szakasz kell a gépek bejárásá-
nak biztosításához. A földmunkagépnek is, 
a billenőplatós kocsinak is lesz még dolga 
a park területén. Hú, mennyi dolguk lesz 
még…

folyt. köv.
Kucsora István
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Kedves felajánlás
2021 karácsonya előtt egy pár nappal felajánlás érkezett a Pol-
gármester Úrhoz, majd az intézményünkhöz, miszerint egy neve 
elhallgatását kérő személy egy család számára vásárolna kará-
csonyfát, hozzá díszeket, szaloncukrot, gyümölcsöket, csillagszó-
rót, fényfüzért.
A család kiválasztásához és a felajánlottak házhoz szállításához 
az önkormányzat, illetve a család és gyermekjóléti szolgálatunk 
nyújtott segítséget.
Úgy gondoltuk, örömet okozhatunk annak a családnak, ahol az 
édesanya egyedül neveli három kiskorú gyermekét.
Köszönjük a felajánlást a család nevében is, ahol a gyermekek 
csillogó szempárral nézték, mennyi mindent kaptak.

 
Herczegné Jáksó Anita 

intézményvezető

Köszönetnyilvánítás
2021. decemberében a Vancsura család 
100 darab tartósélelmiszert (lisztet, olajat, 
tésztát, szaloncukrot, kristálycukrot) tar-
talmazó csomagot állított össze, melyet a 
Polgármester Úrhoz juttatott el. Az ado-
mány 2021. december 13-án délelőtt ke-
rült kiosztásra a több gyermeket nevelők, 
a jövedelemmel nem rendelkezők és az 
alacsony jövedelműek között.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a 
kedves felajánlásért, a jó szándékért és a 
törődésért.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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Diaporámákat is készít az apátfalvi 
Playmobil-gyűjtő

Az apátfalvi Farkas Attila több mint két év-
tizede gyűjti, alakítja és viszi kiállításokra 
a Playmobil játékfiguráit. A gyűjtő a Rádió 
7-nek elmondta: ezek a mozgatható fejű, 
végtagú, 7 és fél centiméter magas fröccs-
öntött emberkékkel történeteket mesél el, 
mikor egy-egy tárlaton bemutatja a 950 da-
rabos gyűjteményét. Diaporámákát készít, 
melyek a római korba, a vadnyugatra vagy 
egy várostromhoz csalja a nézőket. Farkas 
Attila hozzátette: a kiállítások alkalmával 
meg is lepi a gyerekeket egy-egy figurával.
Farkas Attilától megtudtuk: a Playmobil a 
német Hans Beck agyából pattant ki még 
1974-ben. A játékok sikere mind a mai 
napig töretlen. Magyarországon 1978-tól 
egészen 1996-ig gyártották az utánzatát, az 
úgynevezett schenket. Alkotójáról, Schenk 
Károlyról kapta a nevét. Attila mind a két-

féle figurát gyűjti. A Playmobil kiállítást 
Apátfalván a 3. Adventi hétvégén a Műve-
lődési házban lehetett megcsodálni.

Kormos Tamás 
Rádió7

Támogatás a mikuláscsomagok 
elkészítéséhez

Pásztorné Mazuch Anna egyéni vállalko-
zót kerestük meg az idei évben a mikulás 
csomagok elkészítése kapcsán. Mivel a 
csomagban lévő finomságokat, édessé-
geket (banán mánia, rágós nyalóka, pille 
cukor, Balaton szelet, oops flips játékkal, 
mikulás, szaloncukor, alma stb.) beszer-
zési áron kaptuk meg a vállalkozótól, így 
tényleg, igazán gazdag csomaggal tudtuk 
megajándékozni a gyermekeket.
Magam, a kollégák és a gyermekek nevé-
ben köszönöm Pásztorné Mazuch Anna és 
családja támogatását! A csomagok össze-
állítása 2021. december 2-án csütörtökön 
a Szülők Közössége tagjaival történt. Az 
anyukák, a családok visszajelzéseiből kide-
rült, hogy valóban egy gazdag ajándékkal 
tudta a Mikulás meglepni a gyermekeket.
Köszönöm a Szülők Közössége támogató 
munkáját!

Luczó Anikó intézményvezető
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Kedves Olvasó!
Bízzuk – Újra – Életünket – Krisztusra!

Ezzel a gondolattal kívánok minden ked-
ves olvasómnak és kedves ösztönző sza-
vakat felém sugárzó kedves apátfalvi 
lakosnak!
A polgári év kezdetén vagyunk és ilyenkor 
sokan beleesnek abba az egyszerű emberi 
csapdába, hogy fogadalmakat tesznek. Ezt 
én nem ítélem el, de a fogadalmak sokszor 
nagyon rövid életűek vagy éppen nem úgy 
teljesülnek, ahogyan szerettük volna, és 
olyankor hamar csalódunk vagy éppen 
elkeseredünk.
Isten szabadakarattal ruházta fel az em-
bert, és sokszor döntéseink nem egyez-
nek az isteni tervvel, de ragaszkodásaink 
a döntéseinkhez merevek és kemények,–
majd utána jön, hogy Istent hibáztat-
juzk, de Ő ekkor sem hagy el bennünket 
és kitartóan gondunkat viseli és Ő képes 
a rossz döntéseinket is jóra fordítani,–de 
ekkor is magunkat vagyunk képesek hős-
nek kikiáltani.
Az élet útján vándorolunk és vándortarisz-
nyánkat visszük a vállunkon. Mivel töltsük 
fel a tarisznyánkat: türelemmel, bátorság-
gal, jókedvvel, mosollyal, jótanáccsal egy 
naplóval, hogy a jót följegyezheted, egy 
lámpát a sötét éjszakákra, egy utikalauzt, 
hogy elvezessen Betlehemtől a Kálváriáig.
Akarattal és állhatatossággal kell halad-
nunk, mert az életben gyakran kergetnek 
meg minket a megpróbáltatások, hogy ha-
marabb jussunk a célhoz.

Január 1-én Újév, Szűz Mária, 
Isten anyja
Csodálatos dolog Szűz Máriával kezdeni 
az évet, aki nemcsak Isten anyja volt, ha-
nem mindnyájunk mennyei édesanyja. 
Fohászkodjunk hozzá teljes bizalommal 
az év minden napján!

Január 6-án Vízkereszt, 
Urunk megjelenése
Vízkereszt napja Boldogasszony havának 
hatodik napjára esik. Ezen a napon jelent 
meg az új csillag a bölcseknek. A bölcsek 

megjelentek Jeruzsálemben és ezen a na-
pon keresztelkedett meg Krisztus.
A magyarok Vízkeresztnek nevezik a na-
pot, a vízzel való megkeresztelkedés 
emlékezetére.

Három Napkeleti Bölcs ünnepe: Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár.
Jeruzsálembe jöttek a csillag vezérlése 
után és Betlehemben megtalálták Jézust 
és ott tisztelték. „Három királyok” ünnepe, 
akik által teljesedett be Izajás jövendölése: 
„A népek a te világosságodban járnak és a 
királyok a neked támadott fényességben … 
hozzád jő a pogányok ereje…, Tevék soka-
sága orít el téged: mind eljönnek Sábából, 
aranyat és tömjént hozván.”
(Iz 60, 3-10, Zsolt 71, 9-11)
A legnagyobb sötétségben is látni kell a 
fényt, és nem kell kétségbe esni, embe-
ri tulajdonság, de a bölcsek is meglátták 
a fénylő csillagot a sötétben és nem estek 
kétségbe a Heródessel való találkozás után 
sem és hitük elvezette őket Jézushoz.
Jézus megkeresztelkedése után megkezdte 
nyilvános működését és a régi liturgia sze-
rint a vízkereszt utáni második vasárnap 
az evangéliumi szakasz a kánai mennyező-
ről szól, amelyet egyedül János, a szeretett 
apostol örökített meg. (Jn 2, 2-12)

Remete Szent Antal ünnepe – január 17.
A gazdag fiatalember, aki a templomban 
a gazdag ifjúról szóló evangéliumot (Mt 
19, 17-23) halotta és szívére vette az Úr Jé-
zus szavait: „Menj, add el amid van, oszd a 
szegényeknek…”

Élete során óriási kísértések gyötörték, de 
tusákat vívott a Sátánnal, de ellenállt és Jé-
zus mindig a segítségére sietett!
Tanításából szeretnék idézni!
„Bizonytalan a halál órája. Mikor fölkelsz, 
nem tudod, megéred-e a nap lenyugtát. 
Mikor lefekszel, nem tudod, nem halálos 
ágyadba feküdtél-e s meglátod-e még a ke-
lő napot? Erre kell gondolni! Akkor nem 
nyugtalanítanak a tisztátalan gondola-
tok, sem a kincsek utáni vágy és kibékülsz 
ellenségeddel.”
Gondolatok, amelyek gondolkodásra 
buzdítanak!

Boldog Özséb hitvalló
Nincs ugyan ünnepélyesen boldoggá avat-
va, de a magyar egyház egén ősidőktől 
fogva tündököl.
Három nagy erény ékesítette lelkét: a tu-
dományszeretet, áhitat és könyörület. 
Özséb feladta kanonoki státuszát és a pilisi 
hegyekben élő remeték életét választotta 
és a remeték atyja és lelki vzetőjük lett. IV. 
Béla király is sokszor meglátogatta pilisi 
magányában.
Özsébet a pálos remeteszerzet összegyűj-
tőjének és mesterének tekintették.

Árpádházi Szent Margit
Margit az Árpádok királyi törzsének leg-
szebb hajtása, és a középkori magyar 
aszkézis legtökéletesebb kiteljesedése. A 
tatárjárás idején született, apja IV. Bé-
la. Édesanyja Mária királyné születendő 
gyermekét felajánlotta Istennek, hogy az 
ország megszabaduljon a veszedelemtől.
A király lányaként olyan alázattal viselte a 
kolostori életet, hogy mindenki példaképe 
lett.
Gazdagként példamutatóvá válni!

Szent Ágnes
Fiatalon nem félt felvállalnia a keresztény-
séget a Római Birodalomban és Istenbe 
vetett hite megőrizte Őt a megaláztatástól. 
A hit és a mélységig hatoló isteni gondvi-
selés sok gonoszságtól ment meg mindet 
is, ha teljesen ráhagyatkozunk Jézusra.
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Szent Vince
Ő is a keresztény üldözés áldozata lett, de 
a nehéz kínzásokkal előkészített haláltusá-
jában is dicsőtette Istent. Világszerte a vin-
cellérek és szőlőgazdák védőszentje. („Ha 
fénylik Vince, megtelik a pince.”)
Bizonyos, hogy áldás van azon a mun-
kán, akár a szőlőben, akár másutt, amelyet 
Szent Vince hitével, derüjével és áldozatos 
szeretetével végeznek.

Boldog Batthyány Strattmann László
A múlt század egyik kiemelkedő, példa-
mutató orvosa, aki a hitét úgy is gyako-
rolta, hogy gyógyította a szegényeket. 
Nem ragaszkodott vagyonához, hanem 
kórházában alázattal szolgálta a betege-
ket. Olyan jó, hogy egyik színes ablakunk 
a templomunkban emléket állít ennek a 
nagyszerű embernek.

Szalézi Szent Ferenc
Nagy karrier várt rá tanulmányai befeje-
zése után, de Ő a papi hivatást választotta. 
Püspökként fő gondja volt buzgó, szent-
életű papok nevelése. Ő egész lélekkel nyá-
jának mintája lett: életszentségével, főként 
páratlan szelídségével, jóságosságával és 
fogyhatatlan türelmű szeretetével. Semmi-
lyen akadály nem tudta visszatartani az ige 
hirdetésétől.

Szent Pál – Pálforduló
A keresztényüldöző Saulból a legékeseb-
ben szóló Szent Pál apostol lett.
Hányszor érkezünk életünkben 
fordulóponthoz!
Hányszor jövünk rá, hogy az út, amin já-
runk, rossz helyre vezet!
Pál csodálatos megtérésének évfordulóján 
gondoljunk erre. A megtérés sohasem szé-
gyen, Saulból is felnőtt korában lett Pál 
apostol.

Aguinói Szent Tamás
Amikor az Úr magához szólította, Assisi 
Szent Ferenc gondoskodott arról, hogy új 
csillag gyúljon ki az egyház egén, s akarta, 
hogy ez a csillag az egész kereszténység dí-
sze és világossága legyen.
Nemesi családból származik, tanulmá-
nyai során fiatalon megismerkedik a Do-

monkos-renddel, amelynek a mai napig 
ő a legnagyobb fia és dicsősége. Tamás 
kora lángelméje volt és „angyali doktor-
nak” nevezték. Megmaradt szerénynek és 
alázatosnak.
XIII. Leó pápa őt tette meg a katolikus is-
kolák égi védőjévé. A katolikus tudomá-
nyosság legújabb föllendülése is Szent Ta-
más tanulmányozásával kapcsolatos.

Bosco Szent János
Nagyon szegény családból származott, de 
találkozott egy káplánnal, aki felkarolta és 
segítette a tanulmányaiban. Fiatal papként 
hamar rátalált a hivatására. Börtönláto-
gatásai során hamar meggyőződött arról, 
hogy a legtöbb fiatal bűnöző nem esett 
volna el, ha előzetesen keresztény nevel-
tetést kapott volna. Találkozott egy fiatal 
kőművesinassal, és utána az inastársai is 
csatlakoztak. Létrejött egy kis csapat és 
néhány év alatt közel 700 hányatott sorsú 
fiatalt gyűjtött össze.
Fő jelmondta ez lett: „Jó polgárokat a föld-
nek, boldog lakókat az égnek.”
Szegénysorsú és elhagyatott fiúk nevelése 

lett az élete.
Szalézi intézetek jöttek létre az egész vi-
lágon. Jelszava Szalézi Szent Ferenc fohá-
sza volt: „Lelkeket adj Uram minden mást 
elvehetsz.”
Életéről szóló filmben van egy közismert 
mondat: „Legyetek jók, ha tudtok!”
A szentek életéről olvasva mindig megerő-
sítést nyer az a gondolat: az Isten szeretete 
és szolgálata óriási feladat. Legyen valaki 
bármilyen családi háttérből induló, a ke-
resztény tanítás hordozója és hirdetője le-
het itt a földön.

Teréz anya gondolataival zárnám most a 
soraimat:

„Fogadd a csendet, hogy imádkozhass,
Imádkozz, hogy növekedjék hited,
Higgy, hogy szerethess,
Élj szeretetben, hogy szolgálni tudj,
Szolgálj, hogy megleld békédet!”

Aki másokat boldoggá tesz, arra is hullik 
rá a boldogság!

dr. Langó Julianna
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Tisztelt Lakosság!
Herczeg Sándor: Gyilkosság karácsonykor

című könyve előjegyezhető az apátfalvi könyvtárban.

A könyv 1888 és 1958 közötti, Makó és környékbeli bűneseteket dolgoz 
fel, melyek között apátfalvi, magyarcsanádi és nagylaki eset is található.

 
Az előjegyzést személyesen a 
könyvtárban vagy telefonon 
(62/260-126) tehetik meg 
január 31-ig.

Ára: 2590 Ft.

A könyv megtekinthető és 
kölcsönözhető a könyvtárban.

Kedves Apátfalviak!
Sajnálatos módon nem találtuk meg a megfelelő partnert, 
aki a Makói Mozaikot és Szuperinfót terjeszteni tudja kö-
zösségükben. Ezentúl nem lesz postaládás terítés mivel nem 
ért célba. A leghatékonyabb megoldás, hogy a nagy forgal-
mú boltokban helyezzük ki újságunkat.
Ezentúl a következő boltokban találják meg az újságot min-
den pénteken: 
• Apátfalva Kereszt u. Kormi-Ker Kft. Élelmiszerbolt
• Apátfalva Dózsa György u. Újfalusi ABC
• Apátfalva Kossuth Lajos u. Kis ABC
• Apátfalva Széchenyi I. u. Coop bolt
• Apátfalva Kossuth utca 65. Kenyér bolt (Csala Istvánné) 
• Apátfalva Hunyadi u. 100-as 
• Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal – Templom u. 69.

Kérünk mindenkit, hogy csak egy újságot vigyen el! 
Köszönjük a megértésüket és a segítségüket! 

Makói Mozaik

Ortopédiai 
szűrés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2022. január 21- én pénteken 

díjmentes ortopédiai szűrés lesz az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központban 

(6931 Apátfalva, Maros u. 39.) 
a Prima-Protetika Kft. jóvoltából. 

Vizsgálatra jelentkezni az intézményben szemé-
lyesen, valamint telefonon a 

+36-20/801-50-18-as telefonszámon lehet 
legkésőbb 2022. január 18. keddig.

A vizsgálatra hozni kell a személyes iratokat, 
TAJ kártyát, – valamint, ha van – 

közgyógy igazolványt, illetve korábbi leleteket. 

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat

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

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

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

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

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

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

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

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

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

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

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

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

A védőnői szolgálat telefonszáma: (0662) 260-051

Fogorvosi ellátás: (0630) 779-1312 
(Dr. Tóth Gábor)

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kí-
vánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2022. január hónapban 2 alkalmas 
díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterü-
letre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjté-
si napon reggel 7 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, 
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
2022. január 17., 2022. január 28.

Zöldhulladék elszállítás

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
értesíti a lakosságot, hogy Apátfalva 
település vonatkozásában a 2021. évi 
ürítési tájékoztató alapján a 2022. ja-
nuár 3. napjára rögzített zöldhulladék 
elszállítása technikai okok miatt félbe-
szakadt. A biológiailag lebomló zöld-
hulladék gyűjtés pótlásáról a későbbiek 
folyamán írásos formában tájékoztatják 
a hivatalt. 
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Élelmiszercsomagokat és tűzifát is 
osztottunk karácsony előtt

Apátfalva Község Önkormányzata is ke-
ményen dolgozott az ünnepek előtti he-
tekben azért, hogy karácsonyra minden 
rászoruló családhoz, idős lakosunkhoz 
eljussanak a lehetséges támogatások. No-
vemberben 800 darab saját nevelésű csir-
két tudtunk szétosztani. Ez a segítség nem 
az utolsó volt, hiszen a sertésállományunk 
egy részét is levágtuk, és az elmúlt évekhez 
hasonlóan a feldolgozás után darált hús-
ból, kolbászból, hurkából közel 800 da-
rab (összesen 2400 kg) ajándékcsomagot 
készítettünk, melyet aztán a 65 év feletti 
lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, 
a gyermekvédelmi támogatásban részesü-
lőknek, valamint a hátrányos helyzetű csa-
ládoknak osztottunk ki karácsonyra.
Apátfalva Község Önkormányzata több 
mint 2500 mázsa tüzelőanyagból a rászo-
ruló családoknak szociális célú tűzifát osz-
tott. A családosoknak 12 mázsa, az egye-
dülállóknak pedig 6 mázsa, összesen 270 
rászoruló háztartásnak került kiosztásra a 
darabolt, keménylombos tűzifa. Célunk az 
volt, hogy karácsony előtt mindenki meg-
kapja a tűzifát és az élelmiszercsomagot, és 
meleg szobában, étellel az asztalon tudjon 
karácsonyozni.
Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és ér-
tik azt az önkormányzati szándékot, mely 
mögött az egyre szélesebb körben nyújtott 
támogatás és a lakosok életfeltételeinek ja-
vítása áll. Szerencsére nem mindenki rá-
szorult vagy hátrányos helyzetű, de min-
denki kerülhet olyan élethelyzetbe, ami-

kor apróbb ügyei vagy nagyobb problémái 
megoldásában szükséges a segítség. Apát-
falva Község Önkormányzata igyekszik e 
feladatait minél jobban ellátni annak re-
ményében, hogy az apátfalvi lakosok élete 
könnyebb legyen. Úgy véljük, ezen az úton 
haladva apróbb és nagyobb lépésekben 
jobb és élhetőbb települést tudhat magáé-
nak mindenki.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Karácsonyi csomagosztás 
az időseknél

A tavalyi évhez hasonlóan Polgár-
mester úr úgy döntött, hogy nem 
csak az idősek klubjának tagjai, ha-

nem az intézmény összes ellátottja 
karácsonyi csomagot kap. A csomag 
tartalmazott szaloncukrot, édes és 
sós kekszet, cukrot, üdítőt és gyü-
mölcsöt is. Köszönjük ezt a segítséget 
és az egész éves támogatást Apátfalva 
Község Önkormányzatának.
Ezúton is szeretném megköszönni az 
intézmény dolgozóinak az egész éves 
kiemelkedő munkáját. Valamint kö-
szönjük Gán Gabriellának az Újfalusi 
Abc vezetőjének a munkáját, hogy 
minden évben elkészíti a csomagokat.

 
Herczegné Jáksó Anita 

intézményvezető


