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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Minden új év egyben egy réginek a végét 
jelenti, és ez az egyszerű gondolat min-
den újévkor visszatekintésre késztet min-
ket, hogy mire jutottunk, mit éltünk át az 
elmúló esztendőben.
Először is engedjék meg, hogy köszö-
netet mondjak Önöknek mindazért, 
amit településünkért az elmúlt évben 
is tettek! Legyen az önkénteskedés, tá-
mogatás, munka, adófizetés, tavaly kü-
lönösen örültünk minden hozzájárulás-
nak, hiszen nagy nehézségekkel kellett 
szembenéznie az önkormányzatnak is. 
Újabb nehéz, de a körülményekhez ké-
pest eredményes év áll mögöttünk. Az 
országot és Európát érintő nehézségek 
ellenére településünk helyt tudott állni. 
Ez köszönhető egyrészt kollégáim áldo-
zatkész munkájának, másrészt annak, 
hogy Apátfalva közössége ismét össze-
zárt a bajban, és a széthúzás és egymás-
ra mutogatás helyett ezúttal is az össze-
tartás és a közös megoldások keresése 
volt az első.
A 2022-es nehézségeknek természetesen 
nagyrészt nem örülünk, de a súlyos vál-
ságokban derül ki igazán, milyen kap-
csolatok, milyen közösségek életképesek, 
hogy állják ki az idő próbáját, és azt gon-
dolom, hogy Apátfalva minden szinten 
jól vizsgázott. Ez a tudat erőt adhat ne-
künk a közelgő nehézségekhez is, mert a 
válság nem ért véget, és könnyen lehet, 
hogy még nem vagyunk túl a nehezén. 
De bízhatunk abban, hogy vannak még 
mind emberi, mind anyagi tartalékaink, 
hogy át tudjuk vészelni azt is, ami idén 
következik.

Ha visszatekintümk a 2022-es évre, a 
büszkeség kerít hatalmába, hiszen de-
cember végén ismételten sikeres idősza-
kot zártunk Apátfalva életében.
Felújítottunk, fejlesztettünk, átadtunk, 
befejeztünk, tovább dolgoztunk-dolgo-
zunk rajta. Látjuk, Apátfalva sikeres te-
lepülés, amely fejlődik, gyarapodik. Úgy 
vélem, kellő önbizalommal vághatunk 
neki a 2023-as évnek is. Az újév lehetősé-
get ad arra, hogy az elmúlt év tapasztala-
taiból merítsünk, jobbá váljunk, és jobbá 
tegyük szűkebb világunkat. A múló évek 
során folyamatosan építkezünk, építjük 
saját személyiségünket, értékrendünket, 
egyre jobban megismerjük önmagunkat. 
Az újabb év újabb mérföldkő saját fejlődé-
sünk útján, mely akkor válik igazi kincs-
csé, ha mások szolgálatába állíthatjuk, ha 

mások életének jobbá tételére fordítjuk. 
E tiszta szándékkal vezérelve minden-
napjainkban az újév nem lesz más, mint 
az óév folytatása, hiszen nem valami újat 
kezdünk, hanem folytatjuk azt, amiben 
hiszünk, és értékesnek ítélünk.
Apátfalva Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, valamint jómagam 
nevében kívánom, hogy további fel-
adatainkhoz, céljaink eléréséhez legyen 
erőnk, egészségünk, Apátfalva lakóinak 
sikereket kívánok a munkájukban, bol-
dog családi életet, jó barátokat, és a feltöl-
tődéshez elegendő pihenést és szabadidőt. 
Mindannyiunk számára legyen nagyon 
boldog, békés, sikeres és egészséggel ál-
dott 2023-as esztendőnk!

Szekeres Ferenc 
polgármester
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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. december

SZÜLETÉS:
12.05. Restás-Nagy Zoárd
Édesanyja: Nagy Orsolya
Édesapja: Restás István
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 39.

12.18. Burcsa István
Édesanyja: Burcsa Zsuzsa
Édesapja: Burcsa István
Apátfalva, Széchenyi István u. 14.

HALÁLESET:
Berta Pálné (Borsos Erzsébet)
Apátfalva, Szabadság 11. élt: 81 
évet

Dancsi Józsefné (Bakai Anna)
Apátfalva, Béke u. 16. élt: 85 évet

Lajtos Ferencné (Ménesi Rozália 
Anna)
Apátfalva, Kossuth u. 178. élt: 91 évet

Oláh István
Apátfalva, Rákóczi u. 18. élt: 58 évet

Szelei László
Apátfalva, Kossuth u. 162. élt: 56 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Restás Renáta és Banciu Vladut 
Mircea szegedi lakosok. 

Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2022. december 6-án 
rendkívüli ülést tartott.

 � A képviselő-testület elfogadta a Bírá-
ló Bizottság döntését a 2022. évi sertéshús 
csomag előkészítésére és összeállítására.

 � A képviselő-testület elfogadta a Bí-
ráló Bizottság döntését a 2022. évi szo-
ciális tűzifa darabolás szolgáltatásával 
kapcsolatban.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Polgárőr Egyesület 
támogatását.

 � A Képviselő-testület elfogadta, hogy a 
bölcsődei étkeztetést, az óvodai és az isko-
lai diétás étkeztetést 2023. január 1. nap-
jától 2023. augusztus 31. napjáig az Eat-
rend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) 
biztosítsa.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Dózsa György Ál-
talános Iskola tanulóinak ebéddel történő 
ellátását úgy, hogy 2023. január 1. napjától 
2023. augusztus 31. napjáig az Eatrend Kft. 
(2730 Albertirsa, Pesti út 65.) látja el.

A képviselő-testület 2022. december 
22-én tartotta közmeghallgatással 
egybekötött soros ülését.

 � Elfogadásra került Apátfalva Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. évi munkaterve.

 � Elfogadásra került az Apátfalvi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső 
Ellenőrzési Munkaterve.

 � A testület elfogadta Apátfalva Község 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

szóló 1/2022.(II.15.) Ör. IV. módosító 
javaslatát.

 � A képviselő-testület elfogadta a házi-
orvosi rendelők rezsiköltségeinek 2022. 
évi elszámolását és a 2023. évi rezsiköltség 
megállapítását.

 � A képviselő-testület elfogadta a fog-
orvosi rendelő rezsiköltségének 2022. évi 
elszámolását és a 2023. évi rezsiköltség 
megállapítását.

 � A képviselő-testület hozzájárult a He-
lyi sajátosságok és Mezőgazdasági prog-
ramok kérelmeinek benyújtásához a 
2023/2024. évi járási startmunka minta-
programok támogatására.

 � A képviselő-testület a Makói Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapo-
dásának módosítását elfogadta.

 � A képviselő-testület a rendszeresen, 
legalább évi négy alkalommal Apátfalván 
vért adó adóalanyokat – áldozatvállalásu-
kat elismerve – mentesíteni kívánja a ma-
gánszemélyek kommunális adója fizetési 
kötelezettsége alól egy ingatlan vonatko-
zásában, a feltétel teljesülését követő év-
ben. Azért, hogy a mentességben részesü-
lők között ne alakuljon ki megkülönböz-
tetés az alapján, hogy az érintett személy 
nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, és 
így nem adóalany, indokolt a mentesség 
kiterjesztése a vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozójára. A fentiek ér-
telmében a helyi adókról szóló 9/2015.
(VII.01.) önkormányzati rendelet módosí-
tását a képviselő-testület elfogadta.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretén 
belül tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntési javaslatokat.
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Apátfalva félmilliárdja
A 2022-es év a legtöbb településen aligha-
nem az egekbe szökő infláció és az ener-
giaválság miatt marad emlékezetes – de mi 
az, ami ezenkívül is feljegyzésre érdemes?
Ezúttal Szekeres Ferencet, Apátfalva pol-
gármesterét kérdeztük
– Ebben az évben is több mint 520 millió 
forintból tudtuk Apátfalvát fejleszteni – 
kezdte a legfontosabb adattal az összefog-
lalót Szekeres Ferenc. A legnagyobb pályá-
zati siker a belterületi vízrendezésre nyert 
bruttó 300 millió forintos uniós támogatás 
volt. Összesen 2415 folyóméter csapadék-
víz-elvezető épült a Templom, a Kossuth, 
a Kereszt, Kölcsey, a Széchenyi, a Rózsa, a 
Csokonai, a Hajnal és a Hunyadi utcákban.
– A Belügyminisztériumtól belterületi jár-
dák felújítására nyertünk 17 millió forin-
tot, ehhez az önkormányzat 3 milliós ön-
részt biztosított. Így összesen 20 millióból 
a Nagyköz, a Hajnal, Templom, Hunyadi 

és az Ady Endre utcában 800 métert sike-
rült felújítani. A Magyar Falu Programban 
28 millió forintot nyertünk utak aszfalto-
zására. Három utcaszakaszt tudtunk 600 
méter hosszan leaszfaltoztatni a Szabad-
ság, a Liget és a Tavasz utcákban – tette 
hozzá.
A piactér kialakítására összesen bruttó 
49,3 milliót kaptak – ez szeptemberben 
nyílt meg. A művelődési ház nagytermé-
nek parkettacseréjére, festésre és a fűtő-
testek, illetve a lépcső felújítására 25 mil-
liót nyertek, a Start mintaprogramokra, 
87  munkavállaló foglalkoztatására pedig 
120 millió forintot.
Csongrád-Csanád megyében idén is Apát-
falva kapta a legtöbb pénzt szociális tüzelő 
beszerzésére: 459 erdei köbméter tűzifát 
vettek 5,8 milliós értékben. Ez két részlet-
ben érkezik a faluba – az elsőt már ki is 
osztották, a második januárban jön.

Szekeres Ferenc azt is elmondta, hogy az 
önkormányzati sertésállomány egy részét 
az elmúlt évekhez hasonlóan levágták és a 
feldolgozás után a darált húsból, kolbász-
ból, hurkából 800 ajándékcsomagot ké-
szíttettek. Ezeket a 65 év feletti időseknek, 
a közfoglalkoztatottaknak, a gyermekvé-
delmi támogatásban részesülőknek és a 
hátrányos helyzetű családoknak osztották 
ki karácsonyra.

Cikk: Délmagyar – Szabó Imre

Élelmiszercsomagokat és tűzifát is 
osztottunk karácsony előtt

Apátfalva Község Önkormányzata kemé-
nyen dolgozott, hogy az ünnepekre min-
den rászoruló családhoz, idős lakosunk-
hoz eljussanak a lehetséges támogatások. 
Novemberben 800 darab saját nevelésű 
csirkét tudtunk szétosztani. Ez a segítség 
nem az utolsó volt, hiszen a sertésállomá-
nyunk egy részét is levágtuk, és az elmúlt 
évekhez hasonlóan a feldolgozás után, da-
rált húsból, kolbászból, hurkából kb. 800 
darab ajándékcsomagot készíttettünk, me-
lyet aztán a 65 év feletti idős és szépkorú 
lakosainknak, a közfoglalkoztatottaknak, 
a gyermekvédelmi támogatásban része-
sülőknek, valamint a hátrányos helyzetű 
családoknak osztunk ki karácsonyra. A 
Délalföldi Erdészeti Zrt. a szociális célú 
tűzifát két részletben tudja biztosítani. A 
tűzifa első felét 266 lakosunknak tudtuk 
kiosztani. A második osztáshoz külön 
igénylés nem kell, az első osztáskor ka-

pott mennyiséget fogják kapni januárban 
is. Így összesen a darabolt szociális tüzelő-
anyag családosoknak 18 mázsa, egyedülál-
lóknak 8 mázsa. Bízunk abban, hogy lako-
saink érzik és értik azt az önkormányzati 
szándékot, mely mögött az egyre szélesebb 
körben nyújtott támogatás és a lakosok 
életfeltételeinek javítása áll. Szerencsére 
nem mindenki rászorult vagy hátrányos 
helyzetű, de mindenki kerülhet olyan élet-
helyzetbe, amikor apróbb ügyei vagy na-

gyobb problémái megoldásában szükséges 
a segítség. Apátfalva Község Önkormány-
zata igyekszik e feladatait minél jobban 
ellátni, annak reményében, hogy az apát-
falvi lakosok élete könnyebb legyen. Úgy 
véljük, ezen az úton haladva, apróbb és na-
gyobb lépésekben jobb és élhetőbb telepü-
lést tudhat magáénak mindenki.

 
Szekeres Ferenc 

polgármester
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Visszatekintés a 2022-es programokra 
és rendezvényekre

Büszkén tekinthetünk vissza a 2022-es évre, hiszen ismétel-
ten sikeres időszakot zártunk Apátfalva életében.

 � Az Átmozgató Torna csoportja 2022. január 10-én ünnepelte 
fennállásának harmadik évfordulóját az Apátfalvi Faluházban. A 
tornán rendszeresen részt vevők egy közös beszélgetéssel, süte-
ményezéssel ünnepelték meg ezt az alkalmat.

 � A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat január 21-én 
Apátfalván tartotta a soron következő rendezvényét, ahol a he-
lyi kultúra és a település értékei kiemelt szerepet töltöttek be. 
A megnyitón Szekeres Ferenc polgármester köszöntötte az ér-
deklődőket és a hagyományőrzés fontosságáról beszélt a fiatal 
közönségnek.

 � Négy év hagyományt jelent, de a koronavírus miatt csak a 
harmadik, igaz nagy sikerű és telt házas újévi koncertet rendez-
tük meg a január 22-én az apátfalvi faluházban.

 � Apátfalva Község Önkormányzatának a 2022-es évben is si-
került nagyobb mennyiségű édességet beszereznie a Johannita 
Segítő Szolgálattól. A süteményekből, kekszekből, mézeskalá-
csokból összeállított kétkilogrammos édességcsomagokat, mind 
az 1300 apátfalvi háztartásba eljuttattuk.

 � Remekül sikerült február 5-én az Apátfalvi Ifjúsági Klub jóté-
konysági farsangi mulatsága, melyen az agydaganatban szenvedő 
2 és fél éves Annabella javára gyűjtöttek.

 � Február 19-én az Apátfalvi Sportcsarnokban Jótékonysági 
Aerobik került megrendezésre. Sós-Fekete Tímea elmondása sze-
rint a sport sok jó embert megmozgat, főleg, ha jótékonysági cél-
ra fordítjuk a bevételt.

 � Minden kedden nagyon népszerű a Babusgató. A Tariné Tóth 
Hajnalka által vezetett zenés mozgásos foglalkozásra vidékről is 
érkeznek mamák és babák. Két esztendeje tartották az első foglal-
kozást február 22-én, csokitortával ünnepelték meg az évfordulót.

 � Kiszebáb égetésre és táncházra érkeztek több mint százan feb-
ruár 26-án délután az apátfalvi faluház elé, s a résztvevők nem 
csalódtak, mert némi várakozás után a népviseletbe öltözött 
Csenteri Andrea felhívására összekapaszkodtak, s körtáncot jár-
tak népzenére a kiszebáb körül.

 � Március 1-jén elkezdődtek a közmunka programok, hiszen 
2022-ben is pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, és 
nyertünk több mint 127 millió forintot, hiszen az a 81 fő apátfal-
vi lakosunk, akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon számított. 
Számukra ez biztosítja a megélhetést.
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 � Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk 
meg március 11-én. A Faluházban megtartott rendezvényen Sze-
keres Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezt köve-
tően a Dózsa György Általános Iskola diákjai elevenítették fel a 
márciusi eseményeket, Zúg március címmel.

 � 2017 óta rendez az apátfalvi önkormányzat nőnapot, 2022-
ben sem csalódtak mindazok, akik részt vettek március 12-én 
szombaton a faluházban rendezett ünnepségen. Szekeres Ferenc 
polgármester mondott köszöntőt, majd ezt követően a Kerekes 
Márton Népdalkör és Citerazenekar népdalcsokrokkal örven-
deztette meg a közönséget. A színvonalas műsor után a nőnap 
sztárfellépője ez alkalommal László Attila énekes volt, aki 2011-
ben a Csillag születik győztese és a 2012-es Transilvanian Music 
Awards – Az év férfihangja volt.

 � Március 22-től már működik az a csomagautomata, mely 
szinte teljes egészében fölöslegessé teszi a csomagot szállító fu-
tárra való várakozást Apátfalván. A sportcsarnok mögött állítot-
ták fel és helyezték üzembe. Csomagot lehet fogadni és feladni is 
a segítségével a nap bármely részében.

 � Patkós Sándor a Maroshús 99 Húsfeldolgozó és Kereskedel-
mi Kft. ügyvezetője március közepén kb. 400 csomag disznótoros 
csomagot ajánlott fel Apátfalva Község Önkormányzatának. A 
csomagokat a közfoglalkoztatott munkatársainknak, a rászoru-
lóknak és az ÖNO ellátottainak osztottuk ki.

 � Április 2-án szombaton több százan ettek-ittak és mulattak 
az Apátfalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavaszköszöntő 
család napján. Persze a tavaszköszöntő családi napja nemcsak a 

gasztronómiáról szólt, az ebédet különféle szórakoztató és vér-
pezsdítő hangulatú programok követték. A gyerekeket arcfestés 
és légvár várta, és remekbe szabott műsort adtak a fellépők.

 � Apátfalva Község Önkormányzata több mint 400 gyümölcsfát 
kapott április 23-án a Johannita Segítő Szolgálattól. A fákért nem 
kellett lakosainknak fizetnie, csak annyi volt a megkötés, hogy 
egy igénylő összesen öt csemetét igényelhetett, de azokat lehető-
leg közterületre, azaz a házuk elé kellett kiültetniük.

 � Három esztendő után lehetett május 1-jén délelőtt majálisoz-
ni a szokott helyszínen, a rendőrség melletti zöldterületen. Má-
jus 1-je reggelét zenés ébresztővel indította a Borbély András 
Band. Reggel 8 órakor összegyűltek a rendőrség előtti parkban 
a főzőversenyre jelentkezett csapatok szakácsai, hogy átvegyék 
a marhahúst a főzéshez. A jelenlévőket Szekeres Ferenc polgár-
mester köszöntötte, majd megkezdődtek a „színpadi” programok. 
Az ünnepi műsorban felléptek a Hagyományőrző Csoport és a 
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar tagjai, illetve ro-
ma táncosok, fiatalok és idősek, csoportok, párosok és szólisták. 
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Ezenkívül muzsikáltak Mátó Mátyás tanítványai is. A rendezvé-
nyen közel ezer résztvevő volt, de telt házzal üzemelt a sportpark 
és a játszótér is.

 � Május 4-én Tóth Péter Lóránt versvándor két előadását te-
kinthették meg az érdeklődők. 10 órakor Szent Lászlóról, 12 óra-
kor Radnóti Miklós utolsó útjáról hallhattunk. Az általános isko-
la teljes felső tagozata részt vett a verses előadásokon. Lakossági 
érdeklődők is voltak, valamint a makói Almási és Bartók Iskolák-
ból három osztály kerékpárral jött ki erre a programra.

 � Május 6-án megalakult a faluház Túrázó csoportja, megbeszé-
lést tartottak az elkövetkező időszak terveiről.

 � Május 7-én a Hagyományőrző csoportok találkozója volt a 
faluházban. Tizenegy fellépő csoport mutatta meg tehetségét a 
nézők nagy örömére.

 � Május 12-én a testületi ülésünkre látogatott el Lázár János a 
térség országgyűlési képviselője.

 � Május 13-án pénteken Rendvédelmi Napot tartottak, amely-
nek a célja, hogy az óvodások megismerkedjenek a katasztrófa-
védelem, tűzoltóság, rendőrség munkájával.

 � Május 26-án gyermeknap alkalmából a Felnőni Tilos! együt-
tes zenés interaktív előadására vártuk először az ovisokat, majd 
az alsós diákokat a faluházba.

 � Május 27-én a gyereknapi programok részeként színes ugrá-
lóvárak várták a gyerekeket 10 órától 17 óráig. Délelőtt közösen 
jöttek az óvodások, az alsósok, míg délután a szülőkkel vagy ön-
állóan is. Jókedvűen, boldogan szaladoztak, visongtak, csúsztak-
másztak a gyerekek. A faluház munkatársai arcfestéssel és csil-
lámtetkóval tették színesebbé a napot.

 � Május 27-28-án szűrőbusz várta a hölgyeket a sportcsarnok-
nál, az emlőrák elleni kampány keretében.

 � Május 29-én 15 órakor összegyűltünk a Szoborkertben, majd 
a temetőben, hogy megemlékezzünk az apátfalvi hősi halottakról. 
Ünnepi beszédet mondott Nándori Gábor települési képviselő. 

Az ünnepségen fellépett Antal Tamás (trombita), Nándori Má-
ria (orgona), szavalt Fazekas Andrea és citerázott Tariné Tóth 
Hajnalka.

 � Nyolcadik alkalommal rendezett Trianoni megemlékezést 
Apátfalva Község Önkormányzata. Június 3-án az eddigi hagyo-
mányokhoz híven idén is színvonalas műsorral emlékeztek meg 
a szoborkertben a kopjafánál, a Nemzeti Összetartozás Napján az 
1920. június 4-ei eseményekről.

 � Június 6-án Pünkösdölőt tartottunk, melynek során a Kék 
háztól zeneszóval a faluházba vonultak az érdeklődők, majd sze-
repelt a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, valamint a 
Hagyományőrző csoport és annak gyermekcsoportja.

 � Az előző évekhez hasonlóan Apátfalva Község Önkormány-
zata lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervezett a telepü-
lésen június 20. és június 24. között. Az elektronikai hulladékot a 
Kossuth utca 94. szám (volt TSZ székház) hátsó udvarába lehetett 
szállítani.

 � Június 23-án 17 órától a szoborkertben emlékeztünk apátfal-
vi „hőseinkre”, dédapáinkra, nagyapáinkra, az 1919-es vérfürdő 
áldozataira, majd megkoszorúztuk Kerekes Márton és Fazekas 
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Újra melegételosztás
December 10-én szombaton Apát-
falva Község Önkormányzata, a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ és az 
apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat újra ingyenes melegétel osz-
tást szervezett ismét két helyszínen, a 
Faluházban és az ÖNO-ban. A menü 
csirkepörkölt volt tarhonyával. A csir-
kéket Apátfalva Község Önkormány-
zata a közfoglalkoztatási start minta-
programban nevelte. A 70 db csirke 
kopasztását és szétbontását a Varga 
család végezte el. A szakácsok Gyenge 
Attila, Ludányi István, Kisalbert Tibor, 
Károlyi József, Károlyi János és Biha-
csy László voltak. Az ÖNO dolgozói, a 
konyha szakácsai, a Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat tagjai és önkénte-
sek összefogásával több mint 280 adag 
csirkepörköltet sikerült kiosztanunk a 
lakosainknak.
Nagyon köszönöm mindenkinek, ezt a 
példás összefogást!

 
Szekeres Ferenc 

polgármester

István sírját, a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 40 
éves jubileuma alkalmából.

 � Június 24-én este Szent Iván-éji tűzugrást tartottunk a falu-
ház előtt, kézműves foglalkozás keretében apró bőrtárgyakat le-
hetett készíteni, levendulabuzogányt és szalmacsigát lehetett fon-
ni. Pereccel és limonádéval frissültek fel az érdeklődők, Csenteri 
Andrea vezetésével táncház volt, majd a tüzet átugrókat almával 
jutalmaztuk.

 � Június 25-én a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 
40 éves jubileumát ünnepeltük Népzenei találkozó keretében. 
Megtekinthettük a kilenc vendég csoport műsorát, majd a sze-
replőknek vacsorával köszöntük meg a munkájukat és szülinapi 
tortával zárult az ünnepség. Az előtérben kiállítás mutatja be a 
csoport 40 évét. (Folytatás a következő lapszámban.)
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Advent Apátfalván
 
December 10-én, a harmadik adventi hét-
végén Farkas Attila Playmobil kiállítását 
láthatták az érdeklődők, kézműves fog-
lalkozáson alkothattak és kézműves ter-
mékeket vásárolhattak. A Kerekes Márton 
Népdalkör és Citerazenekar adott ünnepi 
műsort a templomban, a műsor után a 
csoport tagjai közreműködésével fellob-
bant a harmadik az Öröm gyertyájának a 
lángja. A mise előtt a Maros utcai óvoda 
margaréta csoportja szerepelt.
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December 17-én tartottuk a Falukará-
csonyt. Ezen a héten Vargáné Nagyfalusi 
Ilona természetes anyagokból készült ka-
rácsonyi díszeiből volt kiállítás és a kará-
csonyi ünnepi műsort tekinthettünk meg. 
Horváth Csabáné és Szíj Istvánné kará-
csonyi dalt citeráztak, ünnepi beszédet 
mondott a polgármester úr, majd a Dózsa 
György Általános Iskola második osztá-
lyos tanulói angyaltánca következett. Ver-
set hallhattunk Varga Rékától. Szerepelt 
a színjátszó csoport majd a hagyomány-
őrző csoport, akik a Pásztorok éjszakája 
című jelenetet adták elő. A műsor végén 
kis beszélgetés és uzsonna volt. Az adventi 
koszorúnál a Szent Mihály templom ének-
kara adott ünnepi műsort, majd a polgár-
mester úr a képviselő-testület tagjaival kö-
zösen gyújtották meg a negyedik adventi 
gyertyát.
Minden fellépőnek és csoporttagnak sze-
retnénk köszönetet mondani, akik hozzá-
járultak a sikeres Adventi rendezvényso-
rozat megvalósításához!
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BÍBIC OVIS, BÖLCSIS HÍREK

Szent Miklós 
ünnepély 
a templomban
A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde kis-
gyermekei december 6-án ellátogattak az 
apátfalvi Római Katolikus templomba, 
hogy találkozhassanak Szent Miklós püs-
pökkel. A gyermekek már nagyon várták 
ezt a napot. Hetek óta készültek, dalokat 
tanultak Miklós püspökről és megismer-

ték Szent Miklós történetét. Elmeséltük 
az óvodában a gyermekeknek, hogy Szent 
Miklós élete során, hogyan segítette a sze-
gényeket.
A templomba megérkezve megcsodál-
hatták a gyermekek a gyönyörű templo-
munkat, majd Szabolcs atya köszöntötte 
a gyermekeket és a megjelent szülőket. Ő 
is mesélt Szent Miklós püspökről. Ezután 
került sor a várva-várt találkozásra. Meg-
érkezett Szent Miklós püspök és a gyer-
mekek dallal köszöntötték. Ezután az óvo-
da csoportjai felsorakoztak az oltár előtt 

és megkapták Szent Miklós püspöktől a 
csomagokat. A gyermekek boldogan sza-
ladtak a helyükre csomagokkal a kezük-
ben. Néhány kisgyermek még a szakállát 
is megsimogatta. Az óvodába élmények-
kel gazdagodva, boldogan tértek vissza a 
gyermekek.

Bunyeváczné Bakai Ágota 
óvodapedagógus

Kedves vendég az óvodában

A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde Maros utcai óvodáját egy 
kedves vendég látogatta meg hangszerével karácsony előtt.
Gitárhúrjainak pendülése kellemes hangulatot varázsolt. Az is-
merős dalokat énekkel kísérték a gyermekek. Az ünnepi hangula-
tot keltő zeneműveket pedig nagy figyelemmel hallgatták.
Ezúton is köszönjük látogatását.
Szeretettel várjuk legközelebb is!

Kovács Rolandné 
óvodapedagógus
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Karácsonyi 
„Cipősdoboz” 
ajándékozás az 
óvodában.
A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde 
gyermekvédelmi munkacsoportja 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 32 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 32 gyermek részesült a fel-
ajánlásokból.
A csomagok átadása december 19-én a 
könyvtárban 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: Naszradiné Berczán Zsu-
zsanna, Domahidi Szimóna, Nagy Klau-
dia, Vancsó József, Balla Melinda, Ábel 
Anett Elvira.
Dózsa óvoda: Bálint Réka, Bagi-Győri 
Dóra, Füvesiné Varga Anikó, Tisza Edi-
na, Varga Tiborné, Elekes Vivien, Kalocsai 
Nóra, Popányné Vaszkó Ágnes.
Maros óvoda: Bajuszné Csányi Gabriella, 
Tóth Jánosné, Demény-Szabóki Hajnalka, 
Dr. Sziebig Géza, Rózsa Anett, Borsos Kit-
ti, Barát Fanni, Fekete Irén, Borbély Rita, 
Antalné Borbély Judit, Balázs Alexandra, 
Zelenák György.
Köszönjük a Faluház dolgozóinak, hogy 
helyet biztosítottak a rendezvény lebonyo-
lításához, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnak a ruhaneműket, játékokat, 
köszönöm az óvoda dolgozóinak a csoma-
gok elkészítéséhez nyújtott segítséget.

 
Csenteri Andrea 

gyermekvédelmi munkacsoport vezetője

Adventi időszak 
az óvodában
Az adventi hetek, a karácsonyra való ké-
szülődés az egyik legjelentősebb időszak 
az óvodánkban. Különlegessé a sokrétű-
sége teszi. A várakozással teli, meghitt na-
pokban nagy hangsúlyt kap a család fon-
tossága, az összetartozás érzésének erősí-
tése, az ünnepkör hagyományainak meg-
élése, és közös élmények szerzése.

Advent első, második, és harmadik szom-
batján az óvoda három nagycsoportja 
adott ünnepi műsort. A gyermekek Jézus 
születéséről énekeltek és verseltek az apát-
falvi templomban.
Az ünnep közeledtével sor került minden 
óvodában a karácsonyfa feldíszítésére, és 
a Jézuska érkezésére. A „Játék-Kuckó” kéz-
műves délutánon a szülők és a gyerekek 
együtt barkácsoltak karácsonyi díszeket, 
majd közösen kipróbálták az új játékokat.
Végül lehetőségünk volt megtekinteni 

a templomot gyönyörű ünnepi díszben, 
majd a betlehemi istálló előtt pedig együtt 
idéztük fel Jézus születésének történetét.
Az adventi koszorúinkon fellobbanó újabb 
gyertyaláng mindig közelebb vitt minket a 
karácsonyhoz, izgatottan várva a legszebb 
ünnepet.
Bízva abban, hogy szeretettel teli ünnep-
ben volt részük, egy sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok!

Antal Eszter 
óvodapedagógus 



2023. január12 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A roma mikulás házhoz ment

2022. december 5-én a roma mikulás meglátogatta a gyerekeket. Nagy örömmel várták és cseppet sem voltak megijedve. 
Az önkormányzat mikuláscsomaggal kedveskedett a gyerekeknek.

Raffai János István 
elnök

A Bíbic Katolikus Óvoda és Bölcsőde és  

Apátfalva Község Óvodásaiért  

Közhasznú Közalapítvány 

 

Szeretettel meghív mindenkit 
2023. február 11-én (szombat) 14.30-kor az 

OVI FARSANGRA! 
Helyszín: a Faluház nagyterme 

Gyülekező 14 órától 
 

 Nagycsoportosok farsangi műsora 
 Szülők tánca 
 Zene, tánc 

 Jelmezesek felvonulása 
 Tombola 

 Csillámtetoválás, arcfestés 
 Üdítő, szendvics, farsangi fánk, 

süteményárusítás 
 

Luczó Anikó       és           Faragó Erzsébet 
      intézményvezető                                         alapítványi elnök 
 

BELÉPŐ: KI MIT SZÁN! 

 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 
 

Az Apátfalva Község Óvodásaiért”  
Közhasznú Közalapítvány  
kéri a tisztelt adófizetőket, 

 ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunk részére,  
ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi 

szervezet részére. 
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit 

segítik. 
 
 

A kedvezményezett adószáma: 
1 8 4 5 5 5 9 1 - 1 - 0 6  

 
A kedvezményezett neve: 

 
„Apátfalva Község Óvodásaiért 

 Közhasznú Közalapítvány” 
 
 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 
 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. 
Telefon: (06-62) 260-052       (06-20) 250-0767 

Email: apatovi@freemail.hu 
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Kedves Olvasó!

„Mint ahogy a bölcseket vezették Krisztushoz 
az angyalok, úgy vezetnek minket isteni sor-
sunk felé, de csak akkor, ha van bátorságunk 
ahhoz, hogy kövessük őket!”
Milyen csodálatos, hogy egy hívő keresz-
tény ember életében rövid egy hónap kü-
lönbözőséggel két év záródik le és kettő 
kezdődik.
Krisztus király ünnepével lezárult az egy-
ház és és advent csodálatos várakozási idő-
szakával elkezdődött egy új.
Kimondhatatlanul csodálatos, mert egy 
hónapon át ünnep minden napunk! Te-
kintsünk egy kicsit vissza milyen is volt az 
adventi időszakunk. Sajnos úgy látom a ro-
hanó világunkban, hogy elfeledkezünk a lé-
nyegről és csak a világi dolgok útvesztőiben 
keressük az igazi kivezető utat. Az adventi 
gyertyák fényének fokozódásával eljutot-
tunk a csodálatos karácsonyi csendes éj 
fényességéhez. Ez a fény szeretetet gyújt a 
szívünkben, lelkünkben és ennek a lángnak 
egész évben égnie kellene! Igaz néha csak 
pislákol, de ne engedjük kialudni! A mai 
gondjaink között ezzel a lánggal nem kell 
takarékoskodnunk!
Utána kezdjük a polgári évet – ne essünk 
abba a hibába, hogy fogadkozunk és a gon-
dokat látjuk, mert akkor hamar elfeledjük 
a karácsony kegyelmének nagy ajándékát!
Az Atya fiát adta karácsonykor a világnak. 
Jézus emberi alakot öltve vállalta a földi ne-
hézségeket. Minket, embereket Isten képmá-
sára teremtett az Úr és leküldött bennünket 
a földre. Nem szabad elkeseredni, de tudom, 
ez egy gyakran előforduló emberi gyenge-
ség! Itt akkor felvetődhet a nagy elhatározás 
a polgári év kezdetén, hogy egész évben le-
het-e a következő az iránytűnk:
Bízzuk életünket újra Krisztusra!
Az év első napján Szűz Mária, Isten any-
ja ünnepe. Mária fiatal lányként ki merte 

mondani: fiat – legyen! Ennél nagyobb hit 
és bizalom senkiben nem volt ezen a föl-
dön, így kell bizalommal lenni isten iránt, 
jó példa a Szűzanya.
Január 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenése 
kinyilvánítása – Epifánia. A napkeleti böl-
csek égi jelet követve jutnak el az újszülött-
höz. Az egyház ugyanis az Üdvözítő három 
nagy kinyilvánítását ünnepli. A betlehemi 
csillag megmutatta a pogányoknak az isteni 
Üdvözítő születését, képviseletükben a nap-
keleti bölcsek mutatták be hódolatukat.
Mi hogyan fogadjuk a jeleket? Sokszor egy 
ünnepi szentmisére sem jutunk el! Miért? 
Vizsgáljuk meg magunkban, hogy mennyi-
re vagyunk felkészülve a jelek fogadására! 
Nagyon fontos és hosszú kihívás ez mind-
annyiunk számára. Gyakorlat egész évre és 
életünk végső pillanatáig.
Az Atya kijelentette fiát a zsidóknak amikor 
a Jordánvizében Szent János kezéből föl-
vette a bűnbánat keresztségét. Jézus Isten 
fia volt, és itt megkérdezhetjük a bűnbánat 
keresztségére nem is volt szüksége.
Nagy jelentősége van ennek, mert ugyanis 
galamb képében leszállott reá a Szentlélek 
és a mennyekből szózat hallatszott: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt. 
3,13-17)
A Szentháromság együttes jelenléte: Atya – 
Fiú – Szentlélek.
Ez a csodálatos jelenet indítja el Jézust há-
roméves tanítói útjára – és már Vízkereszt 
ünnepénél vagyunk. Harmadszor pedig Jé-
zus Krisztus maga jelentette ki Istenségét 
tanítványai előtt, mikor végbevitte első cso-
dáját a galileai Kánában, ahol a mennyeg-
zőn a vizet borrá változtatta. (Jn 2,1-11)
Az egyházi évben is jönnek az évközi vasár-
napok, ami a munka, tanítás időszaka, de 
ne feledjük az Úr napját szenteljük meg!
Mindennapi életünben legyenek példaké-
peink a szentek.
Árpádházi Szent Margit
Az egyik legnagyobb uralkodói családba 
született és élete olyan lehetőséget tartogat-
hatott számára, amelyről sokan álmodoz-
tak abban az időben! Gazdag volt, előkelő, 
mégis a Nyulak szigetére ment, hogy le-

mondásával és imáival a családja és orszá-
ga jövőjének szolgálója legyen. Le tudunk 
mondani néha olyan dolgokról, amelyek 
nagyon sok-sok kényelmes előnnyel járnak, 
vagy tudunk hozni áldozatokat!
Szent Pál megtérése – Pálforduló
Isten terveiben semmi sem lehetetlen. Ró-
mai polgárjoggal bíró zsidó családból szár-
mazik. Szent Pál azon az úton, amelyen 
ifjúságában járt, a hitetlenség és Krisztus-
üldözés útján – megfordult és Krisztus- hí-
vővé, sőt az Úr Jézus apostolává lett.
Karácsony másnapján Szent István első 
vértanúra emlékezünk és a megkövezők az 
ifjú Saul lábához teszik le ruhájukat. Da-
maszkusz felé tartva nagy tervekkel, hogy 
összegyűjti a keresztényeket megkötözve 
Jeruzsálembe vigye őket, egy óriási fordu-
lat történt.
Bizonyára először félelemmel fogadták a 
tanítványok és a keresztények, de utána fá-
radhatatlan buzgalommal tanította a népe-
ket – a pogányok apostola lett.
Szent Pál levelei olyan tanítással bírnak, 
amelyek mindenkihez szólnak. Mindazt, 
amit tett, s amit cselekedett, alázatos és 
hálás lélekkel Isten kegyelmének tulajdo-
nította. „Isten kegyelméből vagyok az, ami 
vagyok”. (2 Kor 15,10)
Engedjük be mi is életünkbe az isteni ke-
gyelmet és akkor azok leszünk, amiért kül-
detést kaptunk itt a földön. Nem könnyű, 
de ezernyi példa mutatja, hogy milyen cso-
dákra képes Isten az ember életében.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Mária tisztulásának napja – találkozás, 
amikor a világ világosságát, Jézust a móze-
si törvény értelmében bemutatják a temp-
lomban. (Lk 2,22-32)
A szentelt gyertya egyike a legrégibb szen-
telményeknek. Vízkereszttől hamvazószer-
dáig tart a farsangi időszak. Igyekezzük 
ebben az időszakban kihasználni a szóra-
kozási időszakot, mert utána már a szent 
negyven napban húsvétra készülünk!
Boldogasszony havának idején kívánok 
sok-sok örömet és vidámságot minden ol-
vasónak!

dr. Langó Julianna
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 � December 1-jén szemvizsgálat volt a 
faluházban.

 � Délután az iskola első osztályosai ér-
keztek hozzánk foglalkozásra. A könyvtári 
órán Lázár Ervin meséjét hallgatták meg 
a gyerekek, illusztrációként a papírszín-
ház szolgált. Az utána következő foglalko-
zás keretében próbálták felismerni a régi 
használati tárgyakat, valamint kideríteni, 
hogy milyen anyagból készültek. A gyere-
kek nagyon kedvelik a játékos foglalkozá-
sokat, ahol kézbe is foghatják a régiségeket.

 � 2-án a faluház Mikulása várta a 2. osz-
tályos gyerekeket egy rendkívül érdekes és 
hasznos találkozásra, amiből még tanulni 
is lehetett. A csomagok mellett kedves be-
szélgetés keretében számos tudnivalót is 
kaptak a Mikulásról.

 � Ezen a napon búcsúztunk Gau-
di Márton, Váriné Erzsi és Nagy Zoltán 
festménykiállításától.

 � 3-án a második adventi kézműves dél-
után került megrendezésre. Kiállítás nyílt 
Simon Mihályné karácsonyi asztaldíszei-
ből. Vendégeink kézműves foglalkozáson 
készíthettek függődíszt termésekből, szí-
nezős betlehemet, karácsonyfát spatulá-
ból, gyertyadíszt lereszelt gyertyákból, téli 
tájat üvegben. Idősek és fiatalok gyönyö-
rű alkotásokat készítettek. Jólesően láttuk, 
hogy a nagymamák és unokák ráérősen 
leültek, alkottak, színeztek, beszélgettek. 
A kézműves vásárban helyi termelőktől 
vásárolhattak kézműves termékeket, ki-
próbálhatták a csigatészta készítést a Csiga 
mamák segítségével. Teával, forralt borral, 
kaláccsal frissülhettek. A gyertyagyújtás-
hoz a Dózsa György Általános Iskola di-
ákjai szolgáltatták a verses zenés műsort, a 
misén a Dózsa utcai óvoda nagycsoporto-
sai szerepeltek. Az egész délutánon át tartó 
ünnepségen sokan részt vettek, kihasznál-
va az alkotás lehetőségét.

 � 5-én a Faluház Mikulásának nagy sike-
re volt, meglátogatta a decoupage szakkört 

is, a tagság nagy örömére, vidámságára.
 � 6-án ismét idelátogatott a Mikulás, 

ezúttal az első osztályos gyerekek jöttek át 
hozzánk az iskolából. Velük is sok tudni-
valót osztott meg a Mikulás, a csomagok-
kal együtt. Vidám beszélgetés keretében 
elmesélte a Mikulás honnan jött, mit kell 
tudni róla, mivel tölti a napjait. Versek és 
dalok is elhangzottak. Majd a Mikulás tett 
egy sétát a faluban, meglátogatta a SZEFO 
és az önkormányzat dolgozóit is.

 � 8-án ismét benépesült az iskolások ál-
tal a faluház. A karácsony jegyében mé-
zeskalácsot sütöttek az első osztályos gye-
rekek, melynek nagy sikere volt. Főként 
mikor megtudták, hogy meg is lehet enni 
a sütiket. Akik nem a konyhában alkottak, 
azokkal a könyvtárban betlehemet készí-
tettek a faluház dolgozói. Majd helycsere 
következett.

 � Ezen a napon érkezett Farkas Attila 
Playmobil kiállítása is. Elkezdte összeállí-
tani a figurákból a terepasztalokat.

 � A gyermek néptánc csoport tagjaihoz 
is eljött a Mikulás. A néptáncosok nagy 
örömmel énekeltek, táncoltak a Mikulás 
körül.

 � 9-én kézműves foglalkozás keretében 
karácsonyfadíszt készítettek a második osz-
tályos gyerekek: spatulából karácsonyfát. A 
könyvtárban is bőven volt látnivaló: meg-
nézték Farkas Attila Playmobil kiállítását, 
Simon Mihályné karácsonyi asztali díszeit. 
Közösen interaktív foglalkozás keretében 
megterítettük a karácsonyi böjti asztalt.

 � 10-én ismét ételosztással kedveskedett 
Apátfalva Község Önkormányzata a falu 
lakosságának.

 � Szintén 10-én a harmadik adventi hét-
végén Farkas Attila kiállította Playmobil 
gyűjteményének egy részét. Kézműves 
foglalkozáson készíthettek az érdeklő-
dők üvegdíszt, karácsonyi üdvözlőlapot, 
karácsonyfadíszt, szivecskékből fenyőt, 
mécsest, kipróbálhatták a csuhéfonást, a 

csigatészta készítést és közösen díszítettük 
fel a faluház karácsonyfáját. Uzsonnával 
teával és forralt borral kedveskedtünk. A 
gyertyagyújtáshoz műsort adott a Kerekes 
Márton Népdalkör és Citerazenekar, majd 
meggyújtották a harmadik gyertyát az ad-
venti koszorún. Mise előtt a templomban 
a Maros utcai óvodások szerepeltek.

 � 12-vel kezdődő héten minden csoport 
megtartotta évzáró ünnepségét. Hétfőn az 
átmozgató tornások ünnepeltek, kedden a 
mozgáskorlátozott csoport, szerdán a Ke-
rekes Márton Népdalkör és citerazenekar, 
pénteken a színjátszó csoport. Egész hé-
ten próbáltak a Falukarácsonyon fellépő 
csoportok.

 � 16-án a Román Önkormányzat köz-
meghallgatással egybekötött testületi ülést 
tartott.

 � 17-én tartottuk a Falukarácsonyt. Ezen 
a héten Vargáné Nagyfalusi Ilona termé-
szetes anyagokból készült karácsonyi dí-
szeiből volt kiállítás és karácsonyi ünnepi 
műsort tekinthettünk meg. Horváth Csa-
báné és Szíj Istvánné karácsonyi dalt cite-
ráztak, beszédet mondott a polgármester 
úr, majd a második osztályos kislányok 
angyaltánca következett. Verset hallhat-
tunk Varga Rékától. Szerepelt a színjátszó 
csoport majd a hagyományőrző csoport, 
akik a Pásztorok éjszakája című jelenetet 
adták elő. A műsor végén kis beszélgetés 
és uzsonna volt. Az adventi koszorúnál a 
templom énekkara adott műsort, majd a 
polgármester úr és a képviselők meggyúj-
tották a negyedik gyertyát.

 � 18-án a Cigány Önkormányzat köz-
meghallgatást, testületi ülést és ételosztást 
tartott.

 � 19-én karácsonyi kézműves foglalko-
zásra érkeztek az iskola harmadik osz-
tályos gyermekei. Megnéztük közösen a 
csuhé, szalma, gyékény, textil és tészta-
díszeket felvonultató kézműves kiállítást, 
készítettünk karácsonyi mécsest, pingvint. 
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Együtt megterítettük a karácsonyi böjti 
asztalt, megbeszéltük, mi miért kerül az 
asztal köré. Az osztály nagyon aktív, ér-
deklődő és fegyelmezett volt. Dicséret érte.

 � Valamint a Bíbic Katolikus Óvoda és 
Bölcsőde vezetősége kiosztotta „cipős-
doboz” ajándékait a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek.

 � 20-án a negyedik osztály téli foglalko-
záson vett részt. Velük karácsonyi képes-
lapot hímeztünk, gyöngydíszítéssel. Kicsit 
nehezen fogtak neki, de utána „rákaptak 
az ízére” főképp a fiúk, és végül szép alko-
tások születtek. Interaktív foglalkozás és 
vidám beszélgetés keretében megbeszéltük 
mit tettek elődeink, hogy gazdagság, bő-
ség és jó termés köszöntsön be az újévben.

 � 22-én Apátfalva Község Önkormány-
zata testületi ülést tartott közmeghallga-
tással a könyvtárban.

Szakkörök

Decemberben a szakkörök tagsága igen 
aktív volt, hiszen az ünnepi hétvégéken 
részt vettek, szerepeltek a műsorokban, 
programokban, így arra készültek, pró-
báltak. Idén a nagyterem felújítása miatt 
a könyvtárban volt az ünnepségsorozat. 
A szakkörök is a könyvtárban tartják fog-
lalkozásaikat. Mivel 13 csoport működik 
a faluházban jelentős logisztikai feladat, 
hogy mindenki elképzeléseinek megfele-
lően, nyugodt körülmények között tölt-
hesse a szakköri foglalkozást.
A decoupage szakkör tagjai mécses tar-
tókat készítettek üvegekből és karácsonyi 
szalvétákból. Sokan ezeket adták szeret-
teiknek ajándékként. Száznál is több mé-
cses készült el, s várta, hogy a karácsonyi 
asztal dísze lehessen. A csuhéfonó szakkö-
rön karácsonyfadíszek készültek a csuhét 
sodorva, fonva, kötözve, s talán a lótuszos 
angyal elkészítése volt a legnagyobb ki-
hívás. A tagok büszkén nézték elkészült 
remekműveiket. A horgoló szakkör tagjai 
karácsonyi díszeket, gömböket, angyalo-
kat, csillagokat horgoltak. Az évek óta tar-
tó foglalkozásoknak köszönhetően, egyre 
szebben. A Kerekes Márton Népdalkör és 
Citerazenekar tagjai a 3. adventi szomba-
ton léptek fel, ők a karácsonyi dalokat ta-

nulták. A színjátszó csoport tagjai a Négy 
gyertya történetével léptek fel a Falu-
karácsonyon, azt gyakorolták. A hagyo-
mányőrző csoport minden évben a Falu-
karácsonyon szokott betlehemest előadni. 
Idén a Pásztorok éjszakája című jelenettel 
léptek fel. Az Apátfalvi Ifjúsági Klub tagjai 
az első adventi gyertyagyújtáskor a hitről 
beszéltek és néptánccal kápráztatták el az 
ünneplőket. A gyermek néptánccsoport 
karácsonyi és erdélyi adventi dalokat ta-
nult. A babusgatóban karácsonyi dalokat 
és mondókákat énekeltek. Az átmozgató 
torna hetente kétszer, a meridián torna 
heti egyszer kínált lehetőséget a mozgásra.

Advent Apátfalván

Advent 2. és 3. szombatján is a már meg-
szokott programokon vehettek részt az 
apátfalviak, az elszármazottak és az ide-
látogatók. Ráhangolásként, már pénte-
ken berendeztük a kiállításokat, amiket a 
faluház facebook oldalán fotókon és élő 
bejelentkezésben mindig be is mutattunk. 
Ezeknek az élő bejelentkezéseknek nagy 
sikere van. Ide tesszük fel a plakátokat a 
részletes programmal, és a fotót hogy a 
kézműves foglalkozáson milyen dísztár-
gyakat lehet majd elkészíteni. Kiállítás 
megnyitó, kézműves foglalkozás, uzsonna 
a faluházban, ünnepi műsor a székely ka-
punál, gyertyagyújtás és a szentmise kere-
tében az óvodások műsora. Ez volt az ad-
venti szombatok forgatókönyve.
A 3. adventi szombaton, december 10-én 
Farkas Attila kiállította Playmobil gyűj-
teményének egy részét. Gyerekek, fiata-
lok gyönyörködtek benne. A kézműves 
foglalkozásra sok érdeklődő jött, az idei 
év fő alapanyaga az üveg volt, melyből dí-
szek készültek, majd karácsonyi üdvözlő-
lap, karácsonyfadísz, szivecskékből fenyő 
és karácsonyi mécses, az egyik asztalnál 
a csuhéfonással lehetett ismerkedni, el-
leshették a csigatészta készítést és közö-
sen díszítettük fel a karácsonyfát. Túrós 
lepénnyel, teával és forralt borral kedves-
kedtünk. Az apátfalvi kézművesek közül 
sokan kiállították, árusították szebbnél 
szebb portékáikat. A gyertyagyújtás előtt 
műsort adott a Kerekes Márton Népdal-

kör és Citerazenekar, majd meggyújtották 
a harmadik gyertyát az adventi koszorún. 
Mise előtt a templomban a Maros utcai 
óvodások szerepeltek.
A harmadik szombat nagy értéke, hogy 
több család is elhozta magával a nagyma-
mát, segítsen ő is a díszek összeállításában.

Falukarácsony

Advent negyedik hetén és december 17-én 
a Falukarácsonyon Vargáné Nagyfalusi Ilo-
na természetes anyagokból (csuhé, agyag, 
szalma, gyékény, vessző, raffia) készült dí-
szeiből állt össze kiállítás. Szombaton a 
könyvtárban karácsonyi ünnepi műsort 
tekinthettünk meg. Hagyomány, hogy a fa-
lukarácsonyra nem hívunk sztárvendéget, 
hanem a helyi csoportok lépnek fel. Hor-
váth Csabáné és Szíj Istvánné karácsonyi 
dalt citeráztak, ünnepi köszöntőt mondott 
a polgármester úr, majd a második osz-
tályos kislányok angyaltánca következett. 
Verset hallhattunk Varga Rékától. Szerepelt 
a színjátszó csoport a négy gyertya történe-
tével, majd a hagyományőrző csoport, akik 
a Pásztorok éjszakája című jelenetet adták 
elő. A műsor végén kis beszélgetés, kalács 
és tea volt a vendéglátás. Az adventi ko-
szorúnál a Szent Mihály Templom ének-
kara adott műsort, majd a polgármester úr 
és a képviselők meggyújtották a negyedik 
gyertyát. Az ünnep hetében élő videóban 
karácsonyi verseket szavaltunk a lakosság 
ünnepre hangolására. Elhangzott vers a fel-
nőtteknek és a gyerekeknek is.

Terveink

A visszajelzésekből tudjuk, hogy sokan 
örültek a szombati kreatív alkalomnak, a 
beszélgetési lehetőségnek. Hanna meg is 
fogalmazta, hogy a húsvét jobb, mert ak-
kor a nagyböjtben 6 alkalommal lehet 
jönni szombatonként díszeket készíteni. 
A tavaszi alkalmakra is szeretettel várunk 
mindenkit – írják be a naptárukba – feb-
ruár 25-étől hat szombaton keresztül vár-
juk a kiállítókat, kézműveseket, alkotni 
vágyókat közös együttlétre. Megint lesz-
nek kiállítások, alkotóház és beszélgetési 
lehetőség.
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A csuhéfonó szakkörről

A faluház csuhéfonó szakköre a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatásával kezdte 
meg működését 2022 őszén és 2023 má-
jusig tart. A Nemzeti Művelődési Intézet 
célja, hogy kisközösségek jöjjenek létre, 
hétről-hétre közösen munkálkodjanak, al-
kossanak.
Mi egy hagyományos apátfalvi kézműves 
tevékenységet, a csuhéfonást választottuk. 
Szerettük volna feleleveníteni ezt a tevé-
kenységet, hiszen már csak néhányan mű-
velik a faluban. A csuhéfonók közül leg-

nagyobb szeretettel Mátó Istvánné Szigeti 
Margit nénire emlékezünk, aki gyönyörű 
csuhészatyrokat sodrott. Vásárolni nem 
lehetett tőle, a szatyrokat mindig ajándék-
ba kapta tőle valaki. Az általa készített tás-
kák nagyon tartósak és szépek. Igazi mes-
tere volt a csuhéfonásnak. Ezt a szakkört 
az ő emlékének szenteljük. Sajnáljuk, hogy 
nem ül itt közöttünk, biztosan könnyebb 
dolgunk lenne.
A csuhéfonáshoz szükséges kereteket a 
Pátfalváért Egyesület biztosítja. A további 

eszközöket az önkormányzat műhelyében 
készítették el. A Nemzeti Művelődési Inté-
zet alapanyagot és eszközöket biztosít szá-
munkra. A szakköri foglalkozások kéthe-
tente, szerda esténként két órányi időben 
vannak. A foglalkozásokon megtanultuk 
a csuhésodrat készítését, most egy edény-
alátéten dolgozunk.
A karácsony előtti foglalkozásokon meg-
próbálkoztunk karácsonyfadíszek készí-
tésével is, több alkalommal. Az adventi 
készülődésen lehetett csuhé angyalt, csu-
hé fonatot, csillagot, szívet készíteni. Igen 
szép karácsonyfadíszek születtek. A fog-
lalkozásokra várunk gyerekeket is, de cél-
csoportunk a felnőttek. Sokan közöttük 
akár idősebbek is, akik mindig szerettek 
volna megtanulni csuhézni, csak eddig 
nem volt rá lehetőségük. Az idő előreha-
ladtával rutinra tettünk szert, így január-
ban már haza is lehet vinni a kereteket és 
otthon ráérősen dolgozni rajta.
Aki kedvet érez, bármikor csatlakozhat 
hozzánk, szeretettel várjuk!

„Csigamamák” – csigatészta-készítő 
csoport

A csigatészta készítő csoport 2022 január-
jában alakult meg, amikor is a Duna TV 
Almárium című műsora megkeresett min-
ket, hogy a helyi értékünkről, a csigatészta 
készítéséről rövid kisfilmet szeretnének 
forgatni. Ezen alkalomból a Beke Lovas 
Szálláson Beke Mihályné Manyi néni volt 
a házigazdánk, az Ő tanyamúzeuma ad-
ta a forgatáshoz az autentikus helyszínt. 
Azokat az apátfalvi asszonyokat kértük fel, 
akik korábban a Gasztro-fesztiválokon is 
csinálták már a csigát. A televíziós felvétel 
nagyon jól sikerült.
A csigatészta készítő kis csoport együtt 
maradt és január végén a Csongrád-Csa-
nád Megyei Identitás Erősítése című ren-
dezvényen is bemutatkoztak. Ekkor kü-
lön filmbejátszás készült a csigatészta ké-

szítés közösségi alkalmairól. 2022 Iden-
titás napjaira is folyamatosan meghívták 
őket. Kiszomboron, Magyarcsanádon, 
Csanádpalotán mutatták be a csigatészta 

készítés módját. Apátfalván is többször 
készítettek csigát, például a húsvéti kéz-
műves foglalkozáson a faluházban, ahol 
sokan odaültek és megpróbálták hogyan 
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A decoupage szakkör „élete”
Mi is az a decoupage?
A decoupage szó, a francia decouper igéből 
jön, melynek a jelentése: kivágni. Azonban 
a decoupage (ejtsd: dekupázs) már egy kü-
lön fogalom lett a mai nyelvhasználatban, 
s ez nem más, mint a szalvétatechnikázás. 
Gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy 
egy számunkra kedves mintát vagy ala-
kot kivágunk a szalvétából és különböző 
felületre ragasztjuk azt fel. Ez a felület le-
het üveg, fa, cserép, papír, textil, gipsz, stb. 
Az anyagtól függően lehet azt lakkozni is, 
védve a külső hatásoktól, hogy tartós le-
gyen a szalvétadísz.
Hogyan alakult meg Apátfalván a szakkör?
Még tavasszal beszéltük, hogy jó lenne, 
ha lennének vázái a faluháznak, amelye-
ket fel tudunk tenni az asztalokra ünnepi 
rendezvényeken. Sokkal szebben mutatna, 
ha minden asztalon lenne egy szép váza, 
amibe tudunk tenni virágokat. Ekkor jött 
az ötlet Vargáné Nagyfalusi Icutól, hogy 
tudunk mi is készíteni, nem muszáj ven-
ni, s így ingyen lenne. Icu Gyengéné Ba-
kai Judit segítségét kérte, aki készségesen 
átadta a tudnivalókat, hiszen ő évek óta 
készít gyönyörű díszeket. Neki köszönhet-
jük, hogy ilyen eredményes lett a szakkör. 
A faluház dolgozói közül Robi bizonyult a 
legügyesebbnek, aki pár nap alatt el is sa-
játította a decoupage-olás művészetét Icu 
vezetésével, s következő hétre már több 
vázával lettünk gazdagabbak. A festékből 
még volt, szebbnél-szebb szalvétákkal ta-
lálkoztunk, így a gyönyörű vázák gyártá-

sa folyamatossá vált. Robi igazi szakember 
lett, a vázák száma pedig egyre csak gya-
rapodott. A nyári táboroztatáskor már a 
nagyobb gyerekek is megtanulhatták a 
szalvétatechnikázás fortélyait. Majd aján-
dékok gyanánt is gyártottuk. Nagyon érté-
kes és hasznos időtöltésnek bizonyult, ami 
fejleszti a kreativitásunkat. Az üvegeket 
több alkalommal meg is mutattuk helybeli 
és vidéki rendezvényeken a közönségnek, 
aminek nagy csodálata és sikere volt. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel hirdet-
tük meg a falu közösségének, hogy októ-
berben megalakul a decoupage szakkör, 
Robi vezetésével.
A szakkör életéről…
Már az első alkalommal úgy bizonyult, 
hogy ennek az új szakkörnek lesz jövője és 
sikere. Nem túlzás írni, hogy ez a legfiata-
labb szakkör egyben a legtöbb résztvevő-
vel működő foglalkozás. Nagyon sok tagja 
van a csoportnak, akik minden héten kettő 
alkalommal gyűlnek össze. Hétfő és péntek 

délután két-két óra hosszát szalvétáznak, 
vágnak, pamacsolnak, lakkoznak és lesik 
el egymástól a szebbnél-szebb alkotások 
technikáit. Vidám hangulatban, beszélge-
tés közepette születnek meg a gyönyörű 
alkotások, amelyekhez a hozzávalókat az 
Apátfalvi Önkormányzat biztosítja. Na-
gyon sok üveget (boros, bébiételes, kávés, 
nutellás, stb.) kaptunk felajánlásként, amit 
nagyon köszönünk és a jövőben is szíve-
sen fogadunk, hisz az egyik legfontosabb 
alkotóeleme egy-egy elkészült műnek. 
Fontos tudnivaló, hogy minden hónapban 
új tematikája van a szakkör életének. Az 
elmúlt hónapokban készültek díszüvegek, 
vázák, fakanáltartók, fűszertartók és mé-
csesek. Január hónapban a ceruzatartó lesz 
a téma, majd havonta a tojások, fa táblák 
és végül a szódásüvegek. Bárkit szívesen 
fogadunk, aki úgy gondolja, hogy szívesen 
csatlakozik a szakkörhöz.

Veréb Dávid

is kell pödörgetni ezt a levestésztát. Ekkor 
Ádók Zsanett fotográfus készített fotóso-
rozatot róluk.
A Marosvidék folyóirat meghívására a 
Kreatív húsvéti délelőttön is részt vettek 
a makói Hagymaházban. Apátfalva Köz-
ség Önkormányzatának TOP-os pályáza-
ta keretében Magyarcsanádon áprilisban 
volt a „Mondd meg nekünk nagyanyó, hogy 
készül a kiscipó?” című program. Ezen a 
rendezvényen a cigány bodag, az apátfalvi 
kőttes, a mézeskalács mellett a csigatészta 

is bemutatásra került, mint gasztronómiai 
helyi értékeink. A „csigamamák” elnevezés 
később alakult ki, ugyanis a készítők kö-
zött legtöbben már nagymama korúak. A 
Csigamamák bemutatkoztak az apátfalvi 
Pálinkafesztiválon is.
A nyár folyamán a gyerekeknek „Süssünk-
főzzünk tábort” rendezett a faluház, ahol 
kettő alkalommal vettek részt a mamák, 
először a levestészta gyúrását és darabolá-
sát tanították meg, majd a csigatészta pöd-
rését. A legutóbbi alkalmakkor a második 

és harmadik adventi szombaton a kézmű-
ves karácsonyi ajándékok és karácsonyfa-
dísz készítés mellett a csigatészta készítését 
is el lehetett sajátítani.
A 2022-es évben 13 alkalommal gyúrtak 
tésztát és tanították meg a hagyományos 
csigatészta készítését az asszonyok. Leg-
közelebb a nagyböjti szombatokon fognak 
majd megmutatkozni. Várják azokat, akik 
szeretnének csatlakozni a csoporthoz és 
szívesen megtanulnák a házi tészta készí-
tés ezen formáit.
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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, 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 Simon Mihályné péntek 17 óra

Gyermek néptánc csoport Doktor László, Kerekes Eszter csütörtök 15 óra

Csiga mamák, csigatészta 
készítő csoport

Faluház a faluházi programokhoz kapcsolódva

Adventi készülődés Apátfalván
Az apátfalvi adventi szombatok alatt 
nagyon sok érdekes programon vettem 
részt a faluházban, ahol az 50 órás kö-
zösségi szolgálatom töltöm.
Az első adventi hétvégén lehetőségem 
volt a helyi könyvtárban kézművesked-
ni, adventi koszorút készítettünk, ko-
szorúalapból, gyertyával, masnikkal, 
termésekkel. A második hétvégen az 
érdeklőkkel különböző karácsonyi dí-

szeket készítettünk, kötözve, ragasztva, 
színezve. Jómagam egy adventi mécsest 
állítottam össze gyertyareszelékből. A 
harmadik adventi hétvégén sajnos nem 
tudtam részt venni, de a negyedikre an-
nál szívesebben mentem el. Ezen az al-
kalmon teát főztem a vendégeknek és 
a szereplőknek, akik színdarabot adtak 
elő a Falukarácsony alkalmából.
Összességében nagyon jól éreztem ma-

gamat az adventi hétvégéken, rengeteg 
érdekes programban vehettem részt és 
sok új barátot szereztem. A közösségi 
szolgálat alatt tudtam segíteni a faluház 
dolgozóinak, felszolgáltam az uzsonnát, 
terítettem és a kézműveskedést is kipró-
bálhattam.

Biró Hédi
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A Román Önkormányzat decemberi 
tevékenységei

Apátfalva Község Román Nemzetiségi Önkormányzata decem-
ber 6-án 18 nemzetiségi gyermek részére mikulás csomagot 
adott át, melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak.
December 16-án 17 órától pedig közmeghallgatást tartottunk, 
ezt követően süteménnyel és üdítővel vendégeltük meg a részt-
vevőket és kiosztottuk a karácsonyi csomagokat.
A jövő évben is igyekszünk kirándulásokat, gasztronómia és 
kulturális programokat szervezni.

Sikerekben Boldog Új Évet Kívánunk!

Füvesiné Varga Anikó 
elnök

Támogatások a mikuláscsomagok 
elkészítéséhez

Pásztorné Mazuch Anna egyéni vállal-
kozót kerestük meg az idei évben is a 
mikuláscsomagok elkészítése kapcsán. 
A csomagban lévő finomságokat, édes-
ségeket (mikulás zacskó, oops flips, 
vajkaramella szelet mikulásos, cosmos 
tejcsokoládé mikulás, mikulás szelet, 
sumi olvadós kocka, mikulás pillecu-
kor, mikulás drazsés pehely, fini mini 
vegyes ízű cukordrazsé, zselés szalon-
cukor) beszerzési áron biztosította a 
vállalkozó az intézményünknek, így 
igazán gazdag csomaggal tudtuk meg-
ajándékozni a gyermekeket.

Magam, a kollégák és a gyermekek 
nevében köszönöm Pásztorné Ma-
zuch Anna és Luczó József támoga-
tását!
A csomagok összeállítása 2022. de-
cember 5-én hétfőn a Szülők Közössé-
ge tagjaival történt. Az anyukák, a csa-
ládok visszajelzéseiből kiderült, hogy 
valóban egy gazdag ajándékkal tudta 
Miklós püspök meglepni a gyermeke-
ket.
Köszönöm a Szülők Közössége támo-
gató munkáját!
A makói Kocsis Virág és Ajándéküzlet, 

melynek tulajdonosa Kocsis János és 
Kocsis Jánosné Csilla a mikuláscso-
magok elkészítéséhez szükséges cso-
magolóanyagot biztosította.
Tőlük már évek óta folyamatos támo-
gató segítséget kap a Bíbic Katolikus 
Óvoda és Bölcsőde intézménye.
Magam, a kollégák és a gyermekek ne-
vében is hálásan köszönöm önzetlen, 
támogató segítségüket!

 
Luczó Anikó 

intézményvezető
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Köszönetnyilvánítás

2022 decemberében Vancsura József és családja – Febagro cégcsoport, 90 darab 
tartósélelmiszert (lisztet, rizst, tésztát, szaloncukrot) tartalmazó csomagot állí-
tott össze, melyet a Polgármester Úrhoz juttatott el. Az adomány 2022. decem-
ber 20-án délelőtt került kiosztásra az ÖNO-ban, 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

Karácsonyi 
csomagosztás 
az időseknél

A tavalyi évhez hasonlóan Polgármes-
ter úr úgy döntött, hogy nem csak az 
idősek klubjának tagjai, hanem az in-
tézmény összes ellátottja karácsonyi 
csomagot kap.
A csomag tartalmazott szaloncukrot, 
édes és sós kekszet és csokoládét is.
Köszönjük ezt a segítséget és az egész 
éves támogatást Apátfalva Község Ön-
kormányzatának.
Ezúton is szeretném megköszönni az 
intézmény dolgozóinak az egész éves 
kiemelkedő munkáját.
Valamint köszönjük Gán Gabriellának 
az Újfalusi Abc vezetőjének a munkáját, 
hogy minden évben elkészíti a csoma-
gokat.

Herczegné Jáksó Anita 
Intézményvezető

Melegételosztás
Az elmúlt évben október, november és 
december hónapban az önkormányzat 
felajánlásából három szombaton főzött 
a konyha és ezáltal ingyenes étkezésben 

tudtuk részesíteni ellátottjainkat. Októ-
ber 15-én kakas pörköltet készített pirí-
tott tarhonyával Tóth Tamás. November 
19-én birkapörköltet főzött köménymagos 
krumplival Tóth Tamás. December 10-én 
pedig csirkepörkölt készült pirított tar-

honyával Ludányi István és Gyenge Attila 
által. Köszönjük az Önkormányzat hozzá-
járulását és a szakácsoknak az elkészített 
finom ételeket.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető
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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

Köszönjük!
Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület vezetősége nevében 
tisztelettel megköszönöm a Búzakalász Kft. ügyvezető 
igazgatójának Vancsura Kornél Úrnak az egyesüle-
tünknek nyújtott pénzügyi támogatását, illetve szin-
tén szeretném megköszönni Apátfalva Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az egyesületünknek 
nyújtott támogatását. A támogatás nagyban segítette 
az egyesület pénzügyi helyzetének stabilitását, a 2023-
as év biztonságos indítását, így az önként vállalt fel-
adatainkat maradéktalanul végre tudjuk hajtani.

Sókiné Kubinyi Éva 
egyesületi elnök
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Felhívás véradásra

Apátfalva Község Önkormányzatának ha-
tározata értelmében mentesül a magán-
személyek kommunális adója fizetési kö-
telezettsége alól:
a rendszeresen, legalább naptári évenként 
négy alkalommal vért adó adóalany egy 
adótárgy vagy egy lakásbérleti jog vonat-
kozásában, amennyiben ezek valamelyi-
kével nem rendelkezik, akkor a vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó adó-
alany, az illetékes egészségügyi intézmény 
igazolása alapján, a feltétel teljesülését kö-
vető évben.”
A véradásról – bárhol is történjék az or-
szágban – igazolást állít ki a véradóállo-
más. Ezt kell összegyűjteni. A helyben vért 
adókat a faluház regisztrálja. De számít a 
munkahelyi vagy irányított véradás is.

Minden véradással 3 beteg ember életét 
menti meg a véradó. Véradásra jelentkez-
het minden 18 és 65 év közötti, legalább 
50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Első 
véradásnál a korhatár 60 év. Évente férfiak 
akár 5-ször, nők 4-szer adhatnak vért. Két 
teljes véradás között legkevesebb 56 nap-
nak kell eltelnie. Fontos, hogy véradás 
előtt bőségesen egyen-igyon mindenki, 
hisz ez nem laboratóriumi vérvétel! Kér-
jük az igazolványokat (szem. ig., lakcím, 
taj kártya) feltétlen hozzák magukkal! Vá-
runk mindenkit, aki valaha már adott vért, 
várjuk a rendszeres véradókat és várunk 
új véradókat is. Kérdéssel fordulhatnak 
Kerekes Botondhoz a (06-20) 213-96-47-
es számon.
A véradáson vásárlási utalványt, 250  g-
os kávét, ásványvizet, csokit, fürdőjegyet, 
kőttest és egyéb ajándékot is kapnak a vér-
adók.
Találkozzunk a következő véradáson 2023. 
február 14-én 8-11 óráig a faluházban, 
ahol célunk, hogy eljöjjön legalább 35 régi 
és új véradó, hogy Makó körzetében mi le-
gyünk a legaktívabb véradó település!
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