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Újévi köszöntő
Átléptük a karácsony varázsos napjait, lezártuk, és elbúcsúztattuk az óévet. 
Elköszöntünk a magunk mögött hagyott hónapok minden örömétől, bána-
tától, az eredményektől és a veszteségektől. A szilveszteri mulatozások kö-
zepette, éjfélkor visszagondoltunk az eseményekre, melyek már a múltunk, 
egyéni vagy közös történelmünk részei. 

Kíváncsian, vegyes érzelmekkel tekintünk a jövőbe. Vajon mit hoz az újév? 
Teljesülnek-e elvárásaink és reményeink? Vajon lesz-e elég erőnk és egész-
ségünk, hogy szeretteinkért mindent megtehessünk, és hogy feladatainkat 
a legjobban elláthassuk? Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a válaszokat, 
majd a 2015-ös szilveszterre már mindent tudunk. 

Az újév lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt év tapasztalataiból merítsünk, 
jobbá váljunk, és jobbá tegyük szűkebb világunkat. Sokan fogadalmakkal 
próbálkoznak, melyek legtöbbször nem túl sikeresek, de mindig a hibák 
és hiányosságok felismeréséből fakadnak. Mások újévi fogadalmak nélkül 
vágnak az eljövendő hónapok mindennapjaiba. Mégis mindannyiunkban 
ott él a remény, hogy sok jó, és szép esemény vár ránk, és ott él a hit, hogy 
az „égiek” vigyáznak szeretteinkre és ránk. 

A múló évek során folyamatosan építkezünk, építjük saját személyiségün-
ket, értékrendünket, egyre jobban megismerjük önmagunkat. Az újabb év 
újabb mérföldkő saját fejlődésünk útján, mely akkor válik igazi kinccsé, ha 
mások szolgálatába állíthatjuk, ha mások életének jobbá tételére fordítjuk. 
E tiszta szándékkal vezérelve mindennapjainkban az újév nem lesz más, 
mint az óév folytatása, hiszen nem valami újat kezdünk, hanem folytatjuk 
azt, amiben hiszünk, és értékesnek ítélünk. 

150 millió forintot kapott Apátfalva!
Településünk karácsony előtt 150 millió forint támogatásban részesült a Kormány 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozata 
alapján, Apátfalva község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében.
Az összeg 2014. december 31-én a számlánkra érkezett.

Mit kívánhatnék az új esztendő küszöbén? Legyen egy 
boldog, egészséggel áldott évünk. A reményt vesztett re-
ménykedni tudjon, a nélkülöző asztalára étel kerüljön, és 
ahol becsukódik egy ajtó ott nyíljék meg egy másik. 

Kívánom, hogy 2015 mindannyiunk számára legyen bol-
dog, békés és sikeres!

Szekeres Ferenc
polgármester
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A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi 
munkatervét, és az önkormányzat 2015. 
évi költségvetési gazdálkodásának átme-
neti időszakára szóló rendelettervezetet.

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 
2013. évi 70 067 e Ft pénzmaradvány fel-
használásáról, amelyből 55 057 e Ft műkö-
désre, 15 010 e Ft a külterületi kerékpátút 
kiadásaira került felhasználásra.

Megállapításra került az önkormányzati 
lakások, garázsok 2015. évi bérleti díja. 
A Hunyadi u. 6. és a Templom u. 29. szám 
alatti lakások esetében 273 Ft/m2/hó, 
komfortos lakások bérleti díja 213 Ft/m2/
hó, félkomfortosoké 202 Ft/m2/hó a bérle-
ti díj összege. 
A garázsok bérleti díja 479 Ft/m2/hó.

A képviselő-testület megállapította a há-
ziorvosi rendelők és a fogorvosi rendelők 
2015. évi rezsiköltség hozzájárulását. 

Elfogadásra került a Faluház és a könyv-
tár 2015. évi programterve, továbbá az 
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzé-
si terv.

Felülvizsgálatra került az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda létszáma, 1 fő dajka álláshely 2014. 
december 31-vel megszüntetésre kerül. 

A képviselő-testület elfogadta a Csanád 
Mikro-Térségi területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sának módosítását.

Az önkormányzat kilépett a Maros-völgyi 
LEADER Egyesületből és csatlakozott a 
Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesü-
lethez. 

A képviselő-testület a helyi adókról szóló 
rendeletét nem módosította, 2015. január 
1-től új adónemet nem vezet be.

A gyermekorvosi rendelési idő módosult  
2015. január 1-től minden szerdai napon 
14–16 óra között lesz a védőnői szolgálatnál.

A képviselő-testület a ravatalozó szolgálta-
tási díját nem módosította, amely tovább-
ra is 9360 Ft/temetés.

Módosításara került a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 
Alapító Okirata.

A Pátfalváért Egyesületnek a képvise-
lő-testület a „Szigetház-Erdei Iskola fel-
újítása, eszközbeszerzése, szolgáltatás 
bővítése” utófinanszírozású pályázat el-
számolásához 6 473 708 Ft visszatérítendő 
támogatást nyújtott.

A képviselő-testület felülvizsgálta Apát-
falva Község Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületével kötött „Az 
Apátfalvi Romákért” közös programjáról 
szóló megállapodást. 

A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehaj-
tásáról szóló jelentést követően meghall-

gatta az interpellációkat, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztéseket.
 
Rendkívüli testületi ülésen a képvise-
lő-testület öt tanéven keresztül ösztöndíj-
jal támogatja Darócz Dávid 8. osztályos 
tanuló részvételét az Arany János Tehet-
séggondozó programban. 

A következő rendkívüli ülésén a képvi-
selő-testület ügyvédi állandó megbízási 
szerződést kötött 5 évre dr. Ember Alex 
ügyvéddel. Az önkormányzati jogi képvi-
selet kiterjed a jogi tanácsadásra, szakvé-
lemény adására, munkajogi és munkaügyi 
szaktanácsadásra, perbeli képviseletek el-
látására, követeléskezelésre, jogi képvise-
letre a különböző hatóságok és harmadik 
személyek között, cég alapításával, módo-
sításával kapcsolatos eljárásra.

A képviselő-testület megköszönte Kissné 
Urgyán Máriának a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ, Könyvtár és Faluház igaz-
gatójának a községben végzett közművelő-
dési tevékenységét. 
Átszervezés miatt igazgató nő munkavi-
szonya közös megegyezéssel 2014. decem-
ber 31-vel megszűnt.   

A Szociális Alapszolgáltatási Központ in-
tézményvezetői álláshelyére 5 pályázat 
érkezett, a képviselő-testület 2015. január 
1-től 5 évre Herczegné Jáksó Anitát bízta 
meg az intézmény vezetésével.

2014 decemberében egy soros és két rendkívüli

ülést tartott a képviselő-testület

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2014. december

SZÜLETÉS:
December 18.: Veder Benjamin László
Édesanyja: Moravszki Renáta
Édesapja: Veder Dániel
Apátfalva, Liget u. 14.

HALÁLESET:
Suhajda Györgyné (Csikota Anna)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 40. élt: 90 évet
Vígh Mihály
Apátfalva, Rákóczi F. u. 25. élt: 93 évet
Gyürki László
Apátfalva, Maros u. 41. élt: 85 évet
Tóth Ferenc József

Apátfalva, Rákóczi F. u. 62. élt: 55 évet
Takács Mihályné (Nagy Julianna)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 33. élt: 92 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötésre december hónapban 
nem került sor.
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Iskolánk diákjai és dolgozói nagy izgalommal várták a de-
cembert, ugyanis egy pályázat keretein belül sikerült egy test-
vériskolai kapcsolatot kiépíteni az Apáczai Csere János Álta-
lános iskolával, és így december 19-én vendégül láthattuk az 
iskola negyven tanulóját és négy pedagógusát.
Az apácai vendégeink egy egész napot töltöttek velünk, amit 
igyekeztünk sok érdekes programmal színesíteni. A megér-
kezésük után testvériskolánk minden diákjának lett egy kísé-
rője, aki bemutatta az iskolát, és bevezette őt az itteni tanulói 
életbe. Jó volt látni, hogy mindkét intézmény tanulói nyílt 
érdeklődéssel fordultak egymáshoz, és egy-két szünet eltelte 
után, már úgy beszélgettek, mintha régi barátok lennének. A 
fiataloknak volt lehetősége egy-egy tanórára is beülni, ahol 
játékos, különleges órákon élhették át, hogy hogyan zajlik 
nálunk egy tanóra. Igazán örömteli volt, hogy szívesen be-
kapcsolódtak az órák menetébe.
Az apácai pedagógusok pedig eközben iskolánk tanáraival 
ismerkedtek meg. Egyaránt voltak személyes és szakmai be-

szélgetések is, így bátran állíthatom, hogy mindkét fél sokat 
gazdagodott a nap folyamán.
A látogatás talán legszebb és legmeghatóbb része az volt, ami-
kor közösen meggyújtottuk a negyedik adventi gyertyát, és 
megcsodáltuk egymás műsorát. Felemelő volt látni, hogy 
még a legnagyobbak is milyen odaadással szerepelnek. A 
műsorokat végül ajándékozás zárta.
A délután folyamán több program is volt, amely lehetőséget 
adott az ismerkedésre, kapcsolatok kialakítására. Az apácai 
vendégeink megismerték Apátfalvát és környékét, majd pedig 
egy közös éneklés során felfedezhették környékünk népdal-
kincseit. A nap zárásaként sportversenyeken mérhették össze 
a diákok tehetségüket és gyorsaságukat. Volt sorverseny, foci 
és floorball is. Mindegyik sportesemény jó hangulatban telt, 
és a diákok végig sportszerűek voltak.
Úgy vélem, a nap végére mindenki gazdagabb lett új ismerő-
sökkel, barátokkal, akikkel a mai napig tartják a kapcsolatot 
az interneten.

Dózsa GyörGy ÁltalÁnos iskola

VENDÉgEINK VOLTAK 
Az APÁCAI ISKOLÁSOK

A 2014. év utolsó tanítási napján vendégül láttuk testvér települé-
sünk, az erdélyi Apáca község iskolájának negyven diákját, kísérő 
tanáraikat Lázár Ildikó aligazgató asszony vezetésével. A delegá-
ciót elkísérte Bölöni László, Apáca község polgármestere. A cso-
port december 18-án az esti órákban érkezett Magyarországra. 19-
én 9 órától 16 óra 30 percig iskolánk közös programokat szervezett 
a két iskola tanulói számára, melynek keretében ven-
dégeink részt vehettek egy-egy tanítási órán, közös 
műsorral ünnepeltük meg a negyedik ádventi gyertya 
meggyújtását. Délután ellátogattak a Maros partra, 
majd Jánosi Szabolcs plébános úr mutatta be nekik a 
templomot. A délután hátralévő részében floorball és 
foci meccseket játszottak egymással a gyerekek. Ven-
dégeink december 20-án a déli órákban indultak haza. 
A közös programokra a TÁMOP 3.3.14.B-14/1-
2014-0029 „Apátfalvi Dózsa györgy Általános Isko-
la és az Apáczai Csere János Alsó és Felső Tagoza-
tos Általános Iskola testvériskolai együttműködése” 
című pályázat keretében került sor. A pályázat foly-

tatásaként iskolánk tanulói közül negyvenen február folyamán 
apácára látogatnak, a tanév végén pedig közös táborozáson vesz-
nek részt Egerben.
Mindezek mellett a két intézmény szakmai együttműködést is 
meg tud valósítani, illetve diákjaink folyamatos kapcsolattartásá-
ról az internet segítségével gondoskodunk.

Apáca iskolája, Apáczai Csere János emléktáblájával
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Ovis hírek

Szeretettel meghívunk mindenkit

Farsangi bálunkra
melyet 2015. február 21-én (szombat) rendezünk meg a Faluház nagytermében.
gyülekező 14 órától.

– Nagycsoportosok farsangi műsora
– zene
– Tánc
– Jelmezesek felvonulása
– Tombola
– Üdítő, szendvics, süteményárusítás

Mindenkit szeretettel várunk!

Ovisok az Adventi vásár forgatagában
Az adventi időszak óvodánkban az ün-
nepre hangolódással, karácsonyi készülő-
déssel telik. Feldíszítjük a csoportszobát, 
adventi koszorút, karácsonyi díszeket ké-
szítünk. Versekkel, dalokkal, ünnepi mű-
sorral készülünk az ünnepre. Ebben az év-
ben ünnepi zenés színházat is szerveztünk 
a gyermekeknek a Faluházban. Ezen idő-
szakban tartjuk a karácsonyi játék-kuckó 
rendezvényünket, ahol a szülők gyerme-
keikkel készítenek közösen karácsonyi 

dekorációt, díszeket, mécseseket. Itt jut 
idő arra is, hogy az óvodai életen belül, a 
szülők együtt játszhassanak gyermekeik-
kel a csoportszobában fellelhető kedvenc 
játékokkal. 
Az Apátfalvi Bíbic Óvodában már évek 
óta jól működő, integrációs fejlesztő, és 
felzárkóztató program keretében pályázati 
finanszírozásából került sor arra, hogy el-
vigyük az óvoda középső-nagycsoportos 
gyermekeit Szegedre az Adventi vásárba.  

A kirándulás célja volt, hogy a gyerekek 
eljussanak olyan rendezvényre, ahová szü-
leikkel nem, vagy csak kevesen jutnak el.
A gyerekek nagyon készültek erre a kirán-
dulásra, és nagy izgalommal indultunk 
útnak.  
Szegeden, a Széchenyi téren szálltunk le a 
buszról, a téren mindjárt a karácsonyi bet-
lehemet tekintettük meg.

Továbbhaladva, a szalma labirintus keltet-
te fel a gyerekek érdeklődését, ahol kötet-
lenül mozoghattak, és kereshették a kiutat. 
A Széchenyi téren végig sétálva megfi-
gyeltük a karácsonyi vásár forgatagát.  A 
Klauzál térhez érve, már karácsonyi dalok 
fogadtak bennünket, ahol a TalenT Te-
hetségkutató Énekstúdió tagjai énekeltek. 
A műsorvezető bevonta a gyerekeket is, 
így mozgásos, interaktívvá vált a műsor. 
Utunkat folytatva megnéztük a jégszobrá-
szat alkotásait, és lehetőségünk nyílt, egy 
éppen alakuló szobor munkálatait megte-
kinteni. 
A Dugonics térre érkezve a kézműves sát-
raknál, szebbnél szebb alkotásokban gyö-
nyörködhettünk, megbeszéltük mi miből 
készült, mi a célja, haszna, néhány árus 
szívesen mesélt portékájáról. A Hungaro 
Bistronál (előzetes létszám egyeztetés 
alapján) meleg teát fogyasztottak a gye-
rekek. Megnéztük a hatalmas rénszarvast, 
az óriás karácsonyfát, és a városi adventi 
koszorút.
Visszafelé vezető úton egyszer csak fel-
villantak a város ünnepi fényei, melyet a 
gyerekek hatalmas ovációval, és ámulattal 
fogadtak. Ebben a fényben úszó úton ér-
tünk vissza az autóbuszhoz. 

A gyerekek élményekkel gazdagon térhet-
tek haza.
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Apátfalva Község Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Apátfalva Község Önkormányzata 2014. 
december 14-én közös ünneplésre hívta meg a 
falu apraja nagyját a Nemzetiségi Nap alkalmából

A Nemzetiségi Nap programja, műsora szimboli-
zálta a kisebbség és a többség együttélését, amely 
példaértékű lehet más települések számára is.

A rendezvény során szép és színes színfoltja volt a 
Rákóczi utcai óvodás cigány és nem cigány gyer-
mekek műsora, a Dózsa györgy Általános Iskola 
zeneszakkör diákjainak hangszeres játéka. Nem 
maradhatott el a cigány tánc bemutatása és az 
apátfalvi fiatalok kedvenc együttesének a meghí-
vása, a BY THE WAY.

Ez alkalommal mondott ünnepi köszöntőt Sze-
keres Ferenc polgármester úr. Köszöntőjében ki-
emelte, hogy az első közös rendezvény egy olyan 
együttműködési megállapodás aláírása után szü-
letett, ami közös érdekeinket, értékeinket, céljain-
kat, többség és kisebbség harmonikus együttélé-
sét célozza meg. Azon dolgozunk, hogy Apátfalva 
mindenki számára szerethető és békés település 
legyen, ahol jó élni.

Károlyi Sándor, Apátfalva Község Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Elnöke a közelgő karácso-
nyi ünnepre is gondolva, a jobb élet reményében 
vágyainak hangot adva szeretné, ha a cigány kö-
zösségnek nem kellene több elénekelnie a cigány 
himnusz azon sorait, amely így hangzik: „Isten 
könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább 
népünk. Megátkoztál, meg is vertél, örök csavar-
góvá tettél.” Cselekedjünk közösen, hogy ne így 
legyen !

nemzetiséGi nap a faluhÁzban

TiSzTeLT AdóFizeTő PoLGárok!
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Alapítvány 
kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2014. évi adójuk 1%-át 
Alapítványunknak, ha még nem tették meg más Alapítvány 
vagy Társadalmi Szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segí-
tik. A kedvezményezett adószáma: 1 8 4 5 5 5 9 1 - 1 - 0 6 
A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért” 
Közhasznú Alapítvány. Köszönjük, hogy gondolt ránk!

Cím: 6931. Apátfalva, Maros u. 43.
Tel.: (06-62) 260-052. 06-20-2500767
Email: apatovi@freemail.hu
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Néptáncos Karácsony!
Feldíszített fenyőfa, Betlehem, illatozó fi-
nomságoktól roskadozó asztalok, gőzölgő 
tea, üdítő, karácsonyi hangulatba öltözte-
tett nagyterem és ünneplőbe öltözött gye-
rekek hada. 
Ez a látvány tárult azok elé akik 2014. de-
cember 18.án délután a Faluház nagyter-
mébe eljöttek a bemutatóval egybekötött 
Néptáncos Karácson, c. rendezvényünkre, 
amiből remélem hagyomány lesz. 
A táncok megtanulása mellett, az egyik 
legfontosabb dolog hogy a gyerekek egy 
közösség tagjai legyenek, érezzék, hogy 
a kemény munka mellett jó ide tartozni. 
Ezekkel a gondolatokkal született meg 
elsősorban ez a rendezvény, ami még job-
ban összekovácsolta a gyermekeket és azo-
kat az embereket, akik figyelemmel kísérik 
munkánkat. Másodsorban azért, hogy lás-
sa mindenki, vagyunk, sokan vagyunk, és 
dolgozunk. 

A haladó csoporttal Szatmári táncokat 
kezdtünk tanulni az idén, ez mellett új 
ruhába öltöztettük a már kész Rábaközi 
koreográfiát, a lány csoporttal, Moldvai 
táncokkal ismerkedtünk meg ebből ké-
szült egy Moldvai lánytánc, valamint a 
kezdő csoporttal a Dél-Alföldi táncokat 
kezdtük megismerni. Az eddig tanultakat 
karácsonyi ruhába öltöztettük azzal, hogy 
a kezdő csoportnak erre az alkalomra ké-
szült egy kis Betlehemes, felelevenítve a 
karácsonyi hagyományt, a legvégén egy 
össztánc, amiben a 40 gyermek táncos egy 
csapatként táncolt, így született meg ez a 
bemutató, családias légkörben. A bemuta-
tó után, ami hatalmas sikert aratott, a gye-
rekek előzőleg kisorsoltak alapján meg-
ajándékozták egymást, majd kezdődött a 
mulatozás, táncház közösen, a vendégek-
kel együtt. Jó volt látni azt, hogy mennyi 
embert érdekel a településen a néptánc 

sorsa, mivel nem csak szülők, és hozzátar-
tozók voltak jelen. A szülők eddig is látták 
bemutatók alkalmával a munkánkat, de az 
idén ezt a kört kiszélesítettük és minden 
érdeklődőt szeretettel vártunk. Ez a ren-
dezvény nem jöhetett volna létre elsősor-
ban a gyerekek áldozatos munkája nélkül, 
valamint a rengeteg segítség nélkül, amit 
Én és a gyerekek a munkánkhoz kaptunk. 
Itt köszönném meg elsősorban a gyerekek-
nek a kemény munkát, a szülők munkáját, 
akik rengeteget segítenek nekem, minden-
ben támogatnak, bármit kérek. A szülők 
érdeme volt, hogy az asztalok megteltek 
illatozó süteményekkel, szendvicsekkel, 
üdítőkkel, és még készült egy hatalmas 
torta a gyerekeknek meglepetésként. A 
faluház dolgozóinak a rengeteg segítséget, 
az önkormányzatnak a támogatást és azt a 
kis meglepetés csomagot, amit a gyerekek 
külön kaptak. Itt köszönném meg a tanító 
néniknek azt, hogy ott voltak és nyomon 
követik tanítványaik iskolán kívüli mun-
káját, valamint mindenkinek, akik részt 
vettek, érdeklődnek és segítenek.   

Jómagam és a Kardos István Néptáncs-
csoport Gyermektánccsoportjai nevében 
kívánunk Mindenkinek Boldog, Békés, Új 
Esztendőt!

Csenteri Andrea gyermektánc oktató
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A NéGy AdVeNTi GyerTyA
„Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, 
bepólyált gyermeket.” (Lk2,10-12) Az úr 
közelségének öröme nyugodt, aggódás-
mentes bizodalmat, szívbéli békét és de-
rűt közöl. Falunkban már 2. éve gyújtjuk 
meg közösen karácsony közeledtével ad-
venti koszorúnkon a 3 lila és a rózsaszín 
gyertyákat. Minden meggyújtott gyertya 
jelzi, egy héttel mindig közelebb kerülünk 
a várva várt ünnephez, a karácsonyhoz. 
Hagyománnyá vált hogy a négy gyertyát, 
négy közösségi csoport közreműködésé-
vel gyújtjuk meg. A gyertyagyújtás után 
szentmise következett, amit a falu plébá-
nosa Jánosi Szabolcs atya mutatott be. 
Az első gyertya: A koszorún felragyogott 
az első gyertyaláng. Az apátfalvi Ifjúsági 
klub képviseletében Olasz Nóra és Kere-
kes Botond szavalataival kezdtük meg a 
felkészülés időszakát. 
A második gyertya: 2 gyertya lángja már 
messzebb ragyog, fénye bevilágít minden 
ház ablakán. A második gyertya meggyúj-
tásánál, Molnár Regina és Molnár Rebeka 
tanulók furulya zenével ajándékozták meg 

a koszorú körül összegyűlt közönséget. 
Felkészítőjük Mátó Mátyás. Őket követve 
Tóth Tamás tolmácsolásában adventi elbe-
szélést hallottunk.
A harmadik gyertya: A rózsaszín gyertya 
az örvendezés gyertyája. A három kis 
lángsugárzó fénye egyre nagyobb teret vi-
lágít meg szívünkben. A harmadik gyertya 
meggyújtásakor, a Szent Mihály plébánia 
templom énekkara adventi énekeket éne-
kelt. Az énekkart Nándori gábor, a temp-
lom kántora vezette, őket gitáron, Nándo-
ri gáborné kísérte. 
A negyedik gyertya: A négy gyertya fénye, 
megvilágítja minden ember szívét, meg-
nyitva azt a szeretetnek.
Immáron hagyománnyá vált hogy Ad-
vent negyedik szombatján kerül sor a fa-
lukarácsonyra, a faluházban. Kezdetként, 
Szekeres Ferenc apátfalva polgármestere 
osztotta meg ünnepi gondolatait és jó kí-
vánságait. Majd az Ifjúsági klub képvise-
letében Olasz Nóra mondott verset. Ezt 
követően egy próza elhangzásával – Tóth 
Tamás tolmácsolásában –, arra emlékez-

tünk: jobb adni mint kapni, és hogy a 
szeretet olyan erős közösséggé kovácsol 
minket amire a legjobb kovács sem képes. 
Antal Eszter verssel zárta a falukarácsony 
első részét.

A hagyományőrző csoport előadásában a 
karácsonyi ünnepkör szokásaira emlékez-
tettek Szent Andrástól egészen szenteste 
napjáig. Részletekbe menően a Szálást 
keres a Szent Család ima kilenced ha-
gyományát ismertették meg, a fiatalabb 
generációkkal. A műsor után a jelenele-
vő közösség énekelve együtt vonult át az 
adventi koszorúhoz, a betlehemmel és a 
szent család képpel, hogy az utolsó gyer-
tyát meggyújtsuk. A csoport tagjai verset 
szavalva, és egy a Négy adventi gyertyáról 
szóló történet megjelenítésével gyújtot-
ták meg a negyedik gyertyát. A negyedik 
gyertya a remény! Amíg a remény lángja 
lobog, mindaddig megmarad az emberek 
szívében a hit a szeretet és a béke!

A Fény újjászületése
Az emberiség története az idők kezdete 
óta összeforrt a fénnyel. gondolataink, 
érzelmeink két meghatározó alap eleme, 
világosság és sötétség, fekete és fehér, fény 
és árnyék. Minden mi jó és szép, azonos 
a fénnyel, minden mi gonosz és alantas, 
párhuzamos a sötéttel, az éjszakával. 
A természetben élő ember számára ezek 
alapvetések, melyek meghatározzák min-
dennapjait. 
Valaha élt egy nép, melynek alapja a 
tűzimádás volt, a nap kicsinyített másának 
tisztelete (Szkíták). Vagy az oly sokra tar-
tott egyiptomi civilizáció hitélete is a nap, 
a fény imádására épült, középpontjában a 
napistennel, Ámon Rével.
A magyar nép ősvallása is, mint minden 
természeti népé, nap központú volt. Ezért 
tartották, hogy a tűzből az ősök figyelnek. 

Abba szemetet vetni tilos volt, az első falat 
áldozati étel is oda került.
A Keresztény ünnepkör is alapjaiban csil-
lagászati, természetközpontú alapokon 
nyugszik. Középpontjában Jézus születé-
sével, ami teljesen szándékosan a csilla-
gászati napfordulóval esik egybe. A föld 
éves pályája során december 21.-én jut 
legtávolabb a földtől, az őszi nap-éj egyen-
lőségtől ekkora jutunk el a „legsötétebb” 
és leghosszabb éjszakához. Ez az állapot 
három napig tart és szenteste éjjele után 
újjászületik a fény, legyőzi a sötétséget. Ezt 
hívjuk Karácsonynak, mikor is szokásban 
volt a fény madarát a Kerecseny sólymot 
röptetni. 
A leghosszabb éjjelét több szokás is övez-
te, ami manapság újjáéledőben van. A 
hanyatló nap támogatására tüzeket gyúj-

tottak, gyújtanak, mit reggelig őriznek, át-
mentve a fényt, hogy reggel a felkelő napot 
támogatni, erősíteni lehessen vele. A tűző-
rzőknek, virrasztóknak ( virradásra várók) 
a testüket, lelküket imákkal, énekekkel 
és mindenféle böjtös étellel, első sorban 
vízzel és kenyérrel kell táplálni, hogy az 
újjászületést maguk is megéljék. Mivel a 
természetnek az újulása jött el, az égi idő-
számításban eltelt egy év, az ember meg-
újulására is jó alkalom ígérkezik. A tova-
tűnő ó évben ott lehet hagyni mindent 
mi elavult feslett, akár tűzre is lehet vetni 
egy fa, dió, vagy szénaköteg formájában, 
az elkövetkezendőkre pedig lehet kérni, 
kívánni. Innentől a nappalok elkezdtek 
hosszabbodni. A nap és ez által az ember 
is elkezdi új útját bejárni, míg nem Szent 
Iván tűzugrása után a nyári napfordulókor 
a sötétség kezd új erőre kapni.

Szalamia János
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Karácsonyi ajándék Apátfalvának

A Pátfalváért egyesület egy sikeresen 
befejezett projekt ünnepélyes záró ren-
dezvényére invitálta Apátfalva lakossá-
gát 2014. december 22-én.

A hideg és szemerkélő eső ellenére megtelt 
az intézmény udvara. A közel 35 millió 
forint értékű program, mely a „Sziget-
ház-Erdei Iskola felújítása, eszközbeszer-
zés, szolgáltatásbővítés” címmel íródott az 
utolsó fázisához ért. Elkészültek a felújítá-
si munkák, az épület kívül és belül, de az 
udvar is új „köntösbe” öltözött. Az egye-
sület közel 20 éves tevékenységnek eddigi 
legnagyobb pályázata volt.

„Így karácsony előtt néhány nappal – 
mondta köszöntőjében Csenteri Andrea 
egyesületi tag - különösen öröm, hogy egy 
gyönyörűen felújított intézménnyel, - új 
berendezési tárgyakkal, új eszközökkel 
gazdagodott Apátfalva. Egy szép kará-
csonyi ajándék a falu lakosságának, gyer-

mekeknek, felnőttek és mindazon vidéki-
eknek, aki az intézmény szolgáltatatásit a 
jövőben igénybe veszik.”
A rendezvény ünnepi szónoka Varga Pé-
ter, az egyesület vezetőségi tagja volt. Be-
szédében elmondta az intézmény rövid 
történetét és „Miért éppen Szigetház-nak 
neveztük el az erdei iskolánkat? Mert Ap-
átfalva egy egyedülálló néprajzi szigetet 
alkot itt a Maros mentén, az ö-ző dél-al-
földi nyelvjárásban. A Sziget nem csak a 
Maros mentén Apátfalva külterületi részé-
nek, egy ártéri gyümölcsösnek a földrajzi 
neve, nem csak egy sziget a folyón, hanem 
az apátfalvi embernek a lelkére is utal. Ide 
hozták őseink a jászságból a jász, és a kun 
emberek nyakasságát, virtusosságát, a Bá-
nátból a föld szeretetét, átvették az Alföld 
ízeit, és megtartották magukban mindazt, 
amit a szülőföldjükről hoztak…Az apát-
falvi nagyharang nem megkondul, nem 
mögkondul, hanem mệgkondul, és erre 
mi büszkék vagyunk, büszkének is kell 
lennünk. Különlegesek dalaink, szokása-
ink, a házaink, a táncunk, a Maros, a föld, 
amit művelünk, és különleges az is, hogy 
bár egyre kevésbé látványosan, de még 
mindig mindennapjaink része. …”
Bár már más világot élünk, folytatta, meg-
szűntek az igazi közösségek, de tény, hogy 

„Az ember egyedül semmit sem ér, azért 
vagyunk olyan sikeresek, mert tudunk 
együttműködni, kommunikálni, tanulni 
egymástól. Tanulni a múltból, a saját tör-
téne tünkből, másokéból, a dalainkból, a 
táncunkból, a mesékből. A gyermekeink-
nek meg kell ismerni a múltjukat, át kell 
adni a számukra szokásainkat, érzelmein-
ket, azt, amitől Apátfalva Pátfalva lesz, …”
Beszélt az összefogásról, mely annyira 
jellemző Apátfalvára, hiszen „…Nem va-

lósulhatott volna meg ez a projekt, ha az 
önkormányzat nem biztosítja az anya-
gi hátterét, a támogatását. Ez is mutatja, 
hogy az együttműködés az egyetlen, ami 
célra, sikerre vezet…”

„Ez a csapatmunka, az összetartás a záloga 
annak, hogy a felújított Szigetház még so-
káig hirdethesse az apátfalvi táj szépségét, 
az apátfalvi ember vendégszeretetét, mun-
kabírását, hagyományait, közösségünk 
erejét, összetartását.”
Az intézmény jelképes átadását a nemzeti 
színű szalag elvágásával Szekeres Ferenc 
polgármester tette meg, majd Jánosi Sza-
bolcs plébános úr Isten áldását kérte a Szi-
getházra és az ide látogatókra.
Mindenki számára meglepetés volt, hogy 
Vári Ferencné egy gyönyörű festményt 
ajándékozott a Szigetháznak.
A rendezvényen Csomor Nóra karácsonyi 
énekével ért végét, mely után a jelenlévők 
megnézhették az intézményt. Az ebédlők-
ben elfogyaszthatták az egyesület által ke-
mencében sütött ünnepi kalácsot…
Nagy öröm volt számomra, hogy ilyen 
sokan eljöttek a rendezvényre. Köszönöm 
mindenki munkáját és segítségét.
Köszönöm munkáját az egyesület tagjai-
nak, akik olyan lelkesen dolgoztak, mint 
amikor legelőször birtokba vettük a Szi-
getház-Erdei Iskolát.

Január végén már várjuk a gyerekeket a 
Szigetházba!
 
Minden Kedves Olvasónak boldog új évet 
kívánok!

Móricz Ágnes, 
a Pátfalváért Egyesület elnöke
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AdVeNTi VáSár
Immár hagyománnyá válik Apátfalván 
is az adventi vásár. Tavalyi évhez hason-
lóan idén is megrendezésre került. Már 
a második alkalommal várta a faluház 
a Bökény Népe egyesületet is a vásárra. 
Örömmel tapasztaltam,hogy idén már 
mennyivel szervezettebb, színesebb volt 
a rendezvény. Advent 2. és 4.szombatján 
igazán színvonalas programokkal készült 
a faluház és kísérő rendezvényként került 
megrendezésre az adventi vásár a faluház 
aulájában. Mi közösen készültünk a csa-
pattal mézeskaláccsal,horgolással,kemen-
cében sült illatos tökkel…Remek alkalom 
volt újra együtt lenni és közösen hango-
lódni az ünnepre.

Jó ötletnek gondolom,hogy a faluház elő-
terében került megrendezésre a vásár és a 
nagyteremben pedig zajlott a műsor. Az 
érkező vendégek, nézők pedig kedvükre 
vásárolhattak egy kis harapni valót, fenyő-
díszt vagy ajándék tárgyat.  Válogathattak 
karácsony kellékekből,asztaldíszekből. 
gyönyörűen, ízlésesen kézzel készített vá-
zák,koszorúk,festett tárgyak,szalvéta tech-
nikával készült fa termékekből.
A Míves Manufaktúra termékei is megta-
lálhatóak voltak ép úgy mint a házi méz, a 
kézműves szappan vagy a méhviasz gyertya. 
Az árusok is szép számmal érkeztek. Jöt-
tek Magyarcsanádról,Kiszomborról de 
Szegedről is. Apátfalváról elszármazott 

házaspár akik nagyon sok rendezvényre 
ellátogatnak és mindig remek dolgokkal 
készülnek. Most is gazdag kínálatuk volt 
pl. flitterrel készült dísztárgyak illetve 
csontból faragott ékszerek,tárgyak…
A diákönkormányzat is ügyesen kivette a 
részét a vásárban is.  A helybeli árusok is 
volt szép számmal voltak, jól benépesítet-
tük az aulát. Nagyon sok igényes,különle-
ges,egyedi dolgokat lehetett látni,vásárol-
ni amiket üzletben,plázákban egyáltalán 
nem. 
A készítők begyűjthették az elismerő sza-
vakat erőt gyűjthetünk belőle a következő 
időszakra!
Az előadások után pedig együtt átmehet-
tünk a templom elé a gyertyagyújtásra.

Czigeldrom-Koromné Pánczél Ilona

KArácsOnyi 
KisKOncert
2014. december 20-án délelőtt 11 órakor 
a Faluházban zenés karácsonyi bemuta-
tót rendeztünk. Nagyon készülődtünk 
erre a napra, hogy a szülők és a meg-
hívottak előtt jól teljesítsünk. Minden 
gyerek izgatottan várta a fellépést. A 
meghívottak közül eljött a volt osztály-

főnököm Mátó Mátyásné, Magdi tanár 
néni, akinek nagyon örültünk. Szeret-
nénk megköszönni Mátó Mátyás tanár 
bácsinak az egész éves munkáját, felké-
szítését a remek műsorra. A szülőknek 
és a meghívottaknak is megköszönjük, 
hogy eljöttek meghallgatni minket. Kü-
lön köszönetet mondunk Bálintné Sipri-
kó zsuzsannának az alpolgármester 
asszonynak, aki jelenlétével megtisztelt 
bennünket. Az izgatottság ellenére na-

gyon jól sikerült a műsor és szerintünk 
a nézőknek is tetszett.

Köszönettel az apátfalvi fellépő gyerekek: 
Varga Szilárd 1. o. furulya, Kerekes Nóra 3. o. 
zongora, Molnár Rebeka 3. o. furulya, Mol-
nár Regina 3. o. furulya, Joó Sebestyén 3. o. 
furulya, Veréb Márk 3. o. trombita, Szalma 
Luca 5. o. fuvola, Veréb Virág 5. o. klarinét, 
Varga Petra 5. o. klarinét

Varga Petra 5. o.
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A hagyományos „gazdaköri bált” 
2015. február 7-én tartjuk a Faluházban.

Bővebb információ:
langó zsolt Apátfalva, Templom u. 108. 
Telefon: (0620) 237-6895, 
 
tóth imre Apátfalva, Kossuth u. 58. 
Telefon: (0620) 224-6343.

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

szOciális tŰziFA Osztás
„Semmit a világon nem vinnénk véghez, 

ha megvárnánk míg képesek 
vagyunk olyan jól csinálni, 

hogy senki ne találhasson benne hibát.” 
(John Henry Newman)

Apátfalva összesen 5 millió 848 ezer 350 
forintnyi szociális tűzifa támogatást ka-
pott 2014-ben a belügymisztériumtól.
Csongrád megyei települések közül a 
legtöbbet. Az önkormányzat ebből az ösz-
szegből 307 köbméternyi, összesen 2970 
mázsa keményfát vásárolt. Maroslele tér-

ségéből kellett ezt ideszállítani a faluba. 
A rászoruló családok folyamatosan adták 
be igényüket. Az összehívott rendkívüli 
testületi ülésen megalkotásra került az a 
helyi rendelet,mely szerint tűzifa támo-
gatásban háztartásonként egy személy 
részesíthető. Szociálisan rászorultnak azt 
tekinthető, akinek a háztartásában az egy 
főre számított havi jövedelem nem haladja 
meg az 57 ezer, egyedülálló személy esetén 
pedig a 85 ezer 500 forintot. A gyermeket 
nevelők 10 mázsa fát kaptak, akik pedig 
nem nevelnek gyermeket, azok 7 mázsát. 
Összesen több mint 500 db kérelem érke-
zett be. A szociális és nemzetiségi bizott-
ság 6 alkalommal ült össze,hogy elbírálja 
ezeket.A bizottság 357 esetben döntött 
a támogatás mellett és 121 olyan kére-
lem volt,amit sajnos el kellett utasítani. A 
döntést követően a polgármesteri hivatal 
levélben értesítette az érintetteket a tűzifa 
átvételének helyéről és napjáról. A tűzifa 

elszállításáról a támogatásban részesülők 
maguk gondoskodtak. 
Támogatásra szoruló sok volt, a keret 
azonban nem volt végtelen. Nagy örö-
münkre szolgált,hogy az összes tűzifát 
Karácsonyra sikerült kiosztani és így Ka-
rácsonyi ajándék lehetett a rászorult csa-
ládoknak!

Kiszely Jánosné, a szociális és nemzetiségi 
bizottság elnöke

tisztelt Apátfalviak!

Értesítjük Önöket, hogy a „téli 
Gazdaköri esték” előadássoroza-
ta ismét elkezdődik. Első alkalom 
2015. január 13-án 17 órakor lesz 
a Faluházban. (Folytatás minden 
kedden)
A témák fontosságára való tekin-
tettel minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

Gazdabál
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Búza és Siesta kályha eladó. 
Érdeklődni: (0630) 485-9508

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak akik drága szerettünk 

 
TAkáCS MiHáLyNé 

NAGy JuLiANNA 
 

búcsúztatásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
 

Gyászoló családja
 
Ruhavasalást vállalok! 
Telefon: (0620) 669-4575
 
Hízó eladó 
Templom u. 50. 
Telefon: (62) 260-202 

Ház eladó kerttel, gázfűtéssel az Újfa-
luban. 
Telefon: (0670) 200-1463.

Jó gyermek voltál, a világon a legjobb,
Mégis Te hagytad a szívemben a legna-
gyobb bánatot,
Egy téli éjjelen egy angyal leszállott,
S elröpített téged a földi világból.
A mennyországban élsz már az angya-
lok között,
Fájó szívvel könnyes szemmel már csak 
a fényképedet nézem,
Ha majd egyszer rátérünk arra az útra,
Gyere elénk, Drága fiam találkozzunk 
újra.

Fájó szívvel emlékezünk
Szeretett gyermekünk

Dutkon Krisztián

Halálának 3-dik évfordulóján.
Szerető édesanyád és nevelőapád.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,

Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa 
• Alágyújtós és koromtalanító
• Cement, mész
• Gipszkarton-Hőszigetelők
• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, oldeszka
• Kertiszerszámok

Bíró ANtAl
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

0620 473-32-36, 0620 326-48-26

REKVIUM
TemeTkezési Vállalkozás 

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása,

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is 

– Kegyeleti tárgyak értékesítése
– gyászjelentés újságban való 

megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában

Bíró riTA
Apátfalva, Aradi u. 16/a.

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

apróhirdetések

 
„Megpihen a dolgos jó anyai szív,

Áldás és hála övezi a sírt,
Szerető feleség voltál, drága édesanya,

Bánatos családodnak, most az őrangyala”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a kedves rokonoknak, 
ismerősöknek akik drága szerettünk

jUHász GyÖrGyné 
(Varga erzsébet)

temetésén megjelentek, 
sírjára a szeretet virágait elhelyezték, 

hogy fájdalmunkat enyhítsék. 

Külön köszönet a plébános úrnak és a 
kántor úrnak a szép szertartásért.

A gyászoló gyermekei és családja

FeLHíVáS
Megkérjük a hajdani néptáncosokat, hogy az esetlegesen megtartott nép-
viseleteket, cipőket, és egyéb kellékeket szíveskedjenek a Faluházba vissza-
hozni!

Köszönjük!

lAKOssáGi HibAbejelentő VOnAl
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakos-
ság minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a köz-
területeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos 
észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

Közreműködésüket előre is köszönjük!
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betleHemezés
„De jó volna mindent, mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, 
gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté 
válna; Óh de nagy boldogság szállna a világra.” (Ady Endre)

Békét vittünk, szeretetet a Kisjézuskával, úgy érezzük, hogy a regét igaz hitté váltottuk. 
Betlehemeztünk a falu aprajával, nagyjával. Angyalkáknak, pásztoroknak öltözve, éne-
kelve eljátszottuk a Jézuska születését, felelevenítve evvel a régi hagyományokat. Együtt 
ünnepeltünk a családokkal, akik mind-mind nagy szeretettel fogadtak bennünket. Sokan 
voltunk, összekovácsolódtunk, egy kis közösséget hoztunk létre, mi ministránsok, hitta-
nosok, és az ifjúsági csoport tagjai.

Antal Eszter

Apátfalva Község 
Önkormányzatának 
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A téli szünet előtti héten iskolánk alsós osztályai karácsonyi ünnepségeket tartottak a szülőknek és ajándékot készítettek. Valameny-
nyien szép színvonalas műsorral lepték meg a felnőtteket.

Decemberben az Óvoda-Iskola 
átmenet megkönnyítése érdeké-
ben „Iskolahívogató” programot 
szerveztünk a nagycsoportos óvo-
dásoknak. A délelőtt folyamán a 
gyerekek bepillanthattak az isko-
lai életbe, továbbá érdekes foglal-
kozásokon vehettek részt.


