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BBékés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdagékés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag

új esztendőt kívánúj esztendőt kíván községünk minden lakójának.községünk minden lakójának.

Varga Péter Vári Miklós Sajtos László

polgármester alpolgármester jegyző

„Nem bírta hát tovább a roncsolt szív s tüdő
a múltat és e bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet, csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem,

s az bírta volna még. De megszökött a test,
szíved megállt, a festék megmeredt,
üres maradt a karton és a vászon,
kezed nem méláz már a lap felett;

árván maradt világod és világunk, ...”

Kedves Inci!

Ezeket a sorokat Radnóti Miklós írta Nem
bírta hát… című versében. Mintha neked írta
volna. Múlt héten csütörtökön azzal búcsúztál
tőlünk: holnap szabadságon leszek, hétfőn
jövök dolgozni. De erről az egy nap szabad-
ságról soha nem jöttél vissza. Most, amikor
utoljára összegyűltünk, hogy istenhozzádot
mondjunk Neked, szívünket a bánat két ma-
rokra fogja. Nem szánjuk könnyeinket, hiszen
távozásoddal szegényebbek lettünk.

Jól mondja Radnóti: megszökött a test. Meg-
szökött és most mindenfelé keressük. Kere-
sünk téged, aki 1985. óta meghatároztad az
apátfalvi Polgármesteri Hivatal mindennapjait.
Nem találjuk figyelmes jóságodat, pontos is-
mereteidet, szeretetteljes mosolyodat. „Árván
maradt világod és világunk”, de mérhetetlen
örökséget hagytál ránk. Mindent odaadtál
nekünk, családtagjaidnak, rokonaidnak, mun-
katársaidnak, ügyfeleidnek. Szétosztottad
tudásod, kimért igazságosságod, szereteted,
türelmed, jóságod, figyelmességed, vidámsá-
god, derűd. Ez a rengeteg ember, aki ma el-
jött, mind tudja ezt, mindenki kapott belőle és
most azért van itt, hogy megköszönje.

Anyakönyvvezetőként ott voltál legboldogabb

pillanatoknál; az élet kezdeténél a névadó
ünnepségeken, és a házasságkötéseknél.
Minden házasságkötés előtt ugyan úgy izgul-
tál, mint az ifjú pár. Ugyan úgy boldog voltál
és reményteljes, mint ők, akik csak akkor
kezdték közös életüket. Kedves szavaiddal,
mosolyoddal erőt adtál nekik az élet kezdésé-
hez. Most sokan vannak itt közülük, akik kere-
sik nyugtató mosolyod, de hiába, mert a
szemfedél eltakarja.

Egész életedben a munka tiszteletére tanítot-
tál minket, arra, hogy a munka legyen bármi-
lyen, nem szégyen, dolgozni öröm és büszke-
ség. Ezért Te is mérhetetlen tisztelettel fordul-
tál azokhoz, akik e szerint az elv szerint éltek,
megmozgattál mindent, amit csak lehetett,
hogy segíts nekik. Nem tudtunk tőled olyat
kérni, amiben ne segítettél volna, nem sajnál-
tad az időt, a fáradságot. Márai Sándor min-
den szava igaz: „Az életnek értelmet csak a
szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye
felé fordulunk… Ember vagy, tehát
embermódra és az emberek között kell élned.
Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha
minden cselekedeted és szavad alján a szán-
dék van: nem ártani az embereknek.” A Te
cselekedeteidet, a Te szavaidat ez a szándék
vezérelte.

Nem csak születési, házassági anyakönyvet
vezettél, irodádba gyakran gyászruhába ér-
keztek. Ki gondolta volna, hogy a kérlelhetet-
len sors idén a tizenhetes sorszám alá a Te
nevedet írja. Az anyakönyv becsukódott,
„kezed nem méláz már a lap felett”, asztalo-
don most mécses pislákol a virágok között.
Az hal meg igazán, akit végleg elfelednek.
Minden nap beszélünk rólad, minden nap
gondolunk rád, de most búcsúznunk kell, el
kell engednünk.

„Gombostűre szúrva szépen,
Ezernyi színes pillanat.
Az idő, ha megdermed a képen,
Az öröm talán itt marad.

Mennyi kérdés, mennyi féltés,
Sok értelmetlen áldozat.
A lepkegyűjtő emlék után kapkod,
És felgyűlik a holt anyag.

De bárhogy fáj: Elmúltál!
Te gyáva perc,
Te bűntelen, Te tiszta,
Nem idézhet vissza semmi már.”

(Ákos: A lepkegyűjtő – dalszöveg, részlet)

Mi is, mint Ákos dalszövegében a lepkegyűj-
tő, Veled közös emlékeink után kapkodunk és
örökre emlékezni fogunk az ezernyi színes
pillanatra, amit veled együtt éltünk meg.

Búcsúzunk Tőled, Isten Veled, nyugodj béké-
ben.

2009. december 8.
Varga Péter

In memoriam:
Bakainé Kádár Irén
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

2009. november 25-én ülésezett a képviselő-
testület.

A képviselő-testület közmeghallgatás kereté-
ben tárgyalta Apátfalva Község Önkor-
mányzatának 2010. évi költségvetési kon-
cepcióját.

Apátfalva Község Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója a kor-
mány elé beterjesztett törvényjavaslat, vala-
mint az Áht. 68. § (1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelően az önkormányzatokra vonat-
kozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondo-
lásainak figyelembevételével, valamint az
ágazati törvények, rendeletek áttekintésével
került összeállításra.

Beszámoló hangzott el Apátfalva Község
Önkormányzatának 2009. III. negyedéves
gazdálkodásáról. A 2009. évi eredeti költség-
vetés bevételi főösszege 391.604 e Ft, kiadási
főösszege 515.857 e Ft, a forráshiánya
124.253 e Ft. A 2009. évi költségvetés III.
negyedévi bevételi főösszeg 671.815 e Ft, a
kiadási főösszeg 650.186 e Ft.

A képviselő-testület módosította az 1/2009.
(I.28.) önkormányzati költségvetési rende-
letét, mely az előirányzatok átcsoportosítása
miatt vált szükségessé.

A Képviselő-testület módosította a 43-as
Főközlekedési Út Területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás alapító Okiratát, valamint
elfogadta a Gazdálkodással Kapcsolatos
Munkamegosztás és a Felelősségvállalás
Rendjéről szóló megállapodást.

Módosításra került dr. Bittó Csaba egyéni
vállalkozó háziorvossal kötött szerződés. A
megkötött szerződés módosítása azért vált
szükségessé, mert 2009. október 2. napjától
Dr. Bittó Csaba egyéni cégből átalakulással

jogutód cégként létrejött a Dr. Bittó Csaba
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság, mely változás az eddigi ellátást
nem befolyásolja

A Pátfalváért Egyesület tájékoztatta a kép-
viselő-testületet az ez évben végzett mun-
kájáról. Az intézmény az elmúlt egy év alatt
két gyermekcsoportot fogadott, elsősorban
munkások vették igénybe szálláshelyként,
illetve egyéjszakás csoportokat is fogadtak.

Az egyesület mutatta be Apátfalvát a Bu-
dapesten megrendezésre került XXVIII. Or-
szágos Táncháztalálkozón és Kirakodóvásá-
ron, Ópusztaszeren a helytörténeti kiállításon.
Részt vett a Szent Anna Napok keretén belül
megrendezett Guzsalyos rendezvényen, vala-
mint a települési ünnepségeken, megemléke-
zéseken, segítette az önkormányzat által
kiadott „Elégedettségi Felmérés” elkészítését.

Módosításra került a közterület használatá-
ról és a közterület használati díjról szóló
többször módosított 22/1999. (12.21) Ör.
A községben pályázat útján új buszmegállók
épültek és két helyen kerékpártároló is léte-
sült. Minden buszváró mellett hirdetőtábla is
kihelyezésre kerül, ahol a hirdetményeket,
plakátokat ki lehet helyezni. Rendeletben
kerül megtiltásra, hogy ne reklám felületként
használják a buszvárókat és kerékpártároló-
kat. Aki a rendeletben foglaltak ellenére plaká-
tokat helyez ki, szabálysértési eljárást kell
vele szemben lefolytatni.

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentést követően meghallgatta
az interpellációkat, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos előterjesztéseket.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2009. november hó

SZÜLETÉS:
11.05.: Bárnai Mercédesz
Apátfalva, Tavasz u. 16.
Restás Adrienn—Bárnai István
11.22.: Gönczi Botond
Apátfalva, Templom u. 108.
Langó Erika—Gönczi Gábor
11.20.: Kis Patrik Zsolt
Apátfalva, Csokonai u. 48.
Kis Judit—Kolompár Zsolt

Házasságkötés nem volt.

HALÁLESET:
Kerekes Andrásné Sóki Ilona,
Apátfalva, Templom u. 56.— élt: 84 évet
Zsíros Lászlóné Binder Ilona
Apátfalva, Kossuth u. 81.—élt 61 évet
Nagy Péter
Apátfalva, Hóvirág u. 5.—élt 56 évet
Fodor Sándor
Apátfalva, Kossuth u. 59.—élt 80 évet

A buszvárók NEM
hirdetőtáblák

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy Apátfalva Község Önkormányza-
tának a közterület használatáról és a közte-
rület használati díjról szóló 24/2009. (XI. 25.)
Ör-tel módosított 22/1999. (12.21.) Ör 2. §
(5) bekezdés alapján:

„NEM HELYEZHETŐ EL HIRDETŐ
BERENDEZÉS ÉS HIRDETMÉNY

a. útpályán, útpadkán és vízelvezető
árokban,

b. útkereszteződés előtt és után 30 mé-
teres távolságon belül,

c. közúti jelzőtábla tartóoszlopán,
d. közparkban,
e. Közterületen álló fákon, padokon,

játszótéri eszközökön,
f. emlékműveken, szobrokon, középület

falain,
g. A BUSZVÁRÓK ÉS KERÉKPÁRTÁ-

ROLÓK ÉPÜLETÉN”

A rendelet 11. § alapján aki a fenti helyeken
hirdetményt helyez el az szabálysértést követ el
és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A települési őrök az eddig kiragasztott hirdet-
ményeket leszedték, levélben felhívta a Pol-
gármesteri Hivatal az érintettek figyelmét,
hogy a későbbiek során tartózkodjanak a
fenti szabálysértés elkövetésétől, és újabb
hirdetményt ne tegyenek ki!
Minden buszmegállónál a későbbiek során
külön hirdetőtábla kerül elhelyezésre a hir-
detmények részére.

M E G H Í V Ó
A soros képviselő-testületi ülés ideje: 2009. december 15. (kedd) 1400 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem, Apátfalva, Templom u. 69.
N A P I R E N D

1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Varga Péter polgármester

2.) A Makói Kistérség Többcélú Társulás beszámolója a Társulási cél megvalósításáról, a Tár-
sulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről
Előadó: Varga Péter polgármester

3.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, és az előző ülés
óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester

5.) Interpellációk

6.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő dön-
tési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

2



3

2007-ben nyert Apátfalva a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium által az egy és
kétszámjegyű főutak átkelési szakaszain
közlekedésbiztonsági fejlesztéseire kiírt
pályázaton. A közel 12 millió forintos fej-
lesztés utolsó része, a Széchenyi utca és a
Móricz Zs. utca kereszteződésében új gya-
logátkelőhely megépítése, 2009. novembe-
rében készült el.

2006-tól, Románia és Bulgária Európai Unió-
hoz történő csatlakozása óta ugrásszerűen,
drasztikusan megnőtt a 43-as főút forgalma.
Ez kivétel nélkül lehetetlen helyzetbe hozta a
főút által kettészelt településeket Szegedtől
Nagylakig. A rendkívül magas forgalom, köz-
tük a napi kétezer kamion szinte elviselhetet-
lenné teszi az út két oldalán élő mintegy
50000 ember mindennapi életét. Az úton való
átkelés, felhajtás, lehajtás életveszélyessé
vált, a főút menti házak kritikus zajnak, rez-
gésnek, porszennyezésnek vannak kitéve,
jelentősen rontva ezzel az itt élők életminősé-
gét.

A forgalom lassítására, a balesetveszély elhá-
rítására Apátfalván több intézkedést vezettek
be 2007-ben, melynek során radaros sebes-
ségmérő, kommunikációs eszközt telepítettek
a 43-as út Makó felőli bevezető szakaszán, és
a forgalombiztonsági szempontból legkritiku-
sabb szakaszon polgárőrök segítették az átke-
lésben a gyalogosokat. Emellett a 43-as Fő-
közlekedési Út Területfejlesztési Önkormány-
zati Társulás képviseletében Apátfalva Község
polgármestere, Varga Péter és Dr. Buzás
Péter, a térség országgyűlési képviselője fo-
lyamatosan igyekezett a figyelem középpont-
jában tartani az út okozta problémákat, ezzel
megoldásra ösztönözni a döntéshozókat, az

állami közút kezelőjét. Ennek eredményeként
a Közlekedési tárca 2007-ben megnyitott egy
500 milliós pályázati alapot, melyre a 43-as
menti települések szinte kivétel nélkül pályáz-
tak – sikeresen.

Apátfalván két új forgalombiztonsági berende-
zéssel biztosított gyalogátkelőhely, valamint
egy nyomógombos jelzőlámpával biztosított
gyalogos-átkelőhely fejlesztése, kivitelezési
munkálatai történtek meg 2008-ban. A főúton
történő biztonságosabb átkelés érdekében
egy másik nyertes pályázat keretében a Mó-
ricz Zs. utcánál lévő buszmegállót áthelyezte
az önkormányzat, így vált lehetővé az új gya-
logátkelőhely kiépítése.

Ezzel azonban véglegesen nem oldódnak
meg Apátfalva 43-as főút okozta problémái,
hiszen az M43-as Makóig történő elkészülté-
vel Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak közle-
kedésbiztonsági helyzete még súlyosabbá
válik. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy a
belterületi közlekedésbiztonsági kerékpárút
megvalósítása után Apátfalva Makóval közö-
sen külterületi kerékpárút megvalósítására
nyert uniós támogatást, valamint felújította,
ezáltal biztonságosabbá tette a 43-as mentén
lévő összesen 6 buszmegállót is 2009-ben.
Az önkormányzat folyamatosan figyeli a 43-as
út apátfalvi szakaszának állapotát és a közle-
kedésbiztonsági helyzetet annak érdekében,
hogy a lehető leggyorsabban reagálni tudjon a
felmerülő problémákra. Amennyiben szükség
lesz rá - és műszakilag megvalósítható - a
Széchenyi u. és a Hajnal utca kereszteződé-
sénél lévő gyalogátkelőhelyhez nyomógombos
jelzőlámpa telepítését kezdeményezi.

Apátfalva, 2009. december 4.

Varga Péter

2009.december Apátfalvi Hírek

Befejeződött a 43-ast érintő közlekedésbiztonsági beruházás I. üteme Apátfalván

Új gyalogátkelő-helyek és jelzőlámpa segíti a
gyalogosokat Apátfalván

A szeretet ünnepére
320 család kapott élelmiszer csomagot.

Ez évben már második alakalommal kapott
Apátfalva Község Önkormányzata élelmiszer
csomagot a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítványtól.
Az EU élelmiszersegély program keretében a
Szeretetszolgálattól 320 szociálisan legrá-
szorultabb (létminimum alatt élők, kis nyugdí-
jasok, hátrányos helyzetű gyerekek) család
kapott csomagot. A csomagok kiosztására
2009. december 8-án került sor a Polgármes-
teri Hivatalban.
Az élelmiszercsomagban liszt, spagetti tész-
ta, műzli szelet, vanília krémmel töltött ostya,
epres italpor, ömlesztett sajt, cukrozott sűrí-
tett tej volt.
Az élelmiszer csomagot kapott családok
nevében is köszönjük a Baptista Szeretet-
szolgálatnak és bízunk abban, hogy a jövő-
ben is tud támogatást nyújtani.
A csomagosztás előkészítésében és kiosztá-
sában rész vett Gacsó József vállalkozó, aki
kocsijával Szajolról saját költségén szállította
el a csomagokat. Köszönjük neki.
Mátóné Sóki Bernadett, Vígh Jánosné, Bor-
bély Imréné, Fekete Ilona, akik segítettek a
csomagok kiosztásában. Köszönjük nekik is.

Kerekes Gézáné
A Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház

intézményvezetője

Karácsonyi csomag a
70 éven felülieknek

2007, 2008 év után 2009 évben is úgy dön-
tött a Képviselő- testület, hogy Karácsonyra,
a szeretet ünnepe alkalmából ismét meg-
ajándékozza a község 70 éves és ennél
idősebb lakosait.
Jelenleg 450 fő 70 éven felüli lakos él közöt-
tünk, akiknek egyenként 1000 Ft értékben
ajándékcsomagot készített Apátfalva Község
Önkormányzata.
A hagyománynak megfelelően a csomagokat
a Képviselő-testület tagjai saját körzeteikben
fogják személyesen kiosztani.

KARÁCSONY

„Minden szívből szóló
karácsonyi énekben, a
kandalló ropogásában és

melegében, az ünnepi ebéd közben, a
beszélgetésben és nevetésben, minden
képeslapban, amit egy barát vagy a csa-
lád küldött, minden, amit ebből meghal-
lunk, és ami elgondolkodtat bennünket,
az maga a szeretet.”

(Noreen Braman)
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Apátfalva sokat fejlődött az utóbbi időben

Jó Apátfalván élni!
Nem volt még példa arra, hogy ilyen széles körben megkérdezzék
az apátfalviakat, mi a véleményük az Apátfalván elérhető közszol-
gáltatásokról. A lakosok éltek is a lehetőséggel, hiszen a várako-
zásoknak megfelelően sokan kitöltötték és visszajuttatták a gyűj-
tőládákba a kérdőíveket.

Nagyon fontos egy-egy ilyen véleménykutatás, hiszen nagyon nehéz
úgy dolgozni, hogy nem tudjuk, milyen a munkánk megítélése, mi az
amit jól csinálunk és mi az amin javítani, módosítani kell. Apátfalva
Község Önkormányzata nevében köszönöm, hogy véleményükkel
hozzájárultak a kutatás sikeréhez.

A kibocsátott kérdőívek 12,8%-a (183 db) érkezett gyűjtőhelyekre.
Ennyi kitöltött kérdőív elegendő ahhoz, hogy az egyes kérdéskörökben
adott válaszokat reprezentatívnak, így a településen élők általános
véleményének tekintsük. A válaszadók 72,4%-a aktív korú (25-60
éves). Iskolai végzettség tekintetében többségében (54,7%) középis-
kolai végzettségűek. Foglalkozás szerint 37,7% alkalmazotti munkakör-
ben dolgozik ill. majdnem ugyanennyi (30,6%) a nyugdíjasok aránya. A
kérdőívet kitöltők 70,5 %-a mindig itt élt Apátfalván és 79,2%-uk nem
tervezi, hogy elköltözik a faluból. A kérdőívben a feltett kérdésekre 1-5
pontot lehetett adni, melyekből az 1-2 pont azt jelentette, hogy a kér-
dés mögötti tevékenységgel, szolgáltatással elégedetlen, még a 4-5
pont az elégedettséget jelentette. Értékelés szempontjából 2,5 pontig
rossz, 2,6-3,5 között közepes, 3,6-4,5 között jó, a fölötti érték esetén
kiváló minősítést kapott az adott tevékenység.

A település egészét, annak működtetését, infrastruktúráját, az ok-
tatás, nevelés, a különböző szolgáltatások minőségét összességében
3,7 pontra értékelték a válaszadók, vagyis jónak ítélték meg.

Az apátfalviak szerint jó Apátfalván élni (3,7). Vannak olyan terüle-
tek azonban, amelyekre jobban oda kell figyelni (Polgármesteri Hivatal,
iskola, utak, járdák állapota, településtisztaság). Az összhöz viszonyít-
va kevés, de van két olyan terület, melyet kifejezetten rossznak ítélnek
meg a válaszadók, ezek a szórakozási, sportolási lehetőség.

Részletes értékelés a kérdőív fejezetei szerint:

II. Apátfalva Község Önkormányzat
A feltett kérdés: Mennyire elégedett Apátfalva Község Önkormányzat
által biztosított közszolgáltatások minőségével az alábbi területeken?

A pontszámokból látható, hogy a válaszadók legelégedettebbek a vé-

dőnői szolgálattal, az óvodával, az idősek otthonával és közel 4 pontra
értékelték az iskola és a faluház, a háziorvosi ellátás munkáját. Köze-
pesnek ítélték az orvosi ügyelet, a fogorvos, valamint a gyermekjóléti
szolgálat által nyújtott közszolgáltatásokat.

III. Polgármesteri Hivatal

A válaszadók a Polgármesteri Hivatalt 3,5-re értékelték, amely azt
jelenti, hogy az ott nyújtott szolgáltatásokkal közepesen elégedettek.
Ezen belül inkább igaznak tartják (3,6), hogy a hivatal ügyintézői segí-
tenek, ha hozzájuk fordulnak a problémáikkal, bár az ügyintézők szak-
tudását közepesnek ítélték. Ezért a jövőben nagyobb figyelmet kell
fordítanunk az ügyintézők szakmai tudásának növelésére.
A polgármesterre vonatkozó kérdéscsoport átlaga 3,8 pont. Ezen belül
a válaszadók többsége úgy tapasztalja, hogy a polgármester türelmes
az ügyfelekkel (3,7) és többségében segít, ha hozzá fordulnak problé-
máikkal (3,6). Összességében jól irányítja a községet (3,9) és sokat
tesz Apátfalva fejlődése érdekében (4,0).
Az apátfalvi jegyző összpontszáma 3,4 pont, mely a közepes értékelés
felső határa.
A képviselő-testület összességében 2,9 pontot kapott, annak ellenére,
hogy a községben elérhető közszolgáltatásokat alapvetően jónak érté-
kelték a válaszadók. A relatíve alacsony pontszám egyik oka lehet, a
kommunikáció (beszélgetés) hiány a képviselő és a választópolgár
között, így a válaszadók nem rendelkeznek elegendő információval a
képviselő-testület munkájáról. Ezen a jövőben a testület tagjainak min-
denképp változtatni kell.

IV. Óvoda

Az óvodát, az ott folyó tevékenységet összességében kifejezetten
jónak ítélik meg a válaszadók (4,3). A óvodai tevékenység minden
területe 4 pont feletti értéket kapott. Kiemelten elégedettek a gyerme-
kek iskolára való felkészítésével (4,4), és az óvodák tisztaságával,
rendjével (4.5). Az intézménynek azonban további erőfeszítéseket kell
tenni a gyermekek környezetvédelemre való nevelése, valamint a fa-
kultatív programok, rendezvények szervezése érdekében (4,2).

V. Általános Iskola

Az általános iskolát, az ott folyó tevékenységet közepesnél jobbnak, ha
osztályzásnak tekintjük, közel négyesnek (3,7) ítélik meg a válaszadók.
Ez azonban Apátfalva község szempontjából nem lehet elég még ak-
kor sem, ha a tanítás minőségével is inkább elégedettek a válaszadók
(3,7). A pontszámok alapján mindenképpen nagyobb figyelmet kell
fordítani a tehetséggondozásra (3,6), korrepetálásra (3,5), egészséges
életmódra (3,5), környezetvédelemre való nevelésre (3,5), valamint a
fakultatív programok, szakkörök szervezésére (3,4). A kérdőívet kitöl-
tők egyedül az iskola rendjét, tisztaságát jónak tartják (4,1).

VI. Egészségügy

A háziorvosi ellátást a válaszadók jónak tartják, egyaránt így van ez az
ellátással kapcsolatos általános kérdéskör esetében (3,9), és a házior-
vosok munkáját illetően is (3,9). Az általános vélemény szerint a rende-
lő rendjét jónak tartják az apátfalviak (4,0).j de jobban oda kell figyelni
a betegváró rendjére, tisztaságára (3,7), Hasonlóképpen jónak ítélik
meg a háziorvos-beteg kapcsolatot (3,9), és még ennél is jobb az asz-
szisztens-beteg közötti kapcsolat (4,2).

A háziorvosokra vonatkozó külön kérdéskörben a vélemények
szerint a háziorvosok magas szintű szaktudással rendelkeznek (3,9),
türelmesek, megértők (4,1), segítőkészek (4,1) és ha szükséges szak-
orvosi kivizsgálást javasolnak (4,2). Tovább kell erősíteni azonban a
háziorvosainknak az egészséges életmódra való figyelemfelhívást
(3,7), egészségmegőrző, betegségmegelőző tanácsadást (3,6).

(Folyatatás az 5. oldalon!)

ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS 2009. — EREDMÉNY

1. polgármesteri hivatal (helyi közigazgatás) 3,5

2. óvoda (alapfokú nevelés) 4,2

3. iskola (alapfokú oktatás) 3,8

4. háziorvosi ellátás (alapfokú egészségügyi ellátás) 3,7

5. háziorvosi ügyelet (alapfokú egészségügyi ellátás) 3,3

6. fogorvosi ellátás (alapfokú egészségügyi ellátás) 3,4

7. védőnői szolgálat (egészségügyi alapellátás) 4,3

8. idősek otthona (szociális alapellátás) 4,0

9. családsegítő szolgálat (szociális alapellátás) 3,6

10. gyermekjóléti szolgálat (szociális alapellátás) 3,4

11. faluház (kulturális szolgáltatások) 3,9

A pontszámok átlaga: 3,7
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ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS 2009. — EREDMÉNY

Apátfalva sokat fejlődött az utóbbi időben

Jó Apátfalván élni!
(Folytatás a 4. oldalról!)

VI. Egészségügy

A védőnőkre és a fogorvosra vonatkozó kérdéskört hagyták a legtöbben
üresen, vagy válaszolták azt, hogy nem tudnak véleményt alkotni. Ez azt
jelenti számunkra, hogy akik már nem, vagy még nem veszik igénybe
ezt a szolgáltatást nem is alkottak véleményt róla.

Akik válaszoltak a védőnői szolgálattal kapcsolatos kérdésekre elége-
dettek (összértékben: 4,4 pont) a két védőnő munkájával.

A fogorvosi szolgáltatás esetében meglehetősen nagy a szabad válasz-
tás lehetősége, hiszen sokan a saját fogorvoshoz járnak magánrendelé-
sekre, ezért meglehetősen sokan nem válaszoltak erre a kérdésekre.
Ezt az is alátámasztja, hogy a válaszadók csupán 27,9%-a veszi Apát-
falván igénybe a fogorvosi ellátást. 11%-a egyáltalán nem töltötte ki ezt
a kérdéscsoportot, míg 6%-a mondta azt, hogy nem Apátfalvára jár fog-
orvoshoz.

Ezek az adatok azt is jelenthetik, hogy sokan egyáltalán nem, vagy
csak nagyon ritkán vesznek igénybe fogorvosi ellátást, ami nem jó, hi-
szen fogaink egészsége is rendkívül fontos. Ezt alátámasztja azt, hogy a
válaszadók közepesnek ítélik meg a fogorvos egészségmegőrző, beteg-
ségmegelőző tanácsadó munkáját (3,5).

Az apátfalvi fogorvos munkájáról a válaszadók jó véleménnyel van-
nak (3,6). A fogorvos segítőkész (3,9), türelmes (3,7) és szaktudását
jónak tartják (3,8).

Az apátfalviak úgy gondolják, hogy a fogorvosnak többször kellene
rendelkezésre állnia rendelési időn kívül is a sürgős esetek kivizsgálásá-
ra (3,2). Persze ennek kivitelezése kérdéses, hiszen a fogorvos nem
falunkban lakik.

VII. Mennyire elégedett az alábbi szolgáltatásokkal?

Az apátfalviak az Önkormányzattól független közszolgáltatások összessé-
gében jónak tartják (3,9). Külön említést érdemel két kiemelkedően jó
közszolgáltató, hiszen a Gyógyszertár kiváló minősítést kapott az apátfal-
viaktól (4,6), ettől csak egy tizeddel kevesebb a Takarékszövetkezeté(4,5).
Közepesnek, de a többi szolgáltatásnál lényegesen alacsonyabbnak ítél-
ték meg a vasúti szolgáltatásokat (3,3), és a falugazdász szolgálatot (3,5).

VIII. Ön szerint szükség van-e Apátfalván bankjegykiadó automatára?

Az Apátfalvi Takarékszövetkezet annak ellenére kapott kifejezetten jó
osztályzatot az apátfalviaktól, hogy a válaszadók nagy többsége szerint
(68%) hiányzik Apátfalváról egy bankjegykiadó automata. Ha lenne 6%
egyszer, 16% kétszer, 14% háromszor, 21% háromnál többször hasz-
nálná azt.

IX. Mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat?

A kérdőív utolsó kérdésköre vegyes volt, úgy is fogalmazhatnánk az
életminőségre voltunk kíváncsiak. Az ide tartozó 17 állítás átlagpontszá-
ma 3,3, ami azt jelzi, hogy nagyon vegyes a megítélése bizonyos kérdé-
seknek, illetve vannak olyan területek, amelyeket kifejezetten rossznak
gondolnak az apátfalviak.

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a helyi szórakozási (2) lehetősé-
gek rosszak, és a sportolásra is kevés lehetőség van (2,7).

A közbiztonságot inkább jónak tartják (3,6) a válaszadók, de a ter-
ménylopások megakadályozásáról az a vélemény, a mezőőri őrszolgálat
nem képes azt megakadályozására (2,7)

Sokan úgy vélekednek, hogy Apátfalva közepesen rendezett, tiszta
(3,3) település, az utak (3,3), járdák (2,9) közepes állapotban vannak, de
a játszóterek tisztasága, rendezettsége jó (4,0). Ez az eredmény az
utóbbi éveknek is köszönhető, hiszen a válaszadók többsége szerint
Apátfalva sokat fejlődött az utóbbi időben (4,0).

Tisztelet Apátfalviak?

Amikor összesítettem a felmérés kérdéseire kapott válaszokat eszembe
jutott, hogyha az 1900-as évek elején, a falu fénykorában készült volna ez
a kérdőív, vajon milyen eredmény született volna? Talán sokkal jobb. Hi-
szen akkor hatezer fölötti lélekszám (sok gyermek, fiatal, magas létszámú
aktív korosztály), pezsgő, gazdasági, kulturális, közösségi élet jellemezte
falunkat. Ma sokkal nehezebb, hiszen tény, hogy Apátfalva is elöregedő,
periférián lévő település. Örülök annak, hogy sokan úgy ítélik meg „Jó
Apátfalván élni”. Sok teendőnk van, sok mindenen változtatni kell, de én
bízom abban, hogy együtt ez sikerülni fog.

Varga Péter

a) Állatorvosi szolgáltatás 3,8

b) Falugazdász szolgálat 3,5

c) Iskolabusz 3,9

d) Rendőrőrs 3,9

e) Posta 4,2

f) Apátfalvi Takarékszövetkezet 4,5

g) Apatnet internet szolgáltatás 4,0

h) Gyógyszertár 4,6

i) Buszközlekedés 4,0

j) Vasúti közlekedés 3,3

A pontszámok átlaga: 3,9

1. Apátfalva sokat fejlődött az utóbbi időben 4,0

2. Apátfalva rendezett és tiszta település 3,3

3. Az apátfalvi közutak többségében jó állapotúak 3,3

4. Az apátfalvi járdák többségében jó állapotúak 2,9

5. A belvízelvezető csatornákat az önkormányzatnak kell
tisztán tartani

4,0

6. Apátfalván jó a közbiztonság 3,6

7. Az apátfalvi közterületek tiszták, rendezettek 3,5

8. Az apátfalvi játszóterek tiszták, rendezettek 4,0

9. Az apátfalvi temető tiszta, rendezett 3,6

10. Az apátfalvi közmunkások jól végzik a dolgukat 3,0

11. Apátfalván szükség van a mezőőri őrszolgálatra 3,6

12. Apátfalván a mezőőri őrszolgálat képes a terménylopások 2,7

13. A szórakozási lehetőségek megfelelőek 2,0

14. A helyi közösségek (klubok, szakkörök), civil szervezetek jól 3,3

15. A lakosság tájékoztatása a helyi ügyekről megfelelő 3,5

16. A lakosság érdeklődése a helyi ügyekről megfelelő 3,0

17. A sportolási lehetőségek megfelelőek 2,6

18. Jó Apátfalván élni. 3,7

A pontszámok átlaga: 3,3
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Bemutatjuk a megújult iskolát
December 19 (szombat) 8 óra, „Iskola bemutató nyílt nap”

Az elmúlt időszakban többször adtunk hírt az iskola felújításával kap-
csolatos történésekről, a pályázat beadásától a munkálatok megkezdé-
sén át a műszaki átadásig, a tanévkezdés felújítással kapcsolatos
változásáig. Látványos és gyors munkálatok zajlottak a nyár folyamán,
melynek eredményeként az iskola központi épülete tanévkezdésre
elkészült, majd október közepére felújították az alsós épületet is. Menet
közben dekoráltuk rendezgettük megújult környezetünket. Úgy érezzük
mára újra „belaktuk” az iskolát. A szülőknek, a község valamennyi
lakójának köze van az iskolához és jogos igénye mindenkinek, hogy
szeretné látni, hogyan újultak meg épületeink. Bár az udvar felújítása
tavasszal készül el, a műfüves pálya már használható és gyermekeink
számára nagy élmény minden pillanat, amit ott tölthetnek. Az épület, a
bútorok és eszközök önmagukban még nem alkotnak iskolát. Iskolává
az itt tanuló gyerekek, az itt dolgozó felnőttek teszik. Mi az iskolát sze-
retnénk megmutatni mindenkinek. Ezért szeretettel meghívjuk közsé-
günk minden lakóját, vezetőit és minden érdeklődőt december 19-
én (szombat) 8 órára, „Iskola bemutató nyílt napunkra”.

Ünnepi rendezvényünk programja:
8 óra:

Ünnepélyes megnyitó az iskola földszinti aulájában
8 óra 15:

Ilyen volt, ilyen lett – képek az iskola felújításáról, életéről, a közel-
múlt eseményeiről – vetítés az emeleti folyósón

8 óra 55:
Nyílt tanítási órák (interaktív tábla bemutatása) 5-8. évfolyamon
Karácsonyi készülődés, ünnepi műsorok 1-4. évfolyamon.

10 óra 50:
A tantermek bemutatása vendégeinknek – kipróbálhatom gyerme-
kem taneszközeit!

10 óra 50:
Karácsonyi sportversenyek a tornateremben

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
—————————————————————————

Versenyek, vetélkedők, eredmények

A Hunniareg által meghirdetett országos közlekedési verseny iskolai
fordulójában elért eredményük alapján a megyei fordulóba jutott diákja-
ink: Vass Szabina Blanka 4. osztályos és Darócz Tünde 8. osztályos
tanulók. Teljesítményükhöz gratulálunk.
Köszönjük Kakas Árpád rendőr főtörzsőrmester segítségét!

Az Apáczai Természettudományos Verseny iskolai fordulójában
elért eredményükkel a városi versenyen való részvétel jogát következő
tanulóink vívták ki: Darócz Tünde 8. osztályos, Kardos Gábor 7. osztá-
lyos és Kerekes Zsolt 7. osztályos.

————————————————————-

Sporteredményeink

A Nagylakon megrendezett Esélyegyenlőség-napi labdarúgó tor-
nán 7.-8. osztályos fiú csapatunk 2. helyezést ért el.
A hagyományos földeáki Návay napon 4.-5. osztályos lányaink 2. he-
lyezést értek el, az 5.-6. osztályos fiúk labdarúgásban 2.-ok lettek, az
iskola váltóban csapatunk 4. helyezést ért el.
Az őszi diákolimpiai versenyek fordulói után a 7.-8. osztályos lányok
kézilabdában 3., leány labdarúgásban 2. helyen állnak. 7.-8. osztályos
fiú csapatunk 2., 3.-4.-es fiú csapatunk 3. és 1.-2. osztályos fiú csapa-
tunk szintén 3. helyen áll.

————————————————————-

November 10-én iskolánk alsós nevelői a hagyományokhoz híven
mesemondó versenyt szerveztek gyermekeink részére. Első alka-
lommal a magyarcsanádi tagintézmény pedagógusai és tanulói is részt
vettek ezen a kellemes délutánon.
26 kisdiák szebbnél szebb mesemondásában gyönyörködhetett a zsűri
és a vendégek.

Helyezések:
1-2. osztály
1. Mátó Emese 1. oszt. Magyarcsanád
2. Luczó Dominik 2. oszt. Apátfalva
3. Varga Szabolcs 1. oszt. Apátfalva
4. Simosca Marián 2. oszt. Magyarcsanád

3-4. osztály
1. Borsos Nikolett 3. oszt.
2. Dalmadi Nikolett 4. oszt.
3. Berki Sándor 4. oszt.
4. Czifra Csaba 3. oszt.—valamennyien apátfalviak.

Gratulálunk valamennyi kisgyereknek és a felkészítő nevelőknek, to-
vábbi eredményes munkát kívánunk.

November 14-én szerepeltek tanulóink a „Te is más vagy, te sem
vagy más” makói Tolerencia Napon. Vers és prózamondó versenyen
mutathatták meg tehetségüket Károly Laura, Darócz Enikő, Raffai
Bianka 7. osztályos tanulók, Károlyi Amanda, Gyenge Kristóf 2. a osz-
tályos tanulók. Közülük Károlyi Laura és Gyenge Kristóf 3. helyezést
értek el.
Köszönjük munkájukat és további sikereket kívánunk nekik.

November 18-án városi és térségi mesemondó versenyen vettek
részt tanulóink Makón. Iskolánkat Joó Benedek 2.b osztályos, Borsos
Nikolett 3. a osztályos, Luczó Dominik 2. a osztályos tanuló képviselte.
Valamennyien kimagasló teljesítményt nyújtottak, melyért dicséret illeti
őket.
Luczó Dominik 2. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el, és részt vehetett
a megyei mesemondó versenyen november 26-án Szentesen. Szép
teljesítményével ezen a rendezvényen is méltón képviselte iskolánkat.

December 4-én az alsós nevelők és gyerekek izgalommal várják a
már hagyományos Mikulás délutánt, ahol együtt töltenek néhány kelle-
mes órát.

December 11-én hagyományainkhoz híven „Suli-várót” tartunk, ahová
szeretettel hívjuk és várjuk az óvodásokat.

Mátó Lajos
igazgató

A mesemondó verseny résztvevői
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KELLEMESKELLEMES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKETKARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉSÉS

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐTBOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNKKÍVÁNUNK

MINDEN APÁTFALVI LAKOSNAK, ÉSMINDEN APÁTFALVI LAKOSNAK, ÉS
20102010--BEN IS SZERETETBEN IS SZERETETTELTEL

VÁRUNK MINDENKIT A FALUHÁZBA!VÁRUNK MINDENKIT A FALUHÁZBA!

2009.december Apátfalvi Hírek

Karácsonyi kézműves foglalkozás

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt, gyereket és szüleiket, 2009. de-
cember 12-én (szombaton), 9:00 –
12:00 –ig megrendezett családi napra.
A közös karácsonyfa díszítés mellett ka-
rácsonyi kézműves tárgyakat készítünk.
Helyszín: Faluház nagyterme.

Idősek karácsonya
2009. december 20-án vasárnap délután 14
órai kezdettel kerül megrendezésre a már ha-
gyománnyá vált Idősek karácsonya ünnepség.
A műsorban fellépnek: Pintér Angéla, Csomor
Nóra, Kardos István Néptánccsoport, Tini
majorette csoport, Borbély András Band, Dózsa
György Általános Iskola énekkara. A műsor
második részében: a Hagyományőrző csoport a
Betlehemest adja elő.

Szeretettel várunk minden idős embert a rendezvényre!

Köszönet
Faluházunk szeretné megköszönni mindenkinek, aki a 2009. évi prog-
ramjaink megvalósulásában segítséget nyújtott. Köszönjük a támogatá-
sokat, az anyagi, tárgyi vagy egyéb segítségnyújtást. Köszönjük a sok
segítséget, amit önkéntes segítőink nyújtottak munkáikkal, tudásukkal
tapasztalatukkal.
Köszönjük a Faluházban működő szakkörök tagjainak az egész évi
fáradhatatlan munkáját.
Köszönjük a táncos farsangi rendezvény, a húsvéti játszóház, a Falu-
napok, az ópusztaszeri szereplés, a Citerások találkozója, a karácsonyi
kézműves foglalkozás kapcsán nyújtott segítséget, mely programjaink
megvalósulását lehetővé tette.

Köszönettel: Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház

„Zörög a botja, csörög a lánca, jön a
Mikulás, meg-meg rázza ősz szakállát,

hull a fehér hó…”

A havat ugyan nem hozta meg a Mikulás, de december 4-én, délelőtt
az Ifjúsági Önkormányzat jóvoltából már két lovaskocsin járta falunk
utcáit krampuszaival. A kedves színfoltnak örültek a járókelők, az intéz-
mények dolgozói, az óvodákban a gyerekek, hiszen—bár volt náluk
virgács is—mindenki csak szaloncukrot kapott…. (móricz)

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda dolgozói és az Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
Kuratóriuma és Felügyelő bizottsága

mindenkinek
Békés Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet Kíván!

Békés Szeretetteljes Karácsonyi
Ünnepeket és eredményekben

gazdag Boldog Új Évet
kívánnak az Idősek Klubja tagjai és dolgozói

Apátfalva község minden lakójának.

Köszönetünket fejezzük ki a 2009. évben nyújtott
támogatásért Simon Mihályné, Bíró Antal, Méreg Imre, Szabó Antal
vállalkozóknak és Langó Imre, Vajda László települési képviselőknek.

A Pátfalváért Egyesület

szeretetteljes karácsonyt és

szebb, békésebb, reményteli

új esztendőt kíván

községünk minden lakójának!

Az Apátfalvi Mozgáskorlátozottak Csoportja köszöni Frankné Var-
ga Zsuzsanna egész évben nyújtott segítségét. Elnézést kérnek Tőle,
hogy az előző számban megjelent cikkből neve kimaradt.

Batyus bál
„Ha gyüttök lësztëk, ha hoztok ësztëk”

Az Apátfalvi Hagyományőrző csoport 2010. január 16-án (szombaton)
19 órától ismét megrendezi a BATYUS bálat az apátfalvi Faluház
nagytermében.

Műsor: Arany János: Fülemüle (színdarab) - PREMIER!
Előadja a Hagyományőrző csoport

Verset mond: Csapó Jánosné
Nótacsokor: Baka Mihály, Tóth Tamás

A mulatni, táncolni vágyókat várjuk egy jó mulatságra, melynek han-
gulatáról a Pátfalvi lakodalmas zenészei gondoskodnak.

A bálra harapnivalót (valamint evőeszközt, tányért, poharat) mindenki
hozzon magával.

1 db tombolatárgyat családonként szívesen fogadunk!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Csapó Jánosnénál Kossuth u. 75.
Langó Imrénénél Maros u. 56.
Langóné Sági Mónikánál Templom u. 104.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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APÁTFALVI HÍREK
Apátfalva Község Önkormányzatának

információs lapja

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

6931 Apátfalva, Templom u. 69.

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Tel.: 62/520-040

Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes

Készült: 1500 példányban

Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Makói Nyomda

ISSN 2060-8039

ÚJ AJÁNLATA
 KAZÁN ÉS BRIKETT SZÉN
 TŰZIFA
 ALÁGYÚJTÓS

Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig

Vasárnap: zárva

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a

06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog

új évet kívánok!

BÍRÓ-KER

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

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei

KEGYELETI KFT
Kirendeltsége

APÁTFALVÁN!

Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.
(Temetőnél)

VIRÁGBOLT
Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna
Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/565-8384
Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

SZERETNÉ MEGTAKARÍTANI
OTTHONA

EGY HAVI GÁZSZÁMLÁJÁT?

HA IGEN, KÉREM HÍVJON!

Ferenczi Ferencné, 06/20/938-79-07
GAS.HU

Tanúsítványszám: K+I 137/2009

Egy db 22-es villamos húsdaráló eladó,
valamint rota kapa.
Érd.: Széchenyi u. 189.

***
Apátfalván, beköltözhető, jó állapotú pa-
rasztház a Szabadság utcában eladó!
Irányár: 3.900.000,- Ft.
Érd.: 06/62/213-632

***
Gyökérmag eladó! 2009. évi makói hosszú,
osztályozott, bevizsgált.
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.
06/62/ 260-272, 06/20/426-72-20

***
Jó állapotban lévő konyhabútor, szobabú-
tor, kandallók eladók!,
Érd.: Apátfalva, Kossuth u. 81. vagy a
06/30/9-284-550 telefonszámon.

***
170 kg-os hízó eladó.
Varga Zoltán, Apátfalva, Kossuth u. 151.
Tel.: 20/923-85-83

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Zsíros Lászlóné

temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló Család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Sóki József

temetésén megjelentek.
Sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család

Karácsonyt váró
kézműves foglalkozásokra

várta a gyerekeket a
Szigetház.

A Pátfalváért Egyesület szervezésében Advent
első vasárnapja előtt, november 28-án, szom-
baton adventi koszorút készítettek.
A gyerekek a foglalkozás megkezdése előtt
Vargáné Nagyfalusi Ilonával az ünnepkörről
beszélgettek, majd a közel harminc gyerek
nagy buzgalommal készítette el koszorút és a
tobozból készül kopogtatót Simon Mihályné
vállalkozó irányításával.
December 5-én mikulásvirágot készítettek a
gyerekek Tóth Józsefné vezetésével.
A foglalkozásokon segítettek Bakáné Nagy
Gyöngyi, Molnárné Zsíros Gyöngyi, Kakas
Istvánné, Csenteri Andrea, Kovácsné Csikota
Szilvia.
December 12-én Luca pogácsát sütöttek Vaj-
da Lászlóné és Fekete Ilona egyesületi tagok-
kal. A kemencét Ács László és Kerekes János
fűtötte. Felelevenítették a Luca napi népszoká-
sokat, így búzát ültettek és minden gyerek
kapott egy-egy Luca-kalendáriumot, melyben
lejegyzik majd a karácsonyig lévő 12 nap idő-
járását. Ez alapján figyeljük majd jövőre, igaz
lesz-e a Luca napi
időjárásjóslás...?

(Móricz Ágnes)


