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Főbb híreink!  
• Önkormányzati hírek: 2. és 7. old.  
• Projektzáró konferencia: óvodai beszámoló 3-4. old. 
• Meghívók: Íjász bemutató, orientális táncbemutató, Május 1.: 5 old 
• Ovis versmondó verseny Apátfalván: 5. old. 
• Programzáró konferencia: iskolai beszámoló: 6. old. 
• Faluház: Citerások találkozója, egyéb információk: 7-8. old. 

2008. március 20.-án falugyűlés 
megtartására került sor a faluház-
ban, amelyen Varga Péter polgár-
mester úr tájékoztatta a megjelen-
teket az önkormányzat 2007. évben 
végzett munkájáról, eredményeiről, 
a 2008. évi önkormányzati felada-
tokról és pályázatokról.  
 

Az önkormányzat a 2007. év során 
takarékos gazdálkodást végzett, a 
bevétele 532 millió Ft volt, a kiadá-
sa 503 millió Ft, a pénzmaradványa 
29 millió Ft.  
Kiemelt feladat volt az intézmények 
működtetése, a lehetőségekhez 
mért fejlesztésre és fenntartásra 
figyelemmel. A több éves lemaradá-
soknak megkezdődött a ledolgozása 
 

2007-ben 26 db pályázat került be-
adásra. Az összes projekt összeg 
472 millió Ft.  
 

Nyertes pályázatok: belterületi ke-
rékpárút építés, belterületi- külterü-
leti kerékpárút tervezés, közleke-
désbiztonsági fejlesztések a 43-as 
út mentén, integrált nevelés az óvo-
dában és az iskolában. A nyertes 
projektösszeg 125 millió forint. 
 

A Közkincs pályázattal a mozi átala-
kításával elkészült az új könyvtár, 
kialakításra került az Ifjúsági Pont. 
Megtörtént az orvosi rendelő aka-
dálymentesítése, a Rózsa utcában 
és a Csokonai utca mögött kialakí-
tásra került a belvíz csatorna, 1500 
méter hosszan több utcában felújí-
tásra került a csatorna. Társadalmi 
összefogással több esetben sor ke-

rült a temető takarítására, megtör-
tént a templom díszkivilágítása és a 
községháza tetőfelújítása. A Hunya-
di és a Damjanich utcai játszótéren 
további fejlesztések történtek. A 
HEFOP pályázati támogatással az 
iskolában tanterem felújításra került 
sor és a Rákóczi utcai óvodában 
kialakításra került a sószoba.  
 

Elbírálásra váró pályázatok: 
Iskola felújítása, iskola informatikai 
fejlesztése, belterületi útépítés – 
felújítás, Alapszolgáltatási Központ 
akadálymentesítése, buszvárók fel-
újítása. 
 

2008-ban a fejlesztési tervek között 
szerepel 500 méter járdafelújítás, a 
belvízelvezető csatornák felújításá-
nak folyatatása, a megnyert pályá-
zatok megvalósítása, a rendőrségi 
garázsok elbontása, fatelepítés, a 
temető takarításának folytatása, a 
belterületi szilárd burkolatú utak 
széleinek gléderezése.  
 

2008. évi pályázatok: közétkeztetés 
infrastruktúrájának javítása, belte-
rületi- külterületi kerékpárút 
(Apátfalva-Makó) településközpont 
fejlesztése (útbaigazító és utcanév 
táblák). 
 

2007-2013. közötti pályázati ter-
vek: 150 férőhelyes óvoda megépí-
tése, a község üzemeltetéshez gép-
beszerzés, belterületi útépítések, 
felújítások, faluház II. ütemének 

felújításának elvégzése, hulladék 
udvar és komposztáló telep létreho-
zása, turisztikai jellegű fejlesztések 
LEADER településfejlesztés. 
 

2007-2013 között társulásban be-
nyújtandó pályázatok: Makó- és 
Térsége szennyvízprojekt, Dél-
alföldi Regionális Hulladékkezelési 
projekt, Dél-alföldi Regionális Ivó-
vízminőség-javító projekt.  
 

Dr. Buzás Péter országgyűlési kép-
viselő felsorolta a közvetlen és köz-
vetve Apátfalvához kapcsolódó or-
szággyűlési képviselői tevékenysége 
során végzett munkáját.  
2007. év végén Apátfalva Község 
Önkormányzata az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztériumtól 
10 millió Ft támogatásban részesült 
a feladatainak a végrehajtásához.  
A 43-as főút problémáinak megol-
dása érdekében Varga Péter polgár-
mester úrral közösen elérték, hogy 
a pályázathoz a tervezetben leírt 30 
%-os önerő helyett 10 %-os önerő-
vel került kiírásra a pályázat. Sze-
gedtől Nagylakig 2008. I. félévében 
mintegy 100 millió Ft kerül felhasz-
nálásra a biztonságosabb közleke-
dés érdekében. Új traffipax doboz 
kerül a 43-as főút mentén beépítés-
re. A villamosipari törvény tárgyalá-
sakor több képviselőtársával elérte 
azt, hogy kistérségenként egy ügy-
félszolgálati irodának kell működni.  
 

A falugyűlés lakossági hozzászólá-
sokkal és az azokra adott válaszok-
kal ért véget.  

FALUGYŰLÉS 

TRADICIONÁLIS 
ÍJÁSZTALÁLKOZÓ 

2008. április 27. 
de: 9 óra 

Apátfalvi lőtér 

Orientális táncbemutató 
/Nemcsak fiataloknak/ 

Művelődési Ház 
2008.április 26. /szombat/  

este fél 8 óra! 

MÁJUS 1. 
FŐZŐVERSENY 

MŰSOR 
a volt Könyvtár udvara.  
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A képviselő-testület 2008. március 
25-én tartotta soros ülését. 
 

A Napközi Otthonos Óvoda és Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ be-
számolt a családsegítő szolgálat 
2007. évben végzett munkájáról.  

A Családsegítő Szolgáltatás fő 
célja, a települési önkormányzat 
közigazgatási területén élő szociális 
és mentálhigiénés problémák miatt 
veszélyeztetett, illetve krízis hely-
zetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének megőrzé-
se, a krízis helyzetek megszűnésé-
nek elősegítése.  

Kiemelkedő cél ezen helyzetek 
prevenciója is. A családgondozás 
meghatározott ideig tartó, folyama-
tos segítő kapcsolat kialakítását és 
fenntartását jelenti annak érdeké-
ben, hogy a kapcsolatot igénylő csa-
lád képessé váljon problémái megol-
dására.  

A Családsegítő Szolgálat család-
gondozói feladatokat lát el, ellátáso-
kat közvetít, és szervezési tevé-
kenységeket végez. 

A 2007 évben a szolgáltatást 
igénybe vevők száma 707 fő volt. A 
Gyermekjóléti Szolgálat gondozási 

tevékenysége 2007. évben 11 csa-
lád 26 gyermek alapellátásban tör-
ténő gondozása, és 8 család 14 vé-
delembe vett gyermek gondozása 
történt.  
 

Felülvizsgálatra került a Polgármes-
teri Hivatal és a Napközi Otthonos 
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata. 
 

Első olvasatként került megtárgya-
lásra az Apátfalvi Szent Anna Na-
pok 2008. évi programtervezete. 
A programtervezet kialakításánál 
figyelembe lett véve az évek óta 
kialakult hagyományos programso-
rozat. Újszerű programok kerültek 
beépítésre, amelyek a lakosság szé-
les köre számára biztosít szórako-
zást, napközben a gyerekek és az 
ifjúság, este pedig a felnőttek szá-
mára. Új színfoltja lesz a rendez-
vénynek az „Apátfalvi Lakodalmas” 
színpadi bemutatása. A végleges 
programról plakátokon és szórólap-
okon keresztül értesíti a lakosságot. 
 

A képviselő-testület benyújtotta pá-
lyázatát az Önhibáján Kívül Hát-
rányos Helyzetben lévő önkor-

mányzatok támogatására, mert a 
2008. évi költségvetés 77.526 e Ft 
forráshiánnyal került elfogadásra.  
 

Módosításra került mindhárom ön-
kormányzati intézmény  (Polgár-
mesteri Hivatal, Dózsa György Álta-
lános Művelődési Központ, Napközi 
Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ) alapító okira-
ta. 
 

Újabb játszótér kialakítására adta 
be pályázatát a képviselő-testület, 
amely kedvező elbírálás esetén a 
Móricz Zsigmond utcában a Csoko-
nai utca és a Béke utca közötti sza-
kaszon kerül kialakításra. A Hunyadi 
utcai játszótérre két újabb eszköz 
beszerzését tervei a képviselő-
testület a fenti pályázat keretén. 
belül. 
 

A képviselő-testület a lejárt határ-
idejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szó-
ló jelentést követően meghallgatta 
az interpellációkat, majd zárt ülés 
keretében megtárgyalta a szociális 
igazgatással kapcsolatos előterjesz-
téseket.  

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

ÉRTESÍTÉS! 
A Magyar Honvédség szerződéses katonai  
szolgálatra keres jelentkezőket! 
 

Szolgálatteljesítés helye: Hódmezővásárhely és Szentes 
 

Feltétel: 18 – 47 életév 
   magyar állampolgárság 
   büntetlen előélet 
   katonai szolgálatra való alkalmasság 
   előnyt jelent a „C” kategóriás jogosítvány 
 

Juttatások: havi rendszeres jövedelem 
       képzési lehetőség 
       külföldi szolgálat lehetősége 
 

Jelentkezés helye: 2. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda 
Szeged, Dr. Boross J. u. 5. 
Telefonszám: 62/554-070 

Vállalkozói engedéllyel 
rendelkezők FIGYELEM! 

 

Ez év január elsejétől új, az uniós előírásokat követő 
TEÁOR – jegyzék lépett életbe, amely valamennyi 
egyéni vállalkozót érint. Az új jegyzék nyomán a vállal-
kozói engedélyen szereplő tevékenyégi körök szakma-
kódja 2008. január 1-jétől érvénytelen.  
Az új kódok bejegyzését legkésőbb július 1-jéig 
köteles valamennyi egyéni vállalkozó megkérni az 
Okmányirodán – a 2007. évi CXXVI. Törvény érel-
mében. A változás bejegyzése illetékmentes, ha kizá-
rólag a szakmakódra való áttérés érdekében van szük-
ség a vállalkozói igazolvány cseréjére. 
A makói okmányiroda a torlódások elkerülése érdeké-
ben kedden 8-16-ig, csütörtökön 8-12-ig ebben az 
ügyben külön is várja a vállalkozókat. Kérjük Önö-
ket, a megjelölt időpontokban lehetőleg csak az új 
szakmakódok átvezetése érdekében keressék fel az ok-
mányirodát.  

GAZDÁK FIGYELMÉBE!  
 

Minden gazdának felhívom a kedves figyelmét, hogy ne 
hanyagolja el az ügyfélkapus meghatalmazás 
megtételét, mert a földalapú támogatás alapja. 
Ellenkező esetben nem fogják elfogadni a támogatási 
kérelmét és erre az évre a támogatás kifizetését! 
 

Antal Sarolta 
szaktanácsadó 

Tisztelt Mozgáskorlátozottak! 
 

2008. április 26-án szombaton a Szegedi Vadas-
parkba szervezünk kirándulást. 
Indulás: reggel 8 órakor autóbusszal a Polgármesteri 
Hivatal előtti megállóból. 
A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők részére 
a belépés díjtalan.  
2008. július hónapban Budapestre szervezünk ki-
rándulást. A programban szerepel a Pénzverde, az Ál-
latkert, a Művészetek Palotájának, stb. megtekintése 
Mindkét kirándulásra a csoport titkáránál,  
Jakabovics Mátyásnénál lehet jelentkezni.  
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A mai társadalomban, az integrációnak 
nagyon fontos szerepe van, nagyon sok 
féle gyermekkel találkozunk már az óvo-
dáskor első időszakában, a beszoktatás 
idején kiderülnek az egyéni eltérések, és 
az átlagtól való eltérés jelei. Mik is lehet-
nek ezek? 
• az otthoni környezet szociális hátrá-

nyai, vagy előnyei. 
• a szülők iskolázottságának pozitív és 

negatív jeleli,  
• eltérő nevelési felfogások hatásai,  
• az otthoni szokásrendszer hiányossá-

gai, vagy annak túl szabályozottsága.  
• rosszabb estben nincs is napirend,  
• a biológiai érések eltérései,  
• veleszületett genetikai különbözősé-

gek stb.  
Ezek az eltérések lehetnek pozitívak és 
negatívak egyaránt. Az ezekből fakadó 
tulajdonságok veleszületettek és általá-
ban a családból hozott tulajdonságok. De 
a további fejlődésre és fejleszthetőségre 
mindenképpen meghatározóak. Az okta-
tási intézménynek ez egy alap, melyre 
mindenképpen építeni kell. 
A jelen pályázatból kiindulva elsősorban 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyere-
kekre térnék ki. 
 Intézményes formában először az óvo-
da találkozik ezekkel a problémákkal, bár 
már korai fejlesztéssel, gondozással ko-
rábban ki lehetne ezeket a hiányosságo-
kat szűrni. 
0-3 éves korig is sokat lehetne a hátrá-
nyokon enyhíteni. PL. (a védőnői szolgá-
latok hatékonyabb bevonásával.) Bölcső-
dei ellátás működtetésével. Itt szeret-
ném említeni a napokban megjelent és 
sokak által hangoztatott „Új iskola, Új 
tudás” az oktatási Minisztérium által ki-
dolgozott hosszú távú stratégiák megfo-
galmazását.  
 

Az óvoda tevékenységközpontú helyi 
nevelési programjában már 1999- ben 
megfogalmazásra került az integrált ne-
velés lehetőségei. Melyet a célrendszer 
foglal magába. 
• A nemzeti etnikai kisebbségi irányelv-

ből adódó feladatok helyi megvalósítá-
sa, a cigány- gyerekek differenciált 
fejlesztése. 

• A sajátos nevelési igényű gyerekekre 
kiadott irányelveket alapul véve prog-
ramunk segíti az integrált nevelésre 
javasolt, enyhén sérült gyerekek beil-
leszkedését, megfelelő fejlesztését. 

• A szociálisan leszakadó családból jött 
gyerekek fejlődésének segítése. Szoci-
ális hátránnyal érkező gyerekek felzár-
kóztatása 

 

Az óvoda a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek nevelésével a HEFOP és 
egy másik projekt kapcsán kezdett el 
hatékonyabban foglalkozni, elsősorban 
akkor, amikor egy felmérés kapcsán 
rádöbbentünk, hogy az óvodába beíra-
tott gyerekek 30 %-a halmozottan hát-
rányos helyzetű.  
Akkor fogalmazódott meg a nevelőtestü-
letben, hogy nekünk, vagyis az óvodánk-
nak mindenképpen lehetőséget kell biz-
tosítani az ilyen gyerekek számára a 
felzárkózásra, vagy legalábbis a szociális 
hátrányok kompenzálása az óvodai ne-
velés fejlesztés során feladatunknak kell, 
hogy legyen az esélyegyenlőség megte-
remtése érdekében.  
A tudatos fejlesztés érdekében 2000-ben 
pályáztunk a COMENIUS I. Minőségfej-
lesztési modell kiépítésére és bevezeté-
sére. A sikeres pályázat eredményeként 
azóta is sikeresen működtetjük Minőség-
irányítási programunkat. 
Kondícióink részben voltak meg, a fej-
lesztési lehetőséget már akkor kerestük. 
A másik projekt amiről már az előbb 
beszéltem az Oktatási Minisztérium által 
kiírt pályázat amely az esélyegyenlősé-
get és felzárkóztatást segítette szintén 
halmozottan hátrányos helyzetű gyere-
kek számára. A pályázat sikeres volt. 
Párhuzamosan a HEFOP projekttel 
együtt végeztük. Már most tudjuk, hogy 
sikeresen. 
A tudatos felkészülés jegyében csatla-
koztunk a HEFOP 2.1.5 projekthez, mint 
konzorciumi tag bízva a fejlesztésben 
céljaink elérése érdekében. 
 

Pozitívumok kiemelése a program kap-
csán: 
• Az integráció fogalmának sokoldalú 

értelmezése. 
• A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelésének fejlesztése, 
csoportalakítási technikák, kooperatív 
módszerek megismerése, melyeket 
azóta a nagycsoportot vezető óvoda-
pedagógusok beépítettek a nevelő- 
fejlesztő munkába. 

• Az óvoda –iskola kapcsolatrendszeré-
nek hatékonyabb kiépítése, a zökkenő-
mentes óvoda-iskola átmenet megva-
lósítása. Kölcsönösen megismertük 
egymás munkáját. Ennek érdekében 
elkészült egy dokumentum, mely terv-
szerű keretet biztosít az együttműkö-
désre a jövőben. „Aranyhíd program 
Megismertük az iskola pedagógiai 
programját. 

• Megtanultunk projekt terveket készíte-
ni. 

• A rendszeres adminisztrációval megta-

nultuk, hogy az elvégzett munkánk 
csak akkor bizonyítható, ha dokumen-
tálva van. De sikerét a gyerekek fejlő-
désén mérhetjük hatékonyan. 

• A kooperáció és kommunikáció fontos-
sága. Ez már a programunkban is 
megfogalmazódott. 

• A kiépített kapcsolatrendszerek elmé-
lyítése. Szülőkkel, iskolával, cigány 
kissebségi önkormányzattal, fenntartó-
val. 

• Az óvoda infrastruktúrájának fejlődése. 
Gyermekbarát környezet kialakítása, 
eszközfejlesztés, só-szoba kialakítása 
terápiás céllal. Képességfejlesztő játé-
kok, terápiás sporteszközök, hangsze-
rek, speciális foglalkozásokat segítő 
eszközök, anyagok, berendezési tár-
gyak. Ezek a fejlesztő játékok otthoni 
környezetben nem vagy legalábbis alig 
találhatók meg, a család nem tudja 
biztosítani ezeket az eszközöket. 

• Elkészült az óvoda Esélyegyenlőségi 
terve, melynek alapja volt a település 
esélyegyenlőségi terve. 

• Elkészült a helyi nevelési programunk 
mellékleteként az óvoda Integrációs 
programja, mely indikátorként műkö-
dik a jövőben. Alapot biztosít az iskolai 
IPR programnak. 

• A programba bevontuk a térség óvo-
dáit, iskoláit, továbbképzést, előadást 
biztosítva számukra, és egy kicsit ki-
szélesítettük az apátfalvi óvoda, iskola 
hírnevét a térségben. 

• Nem utolsó sorban, de megismerhet-
tük óvodán belül is egymás munkáját, 
amire mostanában nem volt lehető-
ség, ötleteket, tapasztalatokat szerez-
hettünk saját munkánkhoz egymástól. 
Alkalmazhattuk a „jó gyakorlat” mód-
szerét.  

• A szülők a nyíltnapokat nagy érdeklő-
déssel fogatták, aktív részesei voltak. 
A programok kapcsán fokozódott a 
szülőkkel való együttműködés lehető-
sége. Bár ezen még lesz mit javítani a 
jövőben. Vannak még szülők akik ne-
hezen mozgathatók. 

 

És mindezeket a pozitív értékeket 
hogyan szerezhettük meg? 
 

1. Képzés sorozaton vehettünk 
részt a pedagógusokkal együtt:  
• „Hatékony együttnevelés az isko-

lában” Integrált pedagógiai rend-
szer megismerése. 

• Tevékenység központú pedagógiák 
megismerése és alkalmazása. 

• Óvoda –iskola átmenet. 
 

(folytatás a 4. oldalon) 
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(Folytatás a 3. oldalról) 
 

2. Két szakmai műhely „jó gyakorlat” 
tapasztalatait figyelhették meg a kol-
légák. Bátán és Kőrösladányban. 
 

3. Mikro csoportokat hoztunk létre. 
Szervezhettük munkájukat. 
• IPR munkacsoport 
• Fejlesztő munkacsoport 
• Környezeti munkacsoport 
 

4. Szülők Akadémiája Pszichológiai 
előadások sorozatába kapcsolód-
hattunk be, együtt a szülőkkel és a 
pedagógusokkal. 
• Hogyan készüljünk az iskolára” c. Pszi-

chológiai előadást szerveztünk iskolába 
menő gyerekek szülei  számára. 

 

5. Óvodapedagógusaink Iskolai 
nyíltórákon vettek részt. 
• Az iskolába nenő gyerekek átkísérése 

a tanévnyitóra. 
• A gyerekek meglátogatása tanórán, 

konzultáció a tanító nénikkel a gyere-
kek fejlettségéről, egyéni szintjéről. 

• Mikulás-váró és tavaszhívogató iskola-
látogatás a gyerekekkel. 

• Farsangi készülődés címmel közös 
munkadélután a pedagógusokkal. 

 

6. Óvodai nyíltnapokat, Óvodai 
„Nyitott kapuk” program sorozatot 
szerveztünk. 
• Ovi-torna, zene-ovi, rajz-ovi bemutató 

foglalkozások, hospitálási lehetőség 
pedagógusoknak, szülőknek. 

• Nyíltnapok szülőknek, pedagógusok-
nak, az iskolába menő gyerekek isko-
laérettségének megfigyelése érdeké-
ben.  

• Ezeken a foglalkozásokon már jól lát-
hatóak voltak az újszerű csoportalakí-
tási technikák, csoportos munkafor-
mák az új kooperatív tanulási -tanítási 
módszerek alkalmazása. 

• Ezek az integrált nevelés fejlesztés 
során nagyon jó alkalmazhatók. A cso-
portmunkában minden gyermeknek 
van feladata, aminek motiváló hatása 
van. A gyerekek egymást kisegíthetik, 
nincs kudarc élmény, nagyobb az esély 
a sikerre és eredményes munkára. A 
gyermekek megtanulnak együtt gon-
dolkodni és dolgozni. A tevékenykedte-
tés azonban az óvodapedagógustól 
nagyon magas szintű szervezési irányí-
tási és felkészülési munkát vár el. De a 
módszer nagyon hatékony, nem csak 

a halmozottan hátrányos helyzetű gye-
rekek fejlesztésére. 

7. Közös családi napot szerveztünk, 
bevonva a Pátfalváért Egyesületet a 
szervezésbe. 
 

8. „Iskolahívogató” szülői értekezle-
tet tartottunk a szülőknek. 
 

9. Kerek asztal beszélgetések,  fóru-
mok,  konzorciumi értekezletek, ahol 
a mikro csoport tagjai is részt vettek. 
 

10. Elkészítettük a projekt intézményi 
értékelését. A pedagógusok aktív ré-
szese voltak, kérdőívet töltöttek ki, 
leírhatták tapasztalatukat, jövőbeni 
elképzelésüket  a  folytatáshoz. 
 

11. Jelen pillanatban is koordináljuk a 
projekt hatékonyság és hatás vizsgá-
latát. További feladatunk a jövőben a 
projekt további működtetése. 
 

Mit tapasztalhattak a szülők és a 
gyerekek? 
 

• Sokat tevékenykednek a gyerekek 
csoportmunkában, együtt, közben 
segíthetnek egymásnak, sok új játé-
kot, eszközt használhatnak, melyeket 
az óvó nénik és a gyerekek együtt 
készítettek. 

• Figyelemmel kísérjük a gyerekek 
egyéni képességeit, eltérő feladatokat 
kapnak, minden gyerek az egyéni ké-
pességéhez mérten. 

• Sok új fejlesztő és terápiás eszközt 
használnak a gyerekek nem csak fog-
lalkozáson, hanem szabadidőben is. 

• Használhatják a só szobát csoporton-
ként hetente egy alkalommal a hely-
ben lévő óvoda szinte mindennap, 
fejlesztő és terápiás céllal. Külső sze-
mélyek is használhatják előre egyezte-
tett időpontban. 

• Nyíltnapokon, bemutató foglalkozáso-
kon, családi napon vehettek részt. 

• Sok és színvonalas, az otthoni nevelést 
segítő előadást hallgathattak meg jó 
nevű előadóktól, szinte minden prog-
ramba bekapcsolódhattak. 

• Az iskolába menő gyerekek szülei sok-
szor találkozhattak a tanító nénikkel, 
tapasztalhatták érdeklődésüket gyer-
mekeik iránt. Stb. 

 
Hogyan folytatódik? 
 

• A program során elkezdett tevékeny-
ségek folytatása, újszerű kooperatív 
technikák tartalmasabb kidolgozása, 
minden korcsoportra. 

• Az integrációs nevelés fejlesztéséhez 
további módszerek megismerése/ 
Mozgáskotta módszer/ Hiszen az óvo-
da továbbra is vallja, hogy mozgás a 
mozgásos terápiák nagyon hatéko-
nyak a részképesség zavarok enyhíté-
sére, javítására. 

• További feladatunk eszköztárunk és 
az óvoda berendezéseinek fejlesztés, 
a só- szoba üzemeltetése, melyben 
ezután az Apátfalva Község óvodásai-
ért Közalapítvány is bekapcsolódik. 
Egyéni fejlesztő szobák infrastruktúrá-
jának fejlesztés. Ami továbbra is nagy 
gond a Maros u-i óvodában torna szo-
ba kialakítása. 

• A partneri kapcsolataink működtetés. 
Iskola, fenntartó, Ckö, egészségügyi 
szolgálatok stb 

• A szülőkkel való együttműködés to-
vábbi fejlesztése. 

• A speciális foglalkozások kereteinek 
programszerű kidolgozása./ Rajz-ovi , 
zene-ovi, torna-ovi./ A  felzárkóztatás 
mellett a tehetséggondozásra is na-
gyobb figyelmet szánunk, érdemes 
lenne külön rájuk is fejlesztő progra-
mok készíteni. 

• Remélhetőleg a következő tanévtől 
kezünkbe foghatjuk már, a jelenleg 
tesztelés alatt álló Országos kompe-
tencia alapú óvodai fejlesztő 
programcsomagot, melyet a gya-
korlatban is szeretnénk kipróbálni. 
Amely nagyon érdekesen a négy ős-
elem / víz, a tűz, a föld és a levegő/ 
köré csoportosítja a komplex fejlesz-
tési anyagot. 

 
Záró gondolat: 
 

A program fenntarthatósága érdekében 
szükség van az intézmény hálózat kor-
szerűsítésére, az intézmények összefo-
gására, együttgondolkodására, az önkor-
mányzat, a kisebbségi önkormányzatok 
segítő döntéseire, a szülők következetes 
és szeretetteljes nevelésére, őszinte tá-
mogatására, és gyerekekre, akik nélkül a 
rendszer nem működhet. És szándéko-
san utoljára hagytam a pénzre,, ami 
nélkül nehéz lesz!!!!! 
 

„ A pedagógus király lehet a 
gyermek birodalmába,  ha nem-
csak törvényeket talál ki, hanem 
figyelembe veszi a gyermek tör-
vényeit”/ Ancsel Éva/ 
 

Faragó Erzsébet 
Óvodai kapcsolattartó. 
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A Makói Többcélú Kistérségi Társu-
lás Óvodai munkaközössége és az 
Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 
közös szervezésében 2008. április. 
3-án az Apátfalvi Dózsa György u-i 
óvodában megrendezésre került a „ 
Kistérségi ovis versmondó ver-
seny” A versmondó verseny közel-
gő aktualitása  a Költészet Napja 
minden év Április 11-e.  A vers-
mondó versenyt korcsoportonként 
hirdettük meg. 24 gyermek jelent-
kezett ebből 5 fő kiscsoportos, 7 fő 
középső csoportos és 12 fő nagy-
csoportos kisgyermek. Jelentkeztek 
szinte a Kistérség településeinek 
összes óvodájából. 
 

A versmondó verseny célja: első-
sorban a tehetséggondozás, másod-
sorban a versmondás során a költői 
kifejezések megismerésével gazda-
godhat a gyermekek kifejezőkészsé-
ge, szókincse. Szebb, gazdagabb 
életet élhetnek, ha a vers segítségé-
vel látják környezetük szépségét, 
megtapasztalhatják, hogy a vers-
mondás lehet mulatság, érdekes 
játék, és mindezen túl hatékony és 
differenciált fejlesztés is. 
A versek értékelésére, zsűrizésére, 
felkértük Tisza Jánosné tanító nénit, 
Furák Szilvia könyvtárost, Tóth Jó-
zsefné nyugdíjas óvodapedagógust 

és Vargáné Nagyfalusi Ilona szülőt. 
A gyermekversek értékelése nem 
könnyű feladat volt, de az eredmé-
nyek hosszas tanakodás után meg-
születtek. 
 

Kiscsoportos kategória nyertesei:  
I. helyezett : Tisza Véda  

Apátfalva, Rákóczi u-i óvoda 
II. helyezett: Molnár Napsugár  

Csanádpalota óvoda 
III. helyezett: Gyenge Regina 

Apátfalva Dózsa György u-i óvoda 
 

Középső csoportos kategória 
nyertesei: 
I. helyezett: Tóth Ádám 

Makó Vásárhelyi úti óvoda 
II. helyezett: Balogh Vígh Natália 

Apátfalva Maros u-i óvoda 
III. helyezett: Lovai Attila 

Makó Erdélyi Püspök úti óvoda 
Különdíj: Szabó Hanna 

Földeák óvoda 
 

Nagycsoportos kategória nyer-
tesei: 
I. helyezett: Luczó Dominik 

Apátfalva Dózsa György úti óvoda 
II. helyezett: Jelenovits Dorka  

Királyhegyes óvoda 
III. helyezett: Bökönyi Elizabett 

 Apátfalva Maros u-i óvoda 
Különdíj: Kenyeres Balázs 

 Kiszombor óvoda 
Különdíj: Nacsa Gergő 

Makó Belvárosi óvoda Kassai utcai 
óvodaház. 
 

Miden helyezett és különdíjas gyer-
mek az oklevélen kívül könyvjuta-
lomba részesült. Azok a gyerekek, 
akik nem értek el helyezést okleve-
let, és minden gyermek egy-egy 
könyvjelzőt is kapott ajándékba. 
Könyvjelzők elkészítéséért köszö-
netet mondunk Gyengéné Bakai 
Judit és Vargáné Czagány Kriszta 
óvodapedagógusoknak. Az okleve-
lek elkészítéséért pedig Csenteri 
Andrea óvodapedagógusnak. A Dó-
zsa György utcai óvoda összes dol-
gozóinak a szervezési munkálatok 
lebonyolításáért. 
A zsűrinek ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani az eredményes 
értékelésért, az óvodapedagógusok-
nak pedig a gyerekek felkészítésé-
ért. További eredményes munkát 
kívánunk nekik. Nagy elismerés Ti-
sza Jánosné tanító nénitől a helye-
zett Apátfalvi gyerekek meghívást 
kaptak az iskola Költészet Napi 
versmondó versenyére. 
A Kistérségi versmondó verseny 
hagyományként jövőre is folytató-
dik, más település óvodájában. 
 

Faragó Erzsébet  
(óvodavezető) 

Ebben az évben is meghir-
detésre kerül a  
május 1-i főzőverseny, 
amelynek helye a volt Könyvtár udvara. 
 

A főzőhelyek kialakítását, az asztalok és székek kiszállí-
tása, elhelyezése érdekében kérjük a szervezeteket, 
egyesületeket, baráti társaságokat, hogy 2008. április 
25-én pénteken 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán jelentsék be, hogy hány bográcshe-
lyet igényelnek és az ebéden várhatóan hány fővel 
vesznek részt. 

Program: 
 

7 óra Zenés ébresztő 
7 óra főzési előkészületek 
8 óra tűzgyújtás 
10 óra óvodások, iskolások műsora 
12 óra főzőverseny eredményhirdetés 

Jó ebédhez szól a nóta! 
14 óra játékos, tréfás vetélkedők, versenyek a 
gyermekek részére 
 

Kellemes kikapcsolódást kívánnak a szervezők! 

ORIENTÁLIS TÁNCBEMUTATÓ 
/Nemcsak fiataloknak!/ 

 

Az Opál hastánc csoport bemutató estje 
2008.április 26-án /szombat/  

este fél 8 órai kezdettel! 
Aki szeretne egy röpke időre bepillantani a keleti ze-

ne és tánc világába,annak ott a helye! 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,  

kicsiket és nagyokat egyaránt! 
 

Helyszín: Faluház  /Apátfalva, Templom u.57./ 
Belépőjegy:500Ft 

Gyerekeknek 10 éves korig nem kell fizetni!! 
Az est bevételével a tánccsoport működését segíti! 

MÁJUS 1.— FŐZŐVERSENY 

Ovis versmondó verseny Apátfalván 

MEGHÍVÓ 
 Apátfalvi 

Íjásztársaság 
 

szeretettel vár mindenkit 
2008. április 27.én 

De: 9 órakor 
 

megrendezésre kerülő tradicionális íjásztalálkozóra  
az apátfalvi lőtérre 

 

A helyszínen lehetőség nyílik íjak, karikás ostorok, 
egyéb eszközök, megnézésére, az íjak kipróbálására, 

lovaglásra, lovaskocsizásra. 
 

A szervezők! 
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Az elmúlt időszakban hatalmas válto-
zások tanúi lehettünk társadalmi kö-
rülmények és az oktatás terén. 
Az európai uniós elvárások, a gyere-
kek és a szülők igényei szervezeti , 
tartalmi és infrastrukturális változá-
sokat indítottak el. Ezek új típusú 
pedagógus egyéniségeket, új mód-
szereket és szemléletváltást jelente-
nek, mellyel  minden intézménynek 
lépést kell tartania ,hisz csak így tud 
minőségi  szolgáltatást nyújtani part-
nerei felé. 
Egyik fő feladatunk a leszakadó 
rétegek, halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók segítése, későbbi boldo-
gulásuk, valamint a szegregáció meg-
szüntetése. Tudatosan készülünk a 
halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók iskolai és társadalmi integráció-
jának megvalósítására. Lehetővé 
tesszük  az egyenlő hozzáférést a 
minőségi oktatáshoz , igyekszünk 
csökkenteni a különböző szocio-
kulturális környezetből érkező gyere-
kek meglévő hátrányait ,és biztosítani 
az életük végéig tartó tanulás lehető-
ségét. 
A jó közösség jellegzetessége a ma-
gas kohézió. Ez nem más mint az 
odatartozás érzése, a közös célok és 
csoporton belüli támogatás. Azok a 
gyerekek, akik ilyen csoporthoz tar-
toznak valószínű felnőttként is egy-
más mellett élnek, kell, hogy a jövő-
ben is egymásra odafigyelő, segítő-
kész emberek maradjanak. 
Iskolánkban mindig érvényesült a 
szakmai és módszertani szabadság. 
Az integráció új kihívás, alkotó folya-
mat, új elemek, módszerek kitalálá-
sa, alkalmazása , miközben nem fe-
ledkezhetünk meg a tehetséggondo-
zásról sem. 
E feladatok megvalósítása érdekében 
tartottuk a HEFOP 2.1.5b nyertes 
pályázatunk záró konferenciáját 
2008.III.31-én a Faluházban. 
 

A konferencián részt vettek: 
Dr. Debrey Attila Makó város Közok-
tatási Osztály Vezetője, 
Varga Péter polgármester,  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 
Román Kisebbségi Önkormányzat, 
Családsegítő és Védőnői szolgálat,  
SzMK tagjai, 
Körösladány Ált. Iskolája 
Térségi iskolák vezetői, nevelői és 
óvodapedagógusai, 
A helyi óvoda és iskola vezetői, óvo-
dapedagógusai és pedagógusai 
 

Mátó Lajos igazgató gondolatai 
 

A pedagógiai program és a leporelló 
idézetével kezdem zárógondolatai-
mat. 

„Ha jövőre akarsz termést, vess ga-
bonát, 
Ha tíz év múlva akarsz termést, ül-
tess fát. 
Ha egy életen át akarsz termést, gya-
rapítsd az embereket!” 
Mindannyian, mikor a pedagóguspá-
lyára léptünk, ezt tűztük ki célul. Ne-
héz dolgunk volt eddig is, hiszen kü-
lönböző korban különböző tantervek-
nek kellett megfelelnünk. 
A szülők és a tanítványok elvárásai-
nak is meg kellett felelnünk, régen is, 
most is. De akik több évtizede va-
gyunk a pályán, látjuk, hogy a mai 
gyerekek mások, mint a 10-20 évvel 
ezelőtti diákok. Ők már azt várják el 
tőlünk, hogy újdonságokkal, érdekes-
ségekkel tegyük színesebbé hétköz-
napjaikat. Ezért magunk is változunk, 
változtatunk módszereinken, mi is 
folyamatosan képezzük magunkat. 
Ha a szeptember szót halljuk itt Apát-
falván, nemcsak a tanévkezdésre 
gondolunk, hanem a szeptember óta 
folyó projektre. A nyári hónapok elő-
készületei után az igazi kemény mun-
ka ekkor kezdődött. 
Három, jó hangulatú tanfolyamon 
vettünk részt a szépen felújított, új 
bútorzattal berendezett fejlesztő ter-
münkben. Itt megtanulhattuk, meg-
tapasztalhattuk az integrált oktatás 
alapjait, kooperatív tanulási, tanítási 
módokat. Sok jó gyakorlatot, játékot 
próbáltunk ki. Ezeken az összejövete-
leken az óvodapedagógusok tanárok, 
tanítók jobban megismerték egy-
mást. Mindenki jól érezte magát. 
Ezek után lassan kezdtük érteni, mit 
és hogyan változtassunk tanítási 
módszerünkön, Órákat látogattunk 
Makón, Bátára, Körösladányba men-
tünk tapasztalatcserére. Majd többen 
házi bemutatóinkon vállalkoztunk 
arra, hogy bemutassuk osztályunk-
ban az így folyó munkát. 
 

Közben az óvodával való jó kapcsolatun-
kat tovább mélyítettük. Kidolgoztuk kö-
zösen az Óvoda-iskola közötti átmenet 
megkönnyítésére szolgáló projektet. 
Szívesen gondolunk vissza a rendezvé-
nyekre: a nyitott kapukra, Iskolahívoga-
tókra, a pszichológus előadására, a kö-
zös farsangi dekoráció készítésére, óvo-
dai és iskolai farsangra, bemutató és 
nyílt foglalkozásokra. 
A „kerekasztal” beszélgetésen sok 
mindent hallottunk a roma kultúráról, 
szokásokról. A CKÖ által végzett fel-
mérésről leszűrtük a tanulságot.  
A gyermekek eredményes nevelése 
nélkülözhetetlen együttműködő szü-
lők nélkül. A pályázat keretében meg-
rendezésre került a 3 részes Szülők 
Akadémiája. Az előadásokat dr. Sza-

bó Éva pszichológus, a SZTE docense 
tartotta. A témák változatosak voltak, 
melyek a különböző korosztályú gye-
rekek szüleinek nyújtottak hasznos 
tanácsokat. Az előadásokat nagy ér-
deklődés kísérte. Nemcsak szülők, 
pedagógusok, óvodapedagógusok, 
hanem a környező településekről ér-
kező kollégák is részt vettek rajta. 
Az egyik szülő az Apátfalvi Hírekben 
írta: 
„Mi szülők, jóleső érzéssel vettük tu-
domásul, hogy a mi kis falunkban 
fontosnak tartják ilyen színvonalas 
előadásokon való partneri részvéte-
lünket. Szeretnénk, ha a jövőben is 
lehetőség nyílna ilyen alkalmakra.”  
A lehetőséget a pályázat nyújtotta, 
sajnos anyagi forrás hiányában bárm-
ennyire is szeretnénk, nem tudjuk 
megrendezni. 
Természetesen ennek a programnak 
a mai nappal nincs vége. 
Még a szülőknek is be kell mutatni 
nyílt óráinkon osztályunk munkáját. 
Vannak olyan projektterveink, amik 
még ezután valósulnak meg. 
Az óvoda-iskola közötti átmenet pro-
jektje folytatódik. 
A tanulás tanítása iskolaotthonos-
osztályokban szabadidőben, 5-8. év-
folyamon osztályfőnöki és tanórákon 
valósult és valósul meg. 
A továbbfolytatásban az egyénileg vagy 
mikro csoportokban elkészített projekt-
terveket tudjuk használni. A megszer-
zett tudást, tapasztalatot továbbra is 
alkalmazzuk. Az elért eredmények ké-
sőbb mérhetőek lesznek. 
Ez a pályázat a hátrányos helyzetű 
gyerekek integrált oktatásáról szólt. 
Nemcsak nekik, hanem mindenkinek, 
gyengébbeknek és tehetségeseknek 
egyaránt sok újat nyújtott. Minden 
diáknak fejlesztette a tanulási siker-
hez nélkülözhetetlen képességét: a 
figyelmét, emlékezetét, gondolkodá-
sát, beszédét, olvasását. Mi pedagó-
gusok, pedig törekedtünk a gyerekek 
érzelmeire, élményeire hatni.  
Az elmúlt időszakra visszatekintve 
Napóleon Hill gondolatát szeretném 
megosztani mindenkivel. 
„Ne várj, a legjobb alkalom soha nem 
fog elérkezni. 
Kezdj hozzá ott, ahol éppen most 
vagy, és használj bármilyen eszközt, 
ami csak a kezedbe kerül, 
Hiszen a legjobb szerszámokat útköz-
ben úgyis meg fogod találni.” 
 

A konzorcium tisztelettel megköszöni az 
Önkormányzat segítőkész hozzáállását a 
pályázat lebonyolításához, az óvodapeda-
gógusok, tanítók, tanárok, CKÖ áldozat-
kész munkáját , konzorciumi partnereink 
és a Pátfalváért Egyesület segítségét.  
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Tisztelt ügyfeleim és  
leendő ügyfeleim 

 

Ezúton értesítem Önöket, hogy üzletkö-
tői tevékenységem kibővítettem. 
Ezentúl az Aegon Mo. Ált. Bizt. ZRT 
mellett a következő biztosításhoz áll 
módomban szerződést kötni. 
Aegon Mo. Ált. Bizt. ZRT, ALIANZ Hun-
gária, OTP Garancia, Generáli-
Providencia, KÖBE, Szignál, UNION, 
UNIQA, AXA, K&H, Groupama, EUB. 
 

Szolgáltatásaim:  
• GFB, lakásbiztosítások és társasház, 

vállalkozási vagyon bizt. 
• Szakmai és ált. felelősség bizt. 
• Szállítmány és ált. felelősség bizt. 
• Baleset– egészség bizt. 
• Kollektív és egyéni élet bizt. 
• Életbiztosítások, megtakarítások (FT, 

és deviza alapú) 
• Hitelügyintézés 
• Utasbiztosítások 
• Csoportos tanuló biztosítások 
• Lakástakarék pénztár 
• Magán nyugdíj pénztár 
• Önkéntes nyugdíj pénztár és egész-

ségbiztosítási pénztár. 
 

Segítek megkeresni a személyre szabott 
legmegfelelőbb biztosítási védelmet. 
Kárrendezésnél szakmai segítséget 
nyújtok. 
 

Elérhetőségem: 
Tel: 06-20/938-79-07,  06-62/ 261-216 
E-mail: ferenczi@vnet.hu 
Cím: 6931. Apátfalva, Maros u. 69.   

Ferenczi Ferencné 

2008. március 29-én került sor 
az immár hagyománnyá vált Ci-
terások találkozójára. 
Közel 30 éve rendezi meg települé-
sünk e találkozót, melyen ismerő-
sökként találkoznak a közeli és tá-
volabbi települések citerazenekarai 
és népdalkörei.  
Újra ellátogatott hozzánk a Baksi 
Népdalkör és Citerazenekar 
(együttesvezető Deák Ferencné), 
Csanádpalotai Népdalkör és Citera-
zenekar (együttesvezető: Horváth 
Csabáné), Földeáki Népdalkör és 
Citerazenekar (együttes-vezető: 
Vass István), Hegyesi Népdalkör 
(együttesvezető: Horváth Lajosné), 
Kisteleki Citerazenekar és Pávakör 
(együttesvezető Rácz Imre), Mátó 
Mátyás tárogatóművész, Mezőtúri 
Szivárvány Együttes és Mezőtúri 
Iringó Citerazenekar (együttesvezető: 
Csider István), Szentesi Pengető 
Citerazenekar (együttesvezető 
Mélykútiné Németh Kornélia), Zá-
kányszéki Parasztkórus (együttes-
vezető: Monoki Lajos), Apátfalvi 
Kerekes Márton Népdalkör és Cite-
razenekar (együttesvezető Fazekas 
István), Kardos István Néptánccso-
port (együttesvezető: Szigeti Vivien).  
A csoportok mindegyike nagy siker-
rel lépett fel. Különösen tetszett a 
közönségnek a mezőtúri Iringó Cite-
razenekar műsora, akik nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek, hiszen az 
ország számos részén léptek már 
fel. Szólóban mutatta meg tehetsé-
gét egy pici lány, aki a csanádpalotai 

népdalkörrel érkezett, szerb népdalt 
adott elő, valamint a Szentesi Pen-
gető Citerazenekar vezetője, 
Mélykútiné Németh Kornélia, aki 
citera és énekszólójával bűvölte el a 
közönséget. Mátó Mátyás tárogató-
művész műsorával különleges szín-
foltja volt a rendezvénynek. A nép-
zene mellett a néptánc is képvisel-
tette magát az est folyamán, az 
apátfalvi Kardos István Néptánccso-
port gyermektáncosai nyitották meg 
a 2008. évi Citerások találkozóját 
Apátfalván.  
A műsor végeztével az est nem fe-
jeződött be, vacsora és hajnalig tar-
tó mulatság következett. A kiváló 
hangulatról fiatal zenekar gondos-
kodott, és hajnalig húzta a talpalá-
valót, ami táncba hívott fiatalt és 
idősebbet egyaránt.   
 
Köszönjük a rendezvény támogatóinak a 
segítségét:  
 

Apátfalvi Búzakalász Kft., Apátfalvi Ta-
karékszövetkezet, Bíró Antal, Simon 
Mihályné, Ifj. Czagány József, Pintér 
Vendéglő, Vancsó István, Deszpot Ist-
ván, Szabóki Lajosné, Siket Sándor Ma-
kó, Szabó Antal Makó, Kiss Mihály Makó, 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Pol-
gármesteri Hivatal 
 

A rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban nagy segítséget nyújtottak azok 
az önkéntesek, akik munkájukkal 
támogatták a rendezvényt. Segítsé-
güket ezúton is szeretnénk megkö-
szönni! 

Anyakönyvi hírek 
2008. február 

 

SZÜLETÉS: nem történt 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem történt 
 

HALÁLESET: 
 

Károly Ilona  
Apátfalva, Hajnal u. 16. élt: 89 évet 
Jani András  
Apátfalva, Hóvirág u 21. élt 67 évet 
Ludányi Istvánné Varga Erzsébet  
Apátfalva, Rákóczi u.113.élt:84 évet 
Antalné Répás Dorottya 
Apátfalva, Maros u. 72. élt. 49 évet 
Furák Ferenc 
Apátfalva, Széchenyi u. 195. élt: 56 évet  

Citerások találkozója Apátfalván 

Anyakönyvi hírek 
2008. március 

 

SZÜLETÉS: 
 

03.15.: Márki Barnabás 
Apátfalva, Maros u. 10., Koszta Éva—Márki István 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
 

03. 08. Czégény Anikó,  Apátfalva, Templom u. 137. 
Jani Attila, Apátfalva,  Maros u. 84. 
 

HALÁLESET: 
 

Gyulai- Molnár Andrásné Fejes Erzsébet, Apátfalva, Petőfi u. 16. élt:75  évet 
Olasz Istvánné Szegi Julianna, Apátfalva, Délibáb  u 11. élt 84 évet 
Farkas Mátyás, Apátfalva, Tanya 250 élt:72 évet 
Póta Zoltán, Apátfalva, Széchenyi  u. 30. élt. 71 évet 
Sóki Mártonné Nagy Katalin, Apátfalva, Kossuth  u. 39. élt: 78 évet  
Kerekes Istvánné Mátó Luca, Apátfalva, Rózsa u. 6. élt: 84 évet 
Mátó József, Apátfalva, Béke u. 10. élt 82 évet 
Kerekes Józsefné Varga Rozália, Apátfalva, Hajnal u. 8. élt 81 évet 
Bakai József, Apátfalva, Jókai u. 4/a. élt 66 évet 

A Faluház felhívása! 
Régi fényképeket keresünk a faluról és 
lakóiról. A képeket kölcsönkérjük, hogy a 
képek digitalizálásával Apátfalva múltjáról 
állandó tárlatot hozhassunk létre.  
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Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyha-
bútorok 

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
műbő rök,  ponyvák,  ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

Érd: Joó kárpitos, Makó, Szép u. 44. 
Tel: 06-62/211-682 

 
 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK 
• szögek, csavarok 
• fenyő fűrészárú 
• lambériák 
• Szegődeszkák 
• Cement 
• oltott mész 
• gipszkartonok 
• tégla 
• csempék, padlóburkolók 
• ragasztók 
• festékárú 
• esőcsatornák 
• Marosi homok 
Házhozszállítással is! 

 

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

Vasárnap: zárva 
 

H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 
Tel: 06-62/260-210, 06-20/473-32-36 

BÍRÓ-KER 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
minden gyászoló rokonnak, barátnak, 
szomszédnak, aki szeretett halottunk 
 

Póta Zoltán 
 

temetésén megjelent és fájdalmun-
kat enyhíteni igyekezett. 
Köszönettel:  

Gyászoló felesége, 
lánya és annak családja 

Drága Nagyapám! 
 

Ezzel a verssel búcsúzok tőled, vigyázz 
magadra! Köszönöm az a sok jó szót 
tettet és bátorítást, amit tőled kaptam.  
Ég veled! 
 

Még az előbb szemembe néztél, 
Erőtlen kezeddel megérintettél. 
Arcodra mosolyt erőltettél, 
S halkan súgtad fülembe, 
Ne félj! 
 

Mily gyorsan elszállt ez a pillanat! 
Fénytelen szemeid lehunytad  
Kezed kezemből kicsúszott 
Arcod megnyugodott, így búcsúzott 
Nem félek! 
 

Lelked remélem békére talál, 
S Te már a mennyekből vigyázol Ránk! 
Soha nem felejtjük, szívünkben szere-
tünk, 
S örökkön– örökké emlékezünk Rád! 
 

Gyászoló kisunokád 

Hóvirág u. 25. sz alatti ház eladó 
Tel: 06-20/365-98-69 

*** 

Keresem! 7 éves, világos szőrű né-
metjuhász szuka kutyámat. A meg-
találó jutalomban részesül. 
Tel: 06-20/947-44-51 

*** 
Rákóczi u, 36/b alatt 1316m2  építési 
telek eladó. Érd: 06-20/315-91-58 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 

Farkas Mátyás 
 
 

temetésén megjelentek, utolsó útjá-
ra elkísérték, részvétükkel  fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek 
 

Gyászoló felesége és családja 

FIGYELEM 
 

Fodrász tevékenységemet 
Makón a Csanád vezér té-

ren folytatom tovább. 
 

Szeretettel várom, régi és új  
Vendégeimet! 

 

Vancsó Tímea 
Tel: 06-30/690-81-73 

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúz-
ni, nem volt időm arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek fel az égre.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 

Bakai József 
 

temetésén megjelentek. Részvétük-
kel, virágaikkal, koszorúikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.  
 

A gyászoló család 

„Feledni az életben lehetetlen csoda, 
mert akit szeretünk, nem feledjük soha.” 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 

Mátó József 
 

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyzetek fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.  

 

A gyászoló család 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás 

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temeté-
sek lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálo-
zás esetén is 

• Kegyeleti tárgyak értékesí-
tése 

• Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése 

• Ügyelet a nap 24 órájában 
 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

Tel: 06-62/ 260-210 vagy 06-
20/431-96-29 

Kotárkás morzsolt kukorica eladó! 
Érd: Templom u. 102. 
Tel: 06-62/261-409 

*** 
Kleopátra vetőburgonya, valamint I. 
o. zitai feketemag, garantáltan 2007-
es termésű eladó! 
Érd: 06-20/364-47-75, 06/62/261-342 

Főzzünk játszóteret! 

Főzzünk együtt játszóteret a 
gyermekeinknek településünkre! 
Gyűjtsenek össze minél több Delikát 
8 termék vonalkódot, hogy együtt 
nagyobb eséllyel vegyünk részt a 
sorsoláson.  
A gyűjtődobozokat megtalálhatják az 
óvodákban és a Faluházban is.  
Minden hónapban a 10-éig beérkezett 
vonalkódokat postázzuk, egészen az 
utolsó, augusztusi sorsolásig.  
Az utolsó sorsolás ideje: 2008. 08. 15.  
 

eMagyarország Pont 
Internet használat, nyomtatás, 
fénymásolás, faxolás, 

SPIRÁLOZÁS, LAMINÁLÁS 
Továbbra is megtekinthetők az aktu-
ális állásajánlatok, valamint az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat információs 
kiadványai.  

Nyitva: hétfő-péntek: 9,30-18  óra 
szombat: 8-12 óra. 

Rossz akkumulátorát ingyen elvi-
szem! 06/70/2248959 



Itt állok árván egyedül 
S emlékezem, de nem félek, 
A sírod rideg kövét nézem 
s hoztam Neked friss virágot. 
 

Elhagytál mert menned kellett 
s választani mást nem tudtál, 
De nem haltál meg sohasem, 
Mert szívemben ott maradtál. 
 

Tudod- sokszor beszélgetünk 
és elmondok mindent Neked, 
Válaszolok helyetted is, 
Mert sajnos Te nem teheted. 
 

Mikor kérdezek valamit 
és feleletet ne kapok, 
Rádöbbenek a valóra, 
Itt hagytál s egyedül vagyok. 
 

Feltör bennem sokszor a múlt 
az emlékek sokasága, 
Felelevenedik olykor 
Gyermekkorom boldogsága. 
 

Tőled kaptam mindent egykor, 
életet és szeretetet. 
Meghálálni sosem tudtam, 
Most érzem hiányát ennek. 
 
 

Dolgoztál értem szüntelen 
s görnyedt hátad biztos, hogy fájt, 
Nem törődtél semmivel sem, 
a célod- nem ismert határt. 
 

Embert neveltél belőlem 
S körülvettek unokáid, 
Van már dédunokád is, 
ezt elmondom Neked most. 
 

Itt állok árván egyedül, 
ki tudja már, hogy hányadszor, 
S eljövök mikor tehetem, 
szeretetet hozok sokszor. 
 

Úgy szeretlek édesanyám, 
Ezt nem mondtam Neked soha, 
Pedig én mindig éreztem 
s te tudtad – mi szívem szava. 
 

Egy nap biztos találkozunk, 
ha az égbe vándorolok, 
Nem hagylak el soha akkor 
s örökre Nálad maradok. 
 

Most mennem kell, és majd jövök! 
s beszélgetünk ismét sokat, 
Elmondom a sírod mellett 
Örömömet, bánatomat. 
 

                       Bozsogi Attila 

Emlékezés anyámra 
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