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Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! 
Főbb híreink! Önkormányzati hírek: 2. 3. old.  

• Makó Térségi Víziközmű Kft. leolvasási, számlázási rendszerének változása: 3. old. 
• Búcsúzunk Antalné Répád Dorottyától: 4. old. 
• Óvodai beíratás: 5. old. / iskolai beíratás: 6. old. / Óvoda, iskola, Faluház információi 5.-6.-7. old. 
• Tegyük szebbé környezetünket 6. old. 

Elhunyt Antalné Répás Dorottya tanárnő 
 

49 éves korában súlyos betegség okozta halálát. 1985 szeptemberében 
kezdte Apátfalván pedagógus munkáját . Diákok százait oktatta a termé-
szettudományok alapjaira. Két gyermeke, férje, rokonai , kollégái, tanítvá-
nyai gyászolják. Megemlékezésül álljon itt az iskola igazgatójának gyász-
beszéde, ami a temetésen hangzott el:…. 

(A megemlékező beszéd a 4. oldalon) 

MÁRCIUS 15. 
 

Tisztelt Apátfalviak!! 
 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete meghívja a 

község lakosságát 
2008. március 15-én 9 órára 

a községháza előtti térre az 
1848/49-es forradalom és sza-

badságharc kitörésének 
160. évfordulója 

alkalmából rendezendő 
ünnepi megemlékezésre. 

 

Program: 
8 óra 40-től térzene 
Közreműködik: Borbély András Band 

9 óra: Ünnepi műsor 
Közreműködnek a Dózsa György 
ÁMK tanulói, énekkara 
 

Ünnepi beszéd: Varga Péter polgármester 
 

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal 
falán elhelyezett emléktáblánál 

Nőnapi üdvözlet 
 

„Az élet zenéjét a nők adják, 
akik őszintén, minden feltétel nélkül 
fogadják magukba a dolgokat, 
hogy érzéseiken át 
szebbé alakítsák át azokat.” 

(Wagner) 
 

N őnap  
alkalmából 

Apátfalva Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
testületének 
férfi tagjai és a 
magam nevében 
szeretettel köszön-
töm a hölgyeket! 
 

Varga Péter 
polgármester 

FALUGYŰLÉS 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2008. március 20.-án (csütörtökön) este 18 órai kezdettel  

közmeghallgatással egybekötött Falugyűlést tart a Faluházban. 
 

Varga Péter polgármester tájékoztatja a falu lakosságát az önkormányzat 
2007. évben végzett munkájáról, eredményeiről, továbbá a 2008. évi ön-
kormányzati feladatokról és pályázatokról. 
A képviselő-testület a falugyűlésre tisztelettel meghívja a falu lakosságát. 

Az ügydöntő országos népszavazásról 
 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-ére három kérdésben orszá-
gos népszavazást tűzött ki. 
Apátfalva Község közigazgatási területén 2598 választópolgár került felvé-
telre a választói névjegyzékbe.  
A választás napján 1275 választópolgár adta le a szavazatát, a szavazáson 
való részvétel 49 százalékos volt.  

Településünkön a kérdésekre adott válaszok megoszlása: 
 

Az ügydöntő országos népszavazás kérdései: 
• Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen 

kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től ne kelljen 
kórházi napidíjat fizetni. 
Érvényes szavazatok száma:1258 
Igen szavazat: 1165—Nem szavazat: 93 

• Egyetért– e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és 
a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésekben megtartott népszavazást 
követő év január 1-től ne kelljen vizitdíjat fizetni. 
Érvényes szavazatok száma:1260 
Igen szavazat: 1141—Nem szavazat: 119 

• Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató hallgatóknak ne keljen képzési hozzájárulást fizetniük? 
Érvényes szavazatok száma:1264 
Igen szavazat: 1150—Nem szavazat: 114 
A Helyi Választási Iroda megköszöni a szavazatszámláló bizottságok el-

nökeinek, tagjainak, a jegyzőkönyv vezetőknek a és a Helyi Választási Iro-
da munkatársainak a a pontos munkát. 
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A képviselő-testület 2008. február 
26-án tartotta soros ülését. 
 

Az első napirendi pont keretében 
került megtárgyalásra és elfogadás-
ra Apátfalva község közlekedés, 
közrend és közbiztonság helyze-
te, a rendőrség, a határőrség, a 
polgárőrség és a mezei őrszolgá-
lat tevékenységéről szóló tájékoz-
tató.  

Az elmúlt évben az Apátfalvi 
Rendőrőrs megőrizte stabilitását, 
továbbra sincs létszámprobléma. Az 
apátfalvi rendőrőrs állománya 24 
órában biztosítja az állandó rendőri 
jelenlétet az illetékességi területén. 
Az állomány jól felkészült, zömében 
tapasztalt rendőrökből áll. 

A technikai felszereltség színvo-
nala alkalmas a feladatok maradék-
talan végrehajtásához. Apátfalva 
község közbiztonsági helyzete az 
elmúlt évek statisztikáit figyelembe 
véve stabilnak mondható. Románia 
és Bulgária 2007. január 01-én tör-
tént Európai Unióhoz való csatlako-
zásával a megnövekedett feladatok 
ellenére igyekszik az őrs a lakosság  
biztonságérzetének fenntartását ki-
emelt feladatként kezelni. A stabil 
közbiztonsági helyzet fenntartása, a 
bűncselekmények megelőzése érde-
kében tett erőfeszítések mellett a 43
-as főút megnövekedett forgalma 
még több feladatott rótt az őrs állo-
mányára. 

Megállapítható, hogy az apátfalvi 
rendőrőrs lakossági és szakmai elvá-
rásoknak megfelelő szinten teljesíti 
feladatait, és végzi munkáját. 
 

A Nagylak Határrendészeti Kiren-
deltség 2007. évi feladatait fokozott 
elvárások mellett, eredményesen, a 
hatékonyság megtartásával látta el. 
A kirendeltség 2007. január 01. és 
2007. december 31. közötti regiszt-
rált személy; - és járműforgalma 
2006. statisztikai adataival összeha-
sonlítva döntően növekedő tendenci-
át mutat. Az idegenforgalmi szezon-
ban (június 15. szeptember 15.) 
átléptetett személyforgalom 1 

427828 főt tett ki, a gépjárműforga-
lom 487 683 db volt. A legnagyobb 
tehergépjármű forgalom 2007. már-
cius 14-én volt 3 349 db tehergép-
jármű lépte át országunk  államha-
tárát. 

A közúti határátkelőhelyen ke-
resztül 159 ország állampolgára lép-
te át a Magyar Köztársaság államha-
tárát. 159 állampolgársági kategória 
közül döntően 11 ország képezi az 
összes személyforgalom 98,9 %-át. 
A 4.018.169 átlépett személyből 3 
941 671 fő alkotja ezt a kategóriát.  

Románia 2 724 939 fő, 
Bulgária 516 793 fő, 
Magyarország 240 411 fő, 
Németország 163 638 fő, 
Olaszország 76 661 fő 
Franciaország 14 288 fő. 
A kirendeltség illetékességi terü-

letén 914 esetben 1336 fő követett 
el jogellenes cselekményt. 

Határőrizet – operatív – bűnügyi 
helyzete a várnak megfelelően ala-
kult. A határellenőrzés biztonsága a 
korábbi éveknek megfelelő. A nö-
vekvő határforgalom kezelése ered-
ményes, az ellenőrzés technológiá-
ban megvalósított módosítások tel-
jesítése sikeres volt. 

 

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület 
Apátfalva község közbiztonságának, 
közrendjének jobbá tétele érdeké-
ben működő civil szervezet. Bűn-
megelőzési szempontból sokoldalú 
feladatot hajtanak végre a polgárőr-
ség tagjai. Kiváló együttműködésük 
van az apátfalvi rendőrőrs munka-
társaival, a Nagylaki Határrendészeti 
Kirendeltség beosztottaival, vala-
mint a mezei őrszolgálattal. 

 

A község lakosságának jelentős 
része mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozik, ezért az önkormányzat  
-  mint nem kötelező feladat – vál-
lalta a mezei őrszolgálattal kapcso-
latos költségeket, amelyhez hozzá-
járulnak a földtulajdonosok is a me-
zőőri járulék befizetésével. 

Napi kapcsolatban állnak a mező-
őrök a rendőrőrssel, a vadásztársa-

ságokkal, polgárőrséggel és a határ-
rendészeti kirendeltséggel. 
 

Tájékoztató hangzott el az önkor-
mányzat belvízelvezető csatorna-
rendszerének felülvizsgálatáról, 
a szükséges feladatok ütemezéséről. 
2007-ben a Rózsa utcában és a Cso-
konai utcai telkek mögött  kiépítésre 
került 597 méter földmedrű csator-
na. A Kossuth utcában, a Templom 
utcában a Postáig, továbbá a Ke-
reszt utca egy szakaszán a csator-
nák és az átereszek kitakarítása 
megtörtént. Összesen 37 támfalat 
kellett építeni a beomlás veszélye 
miatt. 

Közmunkaprogram keretében 
olyan munkacsoport került megszer-
vezésre, mely a gépi munka mellett 
kézi erővel is végezte a csatorna-
rendszer karbantartását.  A kézi erő-
vel végzett munka nem minden 
esetben volt kifogástalan. Az Alsó – 
Tisza - vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőség szakmai javaslata alapján 
a Tisza – Marosszögi Vízgazdálkodá-
si Társulástól megrendelésre kerül-
tek a csapadékelvezetési rendszer 
engedélyezési tervei. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta az 
Apátfalva SC Labdarúgó Sport-
egyesület 2007 évi munkájáról, 
eredményeiről szóló tájékoztatót. Az 
ASK Apátfalvai Labdarúgó SE jog-
utódjaként 2007. március 06-án 
alakult meg az Apátfalva SC Labda-
rúgó Sportegyesület. Az egyesület új 
elnökséggel, felügyelő- és fegyelmi 
bizottsággal kezdte meg a munká-
ját. Az önkormányzat a 2007. tava-
szi fordulójához  700 e Ft, az őszi 
fordulóhoz pedig 1.068.400,-Ft-ot 
biztosított, amelyből nem került fel-
használásra  305.400,-Ft. 

Az egyesület felnőtt, ifjúsági és 
serdülő csapattal rendelkezik. Az 
elmúlt év során 57 igazolt játékost 
buzdíthattak a szurkolók.  

…. 
 

(Folytatás a 3. oldalon!) 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

ÉRTESÍTÉS! Apátfalva Község Polgármesteri Hi-
vatala értesíti a lakosságot, hogy a 2008. első félévi 
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű 
súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes be-
fizetési határideje: 2008. március 17. 
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül 
felszámításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptá-
ri nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegyban-
ki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

APÁTFALVI HÍREK 
 

Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja 
 

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 

Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69., 

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 
Számítógépes szerkesztés: Csenteri Andrea 

 

Készült: 1600 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomás: Makó Nyomda 
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(Folytatás a 2. oldalról!) 
 

A képviselő-testület módosította a 
szociális rászorultságtól függő 
pénzbeni és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló többször 
módosított 3/2007. (II.28.) Ör-tét, 
amely alapján  február 27-től a kép-
viselő-testület méltányossági ápolási 
díjat nem állapíthat meg. Az alanyi 
jogú ápolási díj megállapítása jegy-
zői hatáskör. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 
többször módosított 16/2007. 
(VI.27.)Ör is módosításra került. 

Azon étkeztetésben részesülők 
részére, akik 2007. december 31-én 
ellátásban részesültek azok részére 
az ebéd ára 260,-Ft/adag, házhoz-
szállítás díja 60,-Ft/alkalom/
háztartás. 

2008. évben új ellátott, az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át meg nem ha-
ladó  jövedelem esetén az ebéd térí-
tési díja 220,-Ft/adag,  házhozszállí-
tás díja 30,-Ft/alkalom./háztartás. 

2008 évben új ellátott, az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 % és 300 % közötti 
jövedelem esetén a térítési díj 260,-
Ft/adag, házhozszállítás díja 60,-Ft/
alkalom/háztartás.   

2008. évben új ellátott, az öreg-
ségi nyugdíj  mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át meghaladó 
jövedelem esetén 327,-Ft egy adag 
ebéd térítési díja,  házhozszállítás 
díja 60,-Ft/alkalom/háztartás. 

A térítési díj összege az ÁFÁ-t 
tartalmazza.  
A házi segítségnyújtás óradíja egy-
ségesen 350,-Ft/óra, nappali ellátás 
napi étkezési térítés 260,-Ft/adag, 
az intézményi ellátás – benntartóz-
kodás díja 20,-Ft/nap/fő étkezés 
nélkül. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta és 
módosította a gyermekintézmények 
étkezési térítési díjáról szóló több-
ször módosított 28/2003. (08.27.)Ör
-ét. 

A Szent Gellért Borház és Étte-
rem 2008. március 01-től 5,5 %-al 
emeli az étkeztetési szolgáltatási 
díját. 
Március 01-től a tízórai 73,-Ft, ebéd 
258,-Ft, uzsonna 67,-Ft, amelyik 
tanuló mind a három ellátást igény-
be veszi, úgy az 1 napi étkezési 
költsége 398,-Ft. 
 

A térítési díjról szóló rendelet felül-
vizsgálatának előkészítése során 
áttekintésre kerültek a személyi térí-
tési díjak. A felülvizsgálat eredmé-
nyeként megállapításra került, hogy   
magasabb térítési díj került megálla-
pításra, mint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 
bekezdése szerint megállapítható 
lett volna, így az érintett szülők egy-
összegű visszatérítésben részesül-
nek. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta a 
települési képviselők, bizottsági 
elnökök és tagok tiszteletdíjáról 
és költségtérítéséről szóló többször 
módosított 17/11998. (11.24.)Ör 

rendeletét. 2008. március 1-től a 
képviselők képviselői alapdíja 33-
.800,-Ft/hó. 
A képviselő-testület bizottsági elnö-
keinek tiszteletdíja 16.640,-Ft, a 
bizottsági tagjainak tiszteletdíja 13-
.650,- Ft/hó. 
Az Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság elnökének a havi tiszteletdíja 
22.490,- Ft/hó, tagjainak tiszteletdí-
ja 15.210,- Ft/hó. 
Amennyiben a bizottság elnöke más 
bizottságnak is tagja úgy az alapdíja 
30.420,- Ft. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta a 
belvízelvezető csatornák terve-
zési költségét. Benyújtásra kerül a 
7 db buszmegálló teljes körű re-
konstrukciójának pályázata. Elbí-
rálásra került közbeszerzési eljárás 
keretében az Apátfalva és Makó kö-
zötti kerékpárút tervezésére kiírt 
pályázat. 
 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke Károlyi Sán-
dor, indítványt tett a Magyar 
Gárdával kapcsolatban. A képviselő-
testület tagjai megtárgyalták és el-
mondták véleményüket az ezzel kap-
csolatos apátfalvi tapasztalataikról. 
 

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 

VÁLTOZÁS! 
 

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. a szolgáltatási területén  
2008. januárjától megváltoztatta leolvasási, számlázási rendszerét. 
 

A számlázás lényege: 
Az eddigi – évi 6 alkalommal történő – leolvasás helyett évente 3 alka-
lommal fogjuk a vízimérőket leolvasni, a számlák az eddig megszokott 
rendszerességgel 2 havonta készülnek, megszűnik a helyszíni díjbe-
szedés, csekkes számla készül. 
 

Továbbra is van lehetőség a vízmérőállások diktálására, a tényle-
ges fogyasztás alapján történő számlázásra! 
 

Elérhetőségek: 
ügyfélszolgálat 6900 Makó, Tinódi u. 8/A / www.makoviz.hu 
Vezetékes telefon: 06-62//2211-177/128,129 mellék 
 

Vízmérő állás bejelentés: 
Email: ugyfelszolg@makoviz.hu 
Sms: 06-20/318-80-43 
Telefon: 06-40/820-008 üzenetrögzítős (kékszám) 

GAZDÁK FIGYELMÉBE! 
 

Terület alapú támogatási kére-
lem sikeres kitöltéséhez a falu-
gazdászhoz vigye magával a kö-
vetkezőket. 
• Amennyiben rendelkezésére áll a 

2007. évi támogatási kérelem. 
• Amennyiben rendelkezésére áll a 

földhasználati lap-szemle. 
• a 2008. évre vonatkozóan, a ter-

mesztett növények helyrajzi szám 
szerinti elosztása. 

• A jelszavát és belépési kódját tar-
talmazó tájékoztató. 

• Meghatalmazás (3db.) 
Szabó Nacsa Andrea fogadónapja-
in várja a gazdákat a Faluházban! 

Hétfő és szerda: 
08,00-16, 00 óra 

mailto:ugyfelszolg@makoviz.hu�
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A húsvét ünnepi előkészüle-
tei, a hagyomány szerint már 
hamvazószerdával megkez-
dődnek innentől kezdve 40 napig lemondunk az ételről - 
úgy, ahogy Jézus lemondott értünk életéről. Ez a fajta 
lemondás tulajdonképpen közösségvállalás, amely a vallá-
sos embereknek alkalmat ad a hitben való elmélyülésre és 
kiengesztelődésre. Ezáltal méltóképpen felkészülhetnek 
Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. 
A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagyhét, virágvasár-
nappal kezdődik. A nagyhét napjai Jézus jeruzsálemi ese-
ményeihez kapcsolódnak, illetve a népszokások ezeket 
elevenítik fel.  
Virágvasárnap a bevonulás napja. Ekkor az emberek 
pálmaágakkal, vagy barkákkal mennek a templomba. 
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora és a tanítványok lábá-
nak megmosásának napja, mely ma a vendégszeretet jel-
képe. Nagypéntek, Jézus keresztre feszítésének napja, a 
gyászünnep.  
Nagyszombat azonban már a feltámadás jegyében zajlik. 
Elindulnak a körmenetek, a templomokban gyertyát gyúj-
tanak és lezárul a böjt is.  
Nagyszombathoz tartoznak a jellegzetes ételek is, a to-
jás, a bárány és a kalács. Húsvét vasárnap maga a feltá-
madás napja. Ekkor sokan megnézik a Napfelkeltét, majd 
a hagyomány szerint bárányt fogyasztanak. A bárányevés 
az "áldozati bárányságot", azaz Jézus halálát szimbolizál-
ja, ezért is nevezik őt a mai napig Isten bárányának. 
A húsvét az egyik legvidámabb ünnepünk. Ekkor minden 
lakásban sonka, kalács, tojás és torma kerül az asztalra. 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánva, nézzük, hogyan 
készíthetjük el saját kalácsunkat! 

Húsvéti foszlós kalács: 
Hozzávalók:   
3,5 dl tej  
1 kávéskanál cukor 
3 dkg élesztő  
50 dkg simaliszt  
10 dkg vaj vagy margarin 
5 dkg cukor és egy csipet só 
3 tojás sárgája  
5 dkg mazsola (készíthetjük mazsola nélkül is) 
 

1 dl langyos tejbe beletesszük a kávéskanálnyi cukrot és 
az élesztőt, majd meleg helyen megfuttatjuk. Ha kész, a 
liszt közepére öntjük, galuska keménységűre gyúrjuk. 
Ezután addig pihentetjük, amíg kétszeresére nem da-
gad. Ha megdagadt, akkor a három tojás sárgáját kike-
verjük az 5 dkg cukorral, majd hozzáadjuk a 2,5 dl lan-
gyos tejet,  8 dkg megolvasztott vajat és a csipetnyi sót. 
Ezt összedolgozzuk, és hólyagosra keverjük tésztát. 
A tészta tetejét szórjuk meg liszttel, majd újból hagyjuk 
kelni. Ha ismét a kétszeresére nőtt, borítsuk ki a desz-
kára és dolgozzuk bele a mazsolát (amelyet előzőleg 
langyos vízben áztattunk). Először formáljunk belőle 
három cipót, majd hosszúkás hengereket, ez után jöhet 
a fonás. Tetejét kenjük meg tojássárgájával, kivajazott 
tepsiben, majd előmelegített sütőben, 200 fokon, 40 
perc alatt pirosra sütjük. 

Jó étvágyat hozzá! 
(Összeállították a Faluház munkatársai!) 

HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK 

„Kedves gyászoló család, barátok, 
kollégák, tanítványok! 
 

Alig van szó, amit ilyenkor elmondhatunk. Múlt csütör-
tökön döbbent csönd nehezedett az iskolára és ólom-
súllyal telepedett mindannyiunk lelkére. Dóra meghalt. 
Riadt arcú diákok, elkomorult tekintetű kollégák mond-
tuk egymásnak egyre: Nem tudjuk elhinni. Nem tudjuk 
felfogni, hogy nem jön többé közénk. 
A tanár az az ember, aki életét az iskolában tölti sok-
szor az utolsó pillanatig. 23 év szinte minden tanítási 
napján köztünk volt, kollégái, tanítványai között. Kö-
zöttünk lesz ezután is, hiszen az iskola minden zuga 
róla is szól. A portásfülke, ahol reggelenként leült kicsit 
beszélgetni a takarító nénikkel, a fizika terem előtti 
lépcsőkorlát, ahol karjára támaszkodva várta a sorako-
zó diákokat, ahol aztán szigorú következetességgel 
oktatta tantárgyait, a fizikát és a kémiát.  
A tanári szoba és a gazdasági iroda falai is visszhan-
gozzák még a jóízű baráti beszélgetéseket szakmáról, 
gyerekekről, családról, vagy éppen az ő keze nyomán 
elkészült gobelinekről. Recept csereberélések papírzi-
zegése, vagy egy-egy elejtett tréfás megjegyzés után 
felcsattanó őszinte harsány nevetése mindig velünk 
marad. Előfordult, hogy óra után belépve a tanáriba 
letette a naplót, az asztalához ült, hátradőlt és ennyit 
mondott: „Hú gyerökök, ezzel az osztállyal kezdeni 
kéne valamit.” Aztán sóhajtott egyet megrázta a fejét 

és másnap újra és újra kezdett valamit. 
Soha nem adta fel. Optimizmusa, nyíltszívű, szókimon-
dó természete őszinte, erős lélekről tanúskodott. Teste 
azonban nem tudott győzelmet aratni betegsége fölött, 
bár megrendült egészséggel is dolgozott. Azt mondta: 
„Tudod én nem akarom abbahagyni, bemegyek helyet-
tesíteni is, csak ha lehet mindig emeleti termekbe osz-
szatok be, mert ha egyszer lemegyek a földszintre az-
nap én már föl nem jövök még egyszer.” Persze azért 
följött…  
Délutáni korrepetálásaira a tanterem ajtajára kiragasz-
tott filctollas felirat hívta a diákokat: KORR KEDD 14-
.15-től. A terem nyitott ajtaján át láttuk, hogy a tanári 
asztal fölé hajolva a körülötte álló diákoknak magyaráz, 
kezében tollával mutogat egy-egy nyitott füzet lapjain 
sorakozó képletekre, számításokra. Ráérő idejében a ta-
náriban dolgozatot javít és bosszankodik a hibák miatt, 
vagy éppen örül, nagyon örül; visszafogott mosollyal mu-
tatja, tanítványai versenyeredményeit. Büszke, és mi is 
büszkék vagyunk. És tanítványai is büszkék lehetnek, 
mert a tőle kapott tudással az arra érdemesek helyt tud-
tak állni magasabb iskolákban is. 
 

Nekünk élőknek most már nélküle kell helytállnunk 
úgy, hogy nem felejtjük őt úgy, hogy fel-felidézzük 
szavait. Ő elment, de mindannyiunknak adott valamit 
önmagából, amit megőrzünk örökre. 

Isten áldjon! Szervusz Dóra” 

Elhunyt Antalné Répás Dorottya tanárnő 
Ifj. Mátó Lajos ÁMK igazgató búcsúbeszéde, mely elhangzott Szegeden temetésén, 2008. 
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ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 
2008. március 31- től április 4-ig, 
minden nap 800-1600 óráig lehet 
beíratni a gyermekeket az óvodák 
kiscsoportjaiba, a 2008/2009 neve-
lési évre. 
Beíratás helye: Maros utcai óvoda 
 

A nyár folyamán minden óvoda és a 
leendő csoportot vezető óvó nénik, 
szeretettel várják a leendő óvodás 
gyerekeket, és természetesen a 
szülőket, ismerkedés, látogatás cél-
jából, melynek eredménye lehet a 
zökkenőmentes óvodai beszoktatás. 
Kérjük a nyár folyamán többször 
látogassanak be az óvodáinkba. 
 

Beírásra kerülnek: 
a 2005. június 1- és 2006 május 
31.-e között született gyerekek. 
A december 31.-ig született gyere-
kek szeptembertől kerülnek óvodai 
ellátásba. 
Január 1-e után született gyerekek, 
folyamatosan, harmadik évüket be-
töltve jöhetnek óvodába, a Közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX tör-
vény módosításáról rendelkező 
2003. évi LXV. törvény 24§ (1) be-
kezdésében foglaltak alapján. 
 

A beíratáshoz szükséges doku-
mentumok: 
• A gyermek Születési Anyakönyvi 

Kivonata 
• Orvosi igazolás a közösségbe lé-

péshez 
• A gyermek TAJ száma 
• A szülő Személyi Igazolványa, 

Lakcím-kártyája 
• A biztosítás megkötéséhez pénz 
 

Kérjük a fenti időpont pontos 
betartását.  
Nagy szeretettel várunk minden 
óvodást és szülőt. Felmerülő kérdé-
seikkel forduljanak bizalommal az 
óvoda vezetéséhez. 
 

Apátfalva, 2008-02-15 
 

Faragó Erzsébet 
intézményvezető 

Kirándultak az 
apátfalvi óvodások Budapestre 

 

2008. február 24.-én az apátfalvi óvodások közül 31 gyer-
mek és 19 felnőtt /óvodai dolgozó/ vett részt azon a kirándu-
láson, melyre az integrációs pályázat keretében adódott le-
hetőség teljesen térítésmentesen. 

 A célállomás Budapest Művészetek Palotája, ahol a Cifra Palota - Hetedhét 
Ország interaktív programokba lehetett bekapcsolódni. 
Apátfalváról reggel 7 órakor indultunk, a közel 3 órás autóbusz úton a gye-
rekek jól érezték magukat. 
10 órára értünk Budapestre, a Művészetek Palotájába, ahol már vártak 
bennünket. A program ajánlóból szabadon választhattak a gyerekek, hogy 
melyik csoport milyen tevékenységbe szeretne bekapcsolódni vagy a szín-
padnál milyen előadást szeretne megnézni. 
Többféle kézműves foglalkozáson is részt vettek a csoportok, a színpadnál 
pedig  a Nyíregyházi  Móricz Zsigmond Színház gyerekszereplőinek előadá-
sában a Valahol Európában c. musicalből láthattak részleteket. Felcsendült 
a Rómeó és Júlia musical sláger dala is Mészáros Árpád Zsolt előadásában, 
aki különös érzékkel hatott a gyerekekre, sokakat sikerült színpadra csal-
nia. A Mesekert Bábszínház interaktív előadásában állatmeséket láthattak a 
gyerekek, előtte a szereplők által kezdeményezett dalos körjátékokban 
játszhattak. 
14 órakor a Művészetek palotája, gyerek csoportok fogadására kialakított 
étteremében várták a csapatot esztétikus környezetben, finom ebéddel és 
rendkívül gyermekbarát felszolgálással. 
A program utolsó állomásaként a mi csoportunknak tartottak hangszerbe-
mutatót az épület kék termében, ahol a klarinétot ismerhették meg köze-
lebbről a gyerekek. 
Természetesen egész nap nagy sikere volt a lufit hajtogató bohócnak, ahol a 
hosszú várakozás ellenére kitartóak voltak a gyerekek mindenki kívánsága sze-
rint kérhetett lufi formát. 
Ezt követően sétáltunk a Nemzeti Színház környékén, felmentünk a kilátó-
ba, ahonnan megnézhettük a Budai-hegyeket, a Dunát és a folyón közleke-
dő hajókat. 
Élményekkel gazdagon, este19 óra körül értünk haza. 

Szilvási Mihályné 
int. vez.helyettes. 

FELHÍVÁS! A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében 2008. január 1-től június 30-ig lehetőséget nyújtunk 

Pszichológiai, nevelési tanácsadásra. 
 

A márciusi időpontok a következők: 
 

Március 3. / Március 10. / Március 17. / Március 31. 
 

Tanácsadó: FODOR SÁNDOR Szak-pszichológus 
Bejelentkezni lehet a fenti időpontokban személyesen, vagy közvetve  a  

62/260-052-es telefonszámon. 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, 
ajánlják fel 2007. évi adójuk 1%-át! 
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. 
A kedvezményezett adószáma: 18455591–1-06 
A kedvezményezett neve: 

Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány 
 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.  
Tel.: (62) 260-052., 06-20-2500767 / Email:apatovi@freemail.hu 

eMagyarország Pont 
 

Internet használat, nyomtatás, fény-
másolás, faxolás, 

SPIRÁLOZÁS, LAMINÁLÁS 
Továbbra is megtekinthetők az aktuá-
lis állásajánlatok, valamint az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat információs 
kiadványai az eMagyarország pontban. 
 

Nyitva: hétfő-péntek: 9,30-18  óra 
                szombat: 8-12 óra. 
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ISKOLAI BEÍRATÁS 
Tisztelt Szülők, 
leendő első osztályosok! 
 

Apátfalva Község Képviselő-testülete 
jóváhagyta az 1. osztályosok általá-
nos iskolai beíratásának időpont-
ját. 2008. március 31-től április 4
-ig naponta 8-16 óráig az iskola 
gazdasági irodájában lehet be-
iratkozni. 
 

Kérjük a szülőket, hogy a következő 
dokumentumokat feltétlenül hozzák 
magukkal: 
• Óvodai szakvélemény 
• Tanulási képességet vizsgáló bizott-

ság szakértői véleménye (ha van) 
• A gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, TAJ-száma 
• Lakcím kártya (szülő, gondviselő) 
• Diákigazolványhoz 1 db igazolvány kép 
 

Szeretettel várjuk 
minden leendő diákunkat és szüleit! 

 

Az iskola vezetése 

Hagymakarnevál 
Most is, mint minden évben Makón meg-
rendezésre került a Hagymakarnevál. 
Elhatároztuk, hogy mi is jelentkezünk erre 
a rendezvényre. Nap, mint nap sokat ké-
szültünk, hogy sikeresen szerepeljünk. 
Eljött a pillanat, mire mindannyian 
nagyon vártunk. Szebbnél szebb jel-
mezes csoportok sorakoztak fel a 
Hagymaház színpadán. Mivel a közel 
30 versenyző közül mi voltunk az utol-
só fellépők, a várakozás hosszúra si-
keredett. Közben néztük a többi ver-
senyszámot. Közülük a Tutank-hamon 
volt a leglátványosabb. 
Nemsokára mi léptünk a színpadra. 
Kezdődött a shaw! A „lányok” elkezd-
tek riszálni. Táncoltunk szívvel-
lélekkel, a végén nagy tapsviharral 
jutalmaztak bennünket. 
A zsűri hosszas tanakodás után hozta 
meg döntését. Először a csomagokat 
osztották ki, majd a pénzjutalmakat. 
Amikor kihirdették a második helye-
zettet, mi már tudtuk, hogy a 
„veresegyházi asszonykórus Apátfalva 
módra” lett az első, akik mi voltunk. 
Örömünkben sírtunk és egyben nevet-
tünk, ugrándoztunk, sikoltoztunk. Na-
gyon-nagyon örültünk a 65.000 Ft-
nak, ami az 1. helyezésért járt. Már 
ott eldöntöttük, hogy kirándulásra 
fordítjuk az összeget. 
Meghatódva álltunk a színpadon, hisz 
egyben iskolánknak is gazdagítottuk 
hírnevét. 

4. osztály 

Orvosi előadás az óvodában szülőknek. 
Óvodánkban évek óta folyamatosan és jól működik a minőségirányítási 
program. Ebben a nevelési évben a minőségi kör tagjai és az óvodavezetés 
egyetértésben a problémakatalógusból a fontossági sorrendet figyelembe 
véve a következő feladatot emelte ki: „Az óvodás korú gyermek gondozott-
ságának javítása a nevelő – fejlesztő munkában” 
Év elején elvégzett családlátogatásaink alkalmával meglepően tapasztaltuk, 
hogy a családokban a gyerekeknek nincs kialakult napirendjük és szokás-
rendszerük, ami pedig a gyerekek egészséges testi – lelki fejlődéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges. 
Ezért szülőértekezleten fontos feladatunknak tekintettük arról felvilágosítani 
a szülőket, hogyan lehet tudatosabb, következetesebb szokásrendszert ki-
alakítani a családban, amire az óvoda is építhet. 
Ennek folytatásaként február 27.-én du.17 órai kezdettel orvosi előadást 
hirdettünk, amelyre Dr. Sziebig Géza háziorvost hívtuk meg előadóként. 17 
érdeklődő szülő és az óvodapedagógusok részvételével meghallgattunk egy 
rövid előadást a gyerekek helyes gondozásáról. A doktor úr először az óvo-
dáskor jellemzőiről, majd az egészséges életmód kialakításáról beszélt. Ezen 
belül is a helyes napirendről, a következetes szokásrendszerről a helyes táp-
lálkozásról, tisztálkodásról és a pihenés fontosságáról. 
Az előadás után jó hangulatú beszélgetés alakult ki, mivel az óvónők és a 
szülők is kérdéseket tettek fel az őket érintő dolgokról. Ezek a témák az 
ágybavizeléssel, a cumisüveg és a cumi használatával valamint a vitaminok 
fogyasztásával problémák voltak. 
Megerősítést kaptunk azzal kapcsolatban, mennyire fontos a nyugodt, sze-
retetteljes légkör kialakítása az óvodában és a családban is. Ugyanakkor 
mennyire káros gyermekeink számára a késő esti tévénézés és a korlátlan 
idejű számítógép használat. 
Ezúton szeretnék minden szülőt és érdeklődőt meghívni a nyílt napokra, 
amit minden csoportban márciusban tartunk meg, ahol a szülők személye-
sen is meggyőződhetnek arról, hogy gyermekük hogyan viszonyul az óvo-
dán belül kialakult szokásrendszerhez. 
Mi óvodapedagógusok tudjuk és valljuk, hogy eredményeket elérni csak a 
szülőkkel együttműködve, egymás véleményének meghallgatásával és tisz-
teletben tartásával, szeretettel lehet. 
 

„Végtelen a szeretet, / Szívtől szívig ér, / Idők kezdetétől, / Közöttetek él.” 
 

Sóki Mátyásné / Marika óvónéni/ 
Óvodai minőségfejlesztési koordinátor. 

Tegyük szebbé környezetünket! 
 

Nyílnak a kora tavaszi virágok, rügyeznek a fák, kezd megújulni a természet, kö-
zeleg a tavasz. Ilyenkor már mindenki szorgoskodik az udvari virágoskertjében, a 
veteményes kertjében és néhányan már szépítik a ház előtti zöldterületet. 
A Polgármesteri Hivatal felkéri a község lakóit, hogy a házuk, telkük előtti 
zöldterületre is fordítsanak egy kis időt készítsék elő a virágoskerteket, nyes-
sék meg a fákat, metsszék meg a bokrokat , takarítsák ki a vízelvezető ár-
kot, mindenki megtalálja lakókörnyezetében azokat a munkákat amelyek 
elvégzésével szebbé tehetik környezetüket, községünket. 

Egyetemisták a Szigetházban 
 

A veszprémi Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Karának (Keszthely) 
19 hallgatója és pedagógusuk volt vendége a Szigetháznak február 29-től 
március 2-ig. 
A fiatalok úgynevezett csapatépítő tréning céljából érkeztek Apátfalva. Hogy 
miért pont falunk? Valószínűleg azért, mert Veréb Máté hallgatója az egye-
temnek. A vendégek nagyon jól érzeték magukat, hiszen részt vettek egy 
igazi falusi disznóvágáson (ott a Szigetházban), lovaskocsiztak, és apátfalvi 
emberekkel is találkoztak. Vasárnap délután, elutazásukkor őszintén köszön-
ték az apátfalvi vendégül látást és az apátfalvi emberek vendégszeretetét. 

(Móricz) 
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Szülők Akadémiája 
A „Kövek egymáshoz csiszolódnak”, HEFOP 2.1.5B 
pályázat keretében három részes előadássorozatot tar-
tottunk a Faluház könyvtárában az elmúlt hónapok so-
rán. 
Az előadó Dr. Szabó Éva pszichológus a Szegedi Tudo-
mányegyetem docense volt. Mindhárom előadást nagy 
érdeklődés kísérte a szülők, valamint a helyi óvodape-
dagógusok és tanítók, tanárok körében. Szívesen láttuk 
vendégül a környező településekről érkező kollégákat 
is. 
Az előadások témái változatosak voltak, melyek a kü-
lönböző korosztályú gyerekek szüleinek hasznos taná-
csokat nyújtottak. 
Emlékeztetőül a három előadás témája, ill. címe:  
• „Kis gyermek kis gond”” - Avagy hogyan neveljük apró 
gyermekünket. 

• Nehéz évek—nehéz napok—A serdülőkor problémái 
• Szülők és tanárok együtt vagy egymás ellen? 
A következő néhány sorban egy kedves szülő vélemé-
nyét szeretnénk közzé tenni. 
„Nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtuk a lehetősé-
get, hogy mint szülő megérthessük és segíthessük 
gyermekeinket a boldog gyermekkor megélésében. 
Három egymásra épülő előadást hallhattunk. Az első-
ben a még meg nem született, illetve a születés utáni 
első évben fellépő nehézségek, jelek megértéséhez 
kaptunk segítséget. Továbbá még egy nagyon fontos 
téma volt, az iskolakezdés nehézségei. Az előadás után 
sokkal áttekinthetőbb és érthetőbb volt számomra, 
amin a most elsős gyermekem átmegy, amit nap mint 
nap megél. Tetszett Dr. Szabó Éva magával ragadó sze-
mélyisége, aki nemcsak pszichológusként, hanem mint 
gyakorló anya is megnyilvánult. 
A második előadás a serdülőkor nehézségeiről, mindenna-
pi gondjairól szólt. Nekem ez az előadás is sokat adott, 
hiszen nagyobb gyermekem most éli az igazi serdülő nap-
jait. Igazán tudom, hogy milyen sok türelemre, odafigye-
lésre és főleg sok-sok szeretetre van szükség. Arra is kap-
tam választ, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondom-
mal, és milyen nehéz is megérteni a serdülő gyermeket. 
Mi szülők jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy a mi kis 
falunkban fontosnak tartják ilyen színvonalas előadásokon 
való partneri részvételünket is. Szeretnénk, ha a jövőben 
is lehetőségünk nyílna ilyen alkalmakra.” 

Főzzünk játszóteret! 
Főzzünk együtt játszóteret a gyermekeinknek települé-
sünkre! 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.   
 

Citerások találkozója Apátfalván 
2008. március 29-én 16 órakor kerül megrendezésre a 
Citerások találkozója, melyen fellépnek: Baks, Csanád-
palota, Földeák, Királyhegyes, Kistelek, Mezőtúr, Szen-
tes, Zákányszék és Apátfalva népdalköre, valamint 
Mátó Mátyás tárogatóművész. 
 

A találkozó helyszíne: FALUHÁZ (Apátfalva, Templom u. 57.) 
 

A belépő díja: 500 Ft. (Jegyek kaphatóak 2008. március 
1-étől a Faluházban.) 
 

Minden érdeklődőt, időset és fiatalt nagy szeretettel várunk.  
 

Felhívás 
Régi fényképeket keresünk a faluról és lakóiról. A képe-
ket kölcsön szeretnénk kérni, hogy a képek digitalizálá-
sával Apátfalva múltjáról állandó tárlatot hozhassunk 
létre.  
 

Fiatalok lendületben 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 2008. március 14-
én (pénteken) 16 órakor kezdődő a Fiatalok lendületben 
program és ifjúsági kezdeményezések című előadásra. 
 

Az előadást vezeti:  
Magyar Szabolcs a Mobilitás DARISZI munkatársa 

 

Az előadás helye: Faluház könyvtára (Templom u. 57.) 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Húsvéti kézműves 
foglalkozások 
Közeledik a húsvét, ezért minden 
gyereknek idejében el kell kezdeni 
a hímes tojások festését és az 
ünnepre való készülődést.  

 

A foglakozások időpontjai: 
2008. március 15. (szombat) 9 óra 
2008. március 21.  (péntek)   9 óra 

A foglakozásokat vezeti:Vargáné Czagány Kriszta óvónő 
 
 

Minden gyereket szeretettel várunk, gyertek el ti is! 
 

Összefogás ereje 
A Faluház perselyében eddig 53.000,- Ft gyűlt össze, 
melyet csocsó asztal vagy ping-pong asztal vásárlására 
gyűjtöttünk. Örömmel fogadjuk a további felajánláso-
kat ! 
 

Köszönjük minden adományozóknak! 

A Pátfalváért Egyesület tisztelet-
tel köszöni mindazok támogatását, 
akik az elmúlt évben személyi jövede-
lemadójuk 1%-át a szervezetnek ad-
ták. 
Kérjük községünk lakosságát, hogy ez 
évben is segítsék céljaink, tevékeny-
ségünk megvalósulását. 

Kérjük ajánlják fel 2007. évi adójuk 1%-át! 
 

Pátfalváért Egyesület 
6931 Apátfalva, Templom u. 57. 
Adószám: 18460117-1-06 
 

Az egyesület tagjainak nevében: 
 

Móricz Ágnes elnök 
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Szeretnék a tükröd lenni,  
Kérdésedre azt felelni: 
Te vagy a legszebb, nincs Nálad szebb, 
Szemem szebbet nem is keres. 
 

Téged nézve csak azt látom, 
Boldogság vagy, igaz álom. 
Álomkép egy útnak végén,  
Délibábos igaz remény. 
 

Varázstükröd, ha lehetnék, 
Mindenhova veled mennék. 
Bejárnánk a nagyvilágot: 
Erdőt, mezőt, hegyet, dombot. 
 

Megmutatnám, mit érzek,  
Mindent mi szép, - értéket. 
Gyémántok közt, hogyha járnánk, 
Te volnál a legszebb gyémánt. 
 

Ha csillagot választanánk,  
Az összeset, Neked adnám. 
Fénylő Napot, ahogy ragyog, 
Mutassa mindég mosolyod. 
 

Holdvilágot s az éjszakát,  
A sötétség boldogságát. 
A felkelő Napnak fényét, 
A természet ébredését. 
 

Tied volna minden mi szép, 
Neked lenne olyan kék az ég. 
A zöldellő határ, róna, 
Énekesmadarak dala. 
 

Rád vigyáznék szeretetben, 
S a kezedet fognám csendben. 
A füledbe azt suttognám, 
Csókoddal szebb minden órám. 
 
 
 
 
 

Csókjaidat visszaadnám, 
Reményeket fellobbantván. 
Álmaidat újra élném, 
Veled együtt felébredvén. 
 

Ébren járnánk álmodozva, 
Szerelmünket eldalolva.  
Muzsikával szárnyra kelnénk, 
Csak a szépre emlékeznénk. 
 

Varázstükröd, ha lehetnék, 
Megnézném lelked tükrét. 
Két szemedben, hogy mi ragyog, 
Várhatok e boldogságot? 
 

Ha szemben fátyol volna, 
Érzéseid eltakarva, 
Újból és újra próbálkoznék, 
Míg lelkedbe belelátnék. 
 

Ha előlem elbujdosnál, 
A nagyvilágot bejárnám. 
 

Keresnélek, kutatnálak, 
Amíg meg nem találnálak. 
 

Mount Everesten, ha állnál, 
Azt a hegyet is megmásznám. 
Visszahoználak én fentről, 
A világnak tetejéről. 
 

Varázstükröd, ha lehetnék, 
Minden szépet megmutatnék. 
Rosszat, csúnyát eltakarnám, 
Szép orcádat simogatnám. 
 

Elmondanám akkor neked, 
Az én utam Hozzád vezet. 
Megtalálnám azt a helyet, 
Minek neve: Kincses – sziget! 

Bozsogi Attila 
Makó, 2006.09.16 

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabútorok 

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

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

 

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

 

Figyelem! 
Bíró Antal 

építőanyag kereskedő 

ÚJ AJÁNLATA 
Cement, mész, festékárú, faáru, tégla, 

csempe, vasárú. 
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 

Tel: 06-62/260-210, 06-20/473-32-36 

BÍRÓ-KER Varázstükör 

Pintér Vendéglő  
Apátfalva, Széchenyi u. 94. 

Tel: 06-62/260-224 
 

2008.03.21.  
(nagypéntek) 

 

Filézett Ponty hallé  
12.00 órától. 
800Ft/ adag 

1 adag: 
1l. hallé, 20dkg. halhús. 

Apátfalván az R+R sörözőbe  
pultost keresünk.  

Érdeklődni: 
06-20/515-36-11 telefonszámon! 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk 
 

Károly Ilona 
 

temetésén megjelentek. Részvét-
ükkel, virágaikkal, koszorúikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön mondunk köszönetet az 
apátfalvi Mozgáskorlátozottak tag-
jainak a megjelenésükért. 
 

Gyászoló családja 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
Mindazoknak akik szeretett fiunk 
 

Ifj. Varga György 
 

algyői lakos temetésén Algyőn és 
Apátfalván a Római Katolikus 
templomban megjelentek, az érte 
mondott imáikkal lelki üdvéért fo-
hászkodtak. 
Fiatal kora ellenére mi idős szülők, 
tisztelettel adózunk Salamon Lász-
ló plébános úrnak, akinek imái 
mellett, tekintetéből is áradt az 
igazi lelkipásztori együttérzés és 
szeretet. Ezeket a tulajdonságokat 
nem tanulni lehet, ez egyéniségből 
áradt.  
Utolsónak hagytam, de nagy szer-
tettel köszönjük azoknak a Csalá-
doknak, akik nehéz heteinkben 
mellettünk álltak és segítettek ben-
nünket. Különösen azoknak, akik 
idős korunkra való tekintettel min-
den problémánkat megoldották. 
 

Köszönettel: bánatos szülei. 

Rába-15-ös kistraktor billenős pót-
kocsival,  munkaeszközeivel,  
2011-ig érvényes műszakival eladó 
Érdeklődni: 
Apátfalva, Templom u. 108. 
 

*** 
 

Mercedes MB 100D 5 személyes 
vegyes használatú zárt kisteher 
autó eladó. 
Érdeklődni_ 06-30/522-40-78 

MAXX AUTÓ  
6726 Szeged, Szőregi út 46-50. 

 

Mobil: +36-20/5200-232 
Telefon: +36-62 / 555-666 

Fax: +36-62 / 555-665 
tmajor@maxxautohaz.hu 
majortamas@gmail.com 
www.maxxautohaz.hu 

http://www.maxxautohaz.hu/�
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