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Márai Sándor: 
Mennyből az angyal menj sietve 

(részlet) 
 

„Mennyből az angyal menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony, 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról….” 
 
Apátfalva Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját 
 

az 1956-os  
Forradalom és Szabadságharc  

52. évfordulója  
alkalmából rendezett 

megemlékezésre. 
 
Időpontja: 
2008. október 23. 8,30 óra 
Helye:  
a Községháza, illetve a Rehabili-
tációs Üzem előtti tér 
 
Program: 
8 óra 15-től: Térzene 
 

8 óra 30-tól: 
Megemlékező ünnepi műsor 

Beszédet mond: 
Varga Péter polgármester 

 

Irodalmi összeállítás:  
a Dózsa György ÁMK diákjai Molnár 
Tiborné vezetésével 
 

Koszorúzás a Községháza falán, 
illetve Keresztúri András néptanító 
emléktáblájánál. 
 

A műsorban közreműködik a  
Borbély András Band, Mátó Mátyás 
vezetésével 

„Az öregség tiszteletreméltó  minden nemes lélek előtt.” (Pillico) 
 

Október 1. Az Idősek Világnapja 
 

Az Idősek Világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú 
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden 
évben egyszer köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcsességüket az év min-
den napján érezzük. 

Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfoga-
dásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük 
őket. Ők hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, ha-
gyományokat, melyeket mi utódok génjeinkben továbbviszünk. Figyelnünk 
kell rájuk, hiszen ők azok, akik végigéltek egy örömökkel és küzdelmekkel 
teli életet s így az idős kor bölcsességével már tudják mi a jó, amit tovább 
kell adni és mi a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak.  
A mi feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket 
biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs éle-
tet. A család gondoskodása mellett a társadalomnak is mindent meg kell 
tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a 
támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Vigyáznunk kell 
rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják 
azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet élhetnek. 
 

Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása most is rengeteg erőt su-
gároz felénk, az ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. 
 

Az Idősek Világnapja alkalmából őszinte tisztelettel és szeretettel kívánunk 
valamennyi szépkorú apátfalvi lakosnak gondtalan, szeretetben, égészség-
ben, hasznosan eltöltött éveket. 
 

Apátfalva Község Képviselő-testülete és a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói 

Amíg fiatal vagy, 
Sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak. 
 

Amíg fiatal vagy, 
Nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, 
Csak a saját dolgod. 
 

Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 
S jártak a kedvedbe. 

Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, 
Legyél hálás nekik, 
S ne legyen feledve. 
 

Szüleid, akik az 
Életedet adták, 
Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák. 
 

Tanítóid, kiktől 
Csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad. 

 
 
Törődjél és szeress, 
Mindenki azt mondja: 
Hogy amennyit most 
adsz 
Annyit kapsz, majd visz-
sza!  

M Legrand: Az idősek tisztelete! 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2008. szeptember 30-án ülésezet 
a képviselő-testület 
 

A testület az első napirendi pontban 
a Magyar Posta Zrt Apátfalva Pos-
tájának tájékoztatóját, a községben 
végzett szolgáltatásait tárgyalta. 

A Magyar Posta Zárkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság a Kelet-
magyarországi Központi Igazgatóság 
1208 állandó postahely egyike az 
Apátfalvi Postahivatal. 

A tájékoztatót a Debrecenben 
működő igazgatóság igazgatója ké-
szítette el, amelyet  helyi sajátossá-
gokkal a helyi postahivatal vezetője 
kiegészített el. 

A tájékoztató részletesen tartal-
mazza a törvény alapján végzett 
postai tevékenységeket, a minőség-
irányítási rendszert, a minőségi el-
várásokat. Elemzi a kézbesítő szol-
gálat tevékenységét, és a kereske-
delmi szolgáltatásokat. A tájékoztató 
kitér a kézbesítést segítő vagy nehe-
zítő járdák és utak állapotára és 
egyéb kézbesítést hátráltató körül-
ményekre. 

A postának jó kapcsolata alakult 
ki az önkormányzattal, a polgárőr-
séggel és a rendőrséggel. Az önkor-
mányzattal kölcsönös együttműkö-
désre, folyamatos kapcsolattartásra 
törekszik. A posta helyi üzemelteté-
séhez a személyi és tárgyi feltételek 
adottak, a postai szolgáltatások jó 
színvonalúak. 

A képviselő-testület megköszöni 
az Apátfalvi Posta személyi állomá-
nyának a munkáját, és továbbra is 
együttműködik a szolgáltatás feltét-
eleinek javításában.  

 

Tájékoztató hangzott el az önkor-
mányzat bel- és külföldi kapcso-
latairól. 

Testvértelepüléseink a szerbiai 
Kisorosz, a romániai Apáca községek, 
melyekkel rendszeres kapcsolatot tart 
fenn önkormányzatunk. Ezen keresz-
tül kulturális csoportjaink, egyesülete-
ink, településeink lakosai között baráti  
kapcsolatok alakulnak ki.  

A Guzsalyos találkozó évente, 
mindig más-más településen kerül 
megrendezésre, melyen a települé-
sek hagyományőrző csoportjai mu-
tatkoznak be. A találkozót 2009-ben 
Apátfalva rendezi.  

A megválasztásunk óta eltelt idő-
szakban az önkormányzat és a kép-
viselő-testület mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a testvérkap-
csolati rendszerünk lehetőség szerint 
a maximálisan segítse településeink 
kulturális és baráti kapcsolatát. 

Megtárgyalásra került az oktatási 
intézmények integrációs prog-
ramjának bemutatása.  

A Napközi Otthonos Óvoda 
2007. december 31-ig elkészítette 
„Integrációs Programját”, annak 
iránymutatásai alapján végzi a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek integrált nevelését, fejleszté-
sét. Iskolai sikerességük záloga a 
megfelelő minőségű és időtartamú 
óvodáztatásuk. 

Az óvoda 2008/2009-es nevelési 
évben beírt gyermeklétszáma 122 
fő, melyből halmozottan hátrányos 
helyzetű 36 fő. Esélyegyenlőségének 
előmozdítása érdekében az egyenlő 
hozzáférés biztosításán túl olyan 
támogató lépések, szolgáltatások 
tervezése és megvalósítása a cél, 
amelyek csökkentik meglévő hátrá-
nyaikat, javítják óvodán belüli sike-
rességüket. 

A Dózsa György ÁMK alapdoku-
mentumaiban szabályozta az integ-
rációs és képesség kibontakoztató 
felkészítés legfőbb irányelveit és 
feladatait, de az intézmény Pedagó-
gia Programjában, helyi tantervében, 
SZMSZ-ben, házirendjében és éves 
munkatervében is megjelenik. 

Az 2008/2009-es tanévre beírt 
gyermeklétszám 201 fő, melyből 
halmozottan hátrányos helyzetű 60 
fő. Az integráció képes a különböző 
háttérrel és eltérő fejlettséggel ren-
delkező tanulók együttnevelésére. 
Az integrációs pedagógiai rendszer 
kiépülése párbeszédet alakít ki a 
szülők, tanítók és tanárok között. 
Eredményeként nő az évfolyamvesz-
tés nélkül továbbhaladó hátrányos 
helyzetű tanulók száma, csökken a 
tankötelezettségi kor határa előtt az 
iskolai rendszerből kikerülők száma, 
nő az érettségit adó iskolákban to-
vábbtanulók aránya és javulnak a 
kompetenciamérések eredményei. 

Az adatokból kitűnik, hogy oktatási 
intézményeinkben magas a halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma, így fontos a megfelelő integrá-
ciós programok működtetése. 
 

A képviselő-testület módosította a 
szociális rászorultságtól függő 
pénzbeni és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló 3/2007. 
(II.28.) Önkormányzati rendeletét a 
gyógyfürdő ellátására jogosultak 
támogatásáról. A kérelmek elbírálá-
sa során a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság  méltányossági szempon-
tokat nem vehet figyelembe. Támo-
gatásra továbbra is az jogosult, aki-

nek a családjában az 1 főre jutó ha-
vi családi jövedelemhatára az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kétszeresét, egyedül 
élő eseté a háromszorosát nem ha-
ladja meg. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta 
a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgál-
tatás igénybevételéről szóló ren-
deletét. A képviselő-testület rende-
letben szabályozza a közszolgáltatás 
tartalmát, az ellátás rendjét és mód-
ját, a közszolgáltató és az ingatlan-
tulajdonos ezzel összefüggő jogait 
és kötelezettségeit, a szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi 
elemeit.  

A lakossági díjtételek nem változ-
tak, a közületi díjtételek meghatáro-
zásra kerültek a rendeletben, amely 
alapján egy 110-120 literes kuka 
egyszeri ürítési díja 470,-Ft; 1,1m3 

konténeré 4704,-Ft, a 4 m3-es kon-
téneré 18.900,-Ft. Amennyiben a 
lakos vagy a vállalkozó nem rendel-
kezik gyűjtőedénnyel úgy lehetősé-
ge van a szolgáltatótól ezeket bérel-
ni. 110-120 literes kuka használati 
díja 198,- Ft/hó; 1,1 m3-es konténer 
2344,-Ft/hó és a 4 m3-es konténer 
3662,-Ft/hó. 

 

A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az útépítési hozzájáru-
lásról szóló rendeletét. 

A hozzájárulás mértékéről és a 
részletfizetési lehetőségekről külön 
cikkben tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

A képviselő-testület döntött a beru-
házási hitelkeret összegéről. 
Apátfalva Község Önkormányzat az 
elmúlt évben a beruházásokra  
624 M Ft pályázati támogatási 
igényt nyújtott be, amelyből 398 M 
Ft az eddig megnyert pályázati tá-
mogatás. Az önkormányzat meg-
küldte ajánlattételi felhívását négy 
pénzintézetnek. A beérkezett ajánla-
tok bontására és értékelése 2008. 
szeptember 29-én került sor.  
A legjobb ajánlatot a Takarékszövet-
kezet Apátfalvi fiókja adta.  

A 32.000 e Ft hitelfelvétel fede-
zete elsősorban a pályázati támoga-
tási szerződésekben szereplő  20-
.041 e Ft támogatás. A fennmaradó 
11.959 e Ft fedezeteként az önkor-
mányzat a forgalomképes vagyonát 
ajánlja fel. A hitelkeretből csak any-
nyi kerül lehívásra, amennyi a beru-
házások lebonyolításához szüksé-
ges.  
 

(Folytatás a 3. oldalon!) 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
(Folytatás a 2.oldalról!) 

 

Értékelésre került Apátfalva Község 
Bűnmegelőzési Programjának a 
megvalósítása. A program célja, hogy 
összehangolja a gyermek- és ifjúság-
védelemben érintett szervezetek mun-
káját azért, hogy a bűnüldözés, a gyer-
mek- és családvédelem, a szociálpoliti-
ka, az egészségügy, az oktatás, a fog-
lalkoztatás- és település politika terüle-
tén hatékonyabban érvényesüljenek a 
bűnmegelőzési szempontok. A Bűn-
megelőzési Program eredményességé-
hez, a célok megvalósításához elen-
gedhetetlen az önkormányzat, annak 
intézményei, valamint a rendőrség és 
a polgárőrség együttműködése. 

Nagy feladat hárul községünkben 
a gyermekekkel és az ifjúsággal fog-
lalkozó intézményekre, személyekre 

is. E csoport munkájához nyújt 
iránymutatást a „Gyermekeink Biz-
tonságáért a Biztonságos Gyermek-
korért” elnevezésű program. Ennek 
keretében az oktatási és nevelési 
intézmények a következő főbb terü-
letekre koncentrálnak: a biztonságos 
közlekedéskultúra megalapozása és 
kialakítása, gyermekvédelmi és csa-
ládvédelmi tevékenység, bűnmeg-
előzés – áldozattá válás megelőzé-
se, Ovi-zsaru Program, esetenként 
megnyilvánuló vagyon ellen cselek-
mények. 

A bűnmegelőzés az egész község 
számára fontos cél, a lakosság bizton-
ságérzete alapvetően erre épül. Az 
Apátfalvi Rendőrőrs munkatársai en-
nek a biztonságérzésnek a fenntartá-
sán, megerősítésén dolgoznak. A 
„Szomszédok egymásért” mozgalom 

szervezését tovább kell folytatni. 
A Polgárőr Egyesület aktívan 

részt vesz a község bűnmegelőzési 
programjában, és szükségesnek tar-
taná a  „bűnmegelőzési kerekasztal” 
létrehozását. 

 

A képviselő-testület a 1778/20 hrsz-
ú (volt vásártér) területéből 1 ha 
5422 m2 területet Dancsi István vál-
lalkozónak értékesítésre kijelölte. 
Az ingatlan vételárát 3.500.000,-Ft 
+ ÁFÁ-ban határozta meg. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról és az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló jelen-
tést követően meghallgatta az inter-
pellációkat, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással 
kapcsolatos  előterjesztéseket. 

A Polgármesteri Hivatal Felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy a rókák 
veszettség elleni vakcinázása  Apát-
falva Község területéN 
2008. OKTÓBER 04- 10-ig tart. 
 

A csalétek kihelyezése kis magas-
ságból, repülőgépről történik. 
A vakcinát tartalmazó fólia kapszula  
emberre állatra nem jelent veszélyt, 
de nem szabad hozzányúlni, sem 
felvágni, vagy széttörni. 
A mennyiben ez megtörténik az 
alábbi biztonsági előírásokat kell 
alkalmazni: 
Ha ép bőrfelületre jut, elegendő 
jódtartalmú fertőtlenítő szerrel, 
vagy 70%-os alkohollal   történő 
lemosás 
Ha az oltóanyag friss sebbe vagy 
nyálkahártyába kerül azonnal or-
voshoz kell fordulni. 

2008. október 26-ig az ebeket 
megkötve, zárva kell tartani, az 
ebeket a jelzett időszak alatt 
csak pórázon szabad közterület-
re vinni! A jelzett időszak alatt 
tilos a legeltetés! 
 

A veszettség gyógyíthatatlan, em-
bernél ,állatnál egyaránt halálos 
kimenetelű betegség. 
A betegség legfőbb terjesztője a 
róka. 
Aki elhullott vadon élő vagy házi 
állatot talál, a tetemet hagyja 
érintetlenül, és haladéktalanul 
értesítse az állatorvost, vagy 
önkormányzatot. 
A lakosság tájékoztatása plakátokon 
is történik, melyeket a közintézmé-
nyekben, üzletekben is olvashatnak. 
Mindenkinek a saját jól felfogott 
érdeke az előírások betartása! 

A RÓKÁK VESZETTSÉG ELLENI VAKCINÁZÁSA BURSA HUNGARICA  
 

Apátfalva Község Önkormányzat 
2008. szeptember 30-án csatlako-
zott a BURSA HUNGARICA felső-
oktatási pályázathoz. 
 

A pályázati kiírás megtekinthető a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 
A nyomtatványok a polgármesteri 
hivatal udvari irodájában – Kardosné 
Vári Gabriellától – vehetők át. Minden 
nyomtatvány garnitúra tartalmazza a 
részletes tájékoztatást és a feltétele-
ket. A pályázat „A” és „B” típusú. 
 

A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2008. október 31. 
A beérkezett pályázatok elbírálás 
határideje: 2008. november 24. 
 

Fontos, hogy a nyomtatványokat 
hiánytalanul töltsék ki a hallgatok, 
és minden szükséges igazolást csa-
toljanak! 

SZÜLETÉS 
09. 27. Restás Vivien 

Kossuth u. 50. 
Szentesi Beáta— Restás Róbert 
 

09.08. Gaudi Martin—Kereszt u. 10. 
Papp Erzsébet—Gaudi Zoltán 
 

09.08. Kis Bence— Délibáb u. 3. 
Dorogi Zsuzsanna—Kis Róbert 
 
HALÁLESET: 
Juhász István 
Kossuth  u. 148.  - élt: 55  évet 
 

Tóth Andrásné Vigh Margit  
Kossuth  u. 85.—élt 81 évet 
 

Varga Antalné Mátó Rozália 
Széchenyi u. 112.—élt 88 évet 
Költő József 
Kisköz  u. 18.—élt: 70 évet 
 

Vancsó Józsefné Varga Mária 
Móricz Zs. u. 13.—élt: 79 évet 
 

Varga Györgyné Csikota Erzsébet 
Pacsirta u. 1.—élt: 84 évet 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK—2008. szeptember hó 
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: Makói Nyomda 
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Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján az útépí-
tési  hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja:  
 

A rendelet célja 
1. § 

A rendelet célja a helyi érdeket szolgáló közút és járda 
(továbbiakban: helyi közút) használatában érdekeltek 
anyagi hozzájárulása az önkormányzati, pályázati pénz-
eszközökkel megvalósuló földutak szilárd burkolattal tör-
ténő ellátásához, illetve járdák építése. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Apátfalva Község köz-
igazgatási területén megvalósuló helyi közút építésére. 
A rendelet személyi hatálya kiterjed a helyi közút haszná-
latában érdekeltekre. 

 

Értelmező rendelkezések 
3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában 
(kezelésében) lévő, a település közigazgatási területén 
található, továbbá több települést összekötő olyan közút, 
amely az országos közúthálózat részét nem képezi. A he-
lyi közúthálózat részét képezi a járda is. 

helyi közút használatában érdekeltek: a helyi közút men-
tén ingatlantulajdonnal, földhasználati joggal, ipari, közle-
kedési, kereskedelmi vagy mezőgazdasági tevékenység 
céljára szolgáló telephellyel rendelkező magánszemélyek, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok, 

útépítési hozzájárulás: a helyi közutak használatában ér-
dekelteknek a rendelet 4. §-ban meghatározott fizetési 
kötelezettsége, 

átnyúló telek: olyan telek, amely két utca között helyez-
kedik el és mindkét utcára kapubejáró létesíthető. 
 

Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke 
4. §  

(1) Az önkormányzat által létesített helyi közút költségét 
az önkormányzat részben a helyi közút használatában 
érdekeltekre hárítja át, melynek aránya a bekerülési költ-
ség 30 %-ig terjedhet. 
 

(2) Az útépítési hozzájárulás ingatlanonként 
a.) járda esetében:          0,-Ft 
b.) út esetében:      40.000,-Ft 
 

(3) Saroktelek esetén a ház számozása felőli utcában az 
ingatlantulajdonos a (2) bekezdés     a.)-b.) pontjaiban 

meghatározott összeget, a másik utcában pedig ennek az 
50 %-át köteles megfizetni hozzájárulásként. 
(4) Átnyúló telek esetén, amennyiben az ingatlan tulajdo-
nosa a kapubejárót mindkét utcára nyílóan meg kívánja 
tartani úgy a (2) bekezdés a.)–b.) pontjaiban meghatáro-
zott összeget utcánként köteles megfizetni. 

5. § 
(1) Amennyiben ugyanannak az ingatlannak több tulajdo-
nosa van, a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
kötelesek a hozzájárulást megfizetni. 

(2) A hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége a helyi 
közút használatbavételét követően keletkezik. 

(3) Az érintettekkel határozatban közölni kell a hozzájáru-
lás fizetésére való kötelezettséget és annak mértékét. 

(4) A hozzájárulást két egyenlő részletben kell befizetni. A 
hozzájárulás első részletét a (3) bekezdésben meghatáro-
zott határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 
30 napon belül, míg a második részletet az első részlet be-
fizetési határidejének lejártától számított 60 napon belül 
kell befizetni Apátfalva Község Önkormányzat számlájára. 

(5) Amennyiben az érdekelt magánszemély családjában 
az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át 
nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik, ezért a 
hozzájárulást két részletben nem képes megfizetni, kérel-
mére a polgármester a képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben a hozzájárulás összegének legfeljebb 6 havi 
kamatmentes egyenlő részletekben történő megfizetését 
engedélyezi. 

(6) A részletfizetési kérelmet a polgármesteri hivatalhoz 
kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 
napon belül. A részletfizetésről rendelkező határozat ellen 
a képviselő-testülethez címzett, de a polgármesterhez 
benyújtott fellebbezésnek van helye. 

(7) A részletfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasz-
tása esetén a kapott kedvezmény megszűnik, és a hozzá-
járulás fennmaradó részét egy összegben kell megfizetni, 
amennyiben ez nem történik meg, úgy a pénzösszeg be-
hajtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-
137. § szerint kell eljárni. 
 

Záró rendelkezések 
6. § 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és egyidejű-
leg hatályát veszti az útépítési érdekeltségi hozzájárulás-
ról szóló 13/2003. (05.07.)sz. Önkormányzati rendelet. 
 

      Varga Péter     Sajtos László 
      polgármester         jegyző 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2008.(X.01.)Ör az útépítési  hozzájárulásról 

Ingyenes hallásvizsgálat 
2008. október 27-én (hétfőn) du. 3 órakor  
lesz Apátfalván a Faluházban (Művelődési Ház) 

Ingyenes hallásvizsgálat, hallókészülékek felíratása, kipróbálása. 
Csúcstechnológiájú, korszerű angol, német, dán és svájci hallóké-
szülékek minden árkategóriában. 
Kedvező  árú hallókészülékek a közgyóggyal rendelkezőknek. 
 

Jelentkezni lehet: Jakabovics Mátyásné, Apátfalva, Dózsa Gy. 
U.17/B, 260-046-os telefonon vagy 06/20/419-38-80-as 
mobil telefonon du. 2 óra után. 
A vizsgálatokat csak korlátozott létszámban végzik el! 

A MAGYAR HONVÉDSÉG  
SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLATRA 

keres jelentkezőket 
Szolgálatteljesítés helye: 

Hódmezővásárhely, Szentes 
Feltétel: 18-47 életév, büntetlen előélet, ka-
tonai szolgálatra való alkalmasság, előnyt je-
lent a „C” kategóriás jogosítvány 
 

Jelentkezés: 
2 Toborzó és Érdekvédelmi Iroda  
Szeged, Boros J.u.5. Tel.:(62/ 554-070 
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Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2008. szeptember 23-án  
LAKOSSÁGI FÓRUMOT 

tartott, melyen tájékoztató hangzott el a szeptember végén induló út-
felújítás, útépítés, járdaépítés kivitelezési munkáinak megkezdéséről. 

 

Apátfalva Község Önkormányzata 2007-2008. évben három pályázatot 
adott be Apátfalva Községben belterületi utak építése, felújítása, valamint járdák építése és rekonstrukciója tárgyában. 
A pályázati kérelmek kedvező elbírálásban részesültek, Apátfalva Község Képviselő-testülete 2008. szeptember 12-én az 
augusztus 11-én meghirdetett közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Ennek eredményeként a kivitelezői 
szerződéskötésre leghamarabb 2008. szeptember 22-én kerülhet sor, amit követően haladéktalanul megkezdődnek a 
kivitelezési munkálatok. 
 

A három munkarész az alábbi pályázati forrásokhoz kötött: 
I. rész: „Hálózatos belterületi útépítések és útfejlesztések Apátfalván I.” (DAOP-2007-3.1.1/B) 
II. rész: „Útburkolat felújítás Apátfalva Hóvirág utcában (hrsz 1149)” (DARFT-TEUT-2008) 
III. rész: „Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása, járdaépítés Apátfalva községben” (DARFT-
TEKI- 2008) 

A kivitelezési munkálatok az Ön ingatlana előtt is, de közterületen fognak zajlani. Bizonyára ez egy ideig megnehezíti az 
ingatlan megközelítését, zavarhatja közlekedését. Az Önkormányzat célja, hogy az érintett lakosokat minél kevesebb 
ideig és minél kisebb mértékben érjék az építéssel járó kellemetlenségek.  
Ehhez megértésüket és egyben türelmüket is kérem, hiszen az elkészült fejlesztések minden apátfalvit, így Önt és csa-
ládját is szolgálni fogja.  
 

Amennyiben a beruházással kapcsolatban kérdése lenne, kérem keresse fel a Polgármesteri Hivatalban 
Pipis Gábor műszaki ügyintézőt, aki készséggel áll rendelkezésére.  
(Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda 08.00-16.00, Péntek 08.00-12.00, Telefon 62/520-040, 20/533-28-53) 
 

Tájékoztató a beruházások költségeiről 
 

DAOP 3.1.1/B-2007-0169  

I. rész tekintetében  
1. Kölcsey utca (110,5 m), 
2. Maros utca (708,192 m), 
3. Hajnal utca (130,52 m), 
4. Templom utca (1645,03 m), 
5. Kossuth Lajos utca (776,453 m), 
6. Kereszt utca (570,99 m), 
7. Kereszt utca 52-54 szám előtt (93,35 m), 
Móricz Zsigmond utca I. szakasz (246,86 m) és II. sza-
kasz (577,3 m) útburkolat felújítás és építés; 

II. rész tekintetében  
Hóvirág utca (250,166 m) útburkolat felújítás; 
 
III. rész tekintetében  
1. Templom u. 73-139 (670 m), 
2. Kereszt utca 55-73 (170 m), 
Táncsics utca déli oldal (110 m) járda rekonstrukció 
kivitelezését 

Rész 
Befejezési idő-

pont 

Apátfalva, belterületi útfelújítás és építés, valamint járdarekonstrukció 
Költség ( Ft ) 

nettó ÁFA bruttó 

I. 2008.10.30. 78 086 667,- Ft 15 617 333,- Ft 93 704 000,- Ft 

II. 2008.10.30.  2 827 500,- Ft     565 500,- Ft   3 393 000,- Ft 

III. 2008.10.30.  8 925 000,- Ft  1 785 000,- Ft 10 710 000,- Ft 

Összesen:         89 839 167,- Ft 17 967 833,- Ft        107 807 000,- Ft 

SÁRGUL MÁR A 
KUKORICA SZÁR... 

címmel  
magyarnóta és operett délután 

lesz SZEGEDEN  
a Belvárosi Moziban 

2008.október.19-én (vasárnap) 
15.órai kezdettel 

 

Elegendő jelentkező esetén, buszt 
indítanánk.  

Jelentkezni lehet:  
Kerekes Gézánénál az Idősek 
Klubjában október 15-ig 

Ár: 1.000,- Ft + buszköltség 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 50/2008. (IX. 4.) közleménye 
 

A 2008/2009. gazdálkodási évben elvégzendő talajvizsgálatokról a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részt vevő 
földhasználók számára 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint 
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege 
társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) 
FVM rendelet 8. melléklete alapján a támogatási időszak utolsó évében a 
jogszabály által előírt bővített illetve teljes talajvizsgálatokhoz szüksé-
ges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő idő-
pontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31. 
 

(A közleményt teljes terjedelemben a következő számban közöljük!) 
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Országos első helyen  
a Makó-térségi 

Szennyvízcsatornázás 
 

A Környezet és Energia Operatív 
Program 001-es regisztrációs 
támogatási szerződést látta el 
kézjegyével Gazdag János, a Ma-
kó Térségi Víziközmű 
Társulás elnöke szeptember 25-
én, csütörtökön. A szerződés a 
több mint 11 milliárdos állami és 
uniós támogatás kormánygaran-
ciáját tartalmazza. 

Mint arról hírt adtunk, Makó és 
térsége szennyvízkezelési projektje 
közte van annak a hat támogatott 
pályázatnak, amelyről augusztus 13-
án döntött a kormány. Az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Környe-
zetvédelem és Energia Operatív 
Programja keretében a köztársaság 
kormánya összesen közel 100 milli-
árd forint értékű környezetvédelmi 
nagyprojekt támogatásáról döntött. 

Makó és az öt társult település 
82%-os EU és hazai támogatás mel-
lett, az EU önerő alapra is támasz-
kodva 1,75 milliárd Ft-os saját for-
rással valósítja meg a térség törté-
netének legnagyobb beruházását.  
A projekt megvalósításához a nettó 
11 515 803 284 forintot a Kohéziós 
Alap, valamint a Magyar Köztársa-
ság költségvetése társfinanszírozás-
ban biztosítja. A saját forrás részben 
az eddigi lakossági 
előtakarékosságra, részben bankhi-
telre támaszkodik. 

A projekt keretében hat települé-
sen (Apátfalván, Földeákon, Kiszom-
boron, Magyarcsanádon, Makón és 
Maroslelén) vezetékes szennyvízel-
vezetési és tisztítási rendszer épül 
ki, ez 41 ezer lakost érint. A fejlesz-
tés eredményeképp a csatornázott 
háztartások száma a jelenlegi 2342-
ről 14 ezerre nő, így a jelenlegi 23%
-os csatornázottság közel 100%-ra 
emelkedik. Csökken a térségben a 
talaj, a talajvíz, valamint a Maros 
vízgyűjtőjének szennyezettsége is. 

A kormánytámogatás után a pro-
jekt Brüsszelbe kerül, ahol 6 hóna-
pon belül történik meg a projekt tá-
mogatásáról való döntés, ezen fo-
lyamatokat követő közbeszerezte-
tést követően 2009. második vagy 
harmadik negyedévében kezdődhet 
meg a tényleges építés. 

„Mindörökkön örökké 
Áldva legyen szent nevük.” 

(Tóth Kálmán) 
 

Knézics Károly, Nagy-Sándor József,  
Damjanich János, Aulich Lajos, 
Lahner György, Pöltenberg Ernő,  
gróf Leiningen-Westerburg Károly, 
Török Ignác, gróf Vécsey Károly,  
Kiss Ernő, Schweidel József,  
Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos. 
 

Október 6. 
Az aradi vértanúk napja 

 

„1849. október 5-e, Pest:  
… hideg, goromba szél fúj. Az udva-
ron és a kapuk előtt kettőzött őrség. 
Szigorú készültség, a parancs, hogy 
holnap kivégeznek egy szakállas 
magyar főlázadót, egy grófot. Ő gróf 
Batthyány Lajos, az első magyar 
kormány miniszterelnöke volt. 

Ugyanazon a napon, október 6-
án Aradon is megtörtént a 13 hon-
védtábornok kivégzése. 

Október 6-a azóta is a magyar 
nemzet gyásznapja. A 13 tábornok 
Aradon és Batthyány Lajos Pesten 
emberfeletti bátorsággal viselte el a 
halált.  

Hittek igazukban, esküjük szent-
ségében, szavaik tisztaságában. 
Meggyőződéssel vallották, hogy az 
általuk szolgált ügy méltó, igaz ügy, 
amelyért érdemes minden kockáza-
tot, áldozatot vállalni. Sokáig bíztak 
abban, hogy a győztesek méltányo-
san ítélik meg esküjük és tiszta lelki-
ismeretük diktálta tetteiket. Egészen 
az ítélet kihirdetésének órájáig re-
ménykedtek … Amikor pedig eljött a 
végső óra, büszkén fogadták, majd 
viselték el a halálos ítéletet. ... „ 
 

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket; 
A lelkes eljár ősei sírlakásához 
S gyújt régi fénynél új szövetneket. 
S ha a jelennek halványul sugára: 
A régi fény ragyogjon fel homlokára!” 

Garay János: 1846 (részlet) 
 

A vértanukra október 5-én délelőtt 11 
órakor elékeztünk a Szoborkertben a 
Pátfalváért Egyesület ünnepi műsorával. 
Közreműködtek az egyesület tagjai és 
iskolánk diákjai—felkészítő pedagógus 
Balázs Katalin volt és . 
A vértanúkra Salamon László plébá-
nos úr emlékezett. 

Móricz Ágnes 

Apátfalva, Árpád u. 30. sz. ház el-
adó! Érd.:06/20/801-49-80 

Apátfalva, Kossuth u. 150. sz. ház 
eladó! Érd: 06/70/222-39-51, 
                   06/20/801-49-80 

2008.-2009.-es tanév 
sporteredményei 

 

Nagylaki falunapi focitorna:  
3. helyezett Apátfalva 
 

Földeák Návay-nap: 
Ügyességi váltóverseny: 
5.  helyezett Apátfalva 
Leány kézilabda:2. helyezett Apát-
falva (Kerekes Luca ,Barát Szilvia, 
Méreg Nóra, Takács Ágnes, Koszta 
Eszter, Szegedi Evelin, Pécsi Fran-
ciska) 
Labdarúgás:1. helyezett Apátfalva
(Sinóros-Szabó Mihály, Koszta Zsolt, 
Varga Árpád, Handl Jenő, Kerekes 
Gábor, Keresztúri Tamás, Pisech 
Károly) 
 

Őszi kistérségi atlétika verseny Makó: 
Távolugrás :1.Borbély László, 2. Ba-
rát Szilvia, 3. Pécsi Franciska 
Kislabda hajítás :2. Borbély László, 
3. Pécsi Franciska 
Súlylökés: 2. Koszta Eszter 
800m futás: Botos Ferenc 
 

Labdarúgó Diákolimpia:  
7.-8. o.:4.helyezett Apátfalva 
5.-6.-o.: 2. helyezett Apátfalva 
 

Hagymakupa Makó:  
3.-4. o.: 3.helyezett Apátfalva 
5.-6. o.: 4. helyezett Apátfalva 

——— 
Őszi Akadályverseny 

 

2008. szeptember 12.-én öt helyszí-
nen rendeztük meg a hagyományos 
akadályversenyünket. Szerencsére jó 
időt fogtunk ki. Első akadály a régi 
könyvtár udvarában volt. Itt pálciká-
val kellett vinni a diót, majd ivóver-
senyen kellett helytállni. Innen a Mű-
velődési Ház kertjébe mentünk és 
olimpiával kapcsolatos tesztlapot kel-
lett kitölteni. Harmadik helyszínünk 
az Iskola kézilabda pályáján volt. Itt 
ügyességi váltóverseny keretén belül 
volt szlalomfutás,(közben ping-pong 
labdát kellett ütögetni) egyensúlyo-
zás svédpadon és szökdelő feladatok 
akadályok felett. Negyedik helyszín a 
játszótér. Logikai feladatokat kellett 
megoldanunk. Utolsó akadályunk az 
Óvoda előtti füves tér volt. Bekötött 
szemmel,egy csoporttárs segítségé-
vel kellett különböző ügyességi és 
egyensúlyozó gyakorlatokat végre-
hajtani. Ezt az egész csapattal na-
gyon élveztük. Zárásként a Könyvtár 
udvarán íjász bemutatót láthattunk 
és mi is kipróbálhattuk. 
Összegezve, nagyon vidám délelőttöt 
töltöttünk el tanárainkkal közösen. 
 

Károlyi Laura 6.a.oszt.  

16 egység bakhátas gyökér földjében 
eladó! Érd.: 06/20/801-50-85 
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„Egy gyermek fejlesztésének nincsenek módszerei, - csak környezet van, amelyet a 
pedagógus megteremt saját személyiségével, felelősségével, módszertani 
kultúráltságával, eszköztárával meggyőződésének megfelelően – ez vezet eredmény-
hez.” 

 

(Rachel Cochen) 
 

Informatika az óvodában? 
Miért jó? Mire jó a számítógép? 

 

Akár akarjuk, akár nem, életünk szinte minden területén jelen van már a szá-
mítógép. Egyre nagyobb teret hódít a világon. Tíz évvel ezelőtt még mi óvó-
nők sem gondoltuk volna, hogy minden óvodában lesz. / további terv, hogy 
minden csoportszobában legyen/ 

Így a gyerekeknek már óvodás korban lehetőségük van megismerkedni az 
informatikával. Igyekszünk kihasználni a számítógép nyújtotta lehetőségeket, 
de tisztában vagyunk az esetleges csapdáival is. 

A játékos informatika nem új pedagógiai irányzat, nem új módszer, ha-
nem egy új eszköz, amelynek segítségével új pedagógiai környezetet terem-
tünk. Nem a számítógép használatára tanítjuk a gyerekeket, hanem a neve-
lési terület egy része az informatika. 

Az alábbi néhány példa jól mutatja be a sokféle felhasználási lehetőségeket: 
 az évszakok jellemző tulajdonságait hívhatják elő a képernyőre, 
 alapvető matematikai műveleteket végezhetnek, hozzáadást (összeadás), 

elvételt (kivonás), vagy az ugyanannyi, több, kevesebb fogalmainak játé-
kos alapozását, 

 az állatokat csoportosíthatják különböző tulajdonságaik alapján: pl. víz-
ben élők, emlősök, hüllők, rovarok, ragadozók vagy házi állatok, stb. 

 eseménysort időrendi sorrendbe helyezhetnek, 
 rajzolhatnak, színezhetnek, 
 a képalkotó programokkal maguk is történeteket alkothatnak. 

Leginkább azoknak a gyerekeknek válik hasznára, akiknek otthon nincs 
számítógépük. 

Nekik sokat segítenek azok a társaik, akik otthon játszanak vele. Sokszor 
megfigyelhető, hogy az egyébként visszahúzódó, csöndes, gátlásos gyerekek 
megnyílnak ilyenkor, és szívesen segítenek társaiknak a feladatok megoldá-
sában, a billentyűzet és az egér használatában. 

A konfliktusok elkerülése végett előre megbeszéljük a gyerekekkel, hogyan 
játszhatnak a géppel, és mikor kell átadniuk másnak, továbbiakban azt is szabá-
lyozzuk, hogy nap melyik időszakában, főként szabadidőben használjuk. 

Főként a négy-ötéves, és a hat-hétéves gyerekeknek tesszük lehetővé, és 
ajánljuk használatát, hiszen az iskolában hamarosan találkozni fognak vele. 
 

Az informatikát beépítjük a nevelési-oktatási folyamatba. Hatékonyan alkalmaz-
zuk a számítógépet a képességfejlesztésben. A számítógépes szoftver tág teret 
ad a gyermeki képzeletnek, a kreativitásnak. A program alkalmazásával a diszle-
xia, a diszgráfia ismeretlen fogalommá válik (Mesevilág- dyslexia szoftver). 

Sok család rendelkezik otthon is számítógéppel, ami nagyon hasznos addig, 
míg a gyermek függővé nem válik. A szülőnek is fellelősége ezt az otthoni te-
vékenységet korlátozni, kialakítani a gyermek napirendjét ebben a témában is. 
 

Összességében elmondható, hogy ha tudjuk használni, akkor segítőtársunkká 
válik pedagógiai munkánkban, bár a 3-7 éves korosztály elsődlegesen fontos 

 

MEGHÍVÓ! 
Apátfalva Község Óvodásaiért 

Közhasznú Közalapítvány Kura-
tóriuma ismét megrendezi  

Hagyományőrző, 
jótékonysági bálját, 

  

2008. november 22-én (szombat) 
19 óra 

 

A Bál helyszíne: 
Apátfalvi Faluház 

 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Herczegné Csala Anikó 
Dózsa György u-i óvoda 
Mátóné Sóki Bernadett 

Maros u-i óvoda 
Papp Józsefné 

Rákóczi u-i óvoda 
Fodorné Kerekes Anna 

fodrászüzlet 
Czigeldromné Pánczél Ilona-

Korom ABC 
 

VACSORA-ZENE-TÁNC-TOMBOLA
-MEGLEPETÉS MŰSOR! 

„A Tej Élet, Erő, Egészség!” 
 

EURÓPAI ISKOLATEJ-
PROGRAM 

 

„Óvodánk az Európai Unió által az 
európai iskolatej-program keretében 
támogatott tejtermékekkel látja el 
óvodás gyermekeit” 
 

A tej illetve a tejtermékek nagyon 
fontosak a gyermek egészséges táp-
lálkozási szokásainak kialakításában, 
fogyasztásuk szinte mindennap 
szükségesek.   
A tej teljes értékű fehérje, de jelen-
tős mennyiségű kalciumot és fosz-
fort tartalmaz, ami a csontok illetve 
a fogazat fejlődéséhez nélkülözhe-
tetlen. Óvodáskorú gyermekeknek 
fél liter tej fogyasztása lenne az ide-
ális naponta. 
Ehhez a tejfogyasztáshoz járul hozzá 
az „iskolatej-program.” 
Óvodai és szülői összefogással erős, 
egészséges csontozatú felnőtteket 
nevelhetünk. 

 

EGÉSZSÉGÜNKRE! 

A falugazdász új 
ügyfélfogadási ideje: 

 

Szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 
 

Elérhetőség: 30/349-5021 
 

Agrárkörnyezet-gazdálkodás: 
A gazdálkodási napló leadási ha-
tárideje eltérően az előző évektől 
október 31. 

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

Költő József 
 

temetésén megjelent és fájdalmun-
kat enyhíteni igyekezett. 
 

A gyászoló család 
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Szüreti bál 
Tisztelettel és nagy szeretettel meghívjuk  

Önt és kedves családját a  
2008. október 25-én (szombaton) 18.00 órakor 

kezdődő 

SZÜRETI MULATSÁGRA. 
 

A jó hangulatról a Party zenekar 
(Csonka János és csapata) gondoskodik. 

 

AZ EST FOLYAMÁN FELLÉP A MAKÓI ÍRISS TÁNCKLUB 
TOMBOLASORSOLÁS 22 ÓRAKOR 

MENÜ 
A) Brokkolis pulykamell, Filézett ponty rántva 
Köret: burgonyapüré birsalmás párolt káposztával 
Desszert: Gundel-palacsinta (1 db) 
 

B) Darált hússal töltött sertéskaraj barbecue mártással 
Sajttal és kolbásszal töltött sertésszelet 
Köret: burgonyapüré birsalmás párolt káposztával 
Desszert: Gundel-palacsinta (1 db) 

 

Belépőjegy ára: 2.800.- Ft, mely tartalmaz-
za a menü árát, valamint a belépőjegy  
1 db tombola is egyben! 
 

A belépőjegyek elővételben, korlátozott számban 
megvásárolhatóak a Faluházban,  
2008. október 20-áig a nyitva tartás ideje alatt. 
 

A rendezvény helyszíne: Apátfalvi Faluház 
Nagyterme (Apátfalva, Templom u. 57.)  

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 

 
 

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 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás apát-

falvi lerakata 
teljes körű temetkezési szol-

gáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

 Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása 

 Otthoni és korházi elhalálozás 
esetén is 

 Kegyeleti tárgyak értékesítése 
 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 

80 éves Dr. Katona István egri segédpüspök,  
Apátfalva Díszpolgára, egyházközségünk volt plébánosa 
 

Mélyen Tisztelt Püspök Atya! 
 

Őszinte tisztelettel, alázattal, kis falunk együtt érző meleg szeretetével kö-
szöntjük nyolcvanadik születésnapján. Emlékezünk, köszöntünk és köszönjük! 

Emlékezünk a sok jóra, szépre, alázatra, egyszerűségre, mivel körbe-
ölelte gyermekeinket, időseinket, fiataljainkat, betegeinket. Emlékezünk a 
berakott sparheltre, melynek melege és illata életet adott a plébániának, 
aminek ajtaja mindig nyitva állt előttünk. Köszönjük! 

 

Nem törődtünk a cseresznyefa reccsenős ágával, mert nem ismertük a fáj-
dalmat, amikor ott voltunk. „Sebesre” rugdaltuk a templom déli oldalát a foci-
labdával, s a kereszt mosolygott ránk. Köszönjük. Nem ismertük az önzést, a 
kivételezést, mert mindenkit egyre formáltál. Köszönjük! A dolgos, szorgos 
fiatal és idős korúak nem mondtak nemet neked, mentünk, ha kellett.  

Nem az anyagi javakat építgetted, hanem a lelki virágokat gondoztad. 
Köszönjük. Kerékpárod soha sem tévedt el az esték sötétjében, mert min-
dig nyitva állt egy-egy család házának kapuja. Köszönjük. 

Májusi litániás kislányok a lobogókkal és ministráns fiatalok a hétfői es-
téken; - bizony kézen fogva álltunk és imádkoztunk az oltár előtt s nem 
jöttünk zavarba. 

Sóki Józsi bácsi, Veréb Jancsi bácsi, akik mindig figyelték a szavát az 
atyának, s tettre készek voltak. Sorolhatnám a neveket a végtelenségig. 

Akkori időseinknek, fiataljainknak adott jóból merítünk még ma is és 
aszerint élünk. A szelídség, az alázat, a jóság mind-mind a Jó Isten aján-
déka, ami általad adatott Neked, s ezzel megajándékoztad kis falunk 
„bárányait”. Köszönjük. 
Köszöntünk egy nyolcvan éves boldog embert, aki életével inspirált tanúsá-
got tenni az igazságról, az életről. Segített az útra terelni minket, mellyel 
életünk teljessé válhatott. Nagyon köszönjük! 

Hálából imára kulcsoljuk kezünket, hogy az égiek áldása szálljon rád, és 
élj még nagyon sokáig, békében, boldogságban, jó egészségben! 
 

Őszinte szeretettel: Veréb József 


