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A lomtalanítást a település mindkét végén 
egyszerre kezdjük, a haladás iránya meg-
egyezik a rendszeres hulladékszállítás mene-
tével. 
(Ófaluban a falu magyarcsanádi végén, Újfa-
luban a makói végén kezdjük a lomtalaní-
tást.) 
Minden utcába csak egyszer megyünk, 
minden ingatlan elől csak egyszer hozzuk 
el a kitett lomot.  
Kérjük a lakosságot, hogy a házuk elé 
rakják ki az elszállítandó lomot legké-
sőbb  

2008. szeptember 12-én este. 
 

A lomot ki lehet rakni kukában, most bármi-
lyen zsákban, vagy bármilyen elszállításra 
szánt edényzetben. A szálas hulladékot (fa-, 
bokornyesedék, stb.) szíveskedjenek 1 m-re 
kötegelni, az apró hulladékot (falomb, virág, 
stb.) kukában vagy zsákban kihelyezni.  
Nem kerül elszállításra és a Regionális 
Hulladéklerakó Telepen továbbra sem 
helyezhető el a veszélyes hulladék (a 
tűz- és robbanás-veszélyes anyag, gumi-
abroncs, festékes,vegyszeres doboz, ürü-
lék, állati tetem, stb.) ennek elszállításá-
ról az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni.  
A feleslegessé vált bontatlan állapotú  
elektronikai hulladékot kérjük most ne 
tegyék ki a lomtalanításkor, későbbi idő-
pontban fogjuk begyűjteni. 
Nem kerül továbbá elszállításra az építé-
si törmelék, föld.  
 

Kérjük, hogy a lomtalanítási akció keretében 
háztartási hulladékot ne rakjanak ki, azt a 
rendszeres hulladékszállítás alkalmával hoz-
zuk el. 
 

Köszönjük együttműködésüket a község és az 
ingatlanok szépítése, kitakarítása érdekében.  
 

Apátfalva Önkormányzata                                   
Bio-Pannónia Kft.                                                                        
Telefon: 510-170 

Apátfalva negyedik pályázati sikere az Uniós társ-
finanszírozású DAOP pályázati alapból  

"Európa ideér" - Harminc év után teljesen 
megújul az Általános Iskola Apátfalván 

Az alapfokú oktatás folyamatosan fejlődik Apátfalván. 
2007-2008-ban HEFOP pályázati rendszerben uniós tá-
mogatással az integrált nevelés fejlesztése történt meg. 
Ennek is köszönhető, hogy a makói kistérség egyik leg-
jobb általános iskolájában folyamatosan nő a 
beíratkozott gyermekek száma, a 2008-2009-es tanév-
ben is két első osztályban indult meg az oktatás. 

A jelentős szakmai fejlesztés teljes sikerét már csak az 
iskola infrastrukturális állapota hátráltatta. Az apátfalvi 
általános iskola főépülete a 70-es években épült, azóta 
felújítás nem történt. Az épületek műszaki állapota je-
lentősen leromlott, berendezése az eltelt évek alatt csak 
részlegesen újulhatott meg. Apátfalva Község Önkor-
mányzata 2008. január végén pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Operatív Program keretében az oktatási in-
tézmények fejlesztésére rendelkezésre álló keretre - 
mára kiderült; sikerrel. Több, mint 145 millió forintos 
uniós és hazai támogatás, valamint közel 17 millió forint 
önerő felhasználásával 162 millió Forint értékben 2009-
ben az általános iskolát teljesen felújítjuk. Ennek kereté-
ben nyílászáró-cserék, világításkorszerűsítés, akadály-
mentesítés, vizesblokkok teljes felújítása, udvari játékok 
beszerzése, kerítés-rekonstrukció és sportpálya felújítás 
történik meg. 

"Európa ideér" a pályázat címe, mely az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv pályázati időszakában eltelt másfél 
évben különös jelentéssel bír Apátfalva szempontjából. 
A közlekedésbiztonsági kerékpárút, a belterületi utak 
fejlesztése, a szociális alapszolgáltatási központ aka-
dálymentesítése után a negyedik fejlesztési cél, mely 
sikerrel szerepelt az uniós forrásokért folyó versenyben. 
Ezzel több, mint 317 millió Forint uniós támogatás kerül 
2008-2009-ben Apátfalvára, mely közel 41 millió Forint 
saját forrás felhasználása mellet összesen 358 millió Fo-
rint fejlesztést takar. 
 

 

 

     Varga Péter polgármester 
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A képviselő-testület első napirendi 
pontban tárgyalta a Dózsa György 
ÁMK Általános Iskolája Intézményi 
Minőségirányítási Programjának 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
Az önkormányzat a közoktatási in-
tézményrendszer működésének mi-
nőségirányítási programját 2004-
ben hagyta jóvá, amely 2009-ig 
érvényes. A községi program alap-
ján a Dózsa György ÁMK elkészítet-
te a minőségirányítási programját, 
mely az intézmény működésének 
rövid- közép- és hosszú távra szóló 
elveit, céljait és annak megvalósítá-
sát szolgáló irányítási folyamatokat 
határozta meg. A 2007/2008-as 
tanévben kiemelt hangsúlyt kapott 
a hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatása, tehetséggondozása, hi-
szen az elnyert pályázat is ebbe az 
irányba tereli a figyelmüket. A 
HEFOP pályázat kiírási feltételeit 
megvalósítva még szorosabbá vált 
az együttműködés az intézmény 
partnereivel. 
Kidolgozásra került az „Aranyhíd” 
program, amely az óvoda- iskola 
átmenet zökkenőmentessé tételét 
szolgálja. A felmérések és az elem-
zések alapján két új terület lett ki-
jelölve a programon belül, az egyik 
az iskola környezetének tisztasága, 
a másik az iskolai fegyelem javítá-
sa.  Az új tanév egyik kiemelt fel-
adata lesz a tanulók magatartását 
befolyásoló tényezők feltárása, bi-
zonyos szokásrend kialakítása, 
mellyel a tanulók fegyelmezetteb-
bek, udvariasabbak lesznek. 

 
A Napközi Otthonos Óvoda és Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ 
Óvodája is elkészítette a minőség-
irányítási programjáról szóló beszá-
molót.  
Az intézményi minőségirányítási 
program határozza meg az intéz-
mény működésének hosszú távra 
szóló elveit és a megvalósítását 
szolgáló elképzeléseket. Az intéz-
ményi minőségirányítási program-
ban kell meghatározni az intézmény 
működésének folyamatát, ennek 
keretei között a vezetési, tervezési, 
ellenőrzési, mérési, értékelési fel-
adatok végrehajtását. Az intézmény 
a minőségfejlesztési programja ér-
telmében 3 évente partneri igény és 
elégedettségmérést, valamint irá-
nyított önértékelést végez. A munka 
folyamatát 5 tagú minőségfejleszté-
si menedzsment fogja össze. A fel-
mérések alapján elkészített problé-

ma katalógusból kitűnnek, megfo-
galmazódnak az intézmény rövid, 
közép és hosszú távú feladatai. A 
következő partneri igény és elége-
dettségmérés időpontja 2009/2010-
es nevelési év.  
Az intézmény célul tűzte ki – a part-
nereik és igényeik megismerését, 
az irányított önértékelés elvégzését 
és az intézmény erősségének és a 
fejlesztendő területek tényeken ala-
puló feltárását.  
A folyamatos minőségirányítási 
munka alapja a fenntartói elvárások 
ismerete és az intézményi minőség-
irányítási program végrehajtása. 
 

A képviselő testület megtárgyalta 
és elfogadta az önkormányzat 
2008. I félévi  gazdálkodásáról szó-
ló beszámolót.  
 
A 2008. évi eredeti költségvetés 
bevételi főösszege: 443.361 e Ft 
 

kiadási főösszege: 443.361 e Ft 
 

forráshiánya:  77.526 e Ft 
 
A 2008. évi költségvetés I. félévi 
bevételi főösszege: 261.733 e Ft 
 

kiadási főösszege : 253.689 e Ft 
 
A forráshiány a 77.526 e Ft-ról 
2008. 06. 30-ig 55.034 e Ft-ra 
csökkent. A csökkenés mértéke 
22.492 e Ft. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta Apátfalva Község Ön-
kormányzatának 2008. évi költség-
vetéséről szóló 1/2008. (II.06.)Ör 
módosítási javaslatát. A 2008. évi 
költségvetés eredeti előirányzata  
443.361 e Ft bevétellel, 443.361 e 
Ft kiadással és 77.526 e Ft forráshi-
ánnyal került elfogadásra. A költ-
ségvetés módosított előirányzata 
491.618 e Ft bevétellel, 491.618 e 
Ft kiadással  és 55.034 e Ft forrás-
hiánnyal került megállapításra. 
 
Megtárgyalásra és elfogadásra ke-
rült a gyermekintézmények étkezte-
tési térítési díjáról szóló többször 
módosított 28/2003.(08.27.)
önkormányzati rendelet módosítá-
sa, továbbá az idősek klubja ellátot-
tainak ebéd térítési díja.  
A közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően a képviselő-testület a 
102/2008. (08.14.) Kt. h. alapján a  
Szent Gellért Borház és Étterem dr. 
Mihály Zoltán és Fiai Kereskedelmi 
és Termelő Egyéni Céget (Makó, 

Szent Gellért u. 2.) bízta meg az 
iskolai és az idősek klubja ellátott-
jainak étkeztetésével. A szerződés 
2008. szeptember 01-től 2010. au-
gusztus 31-ig került megkötésre. Az 
iskolában a tízóraiért 78,-Ft-ot; az 
ebédért 319,-Ft-ot; az uzsonnáért 
78,-Ft-ot fizet a szülő.  
Az idősek klubjában egy adag ebéd 
ára 520.-Ft, azonban a helyi rende-
let alapján az ebéd térítési díját a 
jövedelem arányában az intéz-
ményegység vezető   268,-Ft és 
375,-Ft között állapíthatja meg. 
 
Módosításra került a Napközi Ottho-
nos Óvoda és Szociális Alapszolgál-
tatási Központ Alapító Okirata. A 
Napközi Otthonos Óvoda és Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ ellátja 
a hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyerekek integrált 
nevelését, fejlesztését, valamint a 
sajátos nevelési igényű gyerekek 
integrált nevelését.  
Az alapító okirat kiegészítésére a 
fogyatékossági típusok feltüntetése 
miatt van szükség, mert az oktatási 
intézmény csak ebben az esetben 
tudja megigényelni az emelt össze-
gű normatív támogatást. 
  
A Napközi Otthonos Óvoda elkészí-
tette 2009/2013-as tanévekre az 
eszköz- és felszerelési jegyzék üte-
mezését  
  
A képviselő-testület csatlakozott a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához. A pályázat 
kiírására 2008. október 01-én kerül 
sor, a pályázatokat a  polgármesteri 
hivatalhoz 2008. október 31-ig 
nyújthatják be a felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 
 
A képviselő-testület a lejárt határ-
idejű képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról és az előző ülés 
óta történt  fontosabb események-
ről szóló jelentés követően meghall-
gatta az interpellációkat, majd zárt 
ülés keretében megtárgyalta a szo-
ciális igazgatással kapcsolatos  elő-
terjesztéseket. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
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Aktualitások folyamatban lévő fejlesztésekről 

Több éves várakozás után az utolsó hónap, hét, 
nap a legnehezebb. Azonban a kitartó munka 
meghozza gyümölcsét; elkezdődött az Idősek 
Klubja akadálymentesítése 
 

Kivitelezési szakaszba lépnek 
fejlesztéseink 

 
Az elmúlt egy évben idáig a Polgármesteri Hivatal 
624 millió Forint értékben nyújtott be pályázatot, 
398 millió Ft. ebből nyertes, 155 millió Ft. elbírá-
lásra vár, és csak egy 71 milliós projektünket uta-
sítottak el - a két útépítésből az egyiket. 

Az örömteli hírtől, hogy egy önkormányzat pályá-
zata támogatásban részesül, még nagyon sok ad-
minisztratív munka (szerződéskötés a támogatás-
ról, közbeszerzési eljárás, szerződéskötés a kivi-
telezővel, a szükséges dokumentumok beszerzé-
se) elvégzése szükséges egy-egy fejlesztés tény-
leges végrehajtásáig. A tavasz és a nyár folyamán 
párhuzamosan 9 nyertes pályázattal kapcsolato-
san végeztük (és még most is végezzük) ezt a 
tevékenységet, mely nem látványos, viszont an-
nál bonyolultabb és időigényesebb; azonban elen-
gedhetetlenül szükséges, hiszen ez az út vezet a 
tényleges munkavégzéshez.  

A kilenc közül az első a sorban, mely a megvaló-
sítási szakaszba érkezett, az Idősek Klubja aka-
dálymentesítése. Szeptember első napján meg-
történt a munkaterület átadása, és a tényleges 
munkavégzés is megkezdődött az Idősek Klubjá-
ban. Három árajánlat bekérése után a Képviselő-
testület döntése alapján a T-BAU Kft. végzi el a 
szükséges munkálatokat: vizesblokk bővítése, 
átalakítása, nyílászáró és padozatcsere, rámpa, 
illetve parkoló építése, valamint a látássérültek 
tájékozódását elősegítő szabványos információs 
táblák, hallássérültek részére indukciós erősítő 
készülék kerül beszerelésre. A kivitelezési szerző-
dés értelmében a felsorolt fejlesztéseket október 
15-ig kell a cégnek elvégeznie. A beruházás alatt 
az intézmény folyamatosan működik, hiszen ki-
sebb kényelmetlenségek árán, de mégis sikerült 
megoldani, hogy a megszokott munkarendben 
üzemeljen az intézmény. 

Az elsők között, 2007. decemberben született 
meg a döntés, mégis a közlekedésbiztonsági ke-
rékpárút megvalósítása követelte a legtöbb admi-
nisztrációs munkát és így időt is. A támogatási 
szerződés előkészítése is több hónapot vett 
igénybe. Ennek az oka, hogy ez a beruházás több 
állami tulajdonú ingatlant is érint, ezért összesen 
három állami szervvel kellett párhuzamosan 
egyeztetni és döntéseket meghozni. A támogatási 
szerződés megkötése után indulhatott a közbe-
szerzési eljárás, amit sajnos már másodszorra 

támadnak meg, emiatt először új eljárást kezde-
ményeztünk, most pedig az eljárás felfüggesztése 
mellett a közbeszerzési döntőbizottság döntésére 
várunk, azután folytatódhat az eljárás. Az útépí-
tés projektünk kapcsán késő tavasszal született 
meg a döntés, a közbeszerzési eljárás folyik, a 
Pátfalvi Hírek megjelenése idejében várható a 
végleges döntés, mely a kivitelező kiválasztására 
vonatkozik, majd gyors kivitelezői szerződéskötés 
után elkezdődhet a munka. Különösen fontos és 
bizakodásra ad okot, hogy ezt a közbeszerzési 
eljárást a mai napig (szeptember 03.) nem tá-
madták meg, hiszen egy hirdetményben szerepel 
három nyertes projekt, két útépítés-projekt és a 
Templom utcai járdarekonstrukció. 

A kerékpárút építés, az útépítések felújítások, és 
a járdarekonstrukció kapcsán több híresztelés 
szárnyra kapott, mindnek az a lényege, hogy nem 
lesz a fejlesztésekből semmi. Ezzel kapcsolatban 
fontos leszögezni: ha sikerül szeptember első fe-
lében a kivitelezői szerződéseket megkötni, akkor 
jó esély van arra, hogy kedvező időjárás mellett 
minden építési munkát végre tudjunk hajtani még 
2008-ban. Ha közbeszerzési döntőbizottság, vagy 
az időjárás, vagy mindkettő közbeszól, akkor 
2009-ben fognak ezek a fejlesztések megvalósul-
ni. Természetesen mindig az utolsó hónapot, he-
tet, napot a legnehezebb kivárni főleg annak, aki 
már évek, évtizedek óta várakozik. Az Önkor-
mányzat, a Polgármesteri Hivatal azért dolgozik, 
hogy mihamarabb be tudjuk fejezni ezeket a 
munkákat, de sajnos nagyon sok külső körülmény 
befolyásolhatja a végeredményt. 

Kisebb volumenű, de legalább ilyen fontos volt az 
utcanévtáblák vásárlására kapott támogatás. 1,7 
millió Ft. értékben a Képviselő-testület döntése 
alapján az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. 
gyártja le a több, mint 370 db táblát, melyet ok-
tóber folyamán fogunk kihelyezni az apátfalvi ut-
cákra.  

Apátfalva Önkormányzata számára a legegysze-
rűbb, mégis a leginkább időigényes beruházás a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatá-
sával és lebonyolításában zajló, 43-as utat érintő 
közlekedésbiztonsági fejlesztés. Mint azt több he-
lyen közöltük, a szerződés szerint már 2008. júli-
usában el kelet volna készülnie a beruházásnak. 
Legutóbbi információink szerint jelenleg a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítása után a kivitelezői 
szerződéskötés zajlik. Ezt követően 2008. szep-
tember végén, október elején készülhet el a fi-
gyelmeztető berendezéssel biztosított két új gya-
logátkelőhely, valamint nyomógombos jelzőlám-
pát helyeznek ki az ABC-nél lévő gyalogátkelő-
helyhez.  

     Varga Péter polgármester 
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Az Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közhasznú Közalapítvány pályázatot 
nyújtott be a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés elnökének a Kistérségi civil 
alap 2008. pályázati felhívására. 
A pályázat célja: a Csongrád me-
gyében működő civil szervezetek 
anyagi támogatása, a civil szerve-
zetek kistérségi szintű összefogásá-
nak ösztönzése, a kistérségi szem-
lélet erősítése. 
A pályázaton az alapítvány 200.000 
Ft támogatást nyert a „Nyitott ka-
puk” elnevezésű programsorozat 
megvalósítására. 
A programsorozat egy régebbi kez-
deményezés folytatása a 2008-

2009-es nevelési évben. 
A kezdeményezés a HEFOP 2.15 „A 
kövek egymáshoz csiszolódnak” 
projekt kapcsán kezdődött, a 2007-
2008-as nevelési évben.  
Három programból állt: 
Rajz -zene-tornaovi bemutató fog-
lalkozás családi nap keretében. Eb-
ből a támogatásból szeretném eb-
ben az évben is megszervezni, ki-
bővítve a kistérségben lévő óvodák 
óvodapedagógusainak meghívásá-
val. 
„ A pályázati cél a nevelés-oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés témakörhöz kapcsolódik, mely 
alapítványunk fontos tevékenysége. 

A Közhasznú Közalapítvány ezen 
pályázat támogatásával kívánja a 
„Nyitott kapuk” programsorozat 
három tevékenységét a rajz – torna 
–zeneovi speciális foglalkozásokat 
megszervezni, lebonyolítani. 
A három alkalom egyben családi 
napot is jelent, melybe az óvodás 
gyerekek szüleit is szeretnénk be-
vonni nem kihagyva iskolánk tanító-
nőit. A programsorozatot szeret-
nénk kiterjeszteni a kistérségben 
lévő óvodák óvodapedagógusai szá-
mára, szakmai tapasztalatcsere, 
együttműködés céljából.                  
 

                 (folytatás az 5. oldalon) 

Tisztelt Roma Diákok ! 
 

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány meghirdette az ösztöndíj pályázatát 
2008. szeptember 30.-ai határidővel.  
 
 

A pályázat feltétele: 
- az általános iskolások, 7. 8. osztályosok pályázhatnak 
• a tanulmányi átlag eredmény 3,5-től 
• iskolalátogatási bizonyítvány  
• a bizonyítvány hitelesített másolata  
 
 

középiskolások esetében a tanulmányi átlageredmény 
3,00-tól 
a főiskolások iskolalátogatási bizonyítvány kell, tanulmá-
nyi eredménytől független 
 

Bővebb információt nyújt: Ifj. Károlyi Sándor CKÖ oktatási 
referense 
Tel: 06 30 820 6283 
 

A pályázati adatlap a referenstől vehető át.   
                
                                                     Károlyi Sándor 
                                                 CKÖ elnök 

  Csapadékelvezető árkok  
karbantatása 

 

A településen található csapadék-
víz-elvezető árkok karbantartása 
minden helyi lakos érdeke, tisztán-
tartásukkal biztosítható a csapa-
dék- és belvíz gyors levezetése. 
Apátfalva Község Önkormányzat a 
11/2003.(05.07.) sz. Önkormány-
zati rendeletében szabályozza a 
közterületek tisztántartását, a víz-
elvezető árkok tisztántartását és a 
házi szemét elhelyezését. E rende-
let 2.§ (3). bekezdése rendelkezik 
az ingatlantulajdonos kötelességé-
ről a vízelvezető árkok tisztántartá-
sával kapcsolatban. 
Tapasztalatunk szerint az érintett 
ingatlantulajdonosok komolyan ve-

szik a vízelvezető csatornák kar-
bantartását, gazmentesítését. Fi-
gyelmüket szeretnénk azonban fel-
hívni egy fontos tényezőre: Ha a 
földmedrű csatornák oldalát 
gyomírtó szerrel permetezik le, ev-
vel a gyom, gaz kipusztulása után 
nem marad semmi ami meg tudná 
kötni a meder falát. A csapadék, az 
árokban folyó víz bemossa a meder 
oldalát, a bemosott föld lerakódik 
az árok aljára és eltömítheti az át-
ereszeket. Ezzel a víz akadálytalan 
lefolyása nem lesz biztosítva.  
 

Kérjük tehát, ahol nem beton me-
derelemmel van burkolva  a vízel-
vezető csatorna, ott kizárólag fű-
nyírással, kaszálással végezzék az 
árkok tisztántartását.     

Értesítés 
Apátfalva Község Polgármesteri 
Hivatala értesíti a lakosságot, 
hogy a 2008. második félévi ma-
gánszemélyek kommunális adó-
ja, a gépjármű súlyadó és az 
iparűzési adó kamatmentes be-
fizetési határideje 

2008. szeptember  15. 

Késedelmes befizetés esetén 
késedelmi pótlék kerül felszámí-
tásra. 

A késedelmi pótlék mértéke 
minden naptári nap után a fel-
számítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszere-
sének 365-öd része. 

  GYÓGYSZERTÁRI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az Apátfalvi gyógyszertárban a lakossági igényeket 
figyelembe véve kártyaleolvasó terminál lett üzem-
be helyezve. 
Ennek eredményeképpen az alábbi kártyákkal lehet 
fizetni: 
 

Bankkártyák:  
• Master Card 
• Master Card Elektronic 
• Maestro 
•  Visa 
• Visa Elektron   (OTP; K&H;MKB;Erste … ) 
 

Egészségkártyák:  
• AXA Egészségpénztár 
• Vasutas Egészségpénztár 
• K & H Medicina Egészségpénztár 
• OTP Egészségpénztár 
• MKB Egészségpénztár 
 

Ticket Wellness utalvány 
 

                                  Jó egészséget kívánunk! 
                                            Végh Imre 
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Tanévkezdés az iskolában 
 

Szeptember 1-jén 8 órakor tanév-
nyitó ünnepséggel vette kezdetét az 
apátfalvi iskolások és iskolai dolgo-
zók számára az új tanév. 
Az évkezdést megelőző időszakban 
fontos előkészületi munkákat kellett 
elvégezni. A szokásos javító és tisz-
tasági festések mellett sort kerítet-
tünk három tanterem teljes festésé-
re, így mindkét 1. osztályunk frissen 
festett termekben kezdhette az 
évet. Az iskola főépületében pedig a 
folyosói, sajnos már igen rossz álla-
potban lévő öltözőszekrényeket le-
szereltük, helyükön tiszta, gyermek-
munkákkal díszíthető falfelület bizto-
sít esztétikus környezetet tanulóink 
számára. 
Az elvégzett karbantartási és javítá-
si, valamint felújítási munkákért kö-
szönet illeti az intézmény technikai 
dolgozóit, Apátfalva község önkor-
mányzatát, valamint Veréb József 
urat, aki két tanterem festési mun-
káinak elvégzésével járult hozzá a 
sikeres tanévkezdéshez. 

A tankönyvek árusítása és kiosztása 
augusztus végén rendben megtör-
tént, e tanévben a szokásosnál ke-
vesebb tankönyv hiányzott, ezek 
pótlólagos szállítására ígéretet kap-
tunk. 
További gyarapodásra kínál lehető-
séget a képviselő-testület által a 
költségvetésben jóváhagyott tanév-
kezdő támogatás, amelyből az 1. 
osztályoknak számítógépet, illetve a 
tantermek csinosításához szükséges 
eszközöket, berendezéseket vásáro-
lunk, összesen 340.000 Ft értékben. 
E tanévi kiemelt feladataink közt 
szerepel a tavaly lebonyolított 
HEFOP pályázat eredményeinek fej-
lesztése, és további fenntartása, ami 
nagyban hozzájárul az esélyegyenlő-
ség megteremtéséhez, a hátrányos 
helyzetű és tanulásban akadályozott 
tanulók sikeres integrációjához.  
Új szakmai kihívást jelent a szep-
tember 1-jétől minden általános is-
kola 5. osztályában kötelező nem 
szakrendszerű oktatás bevezetése, 
amely az alapkészségek fejlesztésé-
re irányuló oktatási forma.  

Az oktatás személyi feltételei is vál-
toztak a nyár folyamán. Két új tanító 
és három felső tagozatban tanító 
óraadó, illetve részmunkaidős tanár 
felvétele vált szükségessé. 
Az óratervek és a tantárgyfelosztás 
alapján láthatóvá vált, hogy ebben a 
tanévben is tartalmas délutáni fog-
lalkozásokat, szakköröket, korrepe-
tálásokat, sportköri foglalkozást biz-
tosíthatunk a diákok számára. Az 1. 
évfolyamon alapozó jelleggel megin-
dul a művészeti oktatás néptánc 
szakon, és az énekkar mellett lehe-
tőség nyílik hangszeres zenetanulás-
ra is. Továbbra is működnek a falu-
ház művészeti csoportjai, amelyre 
nemcsak a felnőtteket, hanem a 
gyerekeket is várják. 
Bár ennek a tanévnek a menetét 
már nem befolyásolja, mégis hírt 
kell adnunk arról, hogy az iskola 
felújítására a DAOP keretében meg-
hirdetett pályázaton 145,8 millió Ft-
ot nyert a község, amely az iskola 
lényegében teljes körű felújítását 
lehetővé teszi, ez azonban 2009. év 
feladata. 

Ovi Hírek folytatás a 4. oladról 
 

A programsorozatot szeretnénk ki-
terjeszteni a kistérségben lévő óvo-
dák óvodapedagógusai számára, 
szakmai tapasztalatcsere, együtt-
működés céljából. Korszerű koope-
ratív képességfejlesztési technikák 
bemutatásával. 
A programmal hozzájárulunk a Kis-
térségi Többcélú Társulás óvodai 
munkaközösség tevékenységéhez.” 
A nevelőtestület a tanévnyitó érte-
kezletén augusztus 14-én szétosz-
totta a tevékenységeket óvodán-
ként. 
A Dózsa Gy. utcai óvoda rajz-ovi 
bemutatót, a Rákóczi utcai óvoda 
ovi-torna bemutatót és a Maros ut-
cai óvoda zene-ovi bemutatót tart. 
A bemutatókat az óvodapedagógu-
sok vezetik. 
A támogatást egyenletesen elosztva 
használhatják fel az óvodák az 
eredményes felkészüléshez, eszköz, 
anyag beszerzése továbbá a támo-
gatás a programok lebonyolításának 
költségeit is fedezi. A programok 
október-november hónapban kerül-
nek megrendezésre. 
 

A napokban értesültünk az APEH  
értesítőből, hogy az Apátfalva Köz-
ség Óvodásaiért Közhasznú Közala-
pítvány a lakosság, a magánszemé-
lyek és a vállalkozók jóvoltából a 

2007. évi adó 1%-a felajánlásból 
251.000 Ft támogatást kapott. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki adója 1 %-át ala-
pítványunk számára ajánlotta fel. 
Támogatásával hozzájárult az ala-
pítvány sikeres működéséhez, me-
lyet az apátfalvi óvodás gyerekek 
színvonalas óvodai neveléséhez biz-
tosítunk a 2008-2009-es nevelési 
évben. 
 

Szeptember 1-én. megkezdődött az 
új nevelési év óvodánkban, 138 
gyermek jár 7 óvodai csoportba: 
 

Maros u-i óvoda: 
Katica csoport: 22 fő 
Margaréta csoport: 23 fő 
 

Rákóczi u-i óvoda: 
Napsugár csoport: 22 fő 
Szivárvány csoport: 21 fő 
 

Dózsa György u-i óvoda 
Napraforgó csoport: 21 fő 
Hétszín virág csoport: 18 fő 
Nagylaki óvoda: 
Micimackó csoport: 11 fő 
 

Fontosnak tartjuk, hogy minden 
óvodás korú gyermek már az első 
napokban megérkezzen az óvodá-
ba, figyelemmel kísérjük a hiányzó 
gyerekeket, felszólítjuk a szülőt a 
rendszeres óvodába járásra. Az új 
kiscsoportosok beszoktatása már a 
nyáron elkezdődött, sok szülő élt a 

fokozatos beszoktatás lehetőségé-
vel, mely eredményesnek bizonyult. 
2008. augusztus 31.-ig 40 gyermek 
iratkozott be óvodáinkba. 
A 2007/2008-as nevelési évben 39 
gyermek ment iskolába, 33 az apát-
falvi, 6 gyermek a makói általános 
iskolába iratkozott be.  
Most év elején fontosnak tartjuk, 
hogy iskolába ment gyermekeink 
minél zökkenő mentesebben szok-
janak be az új iskolai közösségbe, 
megkönnyítve az óvoda-iskola át-
menetet minden nap, két héten ke-
resztül nagycsoportos óvónőink be-
kapcsolódnak az iskolai osztálymun-
kába. Segítenek a tanító néniknek a 
gyerekek mielőbbi megismerésé-
ben. A makói iskolába ment gyere-
kekről sem feledkezünk meg, az 
óvónők felvették az ottani tanító 
nénivel is a kapcsolatot, akik keres-
tek is bennünket annak érdekében, 
hogy ismeretet szerezzenek a gyer-
mekekről.  
A kezdeményezés segít abban, 
hogy az évkezdés zökkenőmentesre 
sikerüljön minden kisgyermek éle-
tében. A szülők is elismerően véle-
kednek a kezdeményezésről. 
Az óvó nénik is pozitívan értékelik a 
kezdeményezést, elismerően szól-
nak a tanító nénik munkájáról. 
 

                           Faragó Erzsébet 
                             Óvodavezető 
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Anyakönyvi események 
2008. augusztus  hó 

 
 

SZÜLETÉS:   
 

Konkoly Sándor Krisztián 08.08. 
Apátfalva, Maros u. 4. 
Anyja: Bába Nikolett    
Apja: Konkoly Sándor  
 
HÁZASSÁGKÖTÉS:     
 

augusztus 30 
Mátó Andrea 
Apátfalva, Kereszt u.7 
Tóth Norbert 
Sándorfalva, Felszabadulás u. 103. 
 

HALÁLESET:                  
 

Varga Jánosné Balogh- Vigh Rozália   
Apátfalva, Kossuth  u. 99. 
 élt: 72  évet 
Varga Ferenc   
Apátfalva, Aradi  u. 28.  
élt 81 évet 
Kereszturi Béla  
Apátfalva, Liget u. 13.  
élt 72 évet 
Molnár Józsefné Kovács Amália  
Apátfalva, Maros u. 78. 
 élt: 80 évet 
Berta József Mihály  
Apátfalva, Arany J.u.7.  
élt: 61 évet 

Ha megváltozott a lakcíme… 
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hiva-
tala felhívja az Apátfalváról elköltözött 
lakosok figyelmét, hogy a szemét 
szállításával kapcsolatos számlázás 
problémamentes megoldása  érdeké-
ben a lakcímváltozást jelentsék be a 
Bio- Pannónia Kft. Makói Kirendeltsé-
gén. Makó, Szent János tér 19/a.  Tel: 
62 510 171. számra. (Megközelíthető 
a Szakmunkásképző intézet kollégiumi 
épületének udvaráról.)  

Postumus Apátfalva Díszpolgára:  
Keresztúri András néptanító 
Apátfalva Díszpolgára: Fazekas 
István Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar vezetője  
Apátfalva Közszolgálatáért : Kar-
dos Lászlóné a polgármesteri hi-
vatal  pénzügyi  főelőadója 
Apátfalva Községért:  Tóth Imre, 
az Apátfalvi Gazdakör elnöke  
 

Apátfalva Község Önkormányzat 
képviselő-testülete június 24.-én 
hozott 94/2008. (06.24.) Kt. h-val 
Keresztúri András néptanító 
részére Postumus Apátfalva 
Díszpolgára kitüntető címet ado-
mányoz  
„ Lyuk a zászló közepén. 1956. A 
szabadság reménye vérengzés és 
megtorlás.” 
Az 1956-os forradalom meghatá-
rozó alakja volt Keresztúri András 
néptanító.  1904. szeptember 7-
én született Királyhegyesen föld-
műves családból. Elemi iskoláit 
szü lő fa lujában,középiskolá i t 
Battonyán, a tanítóképző főiskolát 
Szegeden végezte. Tanítói okleve-
let 1927-ben szerzett. Még abban 
az évben az apátfalvi belső tanyai 
iskolában kapott állást, majd a 
község iskolájába helyezték. Kato-
nai szolgálatot Szegeden, 
Pankotán és Újvidéken teljesített. 
Fogságba esett, a sopronkőhidai 
fogolytáborba került, majd 1945. 
július 26-án szabadult. Még ebben 
az évben falunapot szervezett 
Apátfalván, amelynek hangulatát 
a helyi színpompás népviselet, 
lakodalmas tánc és dal adta meg. 
Ehhez mezőgazdasági bemutató is 
kapcsolódott. A község önkéntes 
tűzoltótestületének volt parancs-
noka. Az 1956-os forradalom ide-
jén kezdeményezte a Forradalmi 
Nemzeti Bizottság megválasztá-
sát.  
Keresztúri Andrásnak köszönhető, 
hogy a községben szélsőséges 
események nem történtek. Hiszen 
Ő fogalmazta meg azt a felhívást, 
amit a falu hangos híradójában 
olvastak fel a lakosságnak. „… 
Nyomatékosan kérjük a község 
lakosságát, hogy minden nemű 
erőszakosságtól tartózkodjon. Ne 
csak papíron, hanem magatartá-
sunkban is legyünk igazán keresz-
tények. Bocsásson meg a magyar 
a magyarnak. … Népünk nagy 
kérdéseit e súlyos időkben önzet-
lenül és a megértés, szeretet szel-
lemében kell megoldanunk…”   

A forradalom leverése után a 
megtorlás mégsem maradt el, 
1957. március 12-én letartóztat-
ták, több apátfalvi társával 
Kistarcsára szállították. Március 
végén hazaengedték, de továbbra 
is szigorú rendőri fölügyelet alatt 
állt. Közben - tanítónő feleségével 
együtt - állásától megfosztották. 
Budapesten az építőiparban se-
gédmunkásként dolgozott. 1960-
ban rehabilitálták, Eperjesre he-
lyezték. Népművelő előadásokat 
tartott, tanított az esti iskolában, 
színjátszó csoportot, fölnőtt és 
diák tűzoltócsapatot szervezett. 
Rendkívüli előléptetésben és ki-
tüntetésben részesült. 1967-ben 
nyugállományba vonult, és felesé-
gével Rákoscsabára költözött. 
Hosszú szenvedés után 1974. 
március 23-án halt meg. A Rákos-
keresztúri temető 48-as parcellá-
jában temették el.  
Községünk lakói nevében, a tisz-
telet jeléül Antal József és Szigeti 
Márton 1998. október 13-án, egy-
kori iskolájának homlokzatán em-
léktáblát helyeztek el.  Az emlék-
tábla jelkép a jövő számára mind-
azokért, akik igazságtalanságot 
szenvedtek el. 
 
Apátfalva Község Önkormányzat 
képviselő-testülete június 24-én 
hozott 95/2008. (06. 24.) Kt. h-
val Fazekas István a Kerekes 
Márton Népdalkör és Citerazene-
kar vezetője részére Apátfalva 
Díszpolgára kitüntető címet ado-
mányoz.  
 

Úgy gondolom, hogy a faluban 
nincs olyan ember, legyen az 
gyermek vagy felnőtt, aki ne is-
merné Fazekas tanár bácsit.  
Amikor állítottuk össze a róla szó-
ló méltatást, Gárdonyi Géza: A 
Lámpás című kisregénye jutott 
eszünkbe. Hiszen a regény üzene-
te az, hogy tanítónak „lámpásnak” 
lenni küldetést jelent. Nem csak 
emberi, de nemzeti értelemben is.  
Nagyon hasonló a kisregény nép-
tanítójának és Fazekas István sor-
sa, hiszen 50 esztendeig tartó 
szolgálata alatt minden erejével 
azért harcolt, hogy annak a ki-
csiny közösségnek, amelyet a sors 
a gondjaira bízott lámpása legyen, 
vagy legalább is megpróbálja eze-
ket az embereket a maga szerény 
fénykörébe vonni. 
 

             (folytatás a 7. oldalon) 

Apátfalva Község Önkormányzatának 2008. évi díszpolgárai 
és kitüntetettjei 

ÉRTESÍTÉS! 
 

Apátfalva Község Települési 
Román Kisebbségi Önkor-

mányzata 
 

Értesíti az érdeklődőket,  
hogy  Román Nyelvtanfolyam  
szeptember végén folytatódik 

 
Várjuk új érdeklődők jelentkezését is! 

 
Érdeklődni lehet:  

Duma János elnöknél 
Telefon:  

06-20/568-26-46  



                                                                Apátfalvi Hírek                                                         7. 

Apátfalva Község Önkormány-
zatának 2008. évi díszpolgárai 
és kitüntetettjei  
   (folytatás a 6. oldalról)  
 
Fazekas István 1956-óta tanít.  
Apátfalván 1962-ben kezdte a pe-
dagógiai munkát. S még ma, több 
mint 70 évesen is tanít – igaz már 
nem a betűvetésre – hanem a tisz-
ta forrás a népzene és a népdal 
őrzésére.  Egyszerű, gazdálkodó 
családból származik. Szerencsénk, 
hogy Isten adta tehetségét szülei 
felismerték és tanulhatott. Tanító 
képzőt végzett, s vele egy időben a 
Szegedi Zeneművészeti Iskola he-
gedű szakára járt. Kodály tanítvá-
nya volt, s talán Ő adta számára az 
indíttatást, hogy 1958-ban, amikor 
a Szegedi Nemzeti Színház zeneka-
rába hívták, visszautasította, mert 
ahogy önéletrajzában fogalmaz „… 
a tanításban nagyon megszerettem 
a pedagógus pályát.”  
 

Az elmúlt évben kapta meg az 
aranydiplomát. Az ehhez készült 
ajánlásból idézem Mátó Lajos isko-
lánk igazgatójának szavait. 
„Pályájára visszatekintve bátran 
állíthatom, hogy Ő testesíti meg az 
igazi tanítóról élő képet, hiszen 
gyermekek közt végzett, pedagógi-
ai munkássága mellett hivatásának 
tekintette és tekinti, a mai napig is, 
a kultúra terjesztését a felnőttek 
körében is. 26 éve töretlen hittel és 
lelkesedéssel, komoly szakmai elis-
mertség mellett vezeti a község 
citerazenekarát és pávakörét. Eb-
ben a munkában is döntő tényező 
a gyermekek iránti elkötelezettség, 
mert hosszú évek óta a felnőttek 
mellett az utánpótlás nevelésével is 
foglalkozik. E tevékenységének 
sikeressége a biztosíték a népzenei 
kincs megőrzésére, életben tartá-
sára községünkben. A mai napig 
megéli és sugározza azt a szerete-
tet, amire csak különleges pedagó-
giai érzékkel megáldott, született 
tanítók képesek.” 
Szinte hihetetlen, hogy 3 generáci-
ónak adta át tudását, a betűvetést, 
a zene, a dal szeretetét. 
Egyszer megkérdezték tőle, mi a 
titka? Fazekas István nagyon egy-
szerűen így válaszolt. „ Lássák raj-

tad, hogy lelkesedsz, mert más-
képp ők sem csinálják rendesen.” 
 
Apátfalva Község Önkormányzat 
képviselő-testülete június 24-én 
hozott 96/2008. (06.24.) Kt. h-val 
Apátfalva Közszolgálatáért ki-
tüntető címet adományoz Kardos 
Lászlóné pénzügyi főelőadó részé-
re. 
 

Kardos Lászlóné közel 23 éve dol-
gozik Apátfalván, a közigazgatás-
ban. 1985-ben a Községi Tanács 3 
fős adócsoportján kezdett dolgozni, 
majd 3 év után az adócsoport 
megszűnése óta 20 éve egyedül 
látja el e munkakört, mely az évek 
folyamán számtalan egyéb feladat-
tal egészült ki.  
 

Nem könnyű feladat az övé, melyet 
szaktudással és odaadóan végez. 
Munkáját sokszor antagonisztikus 
ellentétek jellemzik, hiszen a helyi 
adórendeletek által előírt adóbefi-
zetések településünk saját bevétel-
ét képezik, tehát mint köztisztvise-
lőnek kötelessége ezt beszednie. A 
másik oldalon viszont egy lelki te-
her, amikor nehéz körülmények 
között élő családoknál, nyugdíjból 
élőknél letiltást kell alkalmaznia. 
Évente több ezer ügyfele van, min-
dig készségesen tájékoztat, problé-
máikra megoldásokat keres. Min-
denki tudja, hogy ma nem könnyű 
eligazodni az adótörvény paragra-
fusai között.  
Ilus, ahogy mi a kollégái hívjuk – 
tudja, hogy csak akkor tud igazán 
segíteni, akkor tud pontosan tájé-
koztatni, ha folyamatosan képzi 
magát. 
Nem csak egy köztisztviselő a falu-
ban, hanem egy olyan apátfalvi, 
akit mindenki ismer és szeret, hi-
szen az egyszerű szerény termé-
szetéhez hivatástudat és falujához 
kapcsolódó felelősség érzet is páro-
sul. 
 
Apátfalva Község Önkormányzat 
képviselő-testülete június 24-én 
hozott 97/2008. (06.24.)Kt. h-val 
Apátfalva Községért kitüntető 
címet adományoz Tóth Imre, az 
Apátfalvi Gazdakör elnöke részére 
 

„… a falvak közt különös kultúra 

tenyészik. A természeti ember, aki 
munkás, őstermelő és mezei szál-
lások zárt közösségeiben él, sajá-
tos kultúrát nevelt és ez épp oly 
jellemző rá, mint munkája, lakóhe-
lye és alázatossága, a természet és 
a társadalom iránt….) Erdei Ferenc: 
Parasztok c. művéből idéztem, hi-
szen Apátfalva Községért kitüntető 
cím tulajdonosa  Tóth Imre, aki 
szülei ősi foglalkozását folytatva, 
ma is aktív gazdálkodó. Kötődése a 
földhöz, Apátfalvához példaértékű. 
Szülei nyomdokaiban jár, hiszen 
földműves családból származik. 
Általános iskolai tanulmányait 
Apátfalván, középiskolai tanulmá-
nyait a Kecskeméti Piarista Gimná-
ziumban végezte. A családi minta, 
a gazdálkodás és a termőföld sze-
retete már kisgyermekkora óta be-
folyásolja és terelgeti életét. Ez 
ösztönözte arra, hogy Állategész-
ségügyi, majd Szak-üzemmérnöki 
diplomát szerezzen. Tanulmányai 
után diplomásként is szülőfaluját 
választotta. Haza jött, hogy tudá-
sát itt, Apátfalván hasznosítsa. 
Számára nem csak saját családja 
megélhetése, hanem a falubeli em-
berek is fontosak. Nem véletlen, 
hogy 1993-ban alakult Gazdakör 
elnökévé választották. Szervezi a 
gazdaköri estéket, szakmai kirán-
dulásokat, hogy az apátfalvi gaz-
dák szakmailag még elismertebbé 
válhassanak. 
Követi és tiszteli a falu mezőgazda-
sághoz kötődő hagyományait. Mu-
tatja mind ezt, a kétévente meg-
szervezett lovasbemutató, a lovas 
kocsis felvonulások, melyeket min-
dig nagy örömmel és szeretettel 
fogad a falu. 
 

Településünk közéleti embere is, 
hiszen négy évig ellátta az Apátfal-
vi Polgárőr Egyesület elnöki felada-
tait, 1994-1998 között Apátfalva 
Község alpolgármestere volt.  
Engedjék meg, mielőtt Polgármes-
ter úr átadná a kitüntető címet, 
idézzek egy mondatot attól, aki e 
címre javasolta: „ … szívesen be-
szélget az emberekkel, miközben 
fontos információkat ad át. Az itt 
élő emberek megtapasztalhatták, 
barátságos, humoros, segítőkésze 
személyiségét. 

„Pátfalvi lakodalmas” 
 

A Makó Városi Televízió a 2008. évi Apátfalvi Falunapok alkalmával megrendezett  
„Pátfalvi lakodalmasról” felvételt készített.  
A DVD megvásárolható és megrendelhető a Faluházban, ára 1500.-Ft/db 
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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! 

 

Akác és tölgy tűzifa is kapható 
 

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 

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: Dornbach és Magony BT. Makó 

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 

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabú-
torok 

• 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 

Ortopédiai szűrés,  
segédeszközök íratása,  

ortopédiai cipők íratása és 
méretvételezése 

 

2008. szeptember 25-én 
(csütörtök) du: 2 óra 

 

Apátfalván a Faluházban 
(Műv. Ház) 

Az Apátfalvi Római Katolikus 
Plébánia hitoktatási rendje 

 

1. osztály:  
iskolában a délelőtti órákban 
 

2. osztály:  
iskolában, a délelőtti órákban 
 

3. osztály:  
(ELSŐÁLDOZÓK) Szombaton-
ként de. 9-kor, a Plébánián 
 

4. osztály:  
Iskolában Szerda: 15.OO 
 

5. osztály:  
iskolában, Csütörtök: 14.30 
 

6.osztály:  
iskolában, Csütörtök: 14.30 (akik 
nem bérmálkoznak az idei tanév-
ben) 
 

7.osztály:  
(BÉRMÁLKOZÓK): Plébánián, 
Szombatonként, 17.00 
 

8. osztály:  
(BÉRMÁLKOZÓK): Plébánián, 
Szombatonként, 17.00 
 

Az iskolai hitoktatás a Szeptem-
ber 15-vel induló héten kezdődik  
 

Bérmálkozási felkészítő indul 
Szeptember 13-án, szombaton, 
a Plébánián, 17.00-kor. Jelent-
kezési korhatár: betöltött 12 éves 
kor. A bérmálás 2009-ben lesz. 
 

Következő bérmálás két év 
múlva lesz egyházközségünk-
ben! 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK  
FIGYELEM! 

 

2008.09.20-án  
a Mórahalmi fürdőbe kirándulunk! 

Aki szeretne eljönni kérem  
jelentkezzen! 

 
 

Szeretnék köszönetet mondani 
Szopori Lászlónénak (Csala Mag-
dolna) aki a 2008.08.23-án meg-
rendezett ünnepi ebédünket meg-
főzte és Vígh Jánosné Marikának 
(Maros u) tagtársunk segítségét. 
Megköszönöm mindenkinek aki 
amivel tudta, támogatta csopor-
tunkat ( pl: burgonya, hagyma, 
sütemények, pogácsák) . Nagyon 
örültem, hogy megtisztelte ün-
nepségünket Varga Péter polgár-
mester, Vári Miklós alpolgármes-
ter, Kereskes Gézáné az Idősek 
Napközi Otthonának vezetője, 
megyei elnökünk és munkatár-
sunk.  
Szeretném megköszönni a helyi 
takarékszövetkezet és a Polgár-
mesteri Hivatal segítségét is. 
 

Tisztelettel: Jakabovics Mátyásné 
                     csoport titkár 

Apróhirdetés 
 

Ház eladó! Apátfalva, Árpád u. 
30. sz. alatt. 
Érdeklődni: 06-20/801-49-48 

            Tisztelt Lakosok! 
 

A makói Kéménytechnika Kft. fo-
gadóórát tart  
Apátfalván  

november 03-án és 04-én  
16.00-18.00-ig   

a Faluházban, ahol lehetőség van 
a kéménydíjak rendezésére, ké-
ményseprés megrendelésére, és 

egyéb szakmai tanácsadásra. 

Közgyógyellátásban  
részesülők  

 

FIGYELEM! 
 

Ezúton hívjuk fel az érintettek 
figyelmét, hogy a 

 közgyógyellátás iránti kére-
lem a jogosultság időtartama 

alatt,  
annak lejártát megelőző  

három hónapban is benyújt-
ható. 


