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Az Európai Unió is támogatja Apátfalva 
belvíz gondjainak megoldását. A Dél-
alföldi Operatív Program belterületi csapa-
dék- és belvízelvezetés támogatására 2007
-ben kiírt pályázati kiírásán sikeresen in-
dult Apátfalva Község; 10%-os önrésszel 
91,5 millió forintos fejlesztést hajthat vég-
re belvízelvezető csatornarendszerén. 
 

Magyarország, ezen belül az alföldi települé-
sek különösen ki vannak téve a belvizek 
okozta veszélyeknek.  Apátfalva déli telepü-
lésrészének belvízelvezető csatornarendsze-
re a 70-es évek végén épült ki. Az elmúlt 30 
évben csak kisebb fenntartási munkálatokat 
tudott elvégezni a település a csatornahálóza-
ton, mely jelenlegi állapotában nem képes 
Apátfalva mélyfekvésű területeinek belvíz-
mentesítésére. Ez 2000. és 2005-2006. csa-
padékos éveiben okozott gondot, elsősorban 
a Móricz Zs., Béke, Rózsa, Csokonai és Ma-
ros utcákon, valamint a Rákóczi, Kölcsey 
utcán. Az elfajult meder és az érintett terüle-
tek kiépítetlen csatornarendszere Apátfalva 
vízelvezetési problémájának megoldását 
elsőrendű feladattá emelte. 
Jelentős belvízi elöntések ötévente, kataszt-
rofális belvizek 10 évente fordulnak elő Apát-
falván. Kutatások szerint a szélsőséges időjá-
rási helyzetek egyre gyakoribbá válnak, ezért 
a fejlesztendő létesítményhez tartozó terüle-
teken 10 éven belül jelentős belvízi elöntés 
lesz, amelynek negatív hatását a jelen beru-
házás mintegy 50%-ban tudja redukálni. 
Apátfalván 2000-ben történt belterületi belvízi 
elöntések során jellemzően lakóingatlanok-
ban, közművekben történtek rongálódások, 
közegészségügyi veszélyeztetettség, vala-
mint állategészségügyi problémák alakultak 
ki. Csak a lakóingatlanokban keletkezett 
károk helyreállítása 26 millió forintba került. 
Ezen problémák kezelését megfelelően, költ-

séghatékonyan csak megelőzéssel, az érin-
tett közművek folyamatos karbantartásával, 
és fejlesztésével lehet megvalósítani. Ennek 
megfelelően Apátfalva Község 2007. óta fo-
lyamatos, jelentős erőfeszítéseket tesz a 
belvízvédekezés közműveinek karbantartás-
ára, fejlesztésére. Ennek keretében Apátfalva 
belvíz által leginkább veszélyeztetett részén -
Magyarcsanád felőli településrészen- 2007-
ben a Dél-alföldi Területfejlesztési Tanács 
mintegy 2,5 millió forintos támogatásával 
kisebb fejlesztést hajtott végre, valamint ön-
erőből 1500 m csatorna rekonstrukcióját vé-
gezte el. Azonban ennél jóval nagyobb háló-
zatrekonstrukciós és bővítési munka elvégzé-
sére van szükség. 
Ezért óriási jelentőségű Apátfalva esetében, 
hogy nyert a Dél-alföldi Operatív Program 
felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztésére 
kiírt Európai Uniós pályázaton. A 91,5 millió 
forint összértékű fejlesztés során 3861 méter 
csatorna fejlesztése valósul meg, melyből 
2014 méter főgyűjtő csatorna és 1847 méter 
új felszíni vízelvezető csatorna építése való-
sulhat meg. 
Kiválasztott műszaki megvalósítás - melyek-
hez kapcsolódóan az alternatív lehetőségek 
is megvizsgálásra kerültek:  
1. A Rákóczi és Kölcsey utcában meglévő 
földmedrű főgyűjtő csatorna teljes hosszban 
(2014 m) történő burkolása. A mederszelvény 
kotrással történő helyreállítását követően 
mederburkoló lapok elhelyezése biztosítja a 
fenék és rézsű stabilitását. A rézsű burkolását 
0,6 m rézsűhosszban tervezzük. A mederbur-
koló lapok fektetése 15 cm vastag homokos 
kavics ágyazatra történik, elhelyezést követő-
en 20x30 cm-es betonszegély készül. A meg-
lévő telekbejárók  tokos betoncső átereszei 
változatlan helyen és szinten maradnak. 
Szükséges viszont a zömében téglafalazat 

támfalak átépítése 20 cm szerkezeti vastag-
ságú vasbeton támfalakká. Tervezett munkák 
közműveket nem érintenek. 
2. Maros utca páros oldala: új nyíltvezetésű 
burkolt csatorna épül. Telekbejáróknál 4 m 
szélességben TBF 30 5 t tengelyterhelésű 
fedlap alkalmazásával, műszaki textília és 
terepadottságoktól függő földborítás biztosítá-
sával. Tervezett munkák közmű bekötőveze-
tékeket kereszteznek, 4 gáz és 4 ivóvíz bekö-
tővezeték közműkiváltása szükségeltetik. 

3. Béke utca: páratlan oldalra tervezett 
betonelemekkel burkolt 310 fm hosszú csator-
na új csatorna építése. 
Móricz Zs. utcán szakaszonként eltérő mű-
szaki megoldás: új építésű földmedrű szakasz 
244 m hosszan, 200 m földmedrű csatorna 
tisztítása, zárt szakaszon 2 db hordalékfogó 
akna elhelyezése, csatorna meder helyreállí-
tása, mederburkoló elhelyezése. 
 

Apátfalva, 2009. január 6. 
Varga Péter 

Tragédiákat előzhet meg a folyamatos karbantartás, fejlesztés 
 

Csökkenhet a belvízveszély Apátfalván 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

2008. december 16-án ülésezett a képviselő-
testület. 
 

A képviselő-testület elfogadta a 2009. évi 
munkatervét, továbbá az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
időszakára szóló rendeletét. Tájékoztató 
hangzott el a 2007. évi pénzmaradvány fel-
használásáról. 
 

A képviselő-testületi ülésen a szolgáltatók 
javaslatára felülvizsgálatra kerültek a szolgál-
tatási díjak. Az egyeztetéseket követően a 
képviselő-testület a következő díjakat fogadta 
el 2009. évre. 
 

A település szilárd hulladékkal kapcsola-
tos közszolgáltatás: a lakosok által fizeten-
dő negyedéves szemétszállítási díj: 

Közületi díjtételek 

 

Az ivóvíz-szolgáltatás díja: 2009. január 1-
től 226,70 Ft/m3, lakossági alapdíj mértéke 
371,90 Ft/hó ÁFÁ-val. 
 

A települési folyékony hulladék szállítási 
és ártalmatlanítási díja: bruttó 2.890,-Ft/m3. 
 

Elfogadásra került a Napközi Otthonos Óvoda 
és Szociális Alapszolgáltatási Központ óvodai 
étkezési díjának felülvizsgálata. 
A szülő által fizetett térítési díj összege: 

 
 
 
 
 
 

A Dózsa György ÁMK Általános Iskolájában 
és a Szociális Alapszolgáltatási Központ idő-
sek klubjában az étkeztetési térítési díjak nem 
változtak, a 2008. szeptember 1-től megálla-
pított díjtételek hatályosak. 
 

A mezőőri járulék díja az eddigi 600,-Ft/ha-
ról 1 ha-ig tulajdonosonként 700,-Ft/ha-ra, 1 

ha feletti terület esetén tulajdonosonként 
0,070 Ft/m2/év a díj mértéke, részarány tulaj-
don esetén mindkét esetben a tulajdoni há-
nyad arányában kerül megállapításra a mező-
őri díj összege. 
 

A kötelező kéményseprő ipari közszolgál-
tatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatra 
került, a 2008. január 1-től megállapított díjté-
telek nem változtak. Az egyedi kémény tisztí-
tása, ellenőrzése, 4 éves műszaki felülvizsgá-
lata 590,-Ft/db, egycsatornás kémény  tisztí-
tása, ellenőrzése 480,-Ft/db, műszaki felül-
vizsgálatok 4.000,-Ft/db, kéménykivitelezés 
előtti szakvéleményezés 1.400,-Ft/db. 
 

Az iparűzési adó mértéke nem változott, 
amely továbbra is az adóalap 2 %-a. Az ideig-
lenes alkalmi jelleggel végzett tevékenység 
esetén az iparűzési adó mértéke 1.000,-Ft/
nap. 
 

Magánszemélyek kommunális adója: az 
adó mértéke a 2008. évi 6.000,-Ft/év/
adótárgyól 2009. január 1-től 7.000,-Ft/év/
adótárgyra emelkedett. 
 

Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett tevékenységről: a közok-
tatási szakmai szolgáltatásokról, az úszás 
oktatásról, az iskolabusz hálózat működteté-
séről, a mozgókönyvtár kialakításáról, a belső 
ellenőrzési feladat ellátásáról, a kistérségi 
központi ügyeletről,  a szociális alapfeladatok 
ellátásáról, a kistérség által benyújtott pályá-
zatokról a társulás bevételeiről és kiadásairól, 
a Többcélú Társulás munkájáról, mint Fej-
lesztési Tanácsról. 
 

Megállapításra került a háziorvosi rendelők és 
a fogorvosi rendelő 2009. évi rezsiköltsége. 
 

Felülvizsgálatra került a ravatalozó, a rehabili-
tációs üzem bérleti díja, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Szigetház üzemel-
tetéséről szóló bérleti szerződés. 
 

Módosításra került a 2009. évi belső ellenőr-
zési terv. A Belső Ellenőrzési Csoport a Nap-
közi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszol-
gáltatási Központ leltározási és selejtezési 
tevékenységének ellenőrzését valamint a 
polgármesteri hivatalban a negyedéves mér-
legjelentést és a félévi és éves költségvetési 
beszámolót ellenőrzi. 
 

Elfogadásra került Apátfalva Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének és Apátfalva 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének és Apátfalva Község 
Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének költségvetési gazdál-

kodásáról szóló együttműködési megállapo-
dás. 
 

Megállapításra került az önkormányzati laká-
sok, garázsok 2009. évi bérleti díja. A Hunya-
di u. 6. szám alatti lakások esetében 220,-Ft/
m2/hó; komfortos lakások setén 170,-Ft/m2/
hó; félkomfortos lakások esetén 160,-Ft/m2/hó 
és komfort nélküli lakások esetén 135,-Ft/m2/
hó a bérleti díj összege. 
A garázsok bérleti díja 364,-Ft/m2/hó. 
 

Tájékoztató hangzott el a DAREH Önkor-
mányzati Társulás KEOP 2.3.0/1F pályázat-
ról. A projekt megvalósítására az Új Magyar-
ország Program keretén belül kiírt pályázatok 
adnak lehetőséget. 
 

A DAREH a hulladékgazdálkodási rendszer 
megvalósítása érdekében jelenleg két fő pro-
jektcélkitűzés mentén szervezte meg tevé-
kenységét. 
1. A bezárt lakossági szilárdhulladék-lerakók 

rekultivációjának elvégzése 
2. Egységes hulladékgazdálkodási rendszer 

kiépítése a szükséges hulladékgyűjtő, 
válogató, kezelő művekkel együtt. 

 

A KEOP-2.3.0. pályázatok kétfordulósak. Az 
első fordulóban beadott előzetes megvalósít-
hatósági tanulmány alapján a pályázatkiíró 
eldönti, hogy érdemesnek tartja-e a projekt 
megvalósítását. Amennyiben igen, ebben az 
esetben a projekt teljes kidolgozását és az 
Európa Uniós Bizottsághoz beküldendő pá-
lyázati anyag elkészítését megfinanszírozza 
15 %-s önrész biztosítása mellett. A DAREH 
által benyújtott és megnyert támogatások 
ezen elvek mentén valósultak meg. Az így 
megnyert támogatási összeggel 2 éven belül 
el kell számolni, illetve ez idő alatt kell a pá-
lyázati dokumentációt elfogadtatni az Irányító 
Hatósággal és a szakmai szervezetekkel 
engedélyeztetni. Akinek a pályázati dokumen-
tációi és engedélyei rendben vannak, illetve 
elszámolt a költségekkel az bepályázhat a 
második fordulóra. A KEOP pályázatok máso-
dik fordulója a konkrét fizikai megvalósítást 
takarja.  
A pályázatok megvalósítását 2013-ban be kell 
fejezni a maximum 2014. december 31-ig kell 
elszámolni a költségekkel.  
 

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

  Bruttó díjtétel 
1 fős ingatlan 1.043,-Ft 
2 fős ingatlan 1.916,-Ft 
3 fős ingatlan 2.833,-Ft 
4 fős ingatlan 3.426,-Ft 
5 vagy több fős ingatlan 4.263,-Ft 

Edényzet  
űrtartalma 

Szállítási díj Ft/bruttó 
Közület 

110-120 l-es kuka        656,-Ft/ürítés 
1,1 m3-es konténer    6.560,-Ft/ürítés 
   4 m3-es konténer   23.855,-Ft/ürítés 

Tízórai   76,-Ft/adag 

Ebéd 205,-Ft/adag 

Uzsonna   60,-Ft/adag 

VÉRADÁS: JANUÁR 20-án! GAZDAKÖR: JANUÁR 20.-tól! BATYUS-BÁL: JANUÁR 24-én! 
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Közlekedési kedvezmények! 
Benyújtási határidő: április 30. 

 

Idén is a korábbi évek gyakorlatához hasonló-
an vehetik igénybe a súlyos mozgáskorláto-
zottak az alábbi közlekedési kedvezménye-
ket: közlekedési támogatás (fontos tudni: 
csak azok kapatnak, akik fogyatékossági tá-
mogatásban nem részesülnek); szerzési tá-
mogatás és átalakítási támogat.  
A kedvezmények igénybevételének feltétele, 
hogy a kérelmeket minden évben egy megha-
tározott időpontig – idén ez április 30. – be 
kell nyújtani Apátfalva Község Polgármesteri 
Hivatalához, kivéve, ha súlyos mozgáskorláto-
zottság ténye ezen időpont után következik 
be. Ekkor határidőn túl is lehet kérelmezni a 
kedvezményeket. Felhívjuk azonban a figyel-
met arra, ha nem a fenti ok áll fenn, akkor 
határidőn túli kérelmeket már nincs módunk 
kedvezően bírálni. 
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló 
orvosi szakvéleményt akkor kell csak csatol-
ni, ha a mozgáskorlátozottság most keletke-
zett, vagy ha a szakvélemény változott, illetve 
a következő évben felülvizsgálandó. 
 
Közgyógyellátásban részesülők figyelem! 
 

Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy 
a közgyógyellátás iránti  kérelem a jogosult-
ság időtartama alatt, annak lejártát megelőző 
három hónapban is benyújtható. 

MEGHÍVÓ 
2009. január 27-én (kedd) 14.00 órakor 
tartandó soros képviselő-testületi ülésre 

 

A képviselő-testületi ülés helye:  
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem 
Apátfalva, Templom u. 69. 

 

NAPIREND 
 

1. Apátfalva Község Önkormányzatának a 
2009. évi költségvetésről szóló rendeletterve-
zetének elfogadása 
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

2. Az állami és község ünnepek megemléke-
zések 2009. évi programjának tervezete 
Előadó: Mátó Lajos elnökhelyettes, Település-
fejlesztési-, Művelődési-, Ifjúsági-, Sport- és 
Vallásügyi Bizottság 
 

3. Beszámoló Apátfalva Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete állandó bizottságainak  
2006-2008. között végzett munkájáról 
Előadók:  
Faragó Erzsébet elnök, Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság 
Kerekes Gézáné elnök, Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság,  
Langó Imre elnök, Településfejlesztési-, Művelő-
dési-, Ifjúsági-,Sport- és Vallásügyi Bizottság 
 

4. Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

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

 

6. Interpellációk 
 

7. A szociális igazgatással összefüggő, vala-
mint egyéb személyes adatvédelmet igénylő 
döntési javaslatok (zárt ülés)  
Előadó: Varga Péter polgármester 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
2008. december  hó 

 

SZÜLETÉS:  
12.20.:Tóth Patrícia  
Apátfalva, Rákóczi u. 62. 
Abonyi- Tóth Anasztázia—Tóth Sándor 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS:  
12. 09.: Mátó József és Dobra Bernadett 
Apátfalva, Hajnal u. 17. 
 

HALÁLESET:  
Varga Mihályné Szabó Margit  
Apátfalva, Pacsirta  u. 14. élt: 89  évet 
Oláh Mihályné Tóth Piroska 
Apátfalva, Liget   u. 16. élt 94  évet 

Ifjúsági Önkormányzati Választás 
 

2008. december 13.-án Ifjúsági Önkormányzati 
Választásra került sor a Dózsa György ÁMK 
Hunyadi u. 22. szám alatti iskolai tantermében. 
A választás érvényes és eredményes volt, amely-
nek során megválasztásra került: Kis Enikő pol-
gármester, Bárdos Renáta, Fejes Szilvia, 
Pécsi Franciska, Szegedi Evelin képviselők. 
Az Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülésére 
2008. december 17.-én került sor, ahol Vári 
Miklós Alpolgármester az eskü letétele után 
átadta a megbízóleveleket. 
Az alakuló ülésen Mátó Lajos iskola igazgató 
gratulált az ifjúsági polgármester és a 
négy képviselő megválasztásához és munká-
jukhoz sok sikert kívánt. 

Tisztelt Ifjúság! 
 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazon 
Fiataloknak, illetve Tanároknak, akiknek a 
támogatásukkal, az elkövetkező egy év folya-
mán mi láthatjuk el az apátfalvi Ifjúsági Önkor-
mányzat feladatait. Terveink között szerepel, 
hogy az ifjúság életét megpróbáljuk fellendíte-
ni. Sok programban szeretnénk tevékenyen 
részt venni, valamint több saját programmal 
szeretnénk előrukkolni. 
 

Ifjúsági Önkormányzat tagjai 

Pályázati felhívás!   

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a 
Roma ösztöndíj program keretében pályázatot 
hirdet Csongrád megye területén (megyei jogú 
városok kivételével) élő olyan roma fiatalok 
számára, akik a 2008/2009-es tanévben 
felvételt nyertek oktatási intézmények nap-
pali tagozatára. 
A program közvetett célja, hogy a Csongrád 
megyei roma társadalom integrációjára a ren-
delkezésre álló állami források mellett egy új 
lehetőség jelenjen meg a roma fiatalok köré-
ben a felsőoktatási szintű továbbtanulási moti-
váció érdekében. A program hozzá kíván járul-
ni a népesség körében a felsőfokú végzettsé-
gűek arányának növeléséhez. 
 

Rendelkezésre álló forrás: 500.000,- Ft 
Támogatott pályázók száma: 5 fő 
Támogatás formája: ösztöndíj (a továbbiakban 
támogatás). A támogatás mértéke: 50.000-
50.000 Ft/félév, összesen 100.000 Ft/tanév. 
A támogatás folyósításának feltétele: a félév 
elvégzését igazoló indexmásolat, illetve a ta-
nulmányi év elvégzését igazoló index másolat 
bemutatása.   

A támogatás folyósításának ideje: a félév el-
végzését igazoló indexmásolat bemutatás után 
legkésőbb 2009. február 15.,illetve a 2. félév-
ben havi 10.000,- Ft.   

A pályázók köre: roma származású magyar 
állampolgárok, akik magyarországi székhelyű 
állami felsőoktatási intézményben, vagy nem 
állami felsőoktatási intézmény államilag elis-
mert szakán nappali hallgatói státuszban tanu-
ló roma hallgatók.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- pályázati kérelem 8személyes adatok, a főis-
kola/egyetem, szak/szakpár megjelölésével) 
- pályázati űrlap 
- önkéntes nyilatkozat a roma származásról 
- önéletrajz 
- települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
ajánlása, ennek hiányában a Csongrád Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajánlása 
- iskolalátogatási igazolás 
- jövedelemnyilatkozat   

A támogatás folyósításának feltétele: a támo-
gatási szerződés megkötése   

A pályázat odaítéléséről a Csongrád Megyei 
Cigány Önkormányzat javaslatot tesz, majd a 
Szociális és Kisebbségügyi Bizottság ajánlásá-
ra a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke dönt.   

A pályázatot lezárt borítékban a következő 
címre kell beküldeni:  Csongrád megyei Önkor-
mányzat Hivatala 
"Roma ösztöndíj pályázat" 
6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Ügyintéző: Dr. Nagy Rusztem 
Benyújtási határidő: 2009. január 15. 
Elbírálási határidő:   2009. január 30. 
 

Magyar Anna 
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 

Véradóként  is  é leteket  mentesz!  

VÉRADÁS! 
2009. január 20.-án (kedd)  

8 órától a Faluházban! 



Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván  
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete! 

JANUÁR 
1 Csütörtök Újév, Fruzsina 
2 Péntek Ábel 
3 Szombat Genovéva, Benjámin 
4 Vasárnap Titusz, Leóna 
5 Hétfő Simon 
6 Kedd Boldizsár 
7 Szerda Attila,Ramóna 
8 Csütörtök Gyöngyvér,Keve 
9 Péntek Marcell 

10 Szombat Melánia 
11 Vasárnap Ágota 
12 Hétfő Ernő 
13 Kedd Veronika 
14 Szerda Bódog 
15 Csütörtök Lóránd, Lóránt 
16 Péntek Gusztáv 
17 Szombat Antal, Antónia 
18 Vasárnap Piroska 
19 Hétfő Sára,Márió 
20 Kedd Fábián, Sebestyén 
21 Szerda Ágnes 
22 Csütörtök Vince, Artúr 
23 Péntek Zelma, Rajmund 
24 Szombat Timót, Xénia 
25 Vasárnap Pál 
26 Hétfő Vanda, Paula 
27 Kedd Angelika 
28 Szerda Károly, Karola 
29 Csütörtök Adél 
30 Péntek Martina 
31 Szombat Marcella, Gerda 

FEBRUÁR 
1 Vasárnap Ignác 
2 Hétfő Karolina, Aida 
3 Kedd Balázs 
4 Szerda Ráhel, Csenge 
5 Csütörtök Ágota,Ingrid 
6 Péntek Dorottya, Dóra 
7 Szombat Tódor, Rómeó 
8 Vasárnap Aranka, Jeromos 
9 Hétfő Abigél, Alex 

10 Kedd Elvira 
11 Szerda Bertold, Marietta 
12 Csütörtök Livia, Lidia 
13 Péntek Ella, Linda 
14 Szombat Bálint, Valentin 
15 Vasárnap Kolos, Georgina 
16 Hétfő Julianna, Lilla 
17 Kedd Donát 
18 Szerda Bernadett, Konrád 
19 Csütörtök Zsuzsanna 
20 Péntek Aladár, Álmos 
21 Szombat Eleonóra 
22 Vasárnap Gerzson 
23 Hétfő Alfréd 
24 Kedd Elemér 
25 Szerda Mátyás 
26 Csütörtök Géza 
27 Péntek Edina 
28 Szombat Ákos, Bátor 

   
   
   

MÁRCIUS 
1 Vasárnap Albin 
2 Hétfő Lujza 
3 Kedd Kornélia 
4 Szerda Kázmér 
5 Csütörtök Adorján, Adrián 
6 Péntek Leonóra 
7 Szombat Tamás 
8 Vasárnap Zoltán 
9 Hétfő Franciska Fanni 

10 Kedd Ildikó 
11 Szerda Szilárd 
12 Csütörtök Gergely 
13 Péntek Krisztián Ajtony 
14 Szombat Matild 
15 Vasárnap Nemzeti Ünnep, 

Kristóf 
16 Hétfő Henrietta 
17 Kedd Gertrúd, Patrik 
18 Szerda Sándor, Ede 
19 Csütörtök József, Bánk 
20 Péntek Klaudia 
21 Szombat Benedek 
22 Vasárnap Beáta, Izolda 
23 Hétfő Emőke 
24 Kedd Gábor, Karina 
25 Szerda Irén, Irisz 
26 Csütörtök Emánuel 
27 Péntek Hajnalka 
28 Szombat Gedeon, Johanna 
29 Vasárnap Auguszta 
30 Hétfő Zalán 
31 Kedd Árpád 

1 Szerda Hugó 
2 Csütörtök Áron 
3 Péntek Buda, Richárd 
4 Szombat Izidor 
5 Vasárnap Vince 
6 Hétfő Vilmos, Bíborka 
7 Kedd Herman 
8 Szerda Dénes 
9 Csütörtök Erhard 

10 Péntek Zsolt 
11 Szombat Leó, Szaniszló 
12 Vasárnap Húsvét, Gyula 
13 Hétfő Húsvét, Ida 
14 Kedd Tibor 
15 Szerda Anasztázia, Tas 
16 Csütörtök Csongor 
17 Péntek Rudolf 
18 Szombat Andrea, Ilma 
19 Vasárnap Emma 
20 Hétfő Tivadar 
21 Kedd Konrád 
22 Szerda Csilla, Noémi 
23 Csütörtök Béla 
24 Péntek György 
25 Szombat Márk 
26 Vasárnap Ervin 
27 Hétfő Zita 
28 Kedd Valéria 
29 Szerda Péter 
30 Csütörtök Katalin, Kitti 

   

1 Péntek A munka ünnepe,  
Fülöp, Jakab 

2 Szombat Zsigmond 
3 Vasárnap Timea, Irma 
4 Hétfő Mónika, Flórián 
5 Kedd Györgyi, Adrián 
6 Szerda Ivett, Frida 
7 Csütörtök Gizella 
8 Péntek Mihály 
9 Szombat Gergely 

10 Vasárnap Ármin, Pálma 
11 Hétfő Ferenc 
12 Kedd Pongrác 
13 Szerda Szervác, Imola 
14 Csütörtök Bonifác 
15 Péntek Zsófia, Szonja 
16 Szombat Mózes, Botond 
17 Vasárnap Paszkál 
18 Hétfő Alexandra, Erik 
19 Kedd Ivó, Milán 
20 Szerda Bernát, Felícia 
21 Csütörtök Konstantin 
22 Péntek Júlia, Rita 
23 Szombat Dezső 
24 Vasárnap Eszter 
25 Hétfő Orbán 
26 Kedd Fülöp, Evelin 
27 Szerda Hella 
28 Csütörtök Emil, Csanád 
29 Péntek Magdolna 
30 Szombat Janka Zsanett 

31 Vasárnap Pünkösd 
Angéla Petronella 

1 Hétfő Pünkösd 
Tünde 

2 Kedd Kármen, Anita 
3 Szerda Klotild 
4 Csütörtök Bulcsú 
5 Péntek Fatime 
6 Szombat Norbert Cintia 
7 Vasárnap Róbert 
8 Hétfő Medárd 
9 Kedd Félix 

10 Szerda Margit, Gréta 
11 Csütörtök Barnabás 
12 Péntek Villő 
13 Szombat Antal, Anett 
14 Vasárnap Vazul 
15 Hétfő Jolán, Vid 
16 Kedd Jusztin 
17 Szerda Laura, Alida 
18 Csütörtök Arnold, Levente 
19 Péntek Gyárfás 
20 Szombat Rafael 
21 Vasárnap Alajos, Leila 
22 Hétfő Paulina 
23 Kedd Zoltán 
24 Szerda Iván 
25 Csütörtök Vilmos 
26 Péntek János, Pál 
27 Szombat László 
28 Vasárnap Levente, Irén 
29 Hétfő Péter, Pál 
30 Kedd Pál 

   
   

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 



NAPTÁR 2009 
1 Szerda Tihamér, Annamária 
2 Csütörtök Ottó 
3 Péntek Kornél, Soma 
4 Szombat Ulrik 
5 Vasárnap Emese, Sarolta 
6 Hétfő Csaba 
7 Kedd Apollónia 
8 Szerda Ellák 
9 Csütörtök Lukrécia 

10 Péntek Amália 
11 Szombat Nóra, Lili 
12 Vasárnap Izabella, Dalma 
13 Hétfő Jenő 
14 Kedd Őrs,Stella 
15 Szerda Henrik, Roland 
16 Csütörtök Valter 
17 Péntek Endre, Elek 
18 Szombat Frigyes 
19 Vasárnap Emília 
20 Hétfő Illés 
21 Kedd Dániel, Daniella 
22 Szerda Magdolna 
23 Csütörtök Lenke 
24 Péntek Kinga, Kincső 
25 Szombat Kristóf, Jakab 
26 Vasárnap Anna, Anikó 
27 Hétfő Olga, Liliána 
28 Kedd Szabolcs 
29 Szerda Márta, Flóra 
30 Csütörtök Judit, Xénia 
31 Péntek Oszkár 

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER 
1 Szombat Boglárka 
2 Vasárnap Lehel 
3 Hétfő Hermina 
4 Kedd Domonkos, Dominika 
5 Szerda Krisztina 
6 Csütörtök Berta, Bettina 
7 Péntek Ibolya 
8 Szombat László 
9 Vasárnap Emőd 

10 Hétfő Lőrinc 
11 Kedd Zsuzsanna, Tiborc 
12 Szerda Klára 
13 Csütörtök Ipoly 
14 Péntek Marcell 
15 Szombat Mária 
16 Vasárnap Ábrahám 
17 Hétfő Jácint 
18 Kedd Ilona 
19 Szerda Huba 

20 Csütörtök Államalapítás Ü. 
István,Vajk 

21 Péntek Sámuel, Hajna 
22 Szombat Menyhért, Mirjam 
23 Vasárnap Bence 
24 Hétfő Bertalan 
25 Kedd Lajos, Patricia 
26 Szerda Izsó 
27 Csütörtök Gáspár 
28 Péntek Ágoston 
29 Szombat Beatrix, Erna 
30 Vasárnap Rózsa 
31 Hétfő Erika, Bella 

1 Kedd Egyed, Egon 
2 Szerda Rebeka, Dorina 
3 Csütörtök Hilda 
4 Péntek Rozália 
5 Szombat Viktor, Lőrinc 
6 Vasárnap Zakariás 
7 Hétfő Regina 
8 Kedd Mária, Adrienn 
9 Szerda Ádám 

10 Csütörtök Nikolett, Hunor 
11 Péntek Teodóra 
12 Szombat Mária 
13 Vasárnap Kornél 
14 Hétfő Szeréna, Roxána 
15 Kedd Enikő, Melitta 
16 Szerda Edit 
17 Csütörtök Zsófia 
18 Péntek Diána 
19 Szombat Vilhelmina 
20 Vasárnap Friderika 
21 Hétfő Máté, Mirella 
22 Kedd Móric 
23 Szerda Tekla 
24 Csütörtök Gellért, Mercédesz 
25 Péntek Eufrozina, Kende 
26 Szombat Jusztina 
27 Vasárnap Adalbert 
28 Hétfő Vencel 
29 Kedd Mihály 
30 Szerda Jeromos 

   
OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

1 Csütörtök Malvin 
2 Péntek Petra 
3 Szombat Helga 
4 Vasárnap Ferenc 
5 Hétfő Aurél 
6 Kedd Brúnó, Renáta 
7 Szerda Amália 
8 Csütörtök Koppány 
9 Péntek Dénes 

10 Szombat Gedeon 
11 Vasárnap Brigitta 
12 Hétfő Miksa 
13 Kedd Kálmán, Ede 
14 Szerda Helén 
15 Csütörtök Teréz 
16 Péntek Gál 
17 Szombat Hedvig 
18 Vasárnap Lukács 
19 Hétfő Nándor 
20 Kedd Vendel 
21 Szerda Orsolya 
22 Csütörtök Előd 

23 Péntek Nemzeti Ünnep 
Gyöngyi 

24 Szombat Salamon 
25 Vasárnap Blanka, Bianka 
26 Hétfő Dömötör 
27 Kedd Szabina 
28 Szerda Simon, Szimonetta 
29 Csütörtök Nárcisz 
30 Péntek Alfonz 
31 Szombat Farkas 

1 Vasárnap Mindenszentek 
Marianna 

2 Hétfő Achilles 
3 Kedd Győző 
4 Szerda Károly 
5 Csütörtök Imre 
6 Péntek Lénárd 
7 Szombat Rezső 
8 Vasárnap Zsombor 
9 Hétfő Tivadar 

10 Kedd Réka 
11 Szerda Márton 
12 Csütörtök Jónás, Renátó 
13 Péntek Szilvia 
14 Szombat Aliz 
15 Vasárnap Albert, Lipót 
16 Hétfő Ödön 
17 Kedd Hortenzia, Gergő 
18 Szerda Jenő 
19 Csütörtök Erzsébet 
20 Péntek Jolán 
21 Szombat Olivér 
22 Vasárnap Cecilia 
23 Hétfő Kelemen, Klementina 
24 Kedd Emma 
25 Szerda Katalin 
26 Csütörtök Virág 
27 Péntek Virgil 
28 Szombat Stefánia 
29 Vasárnap Taksony 
30 Hétfő András, Andor 

   

1 Kedd Elza 
2 Szerda Melinda, Vivien 
3 Csütörtök Ferenc, Olivia 
4 Péntek Borbála, Barbara 
5 Szombat Vilma 
6 Vasárnap Miklós 
7 Hétfő Ambrus 
8 Kedd Mária 
9 Szerda Natália 

10 Csütörtök Judit 
11 Péntek Árpád 
12 Szombat Gabriella 
13 Vasárnap Luca, Otília 
14 Hétfő Szilárda 
15 Kedd Valér 
16 Szerda Etelka, Aletta 
17 Csütörtök Lázár, Olimpia 
18 Péntek Auguszta 
19 Szombat Viola 
20 Vasárnap Teofil 
21 Hétfő Tamás 
22 Kedd Anikó, Zénó 
23 Szerda Viktória 
24 Csütörtök Ádám, Éva 

25 Péntek Karácsony 
Eugénia 

26 Szombat Karácsony 
István 

27 Vasárnap János 
28 Hétfő Kamilla 
29 Kedd Tamás, Tamara 
30 Szerda Dávid, Hunor 
31 Csütörtök Szilveszter 



Gazdaköri esték 
 

2009. január 20.-ától minden kedden este 
18 órától a Faluházban előadások lesznek a 
gazdálkodókat érintő különböző témakörökről, 
többek között: 
• a tápanyag-gazdálkodásról,  
• a kukorica kísérletek eredményeiről,  
• az adó- és pénzügyi változásokról. 
Több előadóval egyeztetés van folyamatban 
további előadások tekintetében.  
A gazdaköri estékre minden érdeklődőt tiszte-
lettel vár az Apátfalvi Gazdakör Vezetősége. 

6.                                                             Apátfalvi Hírek                                                  

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítványon keresztül és Csongrád Me-
gyei Közgyűlés Elnöke által kiírt Kistérségi 
Civil Alap 2008 pályázat támogatásával a 
„Nyitott Kapuk” programsorozat mindhárom 
tervezett közösségi rendezvénye sikeresen meg-
valósult a 2008. 09. 01- 11. 30. időszakban. 
 

A „Nyitott Kapuk” rendezvény sorozat egy régi 
hagyomány folytatása az Apátfalvi óvodában. 
Melyet a már 13 éve működő Apátfalva Köz-
ség Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány 
támogatott a tavalyi nevelési évben is. 
Apátfalván 3 óvodai épület van mindhárom 
óvodai épületben mindhárom speciális foglal-
kozás működik. A zene- torna- rajz-ovi egy-
aránt. A „Nyitott kapuk” programsorozat kere-
tében mindhárom óvoda bemutatkozott. 
2008. november 18.-án Rajz-ovi bemutatóval 
egybekötött, kistérségi szakmai napot rendez-
tünk a Dózsa György u-i óvodában. 
A szakmai nap napirendi pontjai a következők 
voltak: 
 Rajz-ovi bemutató. A bemutatót 

Bunyeváczné Bakai Ágota és Herczegné 
Csala Anikó óvodapedagógusok vezették. 
 „Út az integrált nevelésig az apátfalvi 

óvodában” Bemutatkozó előadást Faragó 
Erzsébet Intézményvezető tartott. 
 Az Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 

Integrációs programjának bemutatása. Szilvá-
si Mihályné IPR munkacsoport vezető előadá-
sa. 
 Korszerű kooperatív tanulási technikák 

az óvodában. Csoportalakítási módszerek, 
speciális eszközök bemutatása címmel Faid 
Józsefné Integrációs szakértő előadása. 
 2008. szeptembertől a bemutató foglal-

kozásokig megtartott rajz-ovin készült gyer-
mek- munkákból kiállítás rendezése, „ősz” 
témakörben. 

 2007-2008 nevelési évben megrendezett 
bemutatók képeiből fotó kiállítás rendezése. 
Konzultációs lehetőség. 
A közösségi rendezvényen közel 40 pedagó-
gus és szülő vett részt, nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a meghívott kistérségi óvodák 
óvodapedagógusai is érdeklődtek nagy szám-
mal a rendezvény iránt. A kiállítások megren-
dezése nagyon jó ötlet volt, színesítette és 
tartalmasabbá tette a rendezvényt. Az óvoda-
pedagógusok számos ötlettel, újszerű mód-
szerekkel gazdagodhattak, ami megvalósítot-
ta a program célkitűzését. Az előadások tar-
talmasak voltak, nagyon sok ismeretet nyúj-
tottak a kötetlen beszélgetés lehetővé tette, 
hogy mindenki elmondja véleményét a témá-
val kapcsolatban. A szülők igénylik a bemuta-
tó foglalkozásokat, jobban belelátnak az óvo-
dai élet hétköznapjaiba, megismerik gyerme-
kük fejletségét, annak nagyon örültek, hogy 
tavalyi kezdeményezésnek van folytatása, és 
minden foglalkozásba betekintést nyerhetnek. 
 

A programsorozat következő bemutatója a 
zene-ovi bemutató volt, melyet a Maros u-i 
óvoda rendezett meg. A bemutatóra 2008. 
november 25.-én került sor. A foglakozást 
Vargáné Czagány Kriszta óvodapedagógus 
tartotta. 
A zene-ovi, mint speciális foglalkozás célja: 
 A zenei képességekben tehetséges 

gyerekek tehetséggondozása. 
 Felzárkóztatási lehetőség részképesség 

zavarban küzdő gyerekek számára. 
 Ének-hallásfejlesztés, játékos zenei 

készség fejlesztés. 
 Hangszerekkel való ismerkedés, gyer-

mekhangszerek készítése. 
Zenei mozgásfejlesztés, figyelem koordináció 
fejlesztése. 
 

A rendezvényen nagyszámban vettek részt a 

szülők és iskolánk tanítói, akik a változatos 
készségfejlesztési repertoárból nagyon sok 
ötletet szereztek. 
 

A harmadik bemutatóra a Rákóczi u-i óvodá-
ban került sor 2008. november 28.-án, ahol a 
kedves érdeklődők torna –ovi bemutatót lát-
hattak. A foglalkozást vezette Duma Jánosné 
óvodapedagógus. A rendezvényen nagy 
számban vettek részt a szülők a tanítók és az 
óvodapedagógusok egyaránt. Ebben az óvo-
dában a gyerekek majdnem 50%-a halmozot-
tan hátrányos helyzetű családból érkeznek. Itt 
az óvodapedagógus nagyszerűen alkalmazta 
a korszerű képességfejlesztési technikákat a 
páros és a csoportalakítási módszereket. Ez 
az óvoda tornaszobával rendelkezik, kiemelt 
feladat a mozgásfejlesztés, a foglalkozás 
során sikerült új a pályázati támogatásból 
megvásárolt eszközöket is bemutatni. Pl. 
Ugráló labda eddig csak kettő volt, most be-
szereztünk minden gyermek számára, mely-
nek a gyerekek is nagyon örültek. 
 

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 
Közalapítvány kiemelt tevékenysége közé 
tartozik az óvodás gyerekek nevelése, oktatá-
sa, a képességfejlesztés és az ismeretterjesz-
tés támogatása. Minden lehetőséget kihasz-
nálunk annak érdekében, hogy az apátfalvi 
óvodás gyerekek óvodai élete minél színvo-
nalasabb és minél gazdagabb legyen. Ezt a 
lehetőséget biztosította e pályázati támoga-
tás, melyből sikerült a „Nyitott kapuk” prog-
ramsorozatot sikeresen megrendezni. 
 

A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke Ma-
gyar Anna, 2008. december 28-án érkezett 
tájékoztató levelében leírtak alapján, a Köz-
gyűlés hiánypótlás nélkül elfogatta a pályázat 
szakmai és pénzügyi beszámolóját, további 
munkánkhoz erőt és egészséget kívánt. 
 

Herczegné Csala Anikó 
Kuratórium Elnöke.  

Szakmai beszámoló a „Nyitott kapuk” programsorozatról. 

Értesítés! Pszichológusi tanácsadás! 
 

A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ a Dózsa György ÁMK isko-
lájával közös szervezésben ismét lehetőség nyílt pszichológiai és nevelési tanácsadás 
igénybe vételére, 2009. Januártól- Június 30.-ig. 
Pályázaton nyert finanszírozásból közösen az iskolával tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást. 
Célunk:  Apátfalván élő emberek jobban figyeljenek lelki egészségükre és a rászorulók  itt 
helyben kapjanak, szakembertől segítő támogatást. 
A tanácsadás helyszíne:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Irodája 
    Maros utca 39 sz. bejárat a töltés felől. 
Minden csütörtökön 11 órától - 15 óráig. Időpont egyeztetés: személyesen a Maros u-i 
óvodában, vagy a 62/260-052 telefonszámon. 
Tanácsadó, terapeuta: Fodor Sándor szak-pszichológus, aki többek közt az alábbi területe-
ken tud segítséget nyújtani: 
Szorongás pánik és félelmi állapotok—Krízis és gyász helyzetek—Tanulási magatartási problé-
mák—Gyermekkori neurotikus tünetek— Gyermekkori hasfájások—Serdülőkori problémák—
Valamint bármilyen lelki problémával felkereshető. 

Tisztelettel : Óvodavezetés 

Az M43-as gyorsforgalmi út nyomvonalát 
érintő ingatlanok megvásárlásáról részle-
tes információ a 8. oldalon! 
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BATYUS BÁL— Az Apátfalvi Hagyományőrző csoport 2009. január 24-én 
(szombaton) 19 órától BATYUS Bált szervez az apátfalvi Faluház nagytermében. 

A bálon a talpalávalót a Pátfalvi lakodalmas zenészei húzzák. 
A bálra harapnivalót, evőeszközt, tányért, poharat mindenki hozzon magával. 
Az italról büfé gondoskodik. 
Belépő: 500 Ft + 1 db tombolatárgy 
Érdeklődni, jelentkezni lehet: Csapó Jánosnénál, Kossuth u. 75./ Langó Imrénénél,Maros u. 56. 
Langóné Sági Mónikánál, Templom u. 104./  

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

Gondolatok a Betlehemes előadásról—„Született Isten fia világ megváltója…”  

Nem arról akarok írni, hogy szép volt-e vagy 
jó volt-e ez a betlehemes játékunk, ezt hadd 
döntse el más! Hadd döntse el a kedves kö-
zönség, akik láttak bennünket december 17-
én és az éjféli misén is. 

Itt arról a csodálatos élményről szeretnék 
néhány gondolatot leírni, ami ott 
mindannyiunkat megérintett, beleértve a kö-
zönséget is. Amikor énekelve vonultunk a 
színpad felé, a december 17-ei szereplésünk-
kor néhányunknak elcsuklott a hangja a meg-
illetődöttségtől, hiszen ennek a legszebb éj-
nek a történetét játszottuk el. A három hóna-
pig tartó próbákon talán nem is tudatosult 
bennünk, mint most így a két előadáson. Az 
éjféli misén pedig még a szívünket, lelkünket 
gyönyörködtető jelenség is társult, a gyönyörű 
hóesés.  

A próbák alatt sokszor beszélgettünk veze-
tőnkkel, Mátóné Magdikával a régi betlehe-

mes játékokról, amikor a gyerekekkel járta a 
falut, és mesélte, hogy egyszerűen feledhe-
tetlen volt az, hogy gyönyörű hóesésben jár-
tak utcáról utcára csengettyűszóval.  

Most amikor jelmezünkbe öltözve vonultunk 
az idősek napközijétől a templomig szakadó 
hóesésben, boldogan, szinte könnyes sze-
mekkel összemosolyogtunk, és a szemünk 
szinte az mondta, - „hát megadatott még ez 
is”- hiszen az egész adventben sokszor mon-
dogattuk, de jó lenne, ha pont éjféli misekor 
esne a hó.  

A templomban is nagyon szép számmal 
összegyűltek, és láttam az arcokon, hogy 
meghatottan és figyelemmel nézték végig az 
előadásunkat, és a könnyes szemek magu-
kért beszéltek. 

Szeretettel köszönjük kedves Plébánosunk-
nak, hogy megadta a lehetőséget, hogy el-
játszhattuk templomunkban ezt a szép törté-

netet, és hogy már hetekkel előtte, vagyis az 
egész adventben minden héten hirdette, elő-
készítette a híveket. 

Nagyon köszönjük kántorunknak, Nándori 
Gábornak, hogy minden próbán ott volt ve-
lünk és az előadásokon is gyönyörűen orgo-
nált, amire aztán nem volt nehéz énekelni. 

Idősek Otthona Erzsikéjének is köszönjük, 
hogy az otthonba öltözhettünk és a ruhánkat, 
ott hagyhattuk, és az ünnepek után hoztuk 
csak haza. 

És végül, de nem utolsó sorban, nagy sze-
retettel és tisztelettel gondolunk itt rád Magdi, 
hogy ezt a szép Betlehemest betanítottad 
nekünk. 

Reméljük, hogy még a továbbiakban is kama-
toztatod velünk a tudásodat, tehetségedet. 

Ezt kívánom a szereplőtársaim és a magam 
nevében. És mindenkinek Boldog újévet! 
 

Csapó Jánosné 

Mikulás nap  
2008. december 5. 

 

Az apátfalvai Ifjúsági Önkormányzat és az 
apátfalvi Faluház nagyszabású Mikulás napot 
szervezett. 
Sok-sok segítséggel, időt és energiát nem 
sajnálva útnak indított egy Mikulást és 13 
kicsi, fekete krampuszt. Két darab szépen 
feldíszített és felkészített lovas kocsival, ren-
geteg szaloncukorral és hatalmas jókedvvel, 
sok helyen megfordulva, nagyon sok örömöt 
és boldogságot okozva kisgyereknek, nagy-
gyereknek, felnőttnek és az időseknek. A 
délután folyamán az óvodások és az alsó 
tagozatos gyermekek egy zenés, táncos dara-
bot nézhettek meg a Faluházban, Hógolyó és 
Hópihe, a két hómanó címmel, mely kellemes 
kikapcsolódást nyújtott a résztvevők számára.  
Késő délután házhoz ment a Mikulás és a 
krampuszai, a családok nagy örömére.  
A támogatásért és a segítségért köszönettel 
tartozunk, az: apátfalvi Faluház lelkes dolgo-
zóinak, Ifjúsági Önkormányzatnak, Apátfalva 
Község Önkormányzatának, Mátó Lajos igaz-
gató úrnak, Simon Mihályné vállalkozónak, 
Beke Mihály és családjának, Varga Magdolna 
vállalkozónak, Dávid Imre vállalkozónak,  
Németh Lászlónak és Szabóné Kerekes Mari-
annának. 
Köszönjük önzetlen támogatásukat és segít-
ségüket. 

Balázs Tamás 

Karácsonyra készülődve az év utolsó tanítási 
napján karácsonyi játszóházat szerveztünk az 
óvodás és iskolás gyerekeknek. A Faluház 
nagytermében és előterében számos kézmű-
ves foglakozással: mézeskalács díszítés, 
karácsonyi papírdísz hajtogatás, arcfestés, 
csipeszfigurák készítése, pattogatott kukorica 
füzér fűzése, asztali üvegmécses, valamint 
csuhé- és gyékényfigurák készítésben vehet-
tek részt. Az érdeklődő gyerekek megismer-
kedhettek a karácsonyi asztal terítésének 
szokásával az apátfalvi hagyományoknak 
megfelelően.  

A gyermekeket és felnőtteket meleg teával 
vendégeltük meg. Az iskolai kórus karácsonyi 
dalokkal fokozta az ünnepi hangulatot, majd 
táncház vette kezdetét, melyhez a zenét 3 
tagú zenekar szolgáltatta.  

A táncban és a készülődésben elfáradt 

gyerekek a program végén az általuk készített 
karácsonyi ajándékokkal megrakodva indul-
hattak haza.  

Ezalatt az iskola tantermeiben is számos 
érdekes program várta a felső tagozatos tanu-
lókat.  

Az Íjász társaság közreműködésével az ősi 
magyar kézműves tevékenységek, az ősma-
gyar hit-és szokásvilág elevenedett meg. 
Csomókötés, rézdomborítás, fafaragás és 
rovásírás rejtelmeibe vezették be az érdeklő-
dő fiatalokat.  Lehetett még ping-pongozni, 
csocsózni, darts-ozni, activity-zni és filmet nézni. 
A hagyományos karácsonyi asztalterítéssel a 
felső tagozatosok is megismerkedhettek.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind-
azok számára, akik bármilyen formában hoz-
zájárultak a program sikeres megvalósulásá-
hoz, mind a Faluházban, mind az iskolában.  

Karácsonyi játszóház—2008. december 20. 

Betlehemes előadásról készült dvd fel-
vétel korlátozott számban megvásárolható 
a Faluházban, a felvétel ára: 1500 Ft/db. 

„Főzzünk játszóteret!” - Idén is meghirdeti a Delikát a „Főzzünk 8 játszóteret” 
elnevezésű játékát. Megújult erővel továbbra is gyűjtjük a Faluházban a vonalkódokat, melyet 
beküldve a gyermekek számára játszóteret nyerhetünk. 
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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, 
műbőrök, ponyvák, ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

Érd: Joó kárpitos 
       Makó, Szép u. 44. 

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. 
Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába 
várunk, nem kopogsz soha már. 
De számunkra Te sosem leszel halott, szívünk-
ben örökké élsz, mint odafenn a csillagok.” 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága szerettünk 

Pintér Mihály 
temetésén megjelentek, részvétükkel és virá-
gaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek és utolsó útjára elkísérték. 
szeretett halottunk 
 

Gyászoló család 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás 

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temeté-
sek lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálo-
zás esetén is 

• Kegyeleti tárgyak 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 

M43-as 
gyorsforgalmi út  

nyomvonalát érintő  
ingatlanok megvásárlása 

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.  az 
M43-as gyorsforgalmi út építéséhez meg-
kezdi a nyomvonal által érintett ingatlanok 
megvásárlását. Az ingatlanok tulajdonosai  
névre szóló levélben tájékoztatva lettek az 
ingatlan megvásárlásáról és a helyszíni szem-
le idejéről. Az egyes ingatlanok becsült forgal-
mi értékének megállapítása ingatlanszakértői 
feladat. Ennek érdekében helyszíni szemlét 
kell tartani, melynek ideje:  
 

2009. január 16-án (péntek)  09 óra 
 

A találkozás helyszíne:  Apátfalva, Faluház 
nagyterme. (Templom u. 57. sz.) 
 

Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik-
nek az ingatlana érintett a nyomvonal kiépíté-
sében hogy érdekeinek érvényesítése végett 
jelenjenek meg a szemlén, ahol észrevételei-
ket is megtehetik. (Esetleges távolmaradása a 
szemle megtartásának nem akadálya. Osztat-
lan közös tulajdonú ingatlan esetében célsze-
rű legalább egy olyan tulajdonosnak megje-
lenni, aki jól ismeri az ingatlan jellemzőit.) 
 

Amennyiben az időponttal (vagy a munkákkal) 
kapcsolatos észrevétele van, akkor Rózsa 
Sándor ingatlanforgalmi szakértő a 06-70/365
-9307 telefonszámon tájékoztatást ad. 

 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

 

TÉLI AJÁNLATAI: 
• SZÉN—zsákos, ömlesztett 
• TŰZIFA 
• Alágyújtós 
• Kályha csövek 
• Hólapátok 
• Kerítés oszlopok 
• Akóldeszkák 
• Drótfonat 
Házhozszállítással is! 

 

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

Vasárnap: zárva 
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 

06-20/473-32-36 

BÍRÓ-KER 

„Nélküled semmi sem olyan, mint régen, fájó 
könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Idézzük 
szavaid, tetteid, emléked. Szerettünk mindnyájan 
nagyon-nagyon téged.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik drága szerettünk 

Varga Imréné 
Veréb Katalin 

temetésén megjelentek. Sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 
 

Szerető lánya és unokája 

ÚJ!  Új !  ÚJ!  
 

ÚJ JÁTÉK INDUL A 
TOPOGÓBAN 

 

JANUÁR 30-ÁN  
17 ÓRAKOR! 

 

A játék neve:  

DOBJ ÉS NYERJ! 
 

Készpénzt nyerhetsz! 
 

A nyeremény  
a helyszínen elvihető! 

 

PRÓBÁLD KI 
A SZERENCSÉDET!!!!! 

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:  
6931 Apátfalva, Templom u. 69. 

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 
Készült: 1600 példányban 

Megjelenik: havonta egy alkalommal—
Nyomás: Makói Nyomda 

Újévi köszöntők! 
Kicsi szívem, kicsi szám, 
Boldog újévet kíván!  

*** 
Adjon Isten füvet, fát, 
Teli pincét, kamarát. 
Sok örömet e házba, 
Boldogságot hazánkba! 

*** 
Este harangszóra, gilingalangóla, 
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója. 
Azért friss egészséget, 
Bort, búzát, békességet. 
Aggyon Isten bőven, 
Az újesztendőben. 

*** 
Ez újév reggelén minden jót kívánok, 
Ahova csak nézek, nyíljanak virágok! 

*** 
Amennyi az égnek lehulló zápora, 
Annyi áldás szálljon gazduram házára. 

*** 
Újesztendő, vígságszerző most kezd újulni,  
Újuláskor víg örömmel akkor hirdeti,  
Hirdeti már a Messiás, eljöttünk lenni.  
Legyetek hát az Istennek igaz hívei. 

VÉRADÁS: JANUÁR 20-án! 
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