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1. fordulóját 2010. április 11. napjára, vasárnapra, és
2. fordulóját 2010. április 25. napjára, vasárnapra

TŰZTE KI.

A SZAVAZÁS 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG TART.

SZAVAZNI KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOK FELMUTATÁSÁVAL LEHET:
Az országgyűlési képviselők választásán a szavazáshoz nélkülözhetetlenek az érvényes okmá-
nyok. A szavazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak a személyazonosság és a
lakcím igazolására:
 Lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú)
 Személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét

követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszám-
láló bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a
polgárt a bizottság tagja, vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

A választó polgár két szavazó lapot kap:
egyéni választókerületi szavazólap
 területi listás szavazólap

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az egyéni választókerületi jelölt
neve és az egyik területi lista feletti körbe tollal írt egymást metsző vonallal: (+) vagy (x).

Csongrád megye 7. sz. országgyűlési egyéni választókerületben induló
jelöltek és a jelölő szervezetek neve

JELÖLT JELÖLŐ SZERVEZET

DR. BUZÁS PÉTER MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

FAZEKAS FERENC JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM –
PÁRT

KOVÁCS LÁSZLÓ CIVIL MOZGALOM

MÁGORI JÓZSEFNÉ FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG—
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

SZABÓ JENŐNÉ MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT

SZABÓ SÁMUEL MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

Területi listát állító jelölő szervezetek és azok sorszámai:

1. Magyar Demokrata Fórum

2. Lehet Más a Politika

3. Civil Mozgalom

4. Magyar Igazság és Élet Pártja

5. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség — Kereszténydemokrata Néppárt

6. Magyar Szocialista Párt

7. JOBBIK Magyarországért Mozgalom—Párt

Felújítás előtt az
apátfalvi óvodák!

Apátfalva Község Önkormányzatának egyik
legfontosabb célkitűzése az óvodai és iskolai
oktatás infrastruktúrájának megújítása, a kor-
nak megfelelő fejlesztése. Ennek keretében
került sor a Dózsa György Általános Iskola
pályázati forrásból történő korszerűsítésére
2009-ben.

Az iskolaépület mellett a település 3 óvo-
daépületén is évek óta nagyobb felújítás nem
történt. Idén januárban jelent meg az Önkor-
mányzati Minisztérium 1/2010.(I.19.) ÖM ren-
delete, mely a többek között a bölcsődék, és
közoktatási intézmények infrastrukturális fej-
lesztésére biztosít pályázati forrást.

A felhívást követően mindhárom óvoda-
épület műszaki felmérését elvégeztük, és
összeállítottuk a felújítási munkák költségve-
tését. A maximálisan pályázható összeg brut-
tó 20.000.000.- Ft volt, az önerő mértéke 10
%. A pályázat az alábbi műszaki tartalommal
került benyújtásra: Mindhárom épületen a
tetőfedés, a bádogos szerkezetek, padlóbur-
kolatok felújítása, a homlokzati bejárók és
ablakok korszerű műanyag hőszigetelt nyílás-
zárókra történő cserélése, belső festések.

A felújításokon kívül a Rákóczi utcai óvo-
dában a családi napközi kialakításához szük-
séges WC blokk megépítését is beterveztük.
A napközi kialakításához a célcsoport köré-
ben igény merült fel. Ez az ellátási forma ru-
galmasan alkalmazkodna a célcsoport neve-
lési igényeihez: hozzájárulna a gyermekek
fejlődéséhez, a családi napközibe járó gyer-
mekek beóvodáztatása zökkenőmentesebbé
válna.

A pályázatok elbírálása márciusban meg-
történt, Apátfalva Község Önkormányzat a
nyertesek között szerepel, viszont a támoga-
tást csökkentett mértékben állapították meg.
Az elnyert támogatás összege bruttó.
12.000.000.- Ft. A Támogatási szerződés
megkötéséig a rendelkezésre álló forrást fi-
gyelembe véve az érintettek bevonásával
alakítjuk ki a megvalósítandó fejlesztés új
műszaki tartalmát. Az átdolgozásra kerülő
költségvetésben, amennyiben szükséges az
önkormányzat a vállalt 10 %-on felüli önrészt
is biztosítani kívánja.

Bízunk benne, hogy a csökkentett támo-
gatással is végre tudjuk hajtani azokat a leg-
szükségesebb felújításokat az óvodaépülete-
ken, melyek már évek óta váratnak magukra.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

2010. március 30-án ülésezett a képviselő-
testület.

Első napirendi pontként került megtárgya-
lásra a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont, Könyvtár és Faluház Szociális Alap-
szolgáltatási Központjának 2009. évi mun-
kájáról szóló beszámoló.

Apátfalván működő szociális alapszolgál-
tatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés és nappali ellátás. A Szociális
Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai-
nak célja, a szolgáltatásokat igénybe vevő,
ellátásra, gondozásra szoruló ember szük-
ségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosí-
tása, amelynek mértékét és módját minden-
kor a segítségre szoruló ember szükségletei,
egészségi, szociális és pszichés állapota
alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén
individuális szabadsága a lehető legteljesebb
mértékben érvényre jusson. Étkeztetés kere-
tében azoknak a szociálisan rászorulóknak a
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondos-
kodni, akik azt önmaguknak tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Napi egyszeri meleg étel szükséglet szerinti
házhoz szállítása minden munkanapon házi
szociális gondozónő közreműködésével törté-
nik, de lehetőség van az idősek klubjában a
helyben fogyasztásra, illetve az ellátást kérő
általi elvitelre is.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy, saját környezeté-
ben kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükségleteinek, életkorának,
egészségi állapotának megfelelő ellátást.

Nappali ellátást nyújtó szociális intézmény,
melynek feladata elsősorban a saját ottho-
nukban élők részére lehetőséget biztosítani a
napközbeni benntartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére (fürdés,
mosás, vasalás stb.).

Célja: a hiányzó családi gondoskodás
pótlása, az ellátott egyedüllétének megszünte-
tése, fizikai, egészségi és mentális állapotának
figyelemmel kisérése, a gondozási tervben
foglalt egyénre szabott célkitűzések alapján.

Családsegítő szolgáltatás célja: A települési
önkormányzat működési területén élő szociá-
lis és mentálhigiénés problémák miatt veszé-
lyeztetett, illetve krízis helyzetbe került sze-
mélyek, családok életvezetési képességeinek
megőrzése, krízishelyzet megszűnésének
elősegítése.

A Polgármesteri Hivatal beszámolt a képvi-
selő-testületnek a 2009. évi munkájáról.

A képviselő-testület 2009-ben 24 testületi
ülést (ebből 11 soros, 12 rendkívüli és 1 köz-

meghallgatással egybekötött falugyűlés) tar-
tott. A képviselő-testület 225 határozatot ho-
zott és 30 rendeletet és rendeletmódosítást
alkotott.

A kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei működési feltételeinek biztosítása a
polgármesteri hivatal feladata, így a kisebbsé-
gi önkormányzatok üléseinek előkészítése és
jegyzőkönyvvezetése is.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009-ben 6 soros ülést és 1 rendkívüli ülést
tartott, valamint 68 határozatot hozott.

2009-ben Apátfalva Község Települési
Román Kisebbségi Önkormányzata 4 soros
ülést tartott, valamint 1 közmeghallgatást
hívott össze és 30 határozatot hozott.

2009. évben a községben 46 fő (26 férfi, 20
nő) halálozott el, szemben a 35 gyermek-
születéssel.

A népesség nyilvántartó adataiból megál-
lapítható, hogy 7 házasságkötésre került sor.

2010. január 1-i állapot szerint a település
állandó lakóinak száma 3230 fő 2009-ben.

22 alkalommal érkezett szabálysértési felje-
lentés a község jegyzőjéhez különböző szer-
vektől, intézményektől és magánszemélyek-
től. A pénzbírságot kiszabó határozatok szá-
ma 11 volt.

A mezőőri őrszolgálat 2009. december 31-i
hatállyal megszüntetésre került, így a további-
akban járulék kivetésére nem kerül sor.

Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy
rendszeres szociális segélyében 2008. de-
cember 31-én 129 fő, míg 2009. december
31-én 159 fő részesült. 2009-ben 64 fő részé-
re került megállapításra és 34 fő részére
került megszüntetésre az ellátás.

Átmeneti segély iránt 233 kérelem érke-
zett, ebből 146 esetben lett támogatás megál-
lapítva. 58 esetben összesen 311.500,-Ft
került kifizetésre, 88 esetben természetbeni
támogatás nyújtására került sor.

Temetési segély 10 esetben került megál-
lapításra, gyógyfürdő ellátás visszatérítésé-
ben 10 fő részesült.

Köztemetés 4 esetben történt, 369.825,-
Ft összegben.

Apátfalva község közterületének használa-
tát, a használattal kapcsolatos szabályok
betartását a közterület használatáról és a
közterület használati díjról szóló helyi rende-
let szabályozza.

A közterület használattal kapcsolatos sza-
bályok betartásában – az ellenőrzések és
felszólítások hatására – ideiglenesen javulás
tapasztalható. Az I. fokú építésügyi hatósági
feladatokat Makó Város Polgármesteri Hivatala

látja el, az egyéb építésügyi, műszaki feladatok
ellátása az apátfalvi hivatalban történik.

2009. évben az önkormányzat 4 pályázat
előkészítésében vett részt és 7 pályázat el-
számolását készítette el.

A beszámoló részletesen kitér a költségve-
téssel, a gazdálkodással és az adóval kap-
csolatos feladatokra. A képviselő-testület
megköszönte a polgármesteri hivatalban
foglalkoztatottak 2009-ben végzett munkáját.

Harmadik napirendi pontként került megtár-
gyalásra az apátfalvi Szent Anna Napok –
2010. programtervezete. A polgármesteri
hivatal pályázatot nyújtott be a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
”Vidéki rendezvények, falunapok – 2010”
címmel a produkciós költségek terhére. A
megpályázott támogatás 500.000,- Ft. A pá-
lyázat elbírálása folyamatban van.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogad-
ta Apátfalva Község Önkormányzatának
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.28.)Ör módosítási javaslatot. 2009. évi
költségvetését. A 2009. évi költségvetés ere-
deti előirányzata 391.604 e Ft bevétellel,
515.857 e Ft kiadással és 124.253 e Ft for-
ráshiánnyal került elfogadásra. A költségve-
tés módosított előirányzata 925.809 e Ft be-
vétellel, 939.859 e Ft kiadással és 14.050 e
Ft forráshiánnyal kerül megállapításra.

Módosításra került a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló többször
módosított 16/2007. (VI.27.) Ör.

Az intézményi térítési díjak mértéke: ét-
keztetés esetében egységesen: 460-Ft/
adag, házhozszállítás díja: 60,-Ft/alk./házt. A
térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza.

Házi segítségnyújtás óradíja egysége-
sen: 350,-Ft/óra. Az intézményi ellátás –
benntartózkodás – díja: 20,-Ft/nap/fő

Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-
testülete a 2010. évi folyamatban lévő beru-
házásainak finanszírozása érdekében 20.000
e Ft összegű beruházási hitelkeret felvételé-
ről döntött.

Az önkormányzat 2010. február 4-én beadta
ÖNHIKI előleg igényét, és 16.453 e Ft-ot
igényelt.

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.

MÁJUS 1.- MAJÁLIS—főzőverseny, kulturális, sport, családi programok!
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Apátfalva sikeres az uniós és hazai támogatásokért folyó versenyben

Folytatódik az út és járda felújítás Apátfalván

Eddig 9 apátfalvi utcán 4061 méter belterü-
leti út felújítása, 1048 méter új út építése,
valamint mintegy 3500 méter járda rekonst-
rukciója, új járda építése valósult meg Apát-
falván. A térség hasonló méretű települései
között egyedülálló mértékű fejlesztés to-
vább folytatódik 2010-ben.

Apátfalván még 9 utcában nincs szilárd burko-
latú közút, mely jelentős gondot okoz az ott
élők számára. Bár az önkormányzat kiemelten
figyel a földes utcák karbantartására, a végle-
ges, a mai kor igényeinek megfelelő burkolat a
pormentes, szilárd burkolat. Ennek a megépíté-
se nem szándék kérdése, hanem kizárólag
pénzkérdés. Az önkormányzat csak pályázati
támogatás igénybevételével képes új utat épí-
teni, sajnos 2009-ben csak meglévő utak felújí-
tására tudtunk pályázni.

A 40 kilométer apátfalvi közút többségében
megfelelő állapotú, azonban vannak útszakasz-
ok, melyek már régen rászorulnak egy átfogó
felújításra. Tekintettel arra, hogy annyi pénzt

nem lehet igényelni, ami elegendő lenne az összes út felújítására, ebben a feladatban is rang-
sorolni kell. Ezért úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a buszközlekedés miatt nagyobb ter-
helésnek kitett, és rendkívül rossz állapotú Nagyköz utca felújításának tervét adja be a Dél-
alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács támogatási alapjára.

A Tanács a közel 11 millió forint összes költségből 6,3 millió forint támogatást adott a fej-
lesztéshez, a többit az apátfalviak által befizetett adóforintokból önerőként biztosítja az önkor-
mányzat. A Nagyköz utca Templom utca és Széchenyi utca közötti szakasza fog meg-
újulni, ezen belül a Postától a Kossuth utcáig teljes alapcserét kell végrehajtani, mert olyan
mértékben károsodott ez a szakasz. Az ajánlattételi eljárást az önkormányzat télen lefolytatta,
a Képviselő-testület a Fehér & Fehér Útépítő Kft-t bízta meg a feladat elvégzésével. A nyertes
kivitelező a munkálatokat 2010. április 12.-e után kezdi meg, melyet ideális időjárási és
egyéb körülmények esetén 2-3 héten belül be is fejez. A beruházás idejére a Templom
u.-i buszmegállót át kell helyezni a Czagány Gazdabolt parkolójába, hiszen a Nagyköz u.
érintett szakasza lezárásra kerül.

Hasonló problémákkal küzd a község a járdák területén, hiszen rendelkezésre álló forrá-
sok nem elegendőek a teljes igény egyszerre történő kielégítésére. Kisebb szakaszok javítását
az önkormányzat el tudja végezni saját erőből, de nagyobb, összefüggő járdaszakaszok felújí-
tása csak pályázati támogatás igénybevételével lehetséges. Ezért nagy jelentőségű a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009-es 9,6 millió Forintos támogatása, mely az önkor-
mányzati közel 1 millió Forint saját erő biztosításával együtt lehetővé tesz 2 kilométer járda
felújítását. A mintegy 10 kilométer rendkívül rossz állapotban lévő járda közül a Képviselő-
testület döntése alapján a Templom u. 84-184., valamint a Kossuth u. 1-131. közötti szakasz
teljes felújítására kerül sor 2010. májusától. Ezt a beruházást a régebbi járdafelújítással ellen-
tétben nem külső vállalkozó, hanem az önkormányzat által foglalkoztatott munkatársak fogják
elvégezni. Az útfelújítással szemben ez a jóval aprólékosabb munka 8-12 hétig fog eltartani.

A felsorolt munkálatok kisebb-nagyobb kényelmetlenséggel fognak járni az érintettek szá-
mára, bízom abban, hogy a későbbi rendezett, baleset-mentesebb környezet kárpótol ezért
mindenkit. Minden beruházás hoz váratlan helyzeteket, helyben megoldandó különlegesebb
feladatokat. Ezek megoldása türelmet és nagy körültekintést kér az érintettektől. Ezért arra
kérem a beruházások környezetében lakókat, hogy kérdéseikkel forduljanak a Polgármesteri
Hivatal munkatársaihoz, különösen a műszaki ügyintézőhöz, Pipis Gáborhoz, aki készséggel
áll mindenki rendelkezésére.

Varga Péter

NEM CSAK JÁRNI,
JÁTSZANI IS JOBB AZ ÚJ JÁRDÁN

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A FALUHÁZBAN! - április 18-án (vasárnap), délután 17 óra
A csanádpalotai amatőr színtársulat előadása—két egyfelvonásos komédia

Térítésmentes
méhnyakrák

szűrési lehetőség Apátfalván

2010. áprilisában ismét útjára indult a Magyar
Posta kezdeményezésében a méhnyakrák
szűrésre kialakított mobil szűrőállomás. Ennek
keretében április 28-án (szerdán) 9 órától 17
óráig várják a szűrőállomás munkatársai a
településen élő 25 és 65 év közötti lányokat,
asszonyokat. Elsősorban az ÁNTSZ által kikül-
dött beutalóval rendelkezőket várják, azonban
lehetőség van mások számára is a vizsgálat
elvégzésére. A szűrőállomás az Egészségház
parkolójában kerül felállításra. A vizsgálatra
időpontot kell kérni a védőnőknél személye-
sen vagy a 260-051-es telefonszámon, vala-
mint a TAJ kártyájukat vigyék magukkal!

EBOLTÁS
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala

értesíti a lakosságot, hogy az eboltás

2010. április 28-án (szerda) reggel 6-8 óráig a
Lukács ház előtt,

2010. április 29. (csütörtök) reggel 6-8 óráig
a tűzoltó szertár előtt,

2010. április 30. (péntek) reggel 6-8 óráig a
Művelődési Ház előtt lesz.

Az oltás díja: 2.800,-Ft/db

Kérjük, hogy a kutya oltási lapját és az ol-
tás díját hozza magával!

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell
oltatni!

***
Ebzárlat Apátfalván

A Makói Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szerellenőrző Hivatal Apátfalva község köz-
igazgatási területére 2010. április 3-tól április
17-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rende-
lek el , egyben elrendelem a területen működő
vadásztársaságok részére a vadászterület-
ükön kóborló nem befogható ebek leölését.

Az ebzárlat tartalma alatt:
1. A tartás helyén minden kutyát és macskát
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell
tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák
elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve
és szájkosárral szabad kivinni.
3. A vadászebek, a fegyveres erők és fegyve-
res testületek ebei rendeltetésszerű használa-
tuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.
4. A Polgármesteri Hivatal az ebzárlat idején
szabadon talált kutya és macska befogása és
állami kártalanítás mellőzésével történt leölése
iránt intézkedik.
5. Állatok legeltetése tilos!
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Értesítés!
Pszichológusi tanács-

adásról

A Dózsa György Általános Iskola és az óvoda
szervezésben ismét lehetőség nyílt pszicho-
lógiai és nevelési tanácsadás igénybe véte-

lére, 2010. április 01- június 30-ig.

Cél: Apátfalván élő emberek jobban figyelje-
nek lelki egészségükre és a rászorulók itt
helyben kapjanak, szakembertől segítő támo-
gatást.

A tanácsadás helyszíne: Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Irodája Maros utca
39 sz. bejárat a töltés felől.

Minden csütörtökön 9 órától - 13 óráig.

Tanácsadó, terapeuta:
Fodor Sándor szak-pszichológus, aki többek
közt az alábbi területeken tud segítséget nyújtani:

Szorongás pánik és félelmi állapotok
Krízis és gyász helyzetek
Tanulási magatartási problémák
Gyermekkori neurotikus tünetek
Gyermekkori hasfájások
Serdülőkori problémák
Valamint bármilyen lelki problémával fel-
kereshető.

Tájékoztatásul: Óvodavezetés

Legfőbb
természeti kincsünk a VÍZ!

(vetélkedő a felső tagozatban)

Március 22-én rendeztük meg a Víz Világna-
pi vetélkedőnket diákjaink számára. Az idén
a magyarcsanádi tagintézményből is vettek
részt tanulók az eseményen. A vetélkedő
célja az volt, hogy felhívja a tanulók figyelmét
nélkülözhetetlen kincsünkre: a VÍZRE. Tisz-
taságának megőrzése közös érdekünk és
mindannyiunk feladata. A csapatok színvona-
las és tartalmas beszámolókkal készültek. A
vízről és élővilágáról összegyűjtött ismeretei-
ket ügyesen adták elő. Az alábbi témákról
hallhattunk:

Cápák (5.o.): A fehérfoltú szirtcápa
Vízcsepp (5.o.): A vízszennyezés
Maros (6.o.): A Maros folyó és élővilága
Amazonas fiai (6.o.): Az Amazonas folyó
Szárnyaló sirályok (7.o.):

A sulyom, mocsári teknős
Balaton (7.a): A Maros folyó
Tündérrózsa (7.a):

Az amazonasi tündérrózsa
Niagara (7.b): Niagara- a Mennydörgő víz
Amazonas gyöngyszemei (7.b):

Az Amazonas vízrendszere
H2O (8.o): Az Amazonas

A gyerekek ezt követően játékos feladatokat
oldottak meg. Rejtvényeket, anagrammá-kat,
szólásokat gyűjtöttek, vízi totót, tesztet töltöt-
tek ki. Rendkívül szoros küzdelemben szüle-
tett meg az eredmény a csapatok között:

I. h.: H2O csapata :
Darócz Tünde, Pálfi Nikolett, Kardos Bence,
Sipos Bence
II. h.: Niagara csapata :
Kardos Anna, Kerekes Luca, Mezei Hajnalka,
Pécsi Franciska
III. h.: Szárnyaló sirályok csapata
Rácz Fanni. Rácz Zoltán, Mezei Diána,
Leitner Mátyás

A kellemesen eltöltött délután után másnap a
makói Víztoronynál tettünk egy feledhetetlen
látogatást 41 m magasságban, majd a Vízmű
Telepet is megtekintettük. Köszönet a Makó-
Térségi Víziközmű KFT támogatásáért és
nem utolsó sorban a lebonyolításban segítő
pedagógusoknak.

Varga Klára
szervező

Virágoskertben

Az utcában a házak előtt
Virágokat ültetgetek.
Mikor szirmaikat bontják,
Halkan velük beszélgetek.

Hóvirág, nárcisz, ibolya,
Tulipán, liliom, rózsa.
Mind megannyi színes virág.
Ha nézem mosolyognak rám.

Muskátlik és nefelejcsek,
Jól érzem magam köztetek!
Ha ellopnak lelketlenek,
Nagyon sajnállak titeket.

Ha kertemet ápolom,
Virágokban gyönyörködöm.
Érzem a nehéz bánatom
Mégsem annyira gyötör.

Ahogyan a hosszú évek
Gyorsan elszállnak felettem.
Be kell látnom azt, Istenem,
Hogy lassan megöregedtem.

Lépteim is rövidülnek,
Mint őszidőben a nappal.
Lassan jelentkezni kell
A behívó paranccsal.

Szép gondolatok a versben, mely Vargáné Ilon-
ka néni tollából fakadt. Virágok láttán lelkünk
megszépül, bánatunk halványul...

E vers lehetne mottója annak a felhívásnak is,
melynek első rendezvénye március 21-én, va-
sárnap délután volt a Faluházban.
„Ilyen még nem volt!” - hívogatott a plakát a
Tavaszt köszöntő rendezvényre. Műsor, teadél-
után és virágmag-börze.
Tényleg nem volt még ilyen, s örültek a szerve-
zők, hogy sokan elfogadták a meghívást.
A „bátrak” virágmagot is hoztak. Mind gazdára
talált. A tea és a sütemény is elfogyott.
A „Virágos Apátfalváért Mozgalom” a jövőnek
szól, mondta Varga Péter polgármester, aki
most civilként köszöntette a megjelenteket.
Elsősorban azokért, óvodásokért, kisiskolás-
okért, mondta—akik műsorában most gyönyör-
ködhettünk. Hogy rendezett, tiszta és szép le-
gyen falunk az a jövőért vállalt felelősségünk.
Röviden ismertette a kezdeményezés lényegét,
a civilek összefogását.
A rendezvényt Dr. Buzás Péter, Makó polgár-
mestere is megtisztelte. Makó virágosításának
történetét mondta el. Mit jelent ez a helyi lako-
soknak, mit jelent az oda látogatóknak, mennyi-
re befolyásolja a városról alkotott véleményt, a
város hírnevét.
A hozott virágmagok gazdát cseréltek, de vásá-
rolhattak is a jelenlévők, mert a meghívást
(melyet köszönünk) Simon Mihályné és
Czagány József vállalkozók is elfogadták. Senki
nem tért haza üres kézzel…
Mindenki gazdagodott. A gyermekek műsora
élményt adott. Beszélgettünk, kikapcsolódtunk,
s ahogy Ilonka néni írta versében, jól éreztük
magunkat, igaz még nem a virágok—, hanem
egymás között…

(m.á.)

Helyesbítés!
Az üdülési csekkel kapcsolatban nem a
helyi Polgármesteri Hivatalban, hanem rész-
letes tájékoztatás Makón, a Tourinform
Irodában kapható!
Elnézést kérek a figyelmetlenségért!

(Móricz Ágnes szerkesztő)

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2010. március

SZÜLETÉS
03.03. Rovó Ivett
Apátfalva, Nagyköz u. 15.
Anyja: Takács Tímea—Apja: Rovó János
03.04. Kiss Zétény
Apátfalva, Széchenyi u. 73.
Anyja: Szabó Ildikó—Apja: Kiss Ferenc
03,19. Antal Máté
Apátfalva, Maros u. 84/A.
Anyja: Borbély Judit—Apja: Antal Gánbor

HALÁLESET
Varga Mihályné (Tóth Mária)
Apátfalva, Dózsa Gy. utca 42. élt: 82 évet
Dinnyés Ferencné (Mérges Julianna Margit)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 17. élt: 51 évet
Restás Györgyné (Bárdos Katalin)
Apátfalva, Damjanich u. 23. élt: 60 évet
Sztáncs Józsefné (Restás Anna)
Apátfalva, Csokonai u. 31. élt: 80 évet
Fazekas István
Apátfalva, Aradi u. 20. élt: 72 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS
Varga Lajos és Sóki Anita
Apátfalva, Kossuth L. u. 41.
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Apátfalva díszpolgára,
Fazekas István emlékére

Tegnap reggelig bíztunk, hit-
tünk abban, hogy újra köztünk
lehet, hogy becsukhatja maga
mögött a kórterem ajtaját és a
tőle megszokott konok hittel
folytatja a munkát. Nem így
történt… 2010. márciusának
utolsó napján 72 évesen el-
hunyt Fazekas István.
Fekete zászló az iskolán, a
faluházon, a polgármesteri
hivatalon. A gyász feketéje.
Mély és hallgatag. Bármilyen
sötét is a zászlók feketéje nem
képes elnyomni azt a fényt,
amit Fazekas tanár bácsi egész
életével, lényével sugárzott
mindazokra, akiket tanított.

Tanított gyermeket írni olvasni,
zenélni, dalolni. Tanított felnőt-
tet zenélni, dalolni. Tanított mindannyiunkat kitartó szorgalomra élete
példájával. Nincs Apátfalván ember, aki ne ismerte volna. Ötven évnyi
tanítói, tanári pályája során több nemzedék diákjai tapasztalhatták
meg emberszeretetét. 1956-ban kezdte pályáját Szegeden, majd
1962-ben Apátfalvára helyezték, az akkor még működő belső-tanyai
iskolába. Később bekerült a község iskolájába és töretlen hittel folytat-
ta munkáját, ami nem csupán az órai tanítás volt. Szervezte, irányítot-
ta a gyerekek szabadidős programjait, táborokba vitte diákjait, felnőtte-
ket oktatott a dolgozók iskolájában és mindezek mellett zenélt. Zenei
tehetségét felismerve zenekarába hívta őt a Szegedi Nemzeti Szín-
ház, de ő a tanítást választotta. Önéletrajzában így írt: „…a tanításban
nagyon megszerettem a pedagógus pályát.”

Igazi tanító volt. Hiszen a gyermekek között végzett pedagógiai mun-
kássága mellett hívatásának tekintette a kultúra terjesztését, a nép-
zenei hagyományok megőrzését. 1982-ben az ő vezetésével jött
létre a ma már Kerekes Márton nevét viselő népdalkör és citeraze-
nekar, amely számos országos elismerésben részsült. Még a kórházi
ágyból is el akart menni a legutóbbi fellépésre. Számára az utolsó
fellépésre…

Egyszer megkérdeztem tőle, mi a titka? Ezt mondta: „Lássák rajtad,
hogy lelkesedsz, mert másképp ők sem csinálják rendesen.”
De mára elhallgatott kopott hegedűje, citeráját többé nem szólaltathat-
ja meg. A harang szól ma érte ám élete zenéje bennünk tanítványai-
ban, egykori kollégáiban, barátaiban él tovább. Halála úgy hagy ben-
nünk örök űrt, mint ahogy élte munkája örök példa mindenki előtt.
A testtől búcsúzunk, lelke bennünk él tovább! Köszönjük, hogy voltál!
Isten veled Pistus tanár bácsi!

Apátfalva, 2010. 04.01.

In memoriam: Dinnyés Ferencné

“Itt hagytál engem oly árván
Örök álomra hajtottad fejed
A szent keresztfa tövében
Legyen örök nyugodalmunk a szűzanya
ölében.”
Ne bánkódjatok, ne sirassatok
sírhant alatt nem én vagyok
Ott csak fáradt testem pihen
Lelkem felszabadulva szabadon leng
Hallgasd a szellő lágy suhogását
Az esti harangszó utolsó kondulását
Nézd a felkelőnap táncát a ... vizén
Figyeld a sirályok röptét
S megérzed ott vagyok én.

Ha a Pátfalvi Szókimondót még együtt szerkesztenénk, hiszem Ő is a
fenti verset választotta volna. Hiszem, hogy boldog az angyalok között,
hiszen hitt abban, hogy nem véletlen születünk, mindenkinek küldeté-
se van Földön. Hitt a halál utáni boldogságban. Mindig csodálattal
hallgattam, ha erről beszélt.

Julitól búcsúzunk. Március 19-én kísértük utolsó útjára a maroslelei
temetőben. Sokan voltunk, ahogy ’pátfalviasan mondaná, ott volt a fél
falu. Szinte nincs apátfalvi, aki nem ismerte, nem szerette volna ezt a
pici, mégis férfi erővel bíró, törékeny asszonyt…

Mi volt az Ő küldetése? Hogy jó ember legyen. Szeretettel, mosollyal,
hihetetlen hittel és teherbírással. Eleget tenni a családnak, a munkájá-
nak, a „Pátfalvi Szókimondónak”, a képviselőségnek.
Nem is véletlen, hogy mindig elfoglalt volt, mindig „szaladt”..., de soha-
sem látszott rajta fáradtság, „hogy elege van”, hisz mindig mindenki-
hez mosollyal szólt.

Szerette az embereket, szerette Apátfalvát. Végtelenül tisztelte az
időseket. Kifinomult igazságérzete volt, de nem volt „hangos”, a tettei-
ben jutatta érvényre. Aggódott mások problémáján, de Ő a legna-
gyobb bajban sem volt elkeseredett, mindig hitt abban, hogy minden
jóra fordul. Hihetetlenül pozitív életfelfogása volt.

Ki gondolta volna mentalitását, hitét ismerve, hogy Ő is megbeteged-
het, hogy a súlyos kórból nem gyógyulhat meg? Ő sem hitte el! Min-
dent megtett, amit ma csak lehet a gyógyulásáért. Hamar véget ért
földi küldetése…

Drága Juli! Szerettünk és nem felejtünk el, kívánom légy boldog az
angyalok között…

Móricz Ágnes
(A vers forrása: www.verseksmsek.com/kegyeleti_versek)

Előző évekhez hasonlóan a Víz Világnapja
alkalmából március 22-én délután a Faluház-
ban a gyermekeknek vetélkedőt szerveztünk.
Most 10 csapat versengett egymással.
Magyarcsanádi tagintézményünk tanulói is
részt vettek rendezvényünkön.

Minden osztály színvonalas bemutatóval és
gyönyörű plakátokkal, rajzokkal készült.
A gyermekek művei megtekinthetőek a Dózsa
György Általános Iskola aulájában.

A zsűri döntése alapján:
1. h. Maros csapat—Apátfalva 4. osztály

2. h.:Hód II csapat—Apátfalva 3.a osztály
3. h. Greenpeace csapat—Apátfalva 2.b osztály
4. h.: Vízcsepp csapat—Apátfalva 1 osztály
5. helyezett: Virgonc vidrák csapat—
Magyarcsanád 4. osztály
Azokat a tanulókat, akik osztályukat nem
képviselhették, de műveiket a zsűri kiválasz-
totta, megajándékoztunk egy kirándulással,
ahol társaikkal együtt, március 23-án Makóra

látogathattak a víztoronyba és a szennyvíz-
tisztító telepre. A kirándulásról élményekkel
telve tértünk haza.

Köszönetet mondunk a vízmű képviseletében
rendezvényünkre ellátogató Szabó Istvánnak,
Vajda Lászlónak, Bende Flórának az ajándéko-
kért és a lebonyolításában nyújtott segítségéért.

Köszönet kollegáimnak a gyermekek felkészí-
téséért és a segítségükért.

Restás Marianna,
szervező

Víz Világnapja alsóban
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Márciusi fontosabb rendezvényeink

Március 6. Táncház
Március 12. Iskolások Március 15.-ei ünnep-
sége.
Március 21. Virágmag börze
Március 22. Az iskola Víz világnapi rendezvénye
Március 27. Tavaszváró szépítkezés c. pályá-
zat eredményhirdetése, játékos tojásvadászat
gyermekeknek a könyvtár udvarán.
Március 29. Kistérségi könyvtáros találkozó

Március 12-én az algyői Mandula Színház
Kékfényű lámpás című mesejátékát láthat-
ták, óvódások és iskolások egyaránt. Meghí-
vásunkra a nagylaki óvodások is részt vettek.
Az idősebb korosztály délután 17 órai kezdet-
tel tekinthette meg, a színház felnőtteknek
szóló előadását, melynek címe Istenek Itala.

Március 20-án szombaton, délután 15 órakor
került megrendezésre az I. Makói Nemzetközi
Hármashatár- Menti Citera- és Népdalkör
Találkozó. Az Apátfalvi Kerekes Márton Citera-
zenekar és Népdalkör is részt vett. Hatalmas
sikert aratott e jeles eseményen. Fazekas István
csoportvezető, sajnálatunkra betegsége és kor-
házi kezelése miatt nem tudott részt venni.

Pályázatot hirdetett meg a könyvtár
„Tavaszváró szépítkezés” címmel. A részt-
vevő csapatok március 27-én, 10 órától ve-
hették át díjaikat. Az idei pályázaton öt cso-
port vett részt. A beérkezett pályamunkák
elbírálásakor a zsűrinek nehéz dolga volt,
hiszen nagyon igényes és különleges pálya-
munkák érkeztek. A „Faluház Díszítője” cím
nyertese a Dózsa György Általános Iskola,
akik egy évig birtokolhatják a címet.

Helyezések:
3-6 éves korcsoport:
I. helyezett lett a Katica csoport
II. helyezett lett a Napraforgó csoport

6-12 éves korcsoport:
Megosztott első helyezést ért el a 2.a és a 3.a
Különdíjat nyert a 2.b osztály az újrahasznosí-
tott anyagokból készült munkájukért

A pályamunkákat nagyon szépen köszönjük
és ékes dísze a Faluháznak és a Könyvtár-
nak, nyitvatartási időben bárki megtekintheti.

Március 29-én, az idén először ültek össze a
környék könyvtárosai. A szegedi Somogyi
könyvtár előadásában hallhattak az 2009-es
statisztikai adatokról, az ügyintézés hasznáról
és a PR munka fontosságáról. A találkozó
Remek alkalom volt arra, hogy a környék
könyvtárosai megismerhessék egymást és
megbeszélhessék mi újság a könyvtáros vi-
lágban. Az eszmecsere mellett vendégeink
megízlelhették Apátfalva híres kőttesét, me-
lyet köszönünk az elkészítőnek, Vajda
Lászlónénak.

Áprilisi programok

Április 14-én az iskola, a Költészet napja
alkalmából versmondó versenyt tart diákjai-
nak; melynek helyszínt biztosít a Faluház.
A délután 1400 –kor kezdődő versenyre sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Áprilisban is várjuk a falubelieket, minden
pénteken délután 16 órakor folytatódik a
filmvetítés a könyvtárban.

E hónapra tervezett filmek:
Ápr. 2-án: Magyar Népmesék (Kacor király)
Ápr. 9-én: Tom és Jerry vendégségben
Ápr. 16-án: Igazi vadonélő állatok

(Csodálatos Észak-Amerika)
Ápr. 23-án: Disney: Balu kapitány kalandjai
Ápr. 30-án: Disney: Tarzan

Szeretettel várunk mindenkit.

A csanádpalotai Kelemen László amatőr szín-
társulat szeretettel meghívja a falubelieket az
április 18-án (vasárnap), délután 17 órai kez-
dettel bemutatásra kerülő komédiáira.

Hunyady Sándor: A tanító úr nadrágja
(komédia)

Szereplők:
Apa: Bodzás István
Anya: Gál Lászlóné
Pista: ifj. Takács János
Katica: Takács Viktória
Margitka: Veréb Anetta
Tanító: Mezőfi Gábor
Szobalány: Csontosné Kriván Magdolna
Rendező: Szügyi Andrásné

Nagy Endre: Tóni
(komédia)

Szereplők:
Tóni: Takács János
Amália: Gál Lászlóné
Titkár: Csontos Roland
Pajkos Gizi: Csontosné Kriván Magdolna
Lola: Antalné Agócs Mária
Szerkesztő: Szikszai István
Szobalány: Nagy Józsefné
Rádióhang: Antal Béla
Rendező: Szügyi Andrásné

Jegyár: 300,- Ft
(Jegyek elővételben a Faluházban 800-1800-
ig, illetve az előadás helyszínén kaphatóak.)

***
Az apátfalvi

Ifjúsági Önkormányzat Felhívása:
Csocsóbarátok Figyelem!

Idén először megrendezésre kerül, az
„ I. apátfalvi amatőr csocsóbajnokság.”

A többfordulós versenysorozathoz 2 fős
csapatok jelentkezését várjuk

2010. április 30-ig (péntek).
Érdeklődni, és a jelentkezéseket leadni az
apátfalvi Faluházban lehet.
Hétfőtől – Péntekig: 1000 – 1800h–ig.

A faluházban továbbra is működnek az
alábbi csoportok, foglalkozások:
 Kerekes Márton Népdalkör és Citerazene-

kar (hétfőn 1700 - 2000 -ig)
 Néptánc (hétfőn és szerdán 1615-1800-ig)
 Hagyományőrző csoport (szerdán 1800-

2000-ig)
 Hímző szakkör (kedd 1800-2000-ig)
 Színjátszó kör (kedd 1800-2000-ig)
 Callen torna (hétfőn, szerdán és csütörtö-

kön 1700-1800-ig)
 Hastánc (hétfőn 1800-1900-ig és pénteken

1600-1800-ig)
 Felekezet (pénteken 1730-1900-ig)
 Makói Bartók Béla Zeneiskola(Belvárosi

Iskola) diákjainak zene oktatása

„...Icike, picike,
mit csináltál az este…”

Az idézet az első osztályosok aranyos gyer-
mekjátékából való, melyet március 6-án, igaz
nem este, hanem délelőtt láthattunk a Faluház
nagytermében.

Szívet melengető rendezvény volt, melyet
néptáncosaink, hagyományőrző csoportunk
vezetője Tőtös Hortenzia szervezett és veze-
tett. Tanítványai műsorát láthattuk a legkiseb-
bektől a legidősebbekig. Nem is lehetett volna
szebb műsorral köszönteni a közelgő tavaszt:

A műsor rendhagyó volt, hiszen két kore-
ográfiát is láthatunk az apátfalvi és
magyarcsanádi gyerekek közös előadásában
(moldvai, szatmári hajlikázó). Láthattunk a
dunántúli, a dél-alföldi és a kalocsai néptánc
kincsből, gyermekjátékot a „szárnyaikat most
bontogató” első és második osztályosoktól .
Szilágysági táncokat a profi szinten táncoló
Szeged Táncegyüttes táncospárjától (Ciceri
Attila, Prém Brigitta).

Természetesen nem hiányozhattak a pát-
falvai népdalok sem citerásaink, dalosaink
tolmácsolásából és igazi meglepetés volt „Az
én nótám…” címmel, hagyományőrző csopor-
tunk improvizatív előadása népdalainkból és
táncunkból.

A talpalávalót a Szeged Táncegyüttes
zenekara húzta ifj. Nagy Albert vezetésével.

A műsor után a gyerekeknek Vargáné
Nagyfalusi Ilona vezetésével kézműves foglal-
kozás volt és elfogyaszthatták a sok-sok, na-
gyon finom fánkot amit: Fekete Ilona, Borbély
Imréné, Mátó Józsefné, Vajda Lászlóné,
Langó Mátyásné, Langóné Sági Mónika, Ka-
kas Isvánné, Langó Imréné, Csapó Jánosné
sütöttek. Minden jelenlévő nevében köszönjük.

E tudósítás végén annyit engedjen meg az
olvasó, hogy személyes legyek. A műsor nézé-
se közben sokszor eszembe jutott Berci (Nagy
Albert), nem csak a zenélő fia miatt, hanem
ezért is, mert mindig szerette volna, ha a két
falu együtt táncol— s ez, ha nem is az Ő életé-
ben, de teljesülni látszik. Az is, hogy talán
megint méltók leszünk Kardos István és társai
örökségéhez…

Móricz Ágnes
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Gazdálkodóknak

Hatékony és bevált növényvédelem Japánból!

Néhány új növényvédelmi megoldás a Japán SUMI AGRO Hungary kínálati palettájáról!

A Japán Sumitomo Corparation csoporthoz tartozó Sumi Agro Hungary leányvállalat az elmúlt
évben több olyan növényvédelmi termékkel jelentkezett a hazai piacon, melyek mindegyike
kiválóan vizsgázott! A kedvező tapasztalatok s gyakorlati vélemények alapján, a következő
ajánlatokra szeretnénk a figyelmet felhívni.

Búza gyomirtása kompromisszumok nélkül!
Erre a kivételes lehetőségre egy hármas kombinációval rendelkező gyomirtó szer ad lehetősé-
get, mely az elmúlt évtől jelent meg a hazai piacon elsöprő sikerrel. A termék neve Dream
Team, lefordítva „álomcsapat”, mely a búza minden gyomgondjára megoldást ad!
A 10 hektáros csomagban kapható készítményt a búza szárba szökkenése idején is fel lehet
használni, megcsúszott kezelések a tapasztalatok alapján sehol nem okoztak gondot. A termék
kijuttatása a gyakorlat által alkalmazott 200 liter körüli hektáronkénti lé mennyiséggel és hagyo-
mányos technikával kiválóan biztosítható.

Kukorica gyomirtása egy atrazin pótló technológiával!
A Sumi Agro Hungary újdonságai között szerepel a Click Combi kukorica gyomirtószer is,
mely a legendás atrazin hatóanyag méltó utódjaként bizonyított a hazai kukoricatermesztés
szolgálatában! Úgy is fogalmazhatunk, hogy atrazin helyett, állományban történő kijuttatással
és talajon keresztüli hatással is. A készítmény vetés utáni kelés előtt, ill. állományban egyaránt
kijuttatható. A kukorica kikelt állományában a kipermetezésének optimális idejét a gyomok
kelése és fejlettsége határozza meg. Ez az időpont a kétszikű gyomok 2-4 leveles, ill. az egy-
szikű gyomnövények 2-3 leveles fejlettségénél van. A javasolt lémennyiség és kijuttatási tech-
nika a gyakorlatban alkalmazottakkal megegyezik.

Napraforgó gyomirtása vetés után és kelés előtt, valamint 2-4 valódi leveles állományban!
Erre a célra Pledge 50 WP készítmény már korábban is engedélyezve volt, de ezen a helyen is
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termék minimálisan csapadékfüggő, ezért kiemelt figyelmet
érdemel! Alkalmazása vetés után, kelés előtt, ill. sikertelen alapgyomirtás esetén állományban
2-4 valódi leveles fejlettségnél is engedélyezett. Mind a két kijuttatási időpontban 80 gramm az
engedélyezett dózis. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a technológia kivitelezéséhez
növényvédelmi felsőfokú szakember közreműködése különösen fontos.

A kalászosok termesztés biztonságát megalapozó új készítmény a felszívódó Sergomil-L
60 termék, mely rezet is tartalmaz!
Ne feledjük, hogy a réz mikroelem a kalászosok termesztésénél nélkülözhetetlen. Hiánya ese-
tén az egyéb ráfordítások sem hasznosulnak! A Sergomil-L 60 viszont nem csak pótolja a
mikroelem hiányt, hanem állóképességet javít és gombaölő mellékhatással bír!

Antal József
szaktanácsadó (+36) 30-587-20-06

VÁLLALATI HÍREK – 2010./6.

A MENTŐSÖK KÉRIK AZ ALÁBBIAKAT!!!

Mentősök tapasztalták, hogy közlekedési baleseteknél a legtöbb sérültnek van mobiltele-
fonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietők nem tudják,
hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.
Mentőápolók és mentőorvosok azt javasolták, hogy a szükség esetén értesítendő személy
adatait mindenki ugyanazon megjelölés alatt adja meg.
A nemzetközileg elismert megjelölés:

ICE (= In Case of Emergency = "vész esetén")
Ezalatt a név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni,
akit vészhelyzetben / szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek, tűzol-
tóknak fel kell hívni.
Ha több ilyen személyt szeretne megadni, a következőképp lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.
Könnyű megcsinálni, nem kerül semmibe és vész, baleset esetén nagy
segítség lehet!
Javasoljuk ezen információ megosztását a családtagokkal, ismerősökkel is!

Forrás: Országos Mentőszolgálat, CG HU Kommunikáció Kelt: 2010. február 15.

Apátfalvi fotósok figyelem!

„Maros-parti fák”
Fotópályázat a makói és a

dél-alföldi régióban élő fotósoknak

A Maros-part egyik különleges, meghatározó
részlete a folyót kísérő erdők, fák látványa.
Számos honos, különleges fafajta él itt.
Az alkotói tekintet képes felfedezni azokat a
titkos részleteket, különleges látványeleme-
ket, amelyekre a köznapi ember nem figyel.

A pályázat lehetőséget teremt a fotósok-
nak, hogy alkotásaikkal gazdagítsák a Maros-
parti fák különleges „gyűjteményét”. A fotózás
sajátos eszköztárának lehetőségével élve,
szuverén alkotásokat létrehozva bennünket
is gyönyörködtessenek, elgondolkoztassanak.
A pályázatra beküldött fotók fekete-fehér/
színes munkák lehetnek. A beadható pálya-
munkák száma max. 5 db lehet. (Fotósorozat
egy pályamunkának minősül) A fotókat kere-
tezni, kasírozni nem kell. A fotók mérete: min.
21x15cm (A/4), max. 50x70cm. A fotók hátol-
dalán a következő adatokat kérjük, olvasható-
an feltüntetni: A kép címe, alkotó neve, lakcí-
me, telefon, e-mail, a készítés ideje, méret.

A pályázati anyag beérkezésének ha-
tárideje: 2010. április 26. (hétfő) 16.00 óra.

A beküldés helye: Makó Város Polgár-
mesteri Hivatala (6900 Makó Széchenyi tér
22.), porta Kapcsolat: Karsai Ildikó, Városház
Galéria vezetője (Tel. 62/511-869, üzenet:
62/511-800) e-mail: karsai.ildiko@mako.hu

A pályázati anyagot szakmai zsűri értéke-
li. A zsűri döntése alapján történik a kiállítási
anyag válogatása, valamint a díjak odaítélé-
se. Díjak: könyvjutalom, oklevél.

Kiállítás megnyitó, díjkiosztás: május
7. (csütörtök), 16.00 óra, Városház Galéria
(Makó, Széchenyi tér 22., Polgármesteri Hiva-
tal épülete, földszinti aula).

A pályázatra beadott munkák a kiállítás
zárását követően, 2010. május 31-június 14.
között átvehetők.

Röviden

Március 19-én, a Faluház klubtermében tisztújító
közgyűlést tartott a Pátfalváért Egyesület.
A leköszönő vezetőség tartalmi és pénzügyi be-
számolójának elfogadása után nyílt szavazással
választottak: Móricz Ágnes elnök, Varga Péter
titkár. Kerekes Gézáné pénztáros. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság: Sókiné Kubinyi Éva elnök,
tagok: Kovács Józsefné és Hentes Béláné.
A közgyűlés elfogadta az egyesület 2009. évi
Közhasznúsági Jelentését, megbeszélte az elkö-
vetkezendő feladatokat—játszóház a gyerekek-
nek, segítésadás a pünkösdi fúvószenekari talál-
kozó lebonyolításában. Döntött abban is, hogy az
idén nyáron négy napot Monokon, Kossuth Lajos
szülőfalujában, ill. a Világörökség részeként
nyilvántartott Tokai Borvidéken töltenek.
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REKVIUM
Temetkezési vállalkozás

apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

Koporsós és urnás temetések

lebonyolítása

Otthoni és kórházi elhalálozás

esetén is

Kegyeleti tárgyak értékesítése

Gyászjelentés újságban való

megjelenítése

Ügyelet a nap 24 órájában

Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
 szögek, csavarok
 fenyő fűrészárú, lambériák,
 szegődeszkák
 cement, oltott mész
 gipszkartonok
 tégla, csempék, padlóburkolók
 ragasztók
 festékárú
 esőcsatornák
 Marosi homok
 Akác és tölgy tűzifa

Házhozszállítással is!

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

Vasárnap: zárva

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a

06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

BÍRÓ-KER

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

Tel.: 62/520-040

Lapzárta: minden hónap 3-án

Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes

Készült: 1500 példányban

Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Makói Nyomda

ISSN 2060-8039

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

T O R R E N T E S E C U R I T Y
V a g y o n v é d e l m i é s

B i z t o n s á g t e c h n i k a i K f t .
H – 6900 Makó, Deák Ferenc u. 47/B

Tel./Fax: 06 (62) 510 – 882

„TÖKÉLETES BIZTONSÁGOT
A LEGJOBB ÁRON”

Makó, Aradi u. 106
Makó, Deák F. u. 47/b
Szeged, Honvéd tér 5/b
Telefon: 62/510-882
Mobil:+3620/929-9087

Távfelügyelet vonuló
szolgálattal napi 24 órában

Havi díj kivonulással együtt nettó 4000FT-tól.

ELŐNEVELT CSIRKE ÍRATHATÓ
BÍRÓÉKNÁL!

Tel.: 06-20-326-48-26

„Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak akik drága szerettünk

özv. Varga Mihályné

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, elkísérték utolsó útjára

Gyászoló család

„Szeretteim én már elmegyek, küzdöttem, de
már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.
Szeretteim, isten veletek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak akik drága szerettünk

Dinnyés Ferencné
Mérges Julianna

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, mély gyászunkat bármi módon enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet azok-
nak, akik önzetlenül ápolták, valamint Katika,
Zsuzsa és Irénke segítségét, Julikának a lelki
ápolást és akik szerették.

Gyászoló édesapja, férje, lánya, veje,
unokája, anyuka, testvére és családjai

**************************
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó
állapotú parasztház a Szabadság utcában
eladó! Irányár: 3.900.000,- Ft.
Telefon: 06/62/213-632

***
Tavaszi búza olcsón eladó! 06/62/261-342

MÁJUS 1.- MAJÁLIS
A programok helyszíne a

Hunyadi utcai játszótér

Ez évben is meghirdetésre kerül a
május 1-i főzőverseny!

A főzőhelyek kialakítása, az asztalok és szé-
kek kiszállítása, elhelyezése érdekében kér-
jük a szervezeteket, egyesületeket, baráti
társaságokat, hogy jelentkezésüket 2010.
április 26.-án (hétfő) a Faluházban nyitva-
tartási időben jelezzék. (8-18 óráig)

Programok:

7 óra: Főzési előkészületek
8 óra: Tűzgyújtás
10 órától: Kerekes Márton Néptánc csoport
bemutatója óvodások, iskolások műsora
11 óra:Íjász bemutató és a helyszínen lehe-
tőség nyílik íjak kipróbálására
12 óra: eredményhirdetés
12-től: „Jó ebédhez szól a nóta”

A délelőtt folyamán (9-12-ig) családi foci,
játékos vetélkedők, ping-pong, zene szóra-
koztatja a rendezvényre látogatókat.
Sok szeretettel várunk minden szórakozni

és kikapcsolódni vágyót!

Beszélni a problémáinkról,
megosztani valakivel belső érzéseinket,

első lépés a megoldásuk felé.
A lelki elsősegély telefonszolgálatok

ebben segítenek, névtelenül.

este 19 órától
reggel 07 óráig

SOS TELEFONOS
LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT

SZEGED

vezetékes telefonszámról
ingyenesen hívható

„ …, hogy beszéljünk egymással”
06-80-820-111

**************************


