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Az országhatárig érhet az M43-as autópálya 
Apátfalva  

mentesül a kamionforgalom alól  
 

Teljessé válhat az M43-as autópálya, a már kivitelezés alatt álló Sze-
ged-Makó szakaszhoz kapcsolódik a tervek szerint Makó és Nagylak 
(román országhatár) közötti útszakasz. Jelenleg 23,1 kilométeres 
sztrádaberuházás előkészítése folyik. A tervezett gyorsforgalmi út a 
34,6 kilométer szelvényben két sávos autópálya keresztmetszettel, 
burkolt leállósávval csatlakozik az M43-as Szeged és Makó közötti 
szakaszához. A beruházás előkészítése során már beszerezték a 
jogerős építési és hatósági engedélyeket, elkészült az engedélyezési 
tervdokumentáció, az örökségvédelmi és környezeti hatástanulmány, 
valamint elvégezték a tervellenőrzési feladatokat és a szükség szerinti 
tervfelülvizsgálatot. A megvalósíthatósági  tanulmány kidolgozása 
folyamatban van, a régészeti tervek elkészültek, a régészeti feltárás 
ugyancsak folyik. A kiviteli tervek elkészítése előkészítés alatt áll, a 
tervezést az UTIBER Kft. végzi. A kivitelezés tervezett befejezése 
2013. május vége. 
A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. A beruházás előkészítésére a Közleke-
dés Operatív Program /KÖZOP) keretén belül több mint bruttó 3,4 
milliárd forint áll  rendelkezésre, aminek 15 százaléka hazai forrás, 85 
százalékát pedig a Kohéziós Alap adja 

K Ö Z L E M É N Y 
 

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Vízügyi Felügyelőség 

Székhelye: 6721 Szeged, Felső-Tisza-part. 17. 
Elérhetősége: 62/553-060, fax: 62/553-068 

E-mai: atiktvf@atiktvf.hu 
 

értesíti az érintetteket, 
 

hogy a Nabucco Magyarország Gázvezeték Kft (1117 Budapest, Októ-
ber huszonharmadika u. 18.) megbízásából az Olajterv Zrt. (1036 Bu-
dapest, III. Lajos u. 103.) által 2010. szeptember 20-án benyújtott – 

Nabucco gázvezeték magyar.román országhatár és Tass közötti sza-
kasz megvalósítására vonatkozó – dokumentáció alapján indult kör-

nyezeti hatásvizsgálati eljárás keretében 
 

2011. január 6-án (csütörtök) 10:30 órakor 
Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 

(6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 
 

közmeghallgatásra kerül sor. 

Díszpolgárainkért 
 

Civil kezdeményezésre, lakossági felajánlásokból születik meg 13 
apátfalvi díszpolgárunkról a portrésorozat, melynek végső, állandó 
kiállítási helye a Könyvtár lesz.  
Díszpolgáraink tiszteletére elkészíttetett képek emléket állítanak az 
elhunytaknak, dicsőséget az élőknek. 
 

Apátfalva díszpolgárai: 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
a 2010. december 12-én (vasárnap) 13 órakor kezdődő 

ünnepélyes gálaműsorunkra, 
melyen Apátfalva díszpolgárainak portréi  

kerülnek leleplezésre. 
A rendezvény helyszíne: Faluház nagyterme 

†Varga Sinka József 
†Szigeti György 
†Borbély András 
Dr. Katona István 
†Lukács Lászlóné 
Klingler Gyuláné 
Antal Balázs 

†Sánta Valéria 
Kovács Tibor 
†Dr. Durányik György 
Benkóczi Zoltán 
†Keresztúri András 
†Fazekas István 

„Ne féljetek, mert nagy örö-
met adok tudtul nektek és 
majd az egész népnek. Ma 
megszületett megváltónk, 

Krisztus, az Úr Dávid város-
ában. (Lukács 2. 10-11) 

 

Karácsonykor az angyalok a földre 
szállnak, térjenek be házadba és 

maradjanak Nálad! 
Boldog Karácsonyt” 

 

Apátfalva Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

BB  ékés, boldog karácsonyi ünnepeket ékés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag új eszten-és eredményekben gazdag új eszten-

dőt kíván dőt kíván községünk minden lakójának.községünk minden lakójának. 
Varga Péter 
polgármester 

Vári Miklós 
alpolgármester 

Sajtos László 
 jegyző 

Budapest—Hagyományőrzők Akadémiája III. 
Minden gyerek „megtanulja" Apátfalvát az óvodában és iskolában. 
E címmel mutatkozott be falunk november 19-én Budapesten a  
Muharai Elemér Népművészeti Egyesület által szervezett háromnapos 
továbbképzés első délutánján.  

A nagysikerű bemutatkozás előadói voltak: Csenteri Andrea, Kakas 
Istvánné, Móricz Ágnes, Urbancsok Zsolt, Tóth Tamás, Tötős Horten-
zia, Vargáné Nagyfalusi Ilona, ill. a rendezvényen Varga Péter polgár-
mester is jelen volt.  

(Részletesen a januári számban) 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

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

Első napirendi pont keretében a képviselő-
testület közmeghallgatás keretében tárgyalta 
Apátfalva Község Önkormányzatának 2011. 
évi költségvetési koncepcióját.  

Apátfalva Község Önkormányzatának 
2011. évi költségvetési koncepciója a kor-
mány elé beterjesztett törvényjavaslat, vala-
mint az Áht. 68. § (1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelően az önkormányzatokra vonat-
kozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondo-
lásainak figyelembevételével, valamint az 
ágazati törvények, rendeletek és kötelező 
önkormányzati feladatok áttekintésével került 
összeállításra. 
 

Második napirendi pontban beszámoló hang-
zott el Apátfalva Község Önkormányzatának 
2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. A 
2010. évi eredeti költségvetés bevételi főösz-
szege 497.567 e Ft, kiadási főösszege 
586.513 e Ft, a forráshiánya 88.9456 e Ft. A 
2010. évi költségvetés III. negyedévi bevételi 
főösszeg 641.382 e Ft, a kiadási főösszeg 
637.922 e Ft. 
 

A képviselő-testület módosította a 3/2010. 
(II.04.) önkormányzati költségvetési rendele-
tét, mely az előirányzatok átcsoportosítása 
miatt vált szükségessé. 
 

Módosításra került a szociális rászorultságtól 
függő pénzbeni és természetben nyújtott 
ellátásokról szóló többször módosított 3/2007. 
II.28.)Ör. A képviselő-testület az 1993. évi III. 
törvény egyes feladatait átruházott hatáskör-
ben a Szociális Bizottságra, valamint a Pol-
gármesterre ruházza át. 
 

A képviselő-testület módosította a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2007. 
(I.31.) önkormányzati rendeletét. A módosítást a 
jogszabályváltozások tették szükségessé. 
 

Szintén módosításra került a közterület hasz-
nálatáról és a közterület használati díjáról 
szóló többször módosított 22/1999(12.21) 
önkormányzati rendelete. A módosításra a 
lakosság érdekében került sor, mivel több 
bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba, 
hogy az üzletek és vendéglátó-ipari egységek 
vásárlóinak szeszesital fogyasztása és az 
ezzel járó hangoskodás, szemetelés zavarja 
a közelben lakókat. A módosítás után a köz-
területen történő szeszesital fogyasztás sza-
bálysértésnek minősül, mely alapján eljárás 
kezdeményezhető a fogyasztó ellen. Termé-
szetesen a vendéglátóhelyek előtt kialakított 
közterület használati engedéllyel rendelkező 
területeken, falunapi rendezvényeken és a 
búcsún történő szeszesital fogyasztás nem 
minősül szabálysértésnek. A rendelet módo-
sításától visszatartó hatást várunk. 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testülete három alkalommal írta ki pályázatát 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyv-
tár és Faluház igazgatói álláshelyére, de 
megbízás adására nem került sor. A képvise-
lő-testület megköszönte Kerekes Gézánénak 
a több mint egy éve végzett igazgatói munká-
ját, akinek a megbízása  2010. november 30-
án járt le. Átmeneti jelleggel az intézmény 
jelenlegi vezető-helyettese Bálintné Siprikó 
Zsuzsanna került megbízásra az intézmény 
vezetésével 2010. december 1-től 2011. au-
gusztus 31-ig. 
 

A képviselő-testület elfogadta és újabb 5 évre 

meghosszabbította a Makó és Térsége 
Egészséges Környezetért Közalapítványban 
Kerekes Gézáné Kuratóriumi tagságát, és 
Bíró Antal Felügyelő Bizottsági tagságát. 
 

A Pátfalváért Egyesület tájékoztatta a képvi-
selő-testületet az ez évben végzett munkájáról. 

Az egyesület, az intézmény az elmúlt egy év 
alatt a következő programokat bonyolította le, 
valamint programok lebonyolításában vettek 
rész. Virágos Apátfalváért mozgalom, Pünkösdi 
Fúvóstalálkozó, Faluház – Gyermeknap, Falu-
napi Parasztolimpia, Tanulási tréning. 

Az elmúlt évben is vidékről érkező gyer-
mekcsoport vette igénybe az Erdei Iskola 
szolgáltatásait. 

Az egyesület mutatta be a Budapesten 
megrendezésre kerülő Muharai Elemér Nép-
művészeti Egyesület által szervezett három-
napos továbbképzésen Apátfalvát. Az elnök 
asszony rendszeresen részt vesz a Maros-
völgyi Leader Egyesület vezetőségének mun-
kájában. 

Az egyesületnek az elmúlt egy év alatt 
likviditási gondjai nem voltak. 
 

A képviselő-testület az apátfalvi rendőrőrs 
működéséhez továbbra is biztosítja az Apát-
falva, Templom u. 65.szám alatti ingatlant, a 
haszonbérleti szerződést a képviselő-testület 
jóváhagyta, amely  mind két fél részéről alá-
írásra kerül. 
 

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. 

SZÜLETÉS 
11.03. Gombkötő Szabolcs 
Apátfalva, Rákóczi F. u. 88. 
Anyja: Bárdos Szilvia 
Apja: Gombkötő Gábor 
 

11.04.: Antal Bendegúz Máté 
Apátfalva, Pacsirta u. 5. 
Anyja: Vozár Melinda 
Apja: Antal Zoltán 
 

11.14.: Kovács Ádám 
Apátfalva, Hóvirág u. 26. 
Anyja: Apfel Éva 
Apja: Kovács Csaba 
 

11.19.: Langó Richárd 
Apátfalva, Templom u. 88. 
Anyja: Tóth Mónika 
Apja: Langó Gábor 
 

SZÜLETÉS HELYESBÍTÉSE 
08.03.: Tóth Adrián Milán 
Apátfalva, Liget u. 36. 
Anyja: Rutai Mónika 
Apja:   Tóth Adorján 
 
 
HALÁLESET 
Juhász Józsefné (Kucsora Ibolya) 
Apátfalva, Szellő u. 5. Élt: 75 évet 
 

Nagy János 
Apátfalva, Csokonai M. u. 39. Élt: 61 évet 
 

Tamás Mihályné (Mocsári Julianna) 
Apátfalva, Délibáb u. 14. Élt: 81 évet 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS 
Nem volt. 

Európai Uniós  
Élelmiszersegély program  

 

Apátfalva Község Önkormányzata és a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány együttmű-
ködésének köszönhetően idén második alka-
lommal tudunk Apátfalva lakosságából, 800 
rászoruló család részére az Európai Uniós 
Élelmiszersegély program keretein belül 
csomagot osztani. A csomagosztás 2010. 12. 
08-án és 2010. 12. 09-én lesz a Polgármes-
teri Hivatal udvarában.  
A szállítmány elszállításáról, Budapestről, 
Dancsi István a makói Dancsi és Társa Kft. 
vezetője gondoskodott, térítés mentesen. 
Köszönjük Dancsi István segítségét, a kami-
on sofőrjének, Tóth Lászlónak a biztonságos 
szállítást és Czagány Józsefnek a lepakolást.  
Köszönetünket fejezzük ki a Gyermekétkez-
tetési Alapítványnak. Bízunk abban, hogy az 
elkövetkezendő években is sikeresen tudunk, 
együttműködni.  

NOVEMBER HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
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Ülésezett Apátfalva Község 
Cigány Kisebbségi  
Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
 

2010. november 23-án tartotta soros ülését 
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata. Felülvizsgálta a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, elfogadta a 2011. évi 
munkatervét. 
 

Napirendjén szerepelt a 2011. évi költségve-
tési koncepciója, amelyben meghatározta 
elvégzendő teendőit, különösen a cigány 
közösségi ház karbantartására vonatkozóan. 
Fontosnak tartotta, hogy az óvodai, iskolai 
nevelésben, oktatásban résztvevő cigány 
gyermekek létszámát meghatározza az okta-
tási intézmények integrációs programjának 
sikeres végrehajtása érdekében. 
 

A testület elismerően szólt az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda integrációs tevékenységéről és meg-
köszönte munkájukat a hátrányos helyzetű 
gyermekek sikeres nevelése érdekében. A 
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
pályázatot írt ki a cigány gyermekek ösztön-
díjára, kulturális programok megvalósítására. 
A testület úgy határozott, hogy elkészíti a 
gyermekek ösztöndíjpályázatát és ajánlást 
fogalmaz meg a kedvező elbírálása végett. 
2011. évben  tolerancia napot rendez a Dó-
zsa György Általános Iskolával együttműköd-
ve. Ennek érdekében 2010. december 15-i 
határidővel benyújtja pályázatát a Magyaror-
szági Cigányokért Közalapítvány felé. 
Apátfalva Község Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás „A Pátfalvi 
Romákért” közös programját felülvizsgálta, 
amelyet 2006. május 23-i együttes ülésén 
fogadott el. A megállapodásból eredően 
aktualizálta jelen viszonyokra fókuszálta 
programjait, ajánlást fogalmazott meg a ci-
gány gyermekek oktatásával kapcsolatosan. 
Javaslatot tett, hogy a faluház programjának 
megvalósítására cselekvési terv készüljön. 
 

Az előző ciklusban hozott együttműködési 
megállapodásokat, határozatokat felülvizs-
gálta és azokat hatályban tartotta, különösen 
a szociálpolitikai kerekasztal részvételére, a 
Móricz Zsigmond utcai játszótér fejlesztésére 
vonatkozóan  és végül, de nem utolsó sorban 
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Szegedi Kirendeltségével kötött együttműkö-
dési megállapodást.   

Roma ösztöndíjak 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
valamint a Magyarországi Cigányokért Köz-
alapítvány Kuratóriuma közös pályázatot hir-
det a 2010-es évre tehetséges, jó tanuló roma 
diákok elismerésére. 
 

Pályázhatnak: 
 

 az általános iskolák 7., 8. osztályos, hat 
évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, 
valamint nyolc évfolyamos gimnáziumok 
3. és 4. osztályos magyar állampolgársá-
gú hátrányos helyzetű vagy halmozottan 
hátrányos  helyzetű cigány tanulói 

 

1. „TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ”    
- 4,0-től 4,49-es tanulmányi átlagig, 

2. „CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” 
-4,5-ös tanulmányi átlag felett, 

 

 gimnáziumi, és érettségit adó szakközép-
iskolai, a hat évfolyamos gimnáziumok 9., 
10., 11., 12. osztályos, valamint a nyolc  
évfolyamos gimnáziumok 9., 10., 11., 12. 
osztályos nappali tagozaton tanuló, ma-
gyar állampolgárságú hátrányos helyzetű 
vagy halmozottan hátrányos  helyzetű 
cigány diákok 4,0-tól 5,0 tanulmányi átla-
gig. 

 Szakképző iskola, illetve az érettségi után 
a középiskola által meghirdetett 5., 6. 
osztálynak megfelelő képzésen, nappali  
tagozaton résztvevő magyar állampolgár-
ságú hátrányos helyzetű vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű cigány tanulók 4,0-
tól 5,0  tanulmányi átlaggal. 

 Főiskolai vagy egyetemi, magyar állam-
polgárságú hátrányos helyzetű, vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetű cigány hall-
gatók, akik alapképzésben (BA, BSc) 
vagy osztatlan képzésben nappali tagoza-
ton vesznek részt. 

 Külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú 
intézményekben tanulmányokat folytató 
magyar állampolgárságú cigány fiatalok 
részére. 

 
A Közoktatási törvény rendelkezései alapján 
hátrányos helyzetű tanulónak tekinthető az, 
akit családi körülményei, szociális  helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  
való jogosultságát  megállapította. 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, 
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője 
illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolya-
mán folytatott tanulmányait fejezte be, fejez-
ték be sikeresen, továbbá az a tanuló,a kit 
tartós  nevelésbe vette. 
 

Pályázati adatlap átvehető Károlyi Sándor-
tól a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnökétől.  

Apátfalva Község Települési Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzat  
közmeghallgatással egybekötött képvise-
lő-testületi ülést tart 

2010. december 18-án (péntek)  
17.00 órától, 

 melyen a kisebbségek napja és a karácso-
nyi megemlékezés is megrendezésre kerül. 
Minden érdeklődött szeretettel vár a Román 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 

Az ülés helye Apátfalva, Rákóczi u. 30. 
szám alatti kisebbségi ház. 

Festmény az Idősek Klubjának 
 

Az Idősek Klubja tagjai és dolgozói köszöne-
tüket fejezik ki Vári Ferencné, Erzsikének 
az időseknek ajándékozott csodálatosan 
szép festményért. A festmény egy tavaszi 
virágcsokrot ábrázol, ha ránézünk a szépség 
a megújulás jut eszünkbe. További munkájá-
hoz jó egészséget, sok sikert kívánunk. 
 

Kerekes Gézáné 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében, boldog, bé-
kés karácsonyt, és 
eredményes új évet 
kíván:  
 

Károlyi Sándor CKÖ elnök 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
APÁTFALVI CSOPORTJA 

 

Szeretném megköszönni az apátfalvi Dózsa 
utcai óvodásoknak a színvonalas előadást, 
amely a 2010. december 7-én megtartott 
ünnepi évzáró taggyűlésünkön előadtak. 
Szponzorainknak a nagylelkűségét köszö-
nöm: Bíró Antal kiskereskedőnek és felesé-
gének, Erzsikének, Frankné Varga Zsuzsan-
na virágkereskedőek, Jakabovics Anett Avon 
tanácsadónak, Kerekes Róbert Kereskedő-
nek (pék) és feleségének Anikónak, valamint 
az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek a cso-
portnak adott segítségüket. 
Baráth Jánosnak, a talpalávaló muzsikálást, 
és vendégeinknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényeinket. 
Köszönöm a tagságnak az egész évi segítsé-
get és munkát, hogy csoportunk összeková-
csolódott.  
Jó kis csapat legyen a jövő esztendőben is! 

 

Kellemes  
Karácsonyi Ünnepeket és  
Békés Boldog Újesztendőt 

kívánok  
 
 
 
 

a Mozgáskorlátozott  
csapat összes tagjának, a 

szponzorainak és  
minden apátfalvi lakosnak. 

 

Tisztelettel és szeretettel: 
 

Jakabovics Mátyásné 
csoport titkár 
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Minden Kedves olvasónak 
Békés Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket Kíván 
az Apátfalvi Bíbic Óvoda 

 
Környezettudatos magatartás  

kialakítása  
az Apátfalvi Bíbic Óvodában. 

 
Az óvoda nevelőtestülete év elején úgy döntött, hogy a 2010-2011 
nevelési évben kiemelt területként kezeli a nevelőmunkában a gyer-
mekek Környezettudatos magatartásának kialakítását. A minőségfej-
lesztési munkacsoport elkészítette intézkedési tervét. A tervben meg-
fogalmazásra került a program célja, melyek a következők: 
 

 Az óvodás korú gyerekek környezettudatos magatartásának kiala-
kítása tevékenykedtetésen keresztül, tevékenységek által. 

 Környezetbarát szemléletmód kialakítása. 
 Környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek nyújtá-

sa, megalapozása. 
 Tudatos természet szeretetre, környezetük tisztaságának, szépsé-

gének védelmére nevelés. 
 Szabadlevegőn való tartózkodással mozgásuk tudatos megszerve-

zése, mozgásigényük kielégítése, alkalmazkodás az időjárás válto-
zásaihoz. 

 

Éves feladatterv főbb elemei: 
 Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap-szemétgyűjtés az óvodák környé-

kén, vagy a közeli játszótereken.  Szeptember 23. 
 Folyamatos szemétgyűjtés, alkalomszerű környezetrendezés az 

évszaknak megfelelően. Ősszel levélgyűjtés, seprés. Télen hóla-
pátolás az óvoda udvarán. Szeptembertől folyamatos. 

 Takarékossági Világnap. Látogatás a takarékszövetkezetbe, aján-
dékkészítés. Október 31. 

 Jeles Napok az óvodában: Földünkért mozgalom keretében 
„Állatok Világa” címmel Projektnap megszervezése a Maros u-i 
Óvoda Katica csoportjában. November 25. 

 „ÖKO KARÁCSONY” Fenyőfadíszítés természetes anyagokból 
készült díszekkel. December 20. 

 „Minden csoportnak legyen egy virágos kertje” A kert gondozása, 
virágosítás. Márciustól folyamatos. 

 Tavaszi papírgyűjtés az óvodában. Március eleje. 
 Jeles Napok az óvodában: A Víz Világnapja alakalmából Projekt-

nap a Rákóczi u-i Óvoda Napsugár csoportjában. Március 22. 
 Élményszerző séta a Maros parton. 
 Jeles Napok az óvodában. A Föld Világnapja alakalmából Projekt 

nap megszervezése a Dózsa György u-i óvoda Napraforgó cso-
portjában. Április 22. 

 Kirándulások, túrák szervezése. Kerékpártúra a homokkitermelő-
höz. Márciustól folyamatosan. 

 Jeles Napok az óvodában: Madarak és Fák napja alkalmából Pro-
jektnap megszervezése a Magyarcsanádi Óvoda Micimackó cso-
portjában. Május 10. 

 Faültetés az óvoda udvarán. Madáretető felállítása és élelem elhe-
lyezése a madaraknak. Folyamatos. 

 „Gyógytea nap” az óvodában. Havonta egyszer különböző teák 
ízével és azok jótékony hatásával ismerkednek meg a gyerekek. 
Folyamatos. 

 Környezetvédelmi Világnap „Zöld Napok” az óvodában. 
 Papírgyűjtés, használt elemek elhelyezése a kihelyezett tároló 

helyekre. Augusztus vége. 

 
 
 
Az általános iskola tantestülete 
és az Apátfalvi Iskolásokért Ala-
pítvány 
Szeretetteljes, Békés Karácsonyt 
és Boldog ÚJ Évet kíván  
községünk minden lakójának. 
 
 

Mondd, te szereted az állatokat? 
 

Akár ezt az egyszerű kérdést is feltehettük volna iskolánk tanulói szá-
mára, de mi most rajzaik által győződtünk meg válaszaikról. 

Az iskolai ökoprogram részeként hirdettük meg „A legkedvesebb 
erdei élőlényem” című rajzpályázatot, melyre szebbnél szebb pálya-
munkák érkeztek. A diákok mintegy harmada vette kezébe rajzeszkö-
zeit és készített értékes alkotásokat. Kedvenc állataikat varázslatos 
világba helyezve ábrázolták. A színes tollú szárnyaló madaraktól kezd-
ve a mesék bátor oroszlánja, ravasz rókája, ordas farkasa, kedves 
mackója, ugrándozó mókusa és kecses szarvasa is megjelentek rajza-
ikon. Munkáikhoz zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket használtak 
illetve  különleges technikát is alkalmaztak. A gyerekek szívesen dol-
goztak csoportban, de számos egyéni munka is készült. A rajzok meg-

tekintése után a zsűri az alábbiakban értékelte a tanulók munkáját: 
 

 

Különdíjban részesült Paku Viktor Ákos 6. osztályos és Kardos Anna 
8.b osztályos tanuló. 
 

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a diákok részvétel és a peda-
gógusok segítő közreműködését. 
 

Reméljük, hogy a tanulók élőlények iránti érdeklődése felnőtt korukba 
is elkíséri őket és képesek lesznek tenni az élővilág sokféleségének 
megőrzéséért. 

Varga Klára 

1.-4. osztály 
1. helyezés: Hangai Zoltán 4.b 
                    Keresztúri Dávid 4.b 
2. helyezés. Joó Benedek 3.b 
                     Borsos Mihály 3.b 
                     Tóth Tamás 3.b 
3. helyezés:  Veréb Virág 1.o 

5-8. osztály 
 
1. helyezés: Kovács Mónika 7.o 
2. helyezés: Kerekes Gábor 8.b 
3. helyezés: Putárik Cseperke 7.o 

ERDŐK HETE 
 

Az "Erdők hete" alkalmából rajzpályá-
zatot hirdetett iskolánk, melynek ered-
ményhirdetésére a napokban került 
sor.  

Minden résztvevő gyümölcsöt kapott, a díjazottak pedig rajzeszközö-
ket nyertek.  
A versenyt a "Virágos, élhetőbb Apátfalva" projekt keretében bonyolí-
tottuk le. 
Jutalmat kaptak: 

I. helyezett : Veréb Virág 1. oszt. 
II. helyezettek: Joó Benedek, Tóth Tamás, Borsos Mihály 3. b osz-
tályos tanulók, 
III. helyezettek Hangai Zoltán és Keresztúri Dávid 4. b osztályos 
tanulók.  
 

 

A pályázaton az iskolából több, mint 70 tanuló vett részt, a rajzokból 
kiállítás készült, mely megtekinthető az iskola aulájában. 
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2010. november 21-én du. 3 órakor a helyi Faluház nagyter-
mében ünnepélyes keretek között megtörtént a Virágos Apátfal-
váért Mozgalom díjkiosztása. 

A megjelenteket Varga Péter polgármester köszöntötte, 
majd Tóth Gyula kertészmérnök mondott véleményt a fotók és a 
személyes falubejárás alapján a mozgalomról és benevezettek 
„munkájáról”. Elmondta, dicséretes a kezdeményezés falunk 
szebbé tételért. Falunk van olyan szép, mint bármelyik dunántúli 
település. Hogy ki milyen és mennyi virággal, cserjével díszíti 
háza elejét egyéni dolog, de vigyázni kell a színek harmóniájára. 
Figyeljünk arra, hogy minden évszakban legyen virágzó növény 
És természetidegen anyagokat (pl. gumikerék) ne tegyünk ker-
tünkbe. Tanácsokat adott, hogy a díjazásként kapott tuja fajtákat 
hogyan ültessük el, ill. hogyan gondozzuk majd. 

A jelenlévők ezután láthattak egy fényképes összeállítást a legszebb 
előkertekből, majd a benevezettek átvehették az oklevelet, a mozgalmat 
jelképző kistáblát és a növényeket (5 rózsa: arany-, 4 rózsa: gömbtuja, 3 
rózsa: boróka). A bíráló bizottság tagjai egy-egy cserjét kaptak jutalmul. 
Majd uzsonna közben megcsodálhatták a bejárások során készült fotók-
ból összeállított kiállítást.  

A Virágos Apátfalváért Mozgalom Bíráló Bizottsága: Bíró Antal, 
Kakas Istvánné, Jakabovics Mátyásné, Vígh Jánosné, Kerekes Gézá-
né, Langó Imréné, Móricz Ágnes a háromszori szemle alapján kategó-
riánként az alábbi döntést hozta: 
 

I. Virágos utcakert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Virágos utca 
Nagyköz utca közössége: 4 rózsa 
 

Kovácsné Csikota Szilvia (szervező), Sókiné Kubinyi Éva, Sóki Beáta, 
Sóki János, Rovó János, id. Rovó János, Vékony Zoltán, Kissné Hallai 
Julianna, Simon Mihály, Gyenge Mihály, Varga Ferenc, ifj. Gyenge 
Mihály, Restás Györgyné, Csapó Jánosné 
 

Széchenyi utca közössége: 3 rózsa 
Péli Mihályné (szervező), Bakai Mátyásné, Kerekes István, Varga 
László, Takács Mihály, Kerekes Jánosné, Vígh Lajosné 
 

III. Gondozott utcakép 
"Kis" Kossuth utca közössége: 3 rózsa 
 

Varga Zoltánné (szervező), Juhász Istvánné, Borsos Istvánné, Tóth Zol-
tánné, ifj. Janovics János, Tóth Katalin, Sóki Mihályné, Fazekas Csaba, 
Juhász Mátyás, Fazekas Mária, Szabóné Tóbiás Anikó, Varga Péterné, 
Mihalek László, Léderer Mátyás, Janovics Margit, Rostás Katalin, Takács 
Katalin, Varga Mihály, Mihalekné Tóth Ilona, Sinoros Szabó Lászlóné, 
Novodovszki Vilmosné, Lúczó Mihályné, Juhász Ferencné, Varga Zoltán, 
Lasányi Zoltán, Bak Zoltán, Benyóczky István, Aigner Béla, Rékasi Mi-
hály, Janovics János, Varga Zoltán, Károly István 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Gondozott utcakép 
Petőfi utca közössége 4 rózsa 
 

Kovács Józsefné (szervező), Vass István, Szabóki Mihályné, Rózsa 
Lajos, Kerekes József, Majoros András, Kerekes József, Baka Ferenc-
né, Juhász József, Baka Imre, Ács István, Borsos Józsefné, Korom 
Istvánné, id. Kovács Józsefné 
 

III. Gondozott utcakép (egyéni) 

 

IV. Virágos Intézmény 

 

V. Településrész 

 

A díjak kiosztása izgalmában elfeledkeztünk arról, hogy volt egy ígéret, 
még pedig egy kirándulás a magyarországi Velence városába. Ez az út 
természetesen megvalósul, de már csak tavasszal (május). 
 
„Köszönjük mindenkinek, hogy nevezett a mozgalomba,... falunk szépí-
tése nem csak nekünk fontos és az ide látogatóknak, hanem a jövőnek 
szól…” ( Részlet Varga Péter polgármester köszöntő szavaiból) 
 

Móricz Ágnes 
 
Kérünk minden jutalmazottat, hogy a növényeket lehetőleg az előkert-
be ültesse, még a kistáblát háza falán vagy ablakába helyezze el. 
 
Az előkertekről szóló következő előadás 2010. december 14-én (kedd), 
du 5 órakor lesz a Faluház klubtermében. Mindenkit szeretettel várunk! 

  rózsa 
Jakabovics Mátyásné Dózsa Gy. u. 17/B 5 
Kasszián Lászlóné Templom u. 98. 5 
Varga Zoltánné Kossuth u. 176. 5 
Kardos Ferencné Szabadság u. 20. 4 
Janovics Sándorné Tavasz u. 11. 4 
Varga Istvánné Aradi u. 30. 4 
Borsos Mihályné Templom u. 87. 4 
Borka Imréné Rózsa u. 9. 4 
Tari Csaba Rózsa u. 15. 4 
Tari Józsefné Rózsa u. 12. 4 
Herczeg István Hajnal u. 15. 4 
Ács Julianna Hóvirág u. 20. 4 

ÜNNPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS 

  rózsa 
Farkas Attila Kossuth u. 90. 5 
Bálint Antalné Templom u. 52-54. 5 
Mátó Mihály  Kereszt u. 7. 5 
Faragó Erzsébet Széchenyi u. 158. 5 
Kovács Mihály Széchenyi u. 26. 5 
Kiss Istvánné  Arany J. u. 1. 4 
Kerekes Gézáné Templom u. 119/A 4 
Bajusz Andrásné Rózsa u. 11. 4 
Póra Fülöpné Kereszt u. 51. 4 
Szilágyi Tibor Széchenyi u. 119-119/A 3 
Varga Tibor Kossuth u. 5. 3 
Móricz Ágnes Templom u. 20. 3 

Kerekes Gézáné, Faluház Templom u. 57. 5 
Faragó Erzsébet, Bíbic Óvoda Rákóczi u. 23 4 
Barkó Zsózsef, Rendőrőrs Templom u. 65 4 
Faragó Erzsébet, Bíbic Óvoda .Maros u. 43. 3 
Faragó Erzsébet, Bíbic Óvoda Dózsa Gy. u. 9. 3 

  rózsa 

  rózsa 
Jakabovics Mátyásné, MCSME Apát-
falvi Szervezete Szoborkert 5 

Kerekes Gézáné, Hagyományőrző Temető parkoló 5 
Tóth Imre: Kossuth u.—Hajnal u. sarkán lévő közkút  1 
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Kedves Olvasó! 
 

Az előző számban a két napos programról részletesen 
olvashattak. Most csak a szűrésekről, részvételről, ered-

ményekről tájékoztatjuk Önöket. 
A két nap programján összességében közel 500 apátfalvi ember (minden 
korosztály) jelent meg. A szűréseken 244 fő regisztrált. Legtöbben (125 
fő) az általános állapotmérésen vettek részt. 
A kilenc szűrési lehetőségből a 244 fő regisztrált: 
7 szűrés: 1 fő, 6 szűrés: 7 fő, 5 szűrés: 11 fő, 4 szűrés: 24 fő, 3 szűrés: 
43 fő, 2 szűrés 45 fő, 1 szűrés: 113 fő – vett igénybe. 
A szűréseken megjelentek nő-férfi aránya: nő: 114 fő,  férfi:  30 fő (12%). 
 

A szűrések eredményéről: 
 

Általános állapotfelmérés: Dr. Bittó Csaba 
A szűrésen résztvevők közül 40 fő elhízott, ill. kórosan elhízott BMI 30-
35  fölötti érték.2 fő volt kórosan sovány BMI 18 alatti. 22 főnél találtak 
nagyon magas koleszterin szintet és 10 főnek nagyon magas volt a 
vércukor értéke. Minden negyedik embernek meghaladta a koleszterin 
szintje a normál értéket. 6 főt szűrtek ki magas vérnyomással, akik 
még nem álltak kezelés alatt. Sok embernek akik vérnyomáscsökken-
tőt szednek rendszeres kontrolt kértek,  valamint a terápia felülvizsgá-
latát. Mindenkinek táplálkozási és életmódbeli tanácsot adtak. A kiszűr-
teket kontrolra rendelték vissza a háziorvoshoz ill. a magas vércukor 
érték miatt diabetes-gondozóba utaltak. 
 

Bőrgyógyászat: Dr. Fárk Zsuzsanna 
A bőrgyógyászatra főleg festékes anyajegyeik miatt jöttek el az embe-
rek. Rosszindulatú daganatot nem talált a doktornő. Mindenki kapott 
leletet az állapotáról és a kontroll vizsgálat időpontját is megjelölték. 
Felhívta a doktornő a figyelmet a napozás és szoláriumozás veszélyei-
re, valamint arra, hogy bármilyen elváltozása az anyajegynek /
növekedés, elszíneződés, vérzés/ azonnali bőrgyógyászati vizsgálatot 
igényel .A homlokon lévő nagyméretű haemangióma miatt léze-
res eltávolítást  javasolt az egyik gyermeknek. 5 főnél köröm gombát 
diagnosztizált, nekik felírta a szükséges ecsetelőt és gyógyszert. 
 

Mammográfia 
Mammográfián a beszervezettek 87%-a jelent meg 51 fő, leleteik kiér-
tékelése még folyamatban van ill. azt tudható, hogy 3 főnél kóros elvál-
tozás miatt újabb vizsgálat elvégzése szükséges. 
 

Orr-füll-gégészet, allergia: Dr. Szántó Ágnes 
Összesen megjelent: 45 fő   fül-orr-gégészetileg negatív: 30 fő   terápiás 
javaslat : 8 fő   allergia igazolódott: 2 fő   további vizsgálat javasolt: 5 fő 
 

Arteriográfiás viszgálat (érszűkület): 
A vizsgálaton részt vett egyének /29 fő/ közül a mellkasi- és hasi aortá-
ra vonatkoztatott értékek csak 6 főnél mutattak normál értéket, többiek-
nél emelkedett, vagy kórosan emelkedett értéket kaptunk. Mindkét 
fontos érték /azaz az Augmentációs index  és a Pulzushullám terjedési 
sebesség / értéke is kóros mértékig emelkedett volt 6 fő részére. Itt 
sokkal több teendőre van szükség. 
Az augmentációs index értékben 4 főnél lett optimális érték, és még 2 
főnél normális értékek. A többiekre vonatkozóan emelkedett, vagy 
kóros értéket kaptunk. 
Sokféle panasz volt, végtagfájdalmak, különösen lábfájdalom sokaknál 
előfordul. Egy asszony jelentkezett kontroll  vizsgálaton Hmvhelyen. 
Részére láb UH vizsgálat javasolt. 
Életmódbeli javaslatokat tettem, antioxidánsok, étrend kiegészítők, 
omega-3 készítmény, fekete áfonyás készítmény, Q 10 alkalmazását 
megbeszéltük. Háziorvosnál, vagy kezelőorvosnál jelentkezzenek lele-

tükkel. Arteriográfiás vizsgálat javasolt 3- ill. 6 hónap múlva. A dohány-
zásról való leszoktatást segítő készítményekről a javaslatokat megbe-
széltük. (Ezt a szűrést azok számára, akik nem jutottak be a vizsgálat-
ra a jövő év tavaszán megismételjük.) 
 

Csontsűrűség 
A szűrésen 54 fő vett részt. 26 embernél mutattak ki csontritkulást. 
Közülük néhányan már kezelés alatt állnak, /5 fő/ gyógyszert szednek. 
Előző vizsgálati eredményükhöz képest romlás nem tapasztalható. Az 
újonnan kiszűrt 21 fő háziorvoshoz lett irányítva. Közülük 3 féfi volt.  Ők 
további  kezelés céljából Osteoporósis szakrendelésre utalták  a szak-
ellátást igénylőket. 
A szűrés során  a doktornő felhívta a figyelmet a megelőzés fontossá-
gára, a megfelelő kálciumdús táplálkozásra, a torna a testmozgás jóté-
kony hatására. Szórólapokat osztott, melyekben tornagyakorlatok és 
étrendi útmutatók vannak. 
 

Szemészet: Dr. Gógh Beáta 
A szemészeti szűrésen részt vevők közül 36 főnek kellett szemüveget 
felírni. Nagy részüknek volt már szemüvege, de erősebb lencsére van 
szükségük az éleslátáshoz. Néhányan voltak közülük, /7 fő/ akik elő-
ször kaptak szemüveget. 
Szürke hályog miatt 4 főt kellett előjegyezni műtétre, mert az elszürkült 
szemlencse elhanyagolása vaksághoz vezethet. Az eltávolított elszür-
kült szemlencsét egy speciális műanyag lencsével pótolják így helyreáll 
a tökéletes látás. 
Zöld hályog miatt 5 főnek volt kórosan magas a szemnyomása. Közü-
lük 2 fő már gondozás alatt állt , rendszeresen szemcseppet használ-
tak. Valószínű, hogy az ő esetükben műtéti beavatkozás válik szüksé-
gessé. 3 fő most lett kiszűrve, akik glaukóma szakrendelésre lettek 
beutalva. Náluk az időben megkezdett terápia jó esélyt ad a későbbi 
szövődmények megelőzésére. 
 

A CO és a légzésfunkciós szűrésről visszajelzést nem kaptunk. 
Itt azonban meg kell jegyezünk, hogy a légzésfunkció szűrést végző 
orvos Dr. Simenszky Gyula lehetőséget kért a szűrés elvégzésére, 
melyet mi örömmel fogadtunk. 
 

Elsősegély nyújtás:  
A mentőtiszt gyakorlati bemutatóval egybekötött elméleti oktatást vég-
zett a szűrőnapon. 

Elmondta, hogy nagyon fontos a pontos tájékozódás a baleset 
helyszínén. Figyelembe kell venni a sérült személyek számát, a sérülé-
sek súlyosságát, az ellátás fontosságának sorrendjét. 

Gyakorolták  az életveszélyre utaló jelek felismerését, vizsgálatát,  
a szakszerű mentőhívást, a gépkocsiból való mentést /Rautek- féle 
műfogást/, a bukósisak szakszerű eltávolítását. 

Nagy élményt nyújtott mindenkinek, hogy Ambu- babán  gyakorol-
hatták a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. A jól végzett 
beavatkozás után  a baba „újra éledt”, sikertelenség esetén volt lehető-
ség a további gyakorlásra. 

Gyakorolták egymáson a résztvevők a stabil oldalt fekvés gyors és 
szakszerű kivitelezését. 

Szó esett a különböző sebzésekről, sebellátásról, a fedőkötésről, a 
nyomókötésről, az artériás nyomókötésről. Mindezeket a gyakorlatban 
is kivitelezték. 

Beszéltek az égési sérülésekről, az áramütésről, a mérgezésekről, 
a csont törésekről, a ficamról. Gyakorolták a törött  végtagok rögzíté-
sét, valamint  a légúti idegentest eltávolítását. 
Felhívta a mentőtiszt a figyelmet arra, hogy elsősegélynyújtás alkalmá-
val óvjuk saját egészségünket, használjunk gumikesztyűt az AIDS 
megelőzése érdekében.  

 
„Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen" 

Emlőszűrő és felvilágosító, egészségmegőrző program 
Apátfalva, 2010. november 4-5. 
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Falukarácsony: 
2010. december 19-én, vasárnap rendezzük meg az idei Falukará-
csonyt. Ezen a napon a délelőtt 9. 30-tól a gyerekeket várjuk a Falu-
házba. A Léghajó színház zenés karácsonyi műsora után kézműves 
játszóház várja a gyerekeket. 
Délután 15 órától veszi kezdetét az Aranyvasárnapi ünnepi műsor, 
melyben színes műsor csokrot láthatnak, majd megtekinthetik a Ha-
gyományőrző Csoport előadását. 
A Hagyományőrző Csoport „Karácsonykor Pátfalván” címmel ünnepi 
szokásainkat mutatja be. 
Szeretettel várunk mindenkit a Falukarácsony programjaira! 
 

Játék kiállítás a Könyvtárban 
November 19-én és 20-án Farkas Attila Játék kiállítását tekinthették 
meg az érdeklődők a könyvtárban. 
A megjelentek régi és új Legó és Kinder figurákat csodálhattak meg. A 
gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon élvezték a kiállítást. A kiállítás 
az idősebbekből nosztalgikus élményt varázsolt elő. 
Köszönjük Attilának a kiállítás megszervezését! 
 

Mikulás Buli 
December 5-én 13 órától egy kis könnyed kikapcsolódásra és szóra-
kozásra vártuk az óvodásokat és iskolásokat a Faluházba. 
Az óvodások a könyvtárban, míg az iskolások a Faluház nagytermé-
ben játszhattak és szórakozhattak. 

Az óvodások programja közt megtalálható volt a színezés, hajto-
gatás, karácsonyi fűzér készítés és a mini diszkó lehetősége is. 

Az iskolásokat a játékos sorversenyeken kívül érdekes és vicces 
program is várta: aki kíváncsi volt a jövőjére, a „híres” boszorkánymes-
tertől tudhatta meg a 2011-es év fejleményeit. 

Ezen kívül volt kézműves foglalkozás és diszkó az iskolásoknak is, 
valamint karaokéban próbálhatták ki magukat a vállalkozó szellemű 
gyerekek. Az óriás sakk nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és a 
csocsó asztal is egész délután foglalt volt. A gyerekeknek uzsonnával 
kedveskedtünk. Uzsonna után minden gyerek szaloncukrot is kapott. 

A rendezvényt, mely két helyszínen is folyt a fiatalok segítségével, 
összefogásával valósítottuk meg. 

Vasárnap nem csak az Ifjúsági Önkormányzat tagjai, és a Falu-
házban rendszeresen önkéntes munkát vállaló fiatalok vettek részt. 
Örömmel vettük a sok új fiatalt a közösségi életben. 

Köszönjük mindenkinek! 
 

Programok a téli szünidőre  
December utolsó hetében vidám, szórakoztató kézműves foglalkozás-
ra várunk kicsiket és nagyokat egyaránt a könyvtárba. Aki szeretne 
egy jót bulizni és vicces jelmezeket készíteni szilveszterre, itt a helye! 
Továbbra is lehetőség lesz csocsózni és ping-pongozni! 
 

Kellemes karácsonyt és 
eredményekben gazdag 

boldog új esztendőt  
kíván  

a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ,  

Könyvtár és Faluház 
minden támogatójának , 

szponzorának,  
szakköri tagjának és  
önkéntes segítőinek! 

 
 

Köszönjük egész éves fáradhatatlan tevékenységüket! 

MESEMONDÓ VERSENY 
 

Iskolánk tanulói november 9-én mesemondó versenyen vettek részt a 
magyarcsanádi tagintézményben. Szép előadásukkal most is elkáp-
ráztatták a hálás közönséget. Ezen az élményekben gazdag délutánon 
tarsolyukba sok értékes jutalmat gyűjtöttek. 
 

Borsos Ákos 1. osztály 
Varga Petra 1. osztály - II. helyezett 
Mátó Domonkos 1. osztály 
Varga Szabolcs 2. osztály 
Marjai Laura 2. osztály - különdíj 
Jakobovics Dániel 2. osztály - III. helyezett Luczó Dominik 3. osztály - 
I. helyezett Borsos Mihály 3. osztály Antal Kamilla 4. osztály Borsos 
Nikolett 4. osztály - III. helyezett 
 
Városi és kistérségi mesemondó versenyt szerveztek Makón novem-
ber 18-án. 
Itt is képviselte iskolánkat néhány kisgyerek. Az erős mezőnyben szép 
teljesítményt nyújtottak, és méltón gyarapították iskolánk hírnevét. 
Varga Petra 1. osztály 
Mátó Domonkos 1. osztály, valamint Luczó Dominik 3. osztályos tanu-
ló, aki különdíjban részesült. 
 

Köszönet a gyerekeknek és a felkészítő nevelőknek a lelkes munkáért. 
 

Alsós munkaközösség 

A fotó a magyarcsanádi versenyen készült 

A fotó a makói versenyen készült 
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Joó kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

 Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitú-
rák, 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, ágy rugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

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

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 

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 

 
 
 

TŰZIFA VÁSÁR 
Tölgy  2100,- Ft/q 
Akác  2500,- Ft/q 

5 q felett házhozszállítással! 
 

SZÉN 
Lengyel lángborsó: 5400,- Ft/q 

Brikett: 5400,- Ft/q 
 

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 

 

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kíván 
Bíró Antal és  
munkatársai 

BÍRÓ-KER 

Szeretnél egy trendi ruhát vagy 
egy csinos harisnyát? 

Esetleg egy szép bizsut? 
 

GYERE A CICABUTIKBA! 
(rózsaszín faház) 

 

 Trendi felsők, kötött pulóverek 
 Csőszárú farmerek, cicák 
 Alkalmi felsők, kosztümök 
 Belliszimák (nagy méretben is!!) 
 Fehérneműk 
 Férfi farmerek 
 

Kiegészítők: bizsuk, táskák, övek, sá-
lak,sapkák, kesztyűk 
Harisnyájaink:  

csak olasz minőségi harisnyák 
 

 OUSA—Levante (3XL-es méretig!) 
 Fiore—Linea ovo  
 Kislány méretben is!! 
 Térdfixek, neccek, combfixek! 

 

Ízléses és stílusok ajándékok  
az AVON-tól!! 

Kiemelt AVON forgalmazó!! 
Karácsonyi AVON kínálat az üzletben!! 

AVON tanácsadó:  
Jakabovics Anett 

Imréné Léderer Zsuzsanna 
 

Szeretettel várunk minden  
régi és új vevőimet: 

Zsuzsa és Zoli 

TEMETKEZÉS 
 

A Csongrád Megyei  
KEGYELETI KFT 

Kirendeltsége 
APÁTFALVÁN! 

 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.  

(Temetőnél) 
VIRÁGBOLT 

 

Képviselőnk:  
Frankné Varga Zsuzsanna 

 

Ügyelet: éjjel-nappal:  
06/30/565-8384 

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!  

A Pátfalváért Egyesület  
szeretetteljes karácsonyt és  
boldog új esztendőt kíván  

községünk minden lakójának! 
 

Köszönjük mindazok támogatását, 
akik egész évben segítették tevékeny-

ségünk megvalósulását. 

Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó 
állapotú parasztház a Szabadság utcában el-
adó!  Irányár: 3.700.000,- Ft. Tel.: 06/62/213-632 

KÖRDOBOS  
GYÖKÉRMOSÓ ELADÓ! 

 

Érd.: 06/70/612-1120 

FIGYELEM! 
A Kiss-Kamilla Bt.  

továbbra is várja vásárlóit! 
Nem kell Makóra utaznia,  

ha számítógépet szeretne: 
vásárolni –bővíteni—javíttatni. 

Új és használt számítógépek, notebook-ok, 
alkatrészek  értékesítése, szaktanácsadás. 

Apátfalva, Dózsa Gy. u.19. 
Papp József (06/20/375-2509) 

 
MEGHÍVÓ 

 
 

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 
„Virágos, élhetőbb Apátfalva” program  

előadássorozatának következő előadására. 
Időpont:  

2010. december 14. (kedd) 17,00 óra 
Helye: Faluház klubterme 

Az előadás címe:  
Előkertek—a szépség harmóniája 

Virágok, cserjék, örökzöldek 
 az előkertekben 

Előadó: Tóth Gyula kertészmérnök tanár  

Békés Szeretetteljes  
Karácsonyi Ünnepe-
ket és eredmények-
ben gazdag  
Boldog Új Évet 
kívánnak az Idősek Klubja 
tagjai és dolgozói Apátfalva 
község minden lakójának. 


