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Jövőre elkezdődik!

A térségi
szennyvízcsatornázásról

A beruházáshoz kapcsolódó összesen hét
közbeszerzési tenderkiírásból a Társulás már
hármat elindíthatott. A 432 milliós mérnöki
(voltaképpen a műszaki ellenőri), a 62 milliós
projektvezetői (úgynevezett PIU) és az 50
milliós közönségkapcsolati és kommunikációs
(PR) tenderkiírása után, a szükséges minő-
ségbiztosítás elvégzésével, a többi, immár a
kivitelezésre vonatkozó tender is elindulhat.

Az első három tender kiírását júliusig lehet
elvinni az érdeklődő cégeknek. A három közbe-
szerzés együttes értéke 550 millió forint. Ezek a
tenderek éppúgy nélkülözhetetlen részei a
projektnek, mint a tényleges csatornázás, ép-
pen ezért mondható, hogy ez már a konkrét
megvalósítás szakasza a projekt életében.

Jövőre elkezdődik!
Pénzügyileg jó (hiszen az önkormányzat-

ok számára a csatornázás csúszása azt jelen-
ti, kevesebb hitellel, vagy épp hitel nélkül meg-
oldható a beruházás), de a gazdaságnak ke-
vésbé, hogy késést szenvedett a beruházás,
hiszen számos érdeklődő befektető számára
nulladik feltétel a csatornaközmű. De immár
elmondhatjuk nekik, belátható időn belül ké-
szen lehet a projekt. A legkedvezőbb forgató-
könyv szerint a négy, elsősorban már a kivite-
lezésről szóló tender uniós és minisztériumi
minőségbiztosítása után, a közbeszerzési
eljárás lezárulta után a győztes jövőre elkezd-
heti a tényleges kivitelezést.

Dr. Nagy Lajos, a Társulat elnöke a sajtó-
tájékoztatón a beruházás pénzügyeiről szólva
elmondta, 1,6 milliárd forintja van a bankban a
projekt céljaira a térségiek és makóiak lakás-
takarékpénztári számláin. Ez év augusztusá-
tól 10 068 LTP-szerződés, azaz a megkötött
szerződések 85 %-a a futamideje végére ér,
ez 1,3 milliárdnyi, a pályázat céljaira felhasz-
nálható forrást jelent a Társulás számára.

Megújulhat a Faluház 54 milliós támogatással

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

A fennállásának ötven éve alatt a József Attila Művelődési Ház az utóbbi időben ment át a
legnagyobb változáson. Az utolsó húsz évben elsősorban az anyagi lehetőségek korlátai
voltak azok, amelyek meghatározták ezeket a változásokat, de a társadalmi változások,
igények is kitörölhetetlen nyomot hagytak a Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatások
körében. Az épületegyüttes fizikai felújítására meglehetősen kevés forrás állt eddig ren-
delkezésére a fenntartó önkormányzatnak. Ezért mára halaszthatatlanná váltak egyes
feladatok.

Nem elég folyton hangoztatni, hogy Apátfalva a dél-alföldi néprajzkincs egyik kiemelkedő gyűjtő-
helye, hogy milyen pezsgő civil élet van Apátfalván ez felelősséggel is jár. Az utóbbi húsz évben
a klasszikus kultúrházi feladatok (szakkörök, önképző körök, kiállítások, népművelés, rendez-
vényszervezés, stb.) mellett új feladatok is jelentek meg. Egyszerre kellett megfelelni az anyagi
szűkösség jelentette korlátok kihívásának, a pezsgő civil élet támasztotta új elvárásoknak.

Az apátfalvi Művelődési Ház ezeknek jól megfelelt, miközben nagyon sok településen Csongrád
megyében és az országban egyszerűen bezártak ezek az intézmények. Ez köszönhető a műve-
lődés területén dolgozók és az önkormányzat elkötelezettségének, hiszen sokszor erőn felül is
fontosnak tartották a Művelődési Ház fenntartását úgy szakmailag, mint anyagilag. Miközben a
Mozi bezárása volt a legnagyobb visszalépés a nyújtott szolgáltatásokban, lehetőséget adott
arra, hogy a könyvtári és a rokon közművelődési szolgáltatások egy épületegyüttesbe kerülje-
nek, ezzel erősítve egymást.

E változások után került 2008-ban meghirdetésre az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályá-
zati felhívása, melynek célja, hogy jobban hozzáférhetővé váljanak a vidéki települések életmi-
nőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, információs, kom-
munikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások. Apátfalva Község Önkormányzata, tekintet-
tel arra, hogy a pályázat céljaként megfogalmazott tevékenységek nagy részét már ma is végzi,
pályázott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívására – sikerrel. A Minisztéri-
um 54 millió Forint vissza nem térítendő támogatást ad a Faluház felújítására, eszközfejleszté-
sére.

Tagadhatatlan, hogy nagy szükség van rá, hiszen fennállásának ötven éve alatt nem tudott az
önkormányzat elegendő forrást biztosítani az épületegyüttes jó karban tartására. A nagyterem
15 éve beázik, a szociális blokk süllyed, reped, a nyílászárók egy része használhatatlan, csukott
állapotban is lehet érezni a huzatot. Most is felelősségteljes döntés vár az önkormányzatra,
hiszen a támogatás mellé közel 19 millió Forint önerőt kell biztosítani, ráadásul a teljes összeget
meg kell előlegezni, csak a kifizetés után hívható le a támogatás. Ennek biztosítása a forráshiá-
nyos költségvetésből nem lesz könnyű. A fejlesztés megvalósítására 3 év áll rendelkezésre, a
képviselő-testületnek a közeljövőben döntenie kell, hogy vállalja-e a megvalósítással járó köte-
lezettségeket, terheket.

2010. május 6.
Varga Péter
polgármester

VIII. Pünkösdi
Fúvószenekari Találkozó

2010. május 24.
Vendégeink:

Makói Magán Zeneiskola,
Szolnoki Alföldi Olajbányász Fúvószenekar

Mórahalmi Fúvószenekar

09.30 Fúvószenekarok felvonulása a falu utcáin
(útvonal az 5. oldalon!)

10.30 Faluház—Ünnepi köszöntő
Borbély András emléktáblájának megkoszorúzása
Zenekarok koncertje a Faluház előtti téren

(Rossz idő esetén a felvonulás elmarad,
a koncert a Faluház nagytermében lesz)

MEGHÍVÓ
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

A képviselő-testület 2010. április 27-én tar-
totta soros ülését.

Első napirendi pont keretében került meg-
tárgyalásra az apátfalvi egyesületek, alapít-
ványok és szervezetek munkájáról szóló
tájékoztató. A községben működő 18 szerve-
zet közül írásbeli tájékoztatót adott a Mozgás-
korlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Apátfalvi csoportja, Apátfalva Község Óvodá-
saiért Közhasznú Közalapítvány, az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, az Apátfalvi Budo
Klub, az Apátfalvi Gazdakör, az Apátfalvi
Nagycsaládosok Egyesülete, az Apátfalva SC
Labdarúgó Sportegyesület, a Magyar Vörös-
kereszt Apátfalvi Szervezete és a Bökény
Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület.
A civil szervezetek támogatásával kerül meg-
hirdetésre az új alapokra helyezett „Virágos
Apátfalváért Mozgalom”.

Az önkormányzat nyitott minden olyan
civil kezdeményezésre, amely Apátfalva köz-
ség együttgondolkodását, fejlődését eredmé-
nyezi, továbbá támogatja pályázataikat.

A képviselő-testület továbbra is számít a civil
szervezetek segítségére, együttműködésére.

A képviselő-testület második napirendi
pontban tárgyalta a község mezőgazdasági,
állategészségügyi és növényegészségügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót. Görbe Sándor
növényvédelmi felügyelő tájékoztatójában
értékelte a térség növénytermesztését, felhív-
ta a figyelmet az aktuális növényvédelmi
munkákra, beszámolt az elmúlt év tapasztala-
tairól, az idei év feladatairól. Dr. Kovács Jó-
zsef hatósági állatorvos tájékoztatójában
leírta, hogy a háztáji állattartás a saját szük-
ségletek kielégítésére redukálódott. A lovak
vérvizsgálata alkalmával a lóállomány takony-
kortól és fertőző kevésvérűségtől mentesek.
Sertések között fertőzött állomány nincs.
A méhészek száma a faluban nagyon lecsök-
kent. Az ebek évenkénti veszettség elleni
védőoltására minden év tavaszán sor kerül.
Somogyiné Bárdi Beáta falugazdász beszá-
molt a falugazdászi feladatokról. A falugazdá-
szi munka sokrétű, hatósági feladat. Áll egy-
részt a törvényekből, rendeletből ránk ruhá-
zott feladatokból, másrészt az MVH-val kötött
megállapodás alapján hatáskörbe utalt fel-

adatokból. A falugazdász feladati az ősterme-
lői igazolványok kezelése, gázolaj jövedéki
adó visszaigénylése, regisztrációs munka,
területalapú-, állatalapú és egyéb támogatá-
sokban segítségnyújtás. Az egyéb MVH-s
munkánk során besegítünk az adatok felvite-
lébe, adatrögzítésbe, ellenőrzésbe.

Harmadik napirendi pontként a képviselő-
testület megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót. A 2009. évi eredeti költségvetés
bevételi főösszege 391.604 e Ft, a kiadási
főösszege 515.857 e Ft, a forráshiánya
142.253 e Ft.

A 2009. évi zárszámadási rendeletet a
képviselő-testület 916.133 e Ft bevétellel,
908.023 e Ft kiadással és 8.110 e Ft pénzma-
radvánnyal elfogadta. A független könyvvizs-
gálói összefoglaló jelentés alapján a 2009. évi
éves költségvetési beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számvi-
teli elvek szerint készítették el.

A könyvvizsgálói záradék alapján a be-
számoló, Apátfalva Község Önkormányzat
2009. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízha-
tó és valós képet ad.

Tájékoztató hangzott el a családi napközi
létrehozásáról. A gyermekjóléti alapellátás
része a családi napközi, amely a gyermekek
napközbeni ellátásához családias körülményt
biztosítanak.

A családi napközi 5 főig, állandó segítővel
legfeljebb 7 gyermek részére biztosítja a gyer-
mekfelügyeletet a családban élő 20 hetestől 14
éves korú gyermekek számára. A gyermekjólé-
ti alapellátás része a családi napközi, amely a
gyermekek napközbeni ellátásához családias
körülményt biztosítanak.

Az étkezési térítési díj megegyezik az
óvodai térítési díjjal. A gyermekfelügyeletért
külön óradíj kerül megállapításra. Amely más
a beiratkozott gyermek, és más, ha alkalman-
ként veszi igénybe a szülő a családi napközit.
A családi napközi kialakítására Rákóczi utcai
óvoda épületében kerül sor, amely régen a
szolgálati lakás részét képezte. Az épületré-
szen műszaki átalakítást nem kell végezni. Az
óvodai gyermeklétszám lehetővé teszi, hogy

az itt ellátásban részesülők az óvoda vizes-
blokkját használják. Az óvoda biztosítja a fű-
tést, a világítást, takarítást, étkeztetést. A csa-
ládi napközi ellátásában részesülő gyermeke-
ket „egy óvodai csoportnak” is tekinthetjük.

A képviselő-testület megtárgyalta a gyermek-
védelmi munka átfogó értékeléséről szóló
beszámolót. Felkérte az intézményvezetőket,
hogy továbbra is tekintsék kiemelt feladatuk-
nak a gyermekvédelmi munkát.

Tájékoztató hangzott el Apátfalva község ivó-
víz ellátásáról és az ivóvíz minőségéről.
2010. április 12-én elkészült a legutolsó víz-
vizsgálati jegyzőkönyv. A Csokonai u. 37.; a
Templom u. 84.; a Damjanich u. és Arany J. u.
és az Aradi utcán lévő közkifolyókból vettek
mintákat, az arzéntartalom 3,0 és 3,2 µ/l között
volt. Az arzéntartalom ilyen mértékű szinten
tartása a Makó- Térségi Víziközmű tájékoztatá-
sa alapján biztosított, nem lesz szükség Apát-
falván a lakossági ivóvíz korlátozására.

Döntött a képviselő-testület a Dózsa György
Általános Iskola játszóeszköz beszerzéséről.

A képviselő-testület Apátfalva Község Önkor-
mányzatának a beruházási hitelfelvételéhez
20.000 e Ft hitelt állapított meg, a 2010 évi
folyamatban lévő beruházásainak a finanszí-
rozására. A hitelt az apátfalvi Takarékszövet-
kezettől kívánja felvenni.

Tájékoztató hangzott el az intézmények I.
negyedévi gáz- áram és telefondíj felhasz-
nálásáról.

Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesü-
let 250.000,-Ft-os támogatási kérelmet nyúj-
tott be a képviselő-testület felé, a tavaszi
szezon eredményes pénzügyi lezárásához.
A 2010. évi költségvetés elfogadásakor
700.000,-Ft-os támogatást állapított meg az
egyesületnek. A testület 150.000,- Ft-al támo-
gatja a 2009/2010-es tavaszi bajnokság ered-
ményes lezárását.

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

Megújul a makói kórház rendelőintézete

A fejlesztés az Egészség és Sport Éve program szerves részét képe-
zi. A megyei fenntartású intézményben a többi között nyílászárókat
cserélnek ki, zsindelytetőt alakítanak ki és festenek is közel 1500 m2

nagyságú felületen.
A munkákat a Baustudium Szakképzési és Átképző Intézet végzi,

amely a szintén megyei fenntartású Makói Oktatási Központ szakmun-
kásképzésben résztvevő tanulóit foglalkoztatja. A fejlesztés mintegy 7
millió forintba kerül.

Tegyen a parlagfű ellen!

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a föld-
használó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény értelmében a gyommentesítés minden ingatlantulaj-
donos, földtulajdonos, földhasználó számára kötelező.
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Makó és Térsége Víziközmű Társulat
Intéző Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Makó és Térsége Víziközmű Társulat Kül-
döttgyűlése

2010. május 19-én (szerda)
15.00 órakor

tartja soron következő ülését.

Amennyiben a 2010. május 19. (szerda) du. 15.00
órakor tartandó ülés határozatképtelen, akkor az
Alapszabály 16. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a küldöttgyűlés második ülése 2010. má-
jus 19. (szerda) du. 15.30 órakor az eredeti napi-
rendekben szereplő ügyekben kerül megtartásra.

Az ülés helye: a Makói Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti nagyterme
A Küldöttgyűlésre meghívom.
A Küldöttgyűlés nyilvános.

NAPIREND

1) Az Intéző Bizottság elnökének beszámo-
lója a Társulat szervezettségi állapotáról,
a Társulat 2009. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és 2010. évi pénzügyi
tervének ismertetése

2) A belső ellenőr jelentése
3) A könyvvizsgáló jelentése
4) Az Ellenőrző Bizottság jelentése
5) Dancsó Jánosné, az OTP fiókvezetőjé-

nek tájékoztatója az LTP-re befizetett
összegekről, illetve a Társulat pénzesz-
közeiről.

6) Tájékoztató a projekt állásáról
7) Tájékoztató a belső bekötés lehetőségeiről
8) Egyebek

Dr. Nagy Lajos
Intéző Bizottság elnöke

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2010. május 25. (kedd) 1400 óra

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

NAPIREND

1. Tájékoztató az Apátfalvi Bíbic Óvoda
2010/2011-es nevelési év előkészítéséről,
a csoportok létszámának meghatározásá-
ról, felkészülés a nevelési év kezdésére

Előadó: Faragó Erzsébet intézményvezető,
Apátfalvi Bíbic Óvoda

2. Tájékoztató a Dózsa György Általános
Iskola 2010/2011-es tanév előkészítésé-
ről, az osztályok és tanulócsoportok lét-
számának a meghatározásáról

Előadó: Mátó Lajos igazgató, Dózsa György
Általános Iskola

3. Tájékoztató az önkormányzat intézmé-
nyei által 2009. április óta benyújtott pá-
lyázatokról

Előadó: Varga Péter polgármester

4. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és az
előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről

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

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2010.

Csongrád megye 7. számú egyéni választókerület eredménye

Csongrád Megye 7. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága megállapí-
totta, hogy a második választási forduló érvényes és eredményes volt, az egyéni választókerü-
letben országgyűlési képviselői mandátumot Mágori Józsefné, a FIDESZ-KDNP képviselő-
jelöltje szerzett.

Községünkben az Országgyűlési Képviselők 2010. évi általános választásának mindkét fordu-
lója a jogszabályokban meghatározottak szerint került lebonyolításra.
A Helyi Választási Iroda megköszöni a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek, elnökhelyette-
seinek és tagjainak, a szavazatszámláló bizottságban végzett törvényes, gyors, pontos munká-
jukat, amellyel hozzájárultak az apátfalvi választópolgárok akaratának szabad kinyilvánításához
és annak jogszerű megjelenítéséhez.

Jelölt neve Jelölt szervezet
(-ek)

Kapott érvényes szavazat %

Dr. Buzás Péter MSZP 5777 33,73

Fazekas Ferenc Jobbik 2237 13,06

Mágori Józsefné FIDESZ-KDNP 9113 53,21

CIVIL FÓRUM

VIRÁGOS APÁTFALVÁÉRT
MOZGALOM

A Nevezési Lapot
május 30-ig kell leadni a Faluházban!

Május 6-án ismét üléseztek a Civil Fórumot
alkotó civil szervezetek képviselői.
A megbeszélést Varga Péter polgármester
nyitotta meg, aki beszélt az első közös—
Virágmag-Börze—rendezvényről, melyet sike-
resnek ítélt meg.
A megbeszélés célja a mozgalom elindítása ill.
a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása, vala-
mint a mozgalom díjainak megvitatása volt.
A munka megkezdése előtt Móricz Ágnes a
Pátfalváért Egyesület elnöke röviden ismertette
a mozgalomhoz kapcsolódó, már beadott pá-
lyázat tartalmát, melynek címe: Virágos és
élhetőbb Apátfalva. Döntés várhatóan június-
ban lesz.

A helyi újság márciusi számában közöltük a
mozgalom lényegét, mely szerint:
A mozgalomba nevezni kell. Nevezhet
egyén, több lakóház, utca rész, intézmény a
versenybe. A benevező 1-5 RÓZSA-s minő-
sítést kap.
Benevezés határideje: május 30., még a
megmérettetés október 15-ig tart.
A Bíráló Bizottság, amely a civil szerveze-
tek egy-egy küldöttéből és szakemberekből
áll a verseny ideje alatt többször minősíti
a benevezettek munkáját., melyekről fotódo-
kumentáció is készül.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek
között kerül majd sor (október végén vagy
november elején). A Civil Fórum döntése
alapján a díjak: jutalom út a Velencei tó mel-
letti Velence városába. Vásárlási utalványok,
oklevelek, és minden benevezett kap egy
díszes táblát, melyet elhelyezhet háza falán.

Kategóriák:
I. virágos utcakert
II. virágos utca
III. gondozott utcakép (fűnyírás)
IV. virágos intézmény (kert, utca—nem csak
önkormányzati közintézmény)
V. településrész gondozása (belterület, külte-
rület—közösségek nevezhetnek)
Megjegyzés: utcakép kategóriában (II.-III.
kategória) legalább 5 egymás mellett
(szemben) lévő ház nevezhet.

Bírálati szempontok:
I. terület nagysága
II. terület gondozottsága
III. egyéni ötlet
IV. esztétikai összhatás

A nevezési lapot, mely az újság melléklete

Faluházban kell leadni május 30-ig.
(má)
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Április a tanulmányi versenyek
időszaka. Iskolánk tanulói közül is sokan
részt vettek ezeken a rendezvényeken.

Április 7. „ Bendegúz” megyei nyelvészver-
seny Szeged
Luczó Dominik 2. a osztályos 6. helyezést ért el
Felkészítő: Csávás Antalné
Kerekes Márk, Molnár Petra, Joó Benedek,
Joszt Vivien 2.b osztályos tanulók
Felkészítő: Simon Hajnalka

Szép teljesítményükkel növelték iskolánk
hírnevét.

Április 13. Városi és Térségi helyesírási
verseny 2-3. osztály
Luczó Dominik 2.a 8. helyezés
Farkas Gergő 2.a 18. helyezés
Felkészítő: Csávás Antalné
Kerekes Márk 2.b 10. helyezés
Joszt Vivien 2.b 21. helyzezés
Felkészítő: Simon Hajnalka
Antal Kamilla 3.a 19. helyezés
Felkészítő: Tisza Jánosné

Április 21. Városi és Térségi matematika
verseny 2-3. osztály
Luczó Dominik 2.a 8. helyezés
Gyenge Kristóf 2. a 10. helyezés
Szirovicza Fanni 2.a 11. helyzezés
Felkészítő: Czagányné Baczovszki Katalin
Kerekes Márk 2.b 16. helyezés
Joó Benedek 2.b 17. helyezés
Sóki Krisztián 2.b 20. helyezés
Felkészítő: Restás Mariann
Keresztúri Dávid 3.b 26. helyezés
Felkészítő: Urbancsokné Ruff Mária

Április 28. Városi és Térségi matematika
verseny 4. osztály
Herczeg Barnabás 13. helyezett
Dalmadi Nikolett 18. helyezett
Varga Tamás 24. helyezett
Felkészítő: Pintérné Juhász Mária

Gratulálunk a gyerekeknek és a pedagógu-
soknak az eredményekért. Köszönjük lelkiis-
meretes munkájukat, mellyel méltón képvi-
selték iskolánkat a versenyen.

Költészet napja

2010. április 14-én az iskola alsó tagozatos
tanulói a könyvtárban tartották meg a hagyo-
mányos versmondó versenyt.

A versengés két csoportban folyt, mivel
sokan beneveztek a megmérettetésre, vala-
mint a magyarcsanádi tagintézmény tanulói
is részt vettek.

Míg a zsűri döntést hozott, addig az isko-
la tanulói 7 óvodás szavalatában gyönyör-
ködhetett. Végül nagy tetszést aratott isko-
lánk igazgatójának versmondása.

Köszönjük a tanulók, és óvodások szín-
vonalas felkészülését, a tanítók, óvónők és a
zsűri lelkiismeretes munkáját.

Jóleső érzés volt látni, hogy a szülők és a
falubeli lakosok is sokan megtisztelték ren-
dezvényünket.

Eredmények

1-2. osztályos korcsoport

Mátó Emese (Magyarcsanád)
Felkészítő: Tóvizi Béláné
Varga Szabolcs
Felkészítő: Gyuricsekné Szilvási Mária
Simosca Marián (Magyarcsanád)
Felkészítő: Varga Mihályné

Különdíjban részesült:
Gyenge Kristóf
Luczó Dominik
Felkészítőjük Csávás Antalné
Borsos Mihály
Felkészítője: Simon Hajnalka

3-4. osztályos korcsoport

Borsos Nikolett
Felkészítő: Tisza Jánosné
Rádai László
Felkészítő: Mátó Mátyásné
Varga Máté
Felkészítő: Tisza Jánosné

Különdíjban részesült: Gyenge Rebeka
Felkészítője: Tisza Jánosné

Csávás Antalné és Tisza Jánosné
szervezők

Élmények a gyulai várban: 2. o.: „Várak és korok” - , 3. o.: „Királyok
kora” - 4. o.: reneszánsz foglalkozás

Pályázaton nyert kirándulást az alsó tagozat
Április 7-én a pályázaton nyert ingyenes kiránduláson vettünk részt
Gyulán.
Autóbusszal utaztunk. Másfél óra alatt odaértünk a gyulai várhoz.
Nagyon tetszett a vár és környéke.
Először egy foglalkozáson vettünk részt. A mi osztályunk egy kis kóde-
xet készített. Azután megnéztük a vár kiállításait, majd felmentünk a
kilátóba. Később Gyula főutcáján gyönyörködtünk a szökőkutakban.
A finom ebéd elfogyasztása után elindultunk haza.
Ez a kirándulás emlékezetes marad számunkra.

3. a osztály

II. félévben elért sporteredmények

1Teremfoci diákolimpia
Makó térségi IV. korcsoport 4. helyezés
Graur Demeter, Varga Viktor, Varga Zsolt,
Handl Jenő, Vass András, Kóródi Márk, Kö-
teles Attila, Sinoros Sz. Mihály, Borbély Lász-
ló

2. Csanád-kupa
Magyarcsanád teremfoci 1. helyezés
Borbély László, Varga Viktor, Varga Dániel,
Handl Jenő, Varga Zsolt, Vass András, Köte-
les Attila, Kóród Márk,

Diákolimpia
I. korcsop.: 1-2. oszt. 5. helyezés

II. korcsop.: 3-4. oszt. 2. helyezés
Herczeg Barna, Varga Tamás, Rácz János,
Veréb Roland, Károly Dávid, Varga Máté,
Simosca Dániel, Kardos Gergő, Keresztúri
Dávid, Szegedi Zsolt

IV. korcsop.: 7-8. oszt. 2. helyezés
Köteles Attila, Kóródi Márk, Sinoros Sz. Mi-
hály, Kardos Gábor, Vass András, Kerekes
Gábor, Borbély László, Varga Viktor, Varga
Zsolt, Varga Dániel, Handl Jenő, Graur De-
meter

Leányfoci
IV. korcsop.:2. helyezés: Raffai Bianka, Sze-
gedi Evelin, Kerekes Luca, Simon Viktória,
Pécsi Franciska, Mezei Hajnalka, Raffai Vivi-
en, Putárik Franciska, Putárik Cseperke,
Károlyi Laura

Leány kézilabda
IV. korcsop. 2. helyezés: Kerekes Luca, Pé-
csi Franciska, Szegedi Evelin, Simon Viktó-
ria, Mezei Hajnalka, Raffai Bianka, Károlyi
Laura, Darócz Tünde, Darócz Enikő

Atlétika, diákolimpia
II. korcsop. 1. helyezés: Farkas Ramóna
Leánycsapat: 3. helyezés: Pécsi Franciska,
Szegedi Evelin, Simon Viktória, Mezei Haj-
nalka, Kerekes Luca

Fiúcsapat: 3. helyezés: Borbély László,
Graur Demeter, Varga Viktor, Varga Zsolt,
Sinoros Sz. Mihály

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
ÁPRILIS

Születés és házasságkötés nem volt!

HALÁLESET
Tóth András—Apátfalva, Kossuth u.85. élt: 86 évet
Farkas Ferenc—Apátfalva, Kossuth u. 90. élt: 81 évet
Keresztúri István—Apátfalva, Tavasz u. 1. élt: 84 évet
Erdei Istvánné (Gyenge Anna) - Apátfalva, Kereszt u. 45. élt: 86 évet
Putnoki Jánosné (Szögi Gabriella)

Apátfalva, Dózsa Gy. u.14. élt: 76 évet

***************
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Dózsa nap
2010. május 14.

(péntek)

Iskolánk hagyományaihoz híven idén is meg-
rendezzük a Dózsa napot. A korábbi évekhez
hasonlóan most is egy jelentős korszak, a rene-
szánsz jegyében szervezzük a programokat.

A nap célja, hogy a gyerekek lehetőleg
sokrétű programokon keresztül minél teljesebb
képet kapjanak a kor kultúrájáról, tudományá-
ról, történelméről.

Ennek jegyében előzetes feladatokat is
kapnak, melyek megoldásait külön értékeljük.
Erre a napra a diákok uralkodói párt választa-
nak maguk közül, akik az „alattvalók” ajándé-
kai mellett fogadják az udvari bolond vetélkedő
versenyzőit is.

Reggel 8 órakor látványos felvonulással
kezdődik az egész napos rendezvény. Az
iskola diákjai a Flame Flowers zászlóforgató
hagyományőrző akrobata csoport vezetésével
az ünnepélyes megnyitó helyszínére, az iskola
elé vonulnak. Itteni bemutatójuk után a „királyi
pár” beiktatása következik.

9 órától délig az iskola termeiben forgószínpad-
szerűen felépített foglalkozási helyeken kapnak új
ismereteket és feladatokat a gyerekek.

12 órakor a királyi pár fogadja az előzetes
feladatok megoldásait.

13 órakor a makói József Attila Gimnázium
reneszánsz tánccsoportja ad műsort az iskola
udvarán felállított színpadon.

14 órakor nyit „Mátyás király vendéglője”, ahol
a diákok belekóstolhatnak egy reneszánsz
„lakoma” fogásaiba. A délután további részében
környező települések diákjaival mérhetik össze
ügyességüket, erejüket tanulóink, a szokásos
Dózsa napi kupa versenyszámaiban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk rendezvényünkre!

Iskolatörténeti Kiállítás

Meghívó

2010. május 13-án, csütörtökön
délután 15 órakor

nyitjuk meg

iskolatörténeti kiállításunkat,
melyre szeretettel meghívunk

minden kedves érdeklődőt.

A kiállítás az iskola, illetve az oktatás közel-
múltjának dokumentumait és még fellelhető
tárgyi emlékeit igyekszik bemutatni.

A gyűjtött képanyagot köszönjük Dömötör
Béláné, Erzsikének, aki Dömötör Pista bácsi
hagyatékából bocsátott rendelkezésünkre
értékes fotókat. Helyreállított régi iskolapad-
ok és régi „állványos” tábla (Bíró Antal keze
munkáját dicsérik) segít megidézni a régi
iskolai hangulatot. Tintatartó, régi tanköny-
vek, palatábla és számos emlék a múlt isko-
lájából, ami időutazásra hívja az idelátogatót.

A megnyitón a harmadikos gyerekekből szer-
veződött kórus és rövid irodalmi műsor várja
a látogatókat.

Felkészítő tanárok: Simicsné kocsis Katalin
és Molnár Tiborné.
A kiállítás művészeti vezetője Borsi Sándor

Színház
2010. április 18-án a csanádpalotai Kelemen
László Amatőr Színtársulat előadásában két
komédiát nézhettünk meg Faluházunkban.
Kellemes, könnyed vasárnap délutáni szóra-
kozást kaptunk a színtársulattól. Köszönjük!

Európa nap – Május 9.
1950. május 9-én Robert Schuman, francia
külügyminiszter előterjesztette Európa újjá-
szervezésére vonatkozó javaslatát (szén- és
acéltermelésük közös irányítás alá vonásá-
nak ajánlatát), mely elengedhetetlen feltétele
volt a békés kapcsolatok fenntartásának.
Ezt a "Schuman-nyilatkozat" néven ismert
javaslatot tekintjük a mai Európai Unió meg-
születéséhez vezető első lépésnek.
Május 9.: európai szimbólummá vált Euró-
pa Nap, amely az EU zászlójához, himnu-
szához és az egységes valutához (euro)
hasonlóan az Európai Unió politikai egységét
jelképezi. Ezen a napon olyan rendezvények
és fesztiválok kerülnek megrendezésre, me-
lyek Európát közelebb viszik a polgárokhoz,
az Unió népeit pedig egymáshoz.

Főzzön játszóteret!
Ebben az évben is tovább folytatódik a Knorr
akciója, melyen a Faluház is ismételten részt
vesz. Továbbra is szorgalmasan gyűjtjük a
vonalkódokat. Kérünk minden háziasszonyt,
hogy az üres Delikát8 ételízesítő csomagolá-
sát juttassa el hozzánk.
Abban a reményben, hogy az idén mi nye-
rünk játszóteret!

Gyermeknap
Május 28-án pénteken délelőtt 10 órakor
színházi előadást tartunk a gyerekek számára.
A színházi előadás mellett szeretnénk más
programokkal is kedveskedni a gyerekeknek:
játékos vetélkedők, kézműves játszóház,
ping-pong, csocsó, aszfaltrajzverseny.

A rendezvény helyszíne: Faluház
A rendezvény időpontja:

2010. május 29. (szombat) 9-12. óráig.

„… Nézz meg, ha táncolok,
Ha még akkor is elfogadsz,
nem vethetsz a szememre
más semmit.”

(Antonino Gades)

Köszönet
Az apátfalvi Tini Mazsorett Csoport köszönetet
mond mindazoknak, akik adományaikkal vagy
más módon hozzájárultak a mazsorettes gyere-
kek szellemi, kulturális fejlődéséhez, ill. a cso-
port fellépéseinek esztétikai színvonalához.

Támogatóink a 2010-es évben:
Búzakalász Kft. Apátfalva

Apátfalvi Takarékszövetkezet
Mátó Lajos igazgató úr, Általános Iskola,
Apátfalva
Kerekes Róbertné vállalkozó, Pékbolt
Imre János vállalkozó, Béke u. 11.
Kispál Szabolcs vállalkozó, Pavilon Szé-
chenyi u.
Bálintné Nagy Erika
Szülők—külön köszönet Baráthné Borbély
Erika anyukának és Szirovicza Irén nagy-
mamának.

Köszönettel:
Mátó Mátyásné

mazsorett csoport vezetője

9.30:
Fúvószenekarok felvonulása—útvonal

Makói Magán Zeneiskola
Temető parkolótól - 43-as főút mellett - Hu-
nyadi u. - Templom u. - Faluház

Szolnoki Alföldi Olajbányász Fúvószenekar
Kereszt u. - Templom u. - Faluház

Mórahalmi Fúvószenekar
Kölcsey u. - Kossuth u. - Nagyköz u. - Temp-
lom u. - Faluház

10.30: Faluház előtti tér
Ünnepi köszöntő
Borbély András emléktáblájának megko-
szorúzása

Zenekarok koncertje a Faluház előtti téren

Rossz idő esetén a felvonulás elmarad, a koncert
a Faluház nagytermében lesz.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETTEL VÁRUNK!

(Sajnálatos módón a Borbély András Band a
fellépést nem vállalta.)

******

TINI MAZSORETT CSOPORT

VIII. Pünkösdi Fúvószenekari Találkozó
2010. május 24. hétfő
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TISZA VOLÁN ZRT.

MAKÓ AUTÓBUSZ -ÁLLOMÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Makó autóbusz-
állomás átépítésre – felújításra – kerül.

Az átépítés ideje alatt az Információ, Jegypénztár és a Forgalmi Iroda
a Csanád vezér tér és a Páger A. u. sarkán lévő épületben működik.
Tel.: 06-62/511-020, fax: 06-62/511-022.

Az utas WC a Zóna Büfé épületében (SPAR felőli oldalon) található.

A kerékpár tárolók áthelyezésre kerültek a SPAR elé, és a Csanád
vezér tér és Kecskeméti Ármin u. sarkához.

A járatok 2010. április 24-től az átépítés ideje alatt 5 ideiglenes
kocsiállásról indulnak, az alábbiak szerint:

Az átépítés ideje alatt kérjük türelmüket és megértésüket.!

1. kocsiállás

Rákos

Bogárzó kivéve 16:30 órás → 5. kocsiállás/

Igás

Királyhegyes / kivéve 15:00 órás → 2. kocsiállás/

2. kocsiállás

Apátfalva, Magyarcsanád,
Nagylak

Óföldeák, Földeák, Hódmező-
vásárhely

kivéve 5:30 és 11:00 órás → 
1. kocsiállás/

M5 helyi járat

3. kocsiállás

Kiszombor, Ferencszállás,
Klárafalva, Deszk, Szeged

kivéve 8:27 órás → 5. kocsiállás/

Maroslele, Hódmezővásár-
hely, Csongrád

kivéve 6:30 órás → 2. kocsiállás,
4:30, 12:30, 15:30 órás → 
1. kocsiállás

4. kocsiállás

Kiszombor, Ferencszállás,
Klárafalva, Deszk, Szeged

5. kocsiállás

Budapest

Kövegy, Csanádpalota kivéve 5:30 órás → 6. kiszállító 
kocsiállás,
14:00 órás → 2. kocsiállás/

Csanádalberti, Pitvaros, Tót-
komlós

kivéve 10:30 órás → 2. kocsiállás

Mezőhegyes, Battonya, Gyula kivéve 11:00 órás → 2. kocsiállás,
13:00 órás → 3. kocsiállás, 
15:00 órás → 1. kocsiállás

Csongrád Megye i Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivata l

Növény-és Ta la jvédelmi Igazgatóság

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99

( 06/62 535-740; Fax: 06/62 246-036, E-mail: ntsz@csongrad.ontsz.hu )

Aktuális növényvédelmi munkák

ÚJRA VÁRHATÓ AZ ALMÁSTERMÉSŰEK
TŰZELHALÁSA

Az idő melegre fordulásával a megyében működtetett előrejelző mű-
szerek értékelése alapján 2010. április 28.-án az almástermésűek
tűzelhalásáért felelős Erwinia amylovora baktérium fertőzése várható.
A baktériumos fertőzés fő gazdanövényei a rózsafélék család almás-
termésű alcsaládjába tartozó nemzettségek: az alma, körte, birs, nas-
polya, galagonya, tűztövis, madárbirs és a berkenye.
A baktériumos fertőzés különösen ott veszélyes, ahol a rezes lemosó
permetezések elmaradtak az idei kora tavaszon.
A védekezést a virágzó növényeknél (pl. alma, körte) az Aliette 80 WP
készítménnyel lehet elvégezni. A késői virágzású növényeknél (pl.
birs, naspolya) még a réztartalmú készítmények is használhatók. Fel-
hívjuk a figyelmet, hogy a réztartalmú készítmények virágzás idején
terméskötődési problémát okozhatnak. Kérünk minden érintett terme-
lőt a védekezés időbeni elvégzésére, ugyanis a megkésett védekezés
már hatástalan. Amennyiben május-június hónapban megjelenik a
betegség miatti hajtáshervadás, az ellen már csak a beteg részek
szakszerű eltávolításával lehet védekezni.

Hódmezővásárhely, 2010. április 26.

Csongrád Megyei MgSzH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Hódmezővásárhely

Hasznos tudnivalók kertészkedőknek!

„Monilia” károkozás jelenléte
Elsősorban csonthéjasokban a kora tavaszi, hűvös, csapadékos idő-
szakban tarol a gyümölcsfákban. Virágpusztulást, hajtáselszáradást
okoz. Olyan a látszat, mintha forró vízzel öntöttük volna le a felületet.
Alattomban támad. Hathatósan lehet védekezni ellene, sőt egész év-
ben kell, mert a kórokozók megtelepednek a fa ágain.

Ha nem védekezünk kellőképpen, úgy képes kiölni a meggyet, a
kajszit, a cseresznyét, az őszibarackot és a szilvát.

Fertőzés esetén átjárja az egész fát, és végül kipusztul. Elsősor-
ban akkor kell védekezni, amikor még tünetmentesek fáink. A helyi
gazdaboltban minden rendelkezésünkre álló növényvédőszer kapható.

A védekezés rendje: tavaszi őszi lemosó permetezés réztartalmú
szerekkel. Virágzás kezdetén, közepén és végén. Ez a legfontosabb,
akkor legnagyobb a fertőzés. Majd két-három hetente lombhullásig.
Soha nem szabad várni, hogy jelentkezzen a tünet, mert akkor már
jelentős pusztulást végez.

A szemmel látható, beteg, száraz ágakat mindig távolítsuk el, és a
fákon maradt mumifikált gyümölcsöket.

A védekezéskor, ha módunk van rá, használjuk egy kiszórásban
felszívódó és kontakt szereket.

A lemosó permetezés után mellőzzük a résztartalmú szereket.

(Folytatásban: rovarkártevők)
Veréb József

Mezőgazdasági termelőknek—A mezőgazdasági termelőkre vonatkozó előírások: KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ
A 2009. évi CXI. törvény módosította a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvényt (továbbiakban: Kt.), mely megjelent a Magyar Közlöny 160. számában. A termékdíj átalányt 2011. március 31-ig kell megfizetni

(Erről részletesen a következő számban!- szerk.)
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A személy jövedelemadó egyházi 1 száza-
lékának ajánlásához szórólapok találhatók a
templomban. Az egyik ’%-ot fel lehet ajánlani
a Katolikus Egyháznak (technikai szám:
0011), a másik 1%-ot pedig egyházi vagy
mindenképpen jó célt szolgáló alapítvány
számára ajánlják fel.



A temetői kőfeszület és emlékmű felújítási
munkálatai miatt, annak környezete hamaro-
san lezárásra kerül. A munkálatok idejére
kérem a kedves hozzátartozók és temetőláto-
gatók megértését és türelmét!



Felhívom a kedves hívek, családtagok és
temetőlátogatók figyelmét, hogy az apátfalvi
és magyarcsanádi római katolikus temetők-
ben minden sírhelyet érintő munkálat
(annak gondozását kivéve) engedély és
díjköteles!

Kérem, hogy csak olyan sírkőfaragókkal
és sírkőkészítéssel kössenek megállapodást,
akik a Plébánia részéről rendelkeznek a meg-
felelő engedélyekkel. Plébániai engedély
nélküli vállalkozók nem dolgozhatnak e két
temetőben. Ez ügyben szívesen állunk a
kedves hívek és érdeklődők segítségére a
Plébániában.



Tisztelettel kérem azokat a kedves híveket,
akiknek az apátfalvi és/vagy magyarcsanádi
római katolikus temetőben lejárt sírhelyük
van, és már nem tartanak rá igényt a további-
akban, szíveskedjenek a lemondó nyilatkoza-
tukat díjmentesen rendezni a Plébániahivatal-
ban. A lejárt sírhelyek tulajdonjoga automati-
kusan visszaszállt a Plébániára, így azok
eladhatókká váltak és válnak szabályos igény
bejelentésekor. Ilyen esetekben a Plébánia
már nem értesíti ki a korábbi sírhelybérlőket a
korábbi sírhelyük megszűnéséről és/vagy
eladásáról!


Tisztelettel kérem a kedves házasságra ké-
szülőket és a szülőket, hogy házasságkötési
és keresztelési szándékukat kellő időben
jelezzék a Plébániahivatalban!



A Szent Mihály Plébánia nyitva tartása:
Kedd, szerda, csütörtök: 9-12 óra

Temetéssel kapcsolatos ügyintézés a:
06-62-260-037 és/vagy 06/20/823-25-00

telefonszámokon.
Beteghez bármikor megyünk!


Minden, a kedves híveket és érdeklődőket
érintő ügyekben, állunk rendelkezésükre!

Jánosi Szabolcs
plébánia kormányzó

Az apátfalvi
Szent Mihály

Római Katolikus
Templom

2010.
májusi

programja

A búzaszentelésre és határmegáldásra
2010. május 16-án, vasárnap délelőtt

9,30 órakor
kerül sor a Langó Kápolnánál.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket!
Május 23-a, Pünkösd ünnepe, az Anya-
szentegyház születésének ünnepnapja,
templomunkban ünnepi szentmise.



Egyházközségünkben az

elsőáldozásra 2010. május 23-án,
Szentháromság Vasárnapján kerül sor.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket
és családtagokat a szép ünnepre!



Május hónapban az esti szentmisék előtt
fél órával május ájtatosság templomunk-
ban.

Az apátfalvi Szent Mihály Plébánia HIRDETÉSEI

Anyák napja alkalmából minden Édesanyának na-
gyon jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
E szép nap alkalmából fogadják szeretettel Dsida Jenő
versét.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Apátfalvi ASC élete

Az ASC az Apátfalvi Labdarugó Egyesületet jelzi.
A közelmúltban az általam átvett és irányított apát-
falvi labdarugók szerény körülmények között, kö-
zös akarattal rendszeresen „dolgoznak”.
A fiatalok, gyerekek találkozási helye. Lehetőséget

kapnak annak a labdajátéknak a játszására, mely ma a világ legnép-
szerűbb sportja. Nemcsak a foci szenvedélye, hanem az egészséges
életmód is célja ezeknek a fiataloknak. Tudnivaló, hogy a sport, életre
nevel. Mindenkit a szerény körülmények ellenére szeretettel fogadunk.

A közelmúltban elnök halála és az anyagi szegénység megviselte
az egyesület életét, de úgy gondolom, a játék öröme egybe fogja tarta-
ni mindazokat, akik szeretik a focit.

Pályázatunk a megyei önkormányzathoz. Kedvező elbírálás ese-
tén öltözéket szeretnénk vásárolni a játékosoknak. Működési feltétele-
inket az önkormányzat biztosítja. Segítséget bárkitől szeretettel vá-
runk, ill. elfogadunk.

Ezúton köszönöm segítő jó szándékát és hozzáállását mindazok-
nak, akik által még él az az örökség, amit ránk hagytak nagy múltú
focistáink.

Ígérem, amíg személyem jelen van a sportéletben, nem fogunk szé-
gyent hozni falunkra, sőt azon vagyunk, hogy olyan gyerekeket nevel-
jünk, akik méltóképp képviselik Apátfalvát s öregbítik az ASC hírnevét.

Veréb József
ASC elnöke

Az ASC mérkőzései a 8. oldalon.
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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

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

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

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak akik szerettünk

Fazekas István
tanár, díszpolgár,
a Kerekes Márton

Népdalkör és Citerazenekar
vezetőjének

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, utolsó útjára elkísérték.
Köszönjük a Plébános és az igazgató úrnak a
búcsúbeszédeket.

Gyászoló család

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

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak akik

Farkas Ferenc

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
elkísérték utolsó útjára

Gyászoló család

III. Íjásztalálkozó
Apátfalván

Immáron harmadszor rendeztünk íjásztalál-
kozót az apátfalvi lőtéren. Az előző évekből
okulva változtattunk néhány dolgon. Rájöt-
tünk, hogy ennyi indulónak nagyobb területre
van szüksége, ezért elkértük „csacsis” Feri
bácsitól a kis erdőt, hogy oda is pályát épít-
sünk. Mivel tele volt szeméttel a helyi általá-
nos iskolásokkal összefogva, egy napos
délutánon kitakarítottuk. A tanulók önkéntes
alapon jöttek – igen szép számmal - ami
nagy öröm volt nekünk. 50-60 zsák szemetet
sikerült felhalmoznunk, majd jókedvű játék és
falatozás volt mindenki jutalma. ( Képek a
honlapunkon megnézhetők.)

Alapos szervezés és szponzorkeresés
után április 17-én elkezdődött a verseny. Sok
érdeklődő figyelte a 42 íjász versengését.
Vidám beszélgetések, falatozás várta a kí-
váncsi embereket.

17 tepsi sütemény volt a „pátfalvi” asszo-
nyok felajánlása a rendezvényre. Gulyásle-
vest főztünk, de az idén leterheltségünk miatt
egy „profit” hívtunk az üst mellé. Sóki József
„Szultán” irányította a segítőket és koordinál-
ta a leves főzését. ( Bevallom olyan jól, hogy
lehet ebből is hagyományt teremtünk.)

Az íjászoknak sok érdekes, izgalmas
feladattal kellett megküzdeniük. Ebéd után
tartottuk az eredményhirdetést, ahol a díjak
között igazi házi szappant is kaptak a győzte-
sek. Direkt erre az alkalomra főztünk –
főzettünk szappant és formáztuk meg ősi
motívumokkal. Az időjárás is igen kegyes volt
hozzánk, hisz a sok esős nap után gyönyörű
napsütésben volt részünk. A gyerekeket
lovas kocsizás, lovaglási lehetőség várta, sőt
még egy gyönyörű szürke marha borjút is
lehetett simogatni.

Összességében minden nagyon jól sike-
rült és sok boldog, pozitív energiával feltöltött
ember ballagott haza fáradtan.
Akik a csapatról és rendezvényeinkről többet
szeretnének olvasni, ajánljuk honlapunkat:
www.bokenynepe.gportal.hu

Rigó Angéla

Arany Ászok Csongrád Megyei
II. o. felnőtt TISZA-MAROS csoport

2009-2010. évi bajnokság TAVASZI szezon
VÉGLEGES sorsolása

Az ASK mérkőzései:
05. 08. szombat 17 óra
APÁTFALVI SC—ÚJSZEGEDI TS

05.15. szombat 17 óra
APÁTFALVI SC— FÉBIÁNSEBESTYÉN KSC

05.22. szombat 17 óra
SZÉKKUTAS TC—APÁTFALVI SC

05.29. szombat 17 óra
APÁTFALVI SC—SZEGVÁR SK

06.05. szombat 17 óra
ÚJSZENTIVÁN SE—APÁTFALVI SC

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mind-
azok támogatását, akik az elmúlt évben személyi
jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták.
Kérjük, az idén is ajánlják fel 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át a Szigetházért!

Adószám: 18460117-1-06
Pátfalváért Egyesület.

6931 Apátfalva, Templom u. 57.

KALÁSZOSOK, KUKORICA, NAPRAFORGÓ
ARATÁST, VALMINT ÖNTÖZÉST VÁLLALOK.

KAKAS ÁRPÁD EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Cím: Apátfalva, Csordakút dűlő 408.
Telefon: 30-289-48-20

(hívható: egész héten a nap bármely szakaszában)


