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A választásról részletesen a 3. oldalon! 

Tisztelt Apátfalviak! 
 

Mindenek előtt engedjék meg, hogy magam 
és megválasztott képviselő-társaim nevében 
is megköszönjem megelőlegezett bizalmukat. 

Apátfalva lakossága új képviselő-
testületet választott. Minden választás egy 
kicsit a múlt értékelése és a jövőbe vetett 
bizalom is egyben. A most megválasztott 
polgármester és a hat települési képviselő 
felelőssége nagy. Kevesebben kerülhettek 
be a képviselő-testületbe, ezzel együtt a 
felelősség is sokkal nagyobb egy-egy képvi-
selőn, a polgármesteren, mint eddig. E meg-
növekedett felelősség tudatában kell megfe-
lelnünk az apátfalviak elvárásainak, mely 
talán összegezve úgy fejezhető ki, hogy 
legyen még jobb Apátfalván élni. Magam és 
a megválasztott képviselő-testület tagjai 
nevében elmondhatom, hogy minden erőnk-
kel, tehetségünkkel ezen fogunk munkálkod-
ni a következő négy évben. Apátfalva sike-
ressé, még élhetőbbé tétele nem csak az 
önkormányzaton, a képviselő-testületen mú-
lik. Eddig is nagyon sokan, civil szervezetek, 
kisebbségi önkormányzatok, vállalkozások, 
apátfalvi lakosok segítették a képviselő-
testület munkáját. Apátfalvát csak közösen, 
összefogással tudjuk még sikeresebbé tenni. 
Az együttműködés, a segítő szándék, az 
építő kritika, az elvégzett közös munka meg-
hozza majd gyümölcsét. Együtt sikerülhet. 
 

Varga Péter 

Önkormányzati választások 2010. október 3. 

 Szavazókörönként a leadott szavazatok száma  

Polgármester jelölt neve 
1.sz.sz.k. 
Faluház 

2.sz. sz.k 
Rákóczi u. Ó. 

3.sz.sz.k. 
Dózsa Gy u. Ó. 

Összesen 

Varga Péter 
Kószó Ferencné 

260 
164 

236 
172 

227 
144 

723 
480 

Összesen:  424 408 371 1203 
     

Képviselő jelölt neve     

Mátó Lajos 
Langó Imre 
Vajda László 
Vári Miklós 
Langó Zsolt 
Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
Faragó Erzsébet 
Papp József 
Antal József 
Czigeldrom-Korom Zoltán 
Újvári Varga Mihály 
Kucsora István 
Veréb József 
Szekeres Ferenc 
Bökönyiné Dobó Katalin 
Izsák Lászlóné 
Sziroviczáné Gyevi-Nagy Ildikó 
Tamás Mihály 
Károlyi Sándor 
Károly János 
Varga Puskás György 

196 
200 
146 
134 
155 
161 
127 
106 
119 
115 
83 
91 
86 
87 
86 
46 
50 
40 
31 
31 
14 

183 
142 
158 
156 
129 
112 
118 
125 
99 

124 
95 
66 
75 
80 
 66 
87 
41 
39 
70 
42 
23 

156 
123 
128 
118 
109 
99 

118 
120 
97 
74 

100 
91 
77 
62 
65 
36 
41 
42 
20 
29 
19 

535 
465 
432 
408 
393 
372 
363 
351 
315 
313 
278 
248 
238 
229 
217 
169 
132 
121 
121 
102 
56 

Összesen: 2104  2030 1724 5858 

Neducza Szvetiszláv  
Magyarcsanád 

Község  
Díszpolgára 

 

Az Apátfalvi Takarék-
szövetkezet elnöke, 
Neducza Szvetiszláv 
a magyarcsanádi 
falunapok (2010. 
szeptember 25.) 
alkalmából a község vezetőségétől munkája 
elismeréseként díszpolgári címet kapott. 
 

A megérdemelt, megtisztelő címhez Apátfalva 
lakossága nevében is gratulálunk, jó egészsé-
get és további sikeres életet kívánunk! 

Vörösiszap katasztrófa 
 

Tisztelt Apátfalvi Lakosok! 
 

A Magyar Vöröskereszt Apátfalvi Szerveze-
te pénz adománygyűjtést szervez a Kolon-
táron és Devecseren kialakult katasztrófa 
helyzet enyhítésére. 
Az adomány gyűjtés helye: Öregek Napközi 
Otthona, Maros utca 39. sz. 
A gyűjtés ideje: 2010. október 18,-19,-20 
(hétfő, kedd, szerda), reggel 7.30 - 16 óráig. 
Az összegyűjtött pénzadományt közvetlenül a 
Vöröskereszt számlájára fizetjük be, mely 
szervezet gondoskodik az összeg leghatéko-
nyabb felhasználásáról. 
A Vöröskereszt segélyvonalát is lehet hívni: 
1749-es számot, ill. SMS-t is lehet küldeni, 
ISZAP szó üzenettel. A hívás és az SMS 200,
- - 200 ,- Ft adományt jelent. 
Tisztelettel várjuk minden segíteni szándéko-
zó lakosunk adományát! 

Meghívó 
 

Apátfalva Község 
Önkormányzata  

tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját az  

1956-os 
Forradalom és Szabadságharc  

54. évfordulója  
alkalmából  

rendezett megemlékezésre.  
 

2010. október 23. (szombat) 9 óra 
Helye:  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 
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2010. szeptember 27-én került sor a 2006-
2010. közötti választási ciklus záró képvi-
selő-testületi ülésére 
 
Első napirendi pont keretében beszámoló 
hangzott el Apátfalva Község Önkormány-
zat képviselő-testületének a 2006-2010. 
között végzett munkájáról.  

A beszámoló részletesen tartalmazta a 
Polgármesteri Hivatal, a Dózsa György Általá-
nos Iskola, a Bíbic Óvoda és a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház 
munkáját. A beszámoló kitért az egészségügyi 
ellátásra, a helyi közszolgáltatásra, a közrend- 
és közbiztonságra, a környezetvédelemre, a 
szennyvízberuházás előkészítésére, a közleke-
dési-, hírközlési-, vízügyi, és építésügyi és 
területfejlesztési feladatokra, a mezőgazdaság-
ra, állategészségügyre, szociális és gyámigaz-
gatásra,, foglalkoztatásra, sportra, kisebbségi 
önkormányzatokkal való együttműködésre, a 
képviselő-testület külföldi kapcsolataira, az 
önkormányzat vagyongazdálkodására és az 
önkormányzat pénzügyi gazdálkodására. 

 

Második napirendi pont keretében beszá-
moló hangzott el Apátfalva Község Önkor-
mányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló 
Gazdasági Programjáról.  

A képviselő testület október 16-án tartotta 
alakuló ülésén, megbízást adott a polgármes-
ternek az önkormányzat 2006-2010. évi ciklus 
gazdasági programjának elkészítésére. A 
program négy esztendőre szóló cselekvési 
terv, mely meghatározta a megoldandó fel-
adatokat a reálisan megvalósítható célokat.  
Mindhárom óvoda épület felújítására pályázati 
támogatást nyert az önkormányzat, mely 
2011-ben valósul meg. 

2009-ben került sor az iskola felújítására, 
amely a játszóudvar kialakítását követően 
2010-ben lett átadva. 

2007-ben felújítottuk a pusztulásnak indu-
ló Mozi épületét, ahol most a Könyvtár műkö-
dik, ebbe az épületegységbe költözött az 
összes közművelődéssel kapcsolatos tevé-
kenység. Akadálymentesítésre került az Idő-
sek Otthona, majd felújításra az egész épület-
együttes.  2011-ben felújításra kerül az 
egészségház.  5800 méter járda építésére és 
felújítására került sor, az elmúlt négy évben 
4500 méter útfelújításra, 1050 méter új út 
építésére került sor. Három utcában Há1000 
méter útalapot csináltunk. Kerékpárutat épí-
tettünk a temető pakolótól Magyarcsanádig. 
Önerőből mintegy 2 kilométer csatorna felújí-
tása, pályázati támogatással további 2 kilo-
méter főgyűjtő csatorna rekonstrukciója, 2,5 
kilométer új csatorna építése valósult meg 
összesen 9 utcán. 2008—2009-ben kerültek 
ki az utcanév táblák és az eléigazító táblák.  
Apátfalva Község Önkormányzata kimagasló-
an eredményes 4 évet tudhat maga mögött. 

 

Harmadik napirendi pont keretében beszá-
moló hangzott el Apátfalva Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete állandó bizott-
ságainak – Pénzügyi és Ügyrendi, Szociális és 
Egészségügyi és Településfejlesztési-, Műve-
lődési-, Ifjúsági,- Sport- és Vallásügyi Bizottság 
2006-2010. között végzett munkájáról. Munká-
jukat az önkormányzatról szóló törvény, a Kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzata és ügyrendjük alapján végezték. 
 

Negyedik napirendi pontban tájékoztató 
hangzott el Apátfalva Község Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Apátfalva Község Telepü-
lési Román Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2006-2010. között 
végzett munkájáról.  

A kisebbségi önkormányzatok a közokta-
tási törvényben meghatározott egyetértési 
jogukat gyakorolták a Dózsa György Általá-
nos Iskola és a Bíbic Óvoda esetében, így a 
minőségirányítási program, a pedagógiai 
program, a szervezeti és működési szabály-
zat elfogadása során és az intézményvezetők 
kinevezését megelőzően. Véleményezték az 
önkormányzat költségvetési rendeleteit, az 
intézmények átszervezését. Együttműködési 
megállapodás keretében került meghatáro-
zásra Apátfalva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete és a kisebbségi önkormányzat-
ok képviselő-testületei között a költségvetést 
tervezet összeállításának és a költségvetési 
rendelet megalkotásának részletes szabályai-
ra és eljárási rendjére, mely minden évben 
felülvizsgálatra került. 

Az önkormányzat továbbra is a Rákóczi 
utcai közösségi házban biztosította a kisebb-
ségi önkormányzatok működési feltételeit, 
amelyhez minden évben pénzügyi támogatást 
is nyújtott. 
 

Beszámoló hangzott el a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Könyvtár és Faluház Intéz-
ményegységének, a Könyvtár és Faluház-
nak a 2009. szeptember 1-től végzett mun-
kájáról.  

A Faluház feladata az iskolai rendszeren 
kívüli, a település lakóinak művészeti és kö-
zösségi életének segítése, a település kör-
nyezeti, szellemi, művészeti értékeinek, ha-
gyományainak megismertetése, a helyi műve-
lődési szokások gondozása, gazdagítása. A 
helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltésé-
hez a feltételek biztosítása. A szervezeti át-
alakulás megtörtént. A kezdeti nehézségek 
ellenére a működés zavartalan volt. Az elmúlt 
időszakban a tárgyi és technikai feltételeiben, 
valamint az alkalmazotti létszámban változás 
nem történt. 

A könyvtárlátogatók megtartása érdeké-
ben fokozott figyelmet fordítanak az olvasói 
igények kielégítésére. 2009.09.01.-2010.08.31.
-ig terjedő időszakban 2369 fő látogatta köl-
csönzési szándékkal a könyvtárat. 

eMagyarország Pont feladata a számító-
gép használat és internetes elérhetőség biz-
tosítása mellett irodatechnikai eszközök által 
nyújtott szolgáltatások, általános információ-
nyújtás, segítségnyújtás. 2009.09.01.-
2010.08.30.-ig terjedő időszakban 1865 fő 
vette igénybe a szolgáltatásokat.  Az eltelt 
időszakban a Faluház a rendszeresen műkö-
dő szakkörein kívül tartalmas rendezvények-
kel ált Apátfalva lakosai számára. 
 

Az oktatási intézmények beszámoltak a 
2008-2010-es időszakban folyó integrációs 
program alkalmazásáról.  

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2008. júniusá-
ban elkészítette projekttervét, amelyet mun-
katervre lebontva végezte munkáját. Az intéz-
ményben kidolgozásra került egy egyöntetű 
fejlesztési terv, mely alapján elkészültek az 
egyéni fejlesztési tervek, és amit folyamato-
san dokumentáltak. Az óvodát kezdő halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek számá-
ra specifikus, beszoktatást segítő egyéni ter-
vet készítettek. Az integrált neveléssel kap-
csolatos tevékenységet szakértő szaktanács-
adó cég a Gold Lions Kft. segítette, valamint 
rendszeresen kérdőívekkel, elektronikus úton 
kontrollálta. 

Az intézmény dolgozói folyamatosan képzé-
seken vettek részt, mely segítette munkájukat. 

A Dózsa György Általános Iskolában a 
hátrányos helyzetű tanulók számára differen-
ciált foglalkozások mellett ajánlott felzárkózta-
tó, illetve tehetséggondozó foglalkozások 
beépítésére került sor. Az esélyegyenlőség 
megteremtése érdekében működik az integrá-
ciós és képesség kibontakoztató felkészítés 
rendszere, melyen belül egyéni fejlesztési 
tervek alapján személyre szabott bánásmódot 
nyújtva a szülőkkel szoros kapcsolatot tartva, 
segítik elő a tanulók életkori sajátosságainak 
megfelelő szociális és tantárgyi fejlesztést. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek iskolai sikerességének záloga a meg-
felelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. A 
kisgyermekkorban történő pedagógiai ráhatás 
jelentősen csökkenti a későbbi iskolai kudar-
cokat. 
 

A közoktatásról szóló törvény módosítása 
miatt módosításra került a Dózsa György 
Általános Iskola Házirendje és Pedagógiai 
Programja. 
 

Az önkormányzat értékesítette a tulajdonát 
képező 13194 hrsz-ú kert művelési ágú ingat-
lanát. 
 

Folytatás a 3. oldalon! 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
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A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. 
napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek általános választását. 

Apátfalva Község Helyi Választási Bizott-
sága ugyanerre a napra tűzte ki a cigány ki-
sebbségi és a települési román kisebbségi 
önkormányzati választást. 

A 4/2010. (V II.16.) KIM rendelet meghatá-
rozta a választási eljárási határidőket és határ-
napokat. 

A Helyi Választási Bizottság 2 polgármes-
ter jelöltet, 21 egyéni képviselőjelöltet, 5 cigány 
kisebbségi jelöltet és 4 települési román ki-
sebbségi jelöltet vett nyilvántartásba. 

2010. augusztus 17-én megtörtént a Helyi 
Választási Bizottság megválasztása. A szava-
zatszámláló bizottságok 2010. augusztus 17-ig 
kerültek kiegészítve. 2010. szeptember 17-ig 
megtörténtek a delegálások. 

2010. október 3-án a szavazatszámláló 
bizottságok zavartalan körülmények között 
kezdték meg munkájukat. A szavazás ideje 
alatt semmiféle rendbontásra, rendkívüli ese-
ményre nem került sor, amely akadályozta 
volna a szavazás menetét. 
 

A szavazás megkezdésekor községünkben a 
választók nyilvántartásában összesen 2638 
választópolgár szerepel. Ez a szám egész nap 
eggyel nőtt. 
 

A 2639 választópolgárból 1213-an jelentek 
meg a szavazóhelyiségekben, mely a válasz-
tópolgárok  45,96 %-a. 
 

A polgármester választás összesített jegyző-
könyve alapján a megjelent 1213 választópol-
gár, 1203 érvényes és 10 érvénytelen szava-
zatott adott le. 
 

 

Apátfalva Község Polgármestere 2010. októ-
ber 3-tól ismét Varga Péter. 
 

A kislistás összesítő jegyzőkönyv alapján az 
1212 szavazólap közül 23 volt érvénytelen és 
1189 érvényes. 

A 21 képviselő jelölt összesen 5858 sza-
vazatott kapott. A jelöltekre leadott érvényes 
szavazatok száma 535 (legtöbb) és 56 
(legkevesebb) között oszlott meg. 

5000 lakosig a megválasztható képviselő-
testületi tagok száma 6 fő. A képviselő-
testület létszáma a polgármesterrel 7 fő. 
 

A képviselő-testület tagjai:  
 

Bálinté Siprikó Zsuzsanna, Langó Imre, 
Langó Zsolt, Mátó Lajos, Vajda László 
Vári Miklós 

 
Kisebbségi Önkormányzati Választás 
 

2010. július 15-ig 141 cigány kisebbségi és 34 
települési román kisebbségi választópolgár 
kérte a névjegyzékbe való felvételét. A ki-
sebbségi önkormányzatok képviselő-testületi 
tagjainak száma 4 fő. 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 

2 fő elköltözés miatt törlésre került, így a név-
jegyzékben szereplő 139 választópolgárból 
63 fő adta le a szavazatát. Az érvényes sza-
vazatok száma összesen 177 

A cigány kisebbségi önkormányzati képvi-
selő jelöltek száma 4 fő. 
 

A cigány kisebbségi önkormányzat képvi-
selő-testületének tagjai: 
 

Juhász Gábor, Károlyi Alex, Károlyi Sándor, 

Ifj. Károlyi Sándor 
 

Települési román kisebbségi önkormányzat 
 

A névjegyzékben szereplő 34 fő választópol-
gárból 12 fő adta le szavazatát. Az érvényes  
szavazatok száma összesen 46. 

A települési román kisebbségi önkor-
mányzat képviselő jelöltek száma 4 fő. 
 

A települési román kisebbségi önkormány-
zat képviselő-testületének tagjai: 
 

Duma János, Hajas Pál, Kovács Árpád 
Mátó Erzsébet 

 

A választási bizottság megköszöni a Válasz-
tási Iroda munkatársainak, a választást előké-
szítő  és lebonyolító munkáját. A jegyző-
könyvvezetők közreműködését és a szavazat-
számláló bizottságok minden tagjának a pre-
cíz, pontos munkáját, amellyel előkészítették  
a választás eredményének, végeredmény-
ének pontos megállapítását. 
 

Varga Péter polgármesternek, a megválasz-
tott képviselőknek gratulálok, munkájukhoz 
erőt és jó egészséget kívánok, hogy az eskü 
szövegéhez híven a tisztségükből eredő fel-
adataikat Apátfalva Község fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítsék.. 
A kisebbségi önkormányzatok képviselőinek 
pedig kívánom, hogy a kisebbség  anyanyelv-
ének, hagyományainak, kultúrájának a meg-
őrzése és fejlesztése  érdekében végezzék 
munkájukat. 
 

Tisztelettel:  
Gyenge Ágnes, HVB elnök 

Önkormányzati választások 2010. október 3. 

Folytatás a 2. oldalról! 
 

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  előterjesztést. 
 

A képviselő-testületi ülést követően a polgár-
mester úr a község lakossága nevében meg-
köszönte a négy év munkáját és emléklapot 
adott át a képviselő-testület tagjainak: Antal 
Sarolta, Czigeldrom-Korom Zoltán, Dr. Erik 
Kiss Edit, Faragó Erzsébet, Kerekes Gézáné, 
Langó Imre, Mátó Lajos, Vajda László, Varga 
Mihály, Veréb József, a bizottsági tagoknak: 
Duma Jánosné, Bakáné Nagy Gyöngyi, Kar-
dosné Vári Gabriella (2006-2007), Nagy Ist-

vánné, Papp József, Nagy Zoltán, Gacsó 
József, Langó Zsolt, Vári Miklós alpolgármes-
ternek, Sajtos László jegyzőnek az elmúlt 
négy évben végzett eredményes munkájáért. 
 

A képviselő-testület nevében Vári Miklós al-
polgármester megköszönte Varga Péter pol-
gármester úrnak a község érdekében végzett 
eredményes munkáját és emléklapot adott át 
a részére.  

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

2005. november hónap folyamán megalakult a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat.  küldöttgyűlés úgy döntött, hogy az anyagi hozzá-
járulás teljesíthető lakástakarék-pénztári szerződés formájában, havi 
részletekben. A szerződések futamideje 2011. február 28-án lejár. A 
Társulat érdekeltségi területén Apátfalva község lakosai közül 1230 
ingatlanra lett kötve lakástakarék-pénztári szerződés. A szerződés úgy 
lett összeállítva, hogy aki a megállapított díjat havi részletekben és 
rendszeresen fizeti, a futamidő végén Apátfalva község területén a 
belső bekötésre is képződik 50.000,- Ft, amit a csonkra való rácsatla-

kozás után a tulajdonos részére az OTP kifizet. Lényeges, hogy az 
LTP szerződés a telekkönyvbe bejegyzett tulajdonos nevére legyen 
megkötve, vagy kedvezményezettként szerepeljen a szerződésben. Az 
LTP szabályzata értelmében állami támogatásra csak az ingatlan tulaj-
donosa jogosult. Abban az esetben, amennyiben valakinek fizetési 
hátraléka van úgy természetesen az 50.000,- Ft  sem képződik meg, 
vagyis a belső bekötést önerőből kell finanszíroznia. 
Kérjük, hogy akinek elmaradása van, az szíveskedjen pótolni, illetve 
2011. február 28-ig az utolsó részletet is megfizetni. 

A szennyvízcsatorna belső bekötésének költségéről 
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A Szűrőnapok az emlőszűréssel kezdődnek. 
November 4-5-én a Makói Emlőszűrő Köz-
pontban az ÁNTSZ behívóval rendelkező 
asszonyok szűrése történik. A napokban kap-
ják kézhez behívólevelüket. Szervezett kere-
tek között, kisbusszal szállítjuk a résztvevő-
ket a szűrőközpontba mind a két napon. Két-
óránként indulnak a buszok, viszik és hozzák 
az asszonyokat folyamatosan. Kérjük, hogy 
akik részt kívánnak venni az emlőrák szű-
résen a védőnőkkel egyeztessék az idő-
pontot,-azok is, akik saját kocsival szeret-
nének menni, egyébként nem fogják őket 
fogadni. Óránként 4 főt tudnak szűrni, ezért 
fontos a pontos időbeosztás. Személyesen, 
vagy telefonon 06/62-260-051/ lehet időpon-
tot egyeztetni . 
 

November 5.péntek 
Egészségnapi szűrések a TV2 

„Jóban-Rosszban” szereplőivel 
 

A lakossági szűrések és kulturális progra-
mok  a Faluházban lesznek. 
A rendezvény műsorvezetője, hoppmestere: 
Korom István (Szeged) 
 

Kiállítások:  
Chachipe (valóság) fotókiállítás  
(A Roma Évtized Program jegyében a Nyílt 
Társadalom Intézet (OSI) és az OSA Archivum 
által meghirdetett fotópályázat anyaga). 

„Én így óvom egészségem” pályázati felhí-
vásra elkészült munkák kiállítása 
 

Minden résztvevő kap rózsaszin szalagot, 
ami a mellrák elleni küzdelem jelképe, vala-
mint a délutáni órákban rózsaszin lufikkal 
teszünk rövid sétát a közeli parkba és felen-
gedjük őket. 
 

A szűrővizsgálatok a klubtermekben zajla-
nak. Minden szűrés 4 órán át tart. Szervezé-
sük még folyamatban van.  
Tervek között szerepel:  
vércukor és koleszterin mérés,  
vérnyomás mérés ,  
testtömeg-index számítás,  
CO mérés dohányosoknak,  
csontsűrűség mérés, 
szemészeti vizsgálat-szemnyomásmérés-
szürkehályog-látásélesség,  
Orr-fül-gége szájüregi rákszűréssel,  
allergia teszttel /6 év felett/,  
bőrgyógyászati melanóma /anyajegy/ szűrés,  
érszűkület szűrés. 
A szűréseken résztvevők szűrőkártyát kap-
nak, melyen feltüntetik megjelenésüket, szű-
rési eredményeiket. 
 

Az emlőszűrésen résztvevők között 5 érté-
kes ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
 

Helyi fellépők rövid műsoraival valamint a 
Jóban-Rosszban sorozat szereplőivel szí-

nesítjük programjainkat. 
A gyermekek számára játékos vetélkedőket, 
játszóházat szervezünk. 
A programban résztvevő szervezetek, alapít-
ványok képviselői egészségnevelő beszél-
getéseket folytatnak a jelenlévőkkel. Szóró-
anyagokat biztosítanak és Egészségtotó kitöl-
tésére is lesz lehetőség. 
Az udvaron bográcsban rotyognak majd a 
finom étkek, és akik 3 szűrésen részt vet-
tek, azokat vendégül látjuk. 
A Pátfalváért Egyesület tagjai finom salátákat, 
gyümölcssalátákat készítenek, melyekből 
szintén lehet fogyasztani a megjelenteknek. 
 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők 
FÉRFIAKAT IS! 

**** 
Pályázati Felhívást 

ovisok és iskolások részére  
„Én így óvom az egészségem” 

címmel. 
A/4-es méretű bármilyen technikával készült 
pályaművel, rajzzal, festménnyel nevezhetné-
nek a gyermekek. Nevüket, korukat írják  rá ! 
A pályázatokat 2010. okt. 29-ig kell leadni a 
Védőnőknél. 
 

Kérjük az óvodapedagógusokat és pedagógu-
sokat, hogy közreműködésükkel segítsenek e 
pályázati felhívás megvalósulásában. 

Az apátfalvi egészségnapok egy 2008-ban Bakáné Nagy Gyöngyi vé-
dőnő és Tóth Erika (ÁNTSZ) által írt pályázat megvalósulása.  
A program megvalósulásának segítői: JDC-Komen Marcia Presky  Női 
Egészségprogram és a Nyílt Társadalom Intézet. 

Partnerek: Rákbetegek Országos Szövetsége, a Magyar Rákellenes 
Liga, és a A Rák ellen, az emberért, a holnapért Társadalmi Alapítvány 

A szűrőnapok szervezését és, lebonyolítását az ÁNTSZ Dél-alföldi 
Regionális Intézete (Szeged) egészségfejlesztő munkatársa, a Védőnők 
és a Pátfalváért Egyesület elnöke ill. tagjai végzik. 

Programunkkal szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni a szűrővizsgá-
latok fontosságára, a betegségek megelőzésére és az egészséges élet-
módra valamint egy kellemes napot biztosítani minden korosztály számára. 

Az alábbi  cikket figyelem felkeltőnek szántuk. A szűrések valamint 
a  kulturális programok pontos ideje szórólapokon és posztereken 
értesítjük a lakosságot. Akik anyagilag vagy nyersanyaggal tudják 
rendezvényünket támogatni szívesen fogadjuk. Jelentkezni lehet Baká-
né Nagy Gyöngyi és Mosolygó Réka védőnőknél személyesen vagy 
telefonon 06/62-260-051/ 

EGÉSZSÉGNAPOK Apátfalván—2010. november 4-5. 
EGYENLŐ ESÉLLYEL A RÁK ELLEN 

Szeptember havi  
anyakönyvi hírek 

Születés: 
2010. 09. 25. Kerekes Tímea Csenge 
(Apátfalva, Kossuth u. 150.) 
Anyja: Tisza Edina, Apja Kerekes Béla 
 

Előző hónap javítása 
2010. 08. 30. Tóth Adrián Milán (Apátfalva, 
Liget u. 36.) 
Anyja: Rutai Mónika, Apja: Tóth Adorján 
 

Haláleset: 
Csikota Jánosné (Vígh Julianna) Apátfalva, 
Tavasz u. 18. Élt: 84 évet 
Vígh János, Apátfalva, Széchenyi I. u. 152. 
Élt: 80 évet 
 

Házasságkötés: 
Farkas Anikó és Borbély József  
Apátfalva, Templom u. 114. 

 

Tisztelt Apátfalviak ! 
 

Ezúton szeretnénk ismételten kérni ked-
ves betegeinket, hogy  a rendelési időnek 
megfelelően keressék fel saját háziorvo-
sukat. 
Csak sürgősségi esetben tudjuk ellátni a 
másik körzet pácienseit. 
Telefonon lehet időpontot  kérni, így elő-
zetes bejelentkezéssel a várakozási idő 
lerövidíthető. 
 

Dr. Sziebig Géza Tel.: 62/260-012 
 

Rendelési idő:  
Hétfő, szerda, péntek 8-12-ig 
Kedd, csütörtök  12-16-ig 

 

Dr. Bittó Csaba Tel.: 62/ 260-036 
 

Rendelési idő: 
Hétfő, szerda, péntek  12-16-ig 
Kedd, csütörtök 8-12-ig 

 

Köszönjük megértésüket. 
Dr Sziebig Géza     Dr Bittó Csaba 

Orvosi Közlemény 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS FEJLESZTÉSE MAKÓ TÉRSÉGÉBEN 
CIKK AZ 5. OLDALON! 
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Apátfalva Község Önkormányzata 2008-ban pályázott a Dél-alföldi 
Operatív Program „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti 
alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati kiírásra – sikerrel. Az Európai Unió és a Magyar 
Állam 23,5 millió Ft. támogatásával, a települési önkormányzat 2,7 
millió Ft. önerejével együtt 26,2 millió Forintból teljesen megújult 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ a Maros utcán. 
Apátfalván az idősellátás és a Családsegítő Szolgálat egy épületegyüt-
tesben működik. A szociális alapszolgáltatásra leginkább rászoruló 
csoportok alapvető szükségleteik kielégítését nagyban akadályozza a 
munkanélküliség, a nyugdíjas korba lépésnek köszönhető munkaerőpi-
acról való kilépés, esetekben a társadalmi megbélyegzés, az egészsé-
gi állapot romlása, melyek összességében súlyos anyagi és pszichés 
problémákat eredményezhet. Ennek kezelésében a szociális alapellá-
tásra nagy feladat hárul, melynek teljesítése a szükséges jó munka-
feltételek és infrastruktúra nélkül nem lehet sikeres. 
A méltó alapellátási feltételek megteremtése nem pusztán szebb és 
jobb környezetet eredményez, hanem hozzájárul a minőségi munká-
hoz, azaz az alapellátás minőségének jelentős javulásához. Ennek 

köszönhetően a fenti problémák hatékony kezelése hozzájárul a lako-
sok problémamegoldó képességének fejlődéséhez, életkörülményei-
nek megváltoztatásához, mely egy minden szempontból egészsége-
sebb, és a társadalom számára hasznosabb célcsoportot eredményez. 
Az alapszolgáltatás fejlesztése tehát hozzájárul a demográfiai mutatók 
pozitív irányba fordításához és a társadalmi-gazdasági fejlődéshez. 
Az épületegyüttes nem csak kívül-belül újult meg, de új bútorzat, irodai 
bútorok és berendezések, szórakoztató-elektronikai eszközök is be-
szerzésre kerültek. Az udvar is megszépült, kerti pavilon alatt hűsölhet-
nek nyáron az idősek klubja szolgáltatásait igénybe vevők. 
Az épületegyüttes ünnepélyes átadására az idősek világnapján 
(október 1.) került sor. A Dózsa György Általános Iskola énekkara (4.a-
b. osztály, felkészítő tanár Simicsné Kocsis Katalin), a Maros-utcai 
óvodások, (Katica csoport, felkészítő óvó-nénik: Ludányiné Dinnyés 
Éva, Czagány Krisztina) szép műsorral, Kis Enikő, Károlyi Laura vers-
sel kedveskedtek az időseknek, ünnepi beszédet Varga Péter polgár-
mester mondott. 
2010. szeptember 30. 

Varga Péter 

Az apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítását is támogatta az Európai Unió 

Apátfalván odafigyelnek az idősekre, segítségre szorulókra. 

Iskolaátadó 
 

Szeptember 27-én hivatalosan is átadtuk a felújított iskolát. Az előző 
tanév elejére elkészült a főépület külső, belső átalakítása, majd októ-
berre az alsós épületé is.  

Az idei nyár hozta el az udvar felújítás befejezésének lehetőségét. 
A sportudvar a település valamennyi lakója számára – természetesen 
ellenőrzött körülmények között- nyitva áll. Az udvari zöldterület valódi 
gyepszőnyeg kialakításával jött létre.  

A forma adott. A célszerűség jegyében felújított és eszközökkel jól 
felszerelt iskola. A tartalom pedig az e keretek közt folyó munka. Az 
elmúlt évek eredményeire természetesen büszkék vagyunk, nem is ok 
nélkül, hiszen tanulmányi versenyeken, diákolimpián évről évre jól 
szerepelnek diákjaink. Évről évre csökken a bukások száma, továbbta-
nulási mutatóink rendben vannak. Azonban minden területen lehet a 
jót még jobbá tenni, vagy az esetleg problémás területeken igazi javu-
lást elérni. 

A diákok és az iskola valamennyi dolgozója nevében tehát ezúton 
is köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal lehetővé tet-
ték, hogy korszerű körülmé-
nyek között végezhessük 
mindennapi oktató-nevelő 
munkánkat. 

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS FEJLESZTÉSE  
MAKÓ TÉRSÉGÉBEN 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁS, ALAPKŐLETÉTEL 
 

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház–Rendelőintézet Európai 
Uniós pályázat és a Csongrád Megyei Önkormányzat segítségével 
közel 300 millió forintból alakítja át a jelenlegi Sürgősségi 
Befogadóhelyet Sürgősségi Osztállyá (SO2). A Kivitelezési szerző-
dés aláírása és az alapkőletétele egy fontos lépés a projekt megva-
lósulásához, mellyel a makói térség lakosságának sürgősségi 
betegellátása biztonságosabbá és korszerűbbé válik.  

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet nyertes 
pályázatának önerejét, közel 32 millió Ft-ot, a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat biztosítja.  

A kor elvárásaihoz szakmailag is igazodó egykapus 24 órás folyamatos 
működésű Sürgősségi Osztály kialakításának velejárója az informatikai 
fejlesztés, az osztály telekommunikációját segítő telefonközpont bővítés, 
illetve a szükséges építészeti munkálatok, melybe beletartozik a meglévő 
helikopter leszálló korszerűsítése is. Eszközök tekintetében a projekt kere-
tein belül beszerzésre kerül többek között hordozható EKG, defibrillátor, 
mobil Ultrahang-, és Röntgen, lélegeztető és altatógép.  

Az átalakítás megvalósulása biztosítja a tranzitforgalom és a lakos-
ság számára a 30 percen belül elérhető sürgősségi ellátást, javítja az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférést, a munkavállalók 
munkaerő-piaci esélyeit, valamint a vállalkozások versenyképességét. 

Az új osztály működtetésével Európai Uniós színvonalú magas 
biztonságot és minőséget nyújtó sürgősségi ellátás valósul meg, mely 
projekt létrejöttével európai mércével mérten és a környezetvédelmi 
szempontok tekintetében is korszerű sürgősségi osztály kerül átadásra. 

 

Patkós Gergely 
PR Account—InfoBroker Kft.—tel.: 0036 30 916 20 38 

tel.: 0036 30 995 91 94—email: patkos.gergely@infobrokerkft.hu 
 

(A 2010. 09.16-án Patkós Gergelytől kapott háttéranyag rövidített változata) 
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Magánfőzésben a 18. életévét betöltött sze-
mély saját vagy vásárolt gyümölcsből évente, 
kizárólag személyes fogyasztásra 50 liter 86 
fokos párlatot állíthat elő adómentesen (amely 
86 liter 50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos pár-
latnak felel meg). Ezen mennyiség fölött, illet-
ve ha a párlatot a magánfőző értékesíteni 
kívánja, meg kell fizetni a jövedéki adót, és az 
előállítást a vámhatóságnak három nappal 
korábban be kell jelenteni. A magánfőző által 
egy évben előállított párlat mennyisége nem 
haladhatja meg a 2 hektoliter tiszta szesz 
mennyiséget (azaz a 400 liter 50 fokos párla-
tot, melyből a fentiekben említett mennyiség 
adómentes); 
 

Magánfőzést végezni legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú lepárló berendezésben lehet, me-
lyet a vámhatóságnak nem kell bejelenteni; 
 

Amennyiben egy háztartásban több ma-
gánfőző él, akkor az adómentesen, illetve az 
adó megfizetésével előállítható mennyiségek 
egybeszámítandók (egy háztartásban akkor is 
csak 50 liter párlat állítható elő adómentesen, 
ha abban több magánfőző él, azaz az adó-
mentes mennyiséget a háztartásban élő ma-
gánfőzők nem vonhatják össze); 
 

Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni 
kizárólag a vámhatóság engedélyével lehet; 
 

A párlatot értékesíteni akkor lehet, ha a ma-
gánfőző kistermelőnek minősül, és megfizette 

a jövedéki adót, az értékesítés palackozva, 
legfeljebb 2 literes kiszerelésben és párlat 
zárjeggyel ellátva, a kistermelő saját gazdasá-
ga helyén folytatott vendéglátás vagy falusi 
szálláshely-szolgáltatás keretében történhet; 
 

A bérfőzésekben előállított párlat után 50 
literig nem kell megfizetni a jövedéki adót, az a 
fölötti mennyiségre a jövedéki adó 2010-ben 
1380 Ft, 1 liter párlat esetén; 
 

A vámhatóság ellenőrzései során a jövedéki 
szabályokban meghatározottak teljesülését 
vizsgálja, így például a bejelentési kötelezettség 
teljesítését, a párlat értékesítésére, elidegeníté-
sére vonatkozó szabályok betartását (például a 
párlat továbbra sem ajándékozható). 
A vámhatóság az előzőeken túlmenően a 
jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat 
tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a 
magánfőzetőkre vonatkozó – közérdekű beje-
lentések kivizsgálását is. 

A részletes szabályok megismerése, illet-
ve további információ érdekében látogasson el 
a Vám- és Pénzügyőrség honlapjára (http://
vam.gov.hu), vagy keresse meg a területileg 
illetékes regionális ellenőrzési központjainkat, 
melyek címéről és egyéb információkról a 
helyi tarifával éjjel-nappal hívható Információs 
központunknál, a 06-40-FINÁNC (06-40-346-
262) telefonszámon érdeklődhet. 
 

Vám- és Pénzügyőrség 

A PÁRLAT—Otthoni főzésének szabályai 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett a 18-
34 év közötti életkorú, érettségizettek számára, 
2011. február 1-jétől kezdődő munkaválla-
lásra, a Rendőrség állományába történő 
felvételre. Az érdeklődők 2010. október 22-ig 
nyújthatják be jelentkezésüket az erre szol-
gáló nyomtatványok kitöltésével a budapes-
ti/megyei rendőr-főkapitányságok humán-
igazgatási szolgálataihoz címezve. Ezt köve-
tően kerül sor a pályázatok elbírálására és a 
felvételi eljárás megindítására. 
 
A felvételt nyert pályázókat várhatóan 2011. 
február 1-jei hatállyal próbaidős rendőrnek 
nevezik ki 12 hónap próbaidő kikötésével. A 
próbaidő első felében felnőttképzés keretében 
kerülnek beiskolázásra a rendészeti szakkö-
zépiskolába, ahol 5+1 hónapos felkészülést 
követően objektumőr-kísérő rész-
szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtoká-
ban a próbaidő további 6 hónapjában a szak-
képesítésük jellegének megfelelő szolgálato-
kat látnak el a Rendőrség által meghatározott  
rendőri szerv állományában. 
 

A felvétel nyert pályázók már a képzés 
során, a próbaidő alatt is pályakezdő beso-

rolású illetményre jogosultak. 
 
Azok, akik sikeresen teljesítik a követelménye-
ket, további lehetőséget kaphatnak a rendőr 
szakképesítés megszerzésére. 
Olyan érettségivel rendelkezők jelentkezését 
várják, akik egészségesek, megfelelnek a 
kifogástalan életvitel követelményeinek, vállal-
ják az erre vonatkozó ellenőrzések végrehajtá-
sát, valamint a későbbiekben a hivatásos 
állománnyal járó elvárások, követelmények 
maradéktalan teljesítését, illetve tudomásul 
veszik alkotmányos jogaiknak – a leendő hiva-
tásos állományviszonnyal összefüggésben 
lévő – törvény szerinti korlátozását. 
Azok jelentkezését is várják, akik 2010-ben 
már részt vettek a rendészeti szakközépisko-
lában felvételi eljáráson, de az akkor elért 
pontszámuk nem volt elegendő a tanulmányok 
megkezdéséhez. 
 
A pályázatról további részletes felvilágosítás a 
www.police.hu vagy a www.bm.gov.hu  
honlapon található, valamint a budapesti/
megyei rendőr-főkapitányságok humánigazga-
tási szolgálatai adnak. 

JELENTKEZZ A RENDŐRSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBA! 

Az aradi vértanúkra  
emlékeztünk… 
 

Október 6-án, kora este a Szoborkertben az 
1849. október 6-án Aradon és Budapesten 
kivégzett 13 aradi vértanúra és Batthyány 
Lajos, országunk első felelős miniszterelnö-
kére emlékeztek a Pátfalváért Egyesület 
tagjai. A rendezvényen versek—szavalók: 
Kardosné Vári Gabriella, Fekete Irén, Mátó 
József, Mátó Lajos, Varga Péter—és a For-
gatós Táncegyüttes Makó táncosai idézték 
fel a forradalom és bukása örömteli és tragi-
kus eseményeit…. 

 
Juhász Gyula: Vértanúink 
 

1918. október 6. 
 
A föld alól, a magyar föld alól  
A vértanúk szent lelke földalol:  
E nagy napon, hol emlék s béke leng, 
A bús bitókra hittel nézzetek!  
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, 
Minden napoknál szebb és szabadabb!  
A nap, melyért mi vérben esve el, 
Nyugodtan haltunk ama reggelen.  
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, 
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;  
Hisz onnan árad, új világ felett, 
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:  
Szabadság minden népnek, aki él 
S halni tudott egy megváltó hitér,  
Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 
Mások szabad prédája, becstelen.  
Testvériség, mely át világokon 
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.  
Ó magyarok, ti élő magyarok, 
A halhatatlan élet úgy ragyog  
Rátok, ha az egekbe lobogón 
Igazság leng a lobogótokon,  
Az Igazság, mely tegnap még halott, 
Világ bírájaként föltámadott.  
A népek szent szövetségébe ti 
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.  
A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke így dalol. 

(Móricz Ágnes) 
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Színházlátogatás 
óvodás gyerekeknek. 

 

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda a 2010-2011 nevelé-
si évben úgy döntött, hogy közösen szervezi 
meg a Magyarcsanádi és a Nagylaki Tagin-
tézménnyel a Bérletes Gyermekszínház láto-
gatás lehetőségét. 

Az előző években a Makói Hagymaház ez 
irányú szolgáltatását vettük igénybe, az idei 
évben mi magunk próbálkoztunk a megszer-
vezésével. A „Tuffaldínó” Bábszínház öt 
előadását nézhetik meg a gyerekek, melynek 
az Apátfalvi Faluház és a Magyarcsanádi 
Művelődési ház felváltva ad helyet. 

Az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást 
segítő pályázati támogatás lehetőséget bizto-
sít a gyerekek számára, hogy minél több kul-
turális rendezvényre jussanak el. Ilyenek vol-
tak pl: a Művészetek palotájába való ellátoga-
tás, a Természet Tudományi Múzeum megte-
kintése Budapesten, a Makói Hagymaház 
színház előadásai, a Budapesti Állatkertben 
és a Tropicariumba szervezett kirándulások, 
Könyvtárlátogatások stb. 

Szülői támogatás mellet pályázati támo-
gatásból tudjuk megszervezni az öt előadást a 
gyerekeknek. Az előadásokon a középsős és 
nagycsoportos gyerekek vesznek részt óvo-
dapedagógusi kísérettel. 

Az Apátfalvi óvodások már az előző neve-
lési évben is voltak a Magyarcsanádi Művelő-
dési házban színház előadáson, melyre a Ma-
gyarcsanádi óvodások hívtak meg bennünket. 

A gyerekek busszal történő utaztatását 
Méreg Imre vállalkozó ajánlotta fel, melyet 
ezúton szeretnénk neki megköszönni. 
 

Az előadások a következők lesznek: 
2010. október 11  A három kismalac. 
2010. december 8.  Várjuk a Mikulást 
2011. január 31. Jeromos a remeterák 
2011. március 14. Málé Miska 
2011. április 11. Nyúliskola. 

 

Ezen kívül az Apátfalvi Faluház is szervezett 
a gyermekeknek előadásokat, ebben az 
évben még két alkalommal. 
 

Faragó Erzsébet 
óvodavezető 

Korunk problémája, a gyermekeink esélye a 
jövő életükre, a környezettudatos nevelés, 
melyet nem lehet elég korán elkezdeni. Óvo-
dánknak kötelessége egy olyan környezettu-
datos szemlélet kialakítása, amely élhető jö-
vőt, esélyt teremt a gyermekeknek, és olyan 
mintát ad, amely követhető. 

Rendszeres papírgyűjtéssel kezdtük, min-
den évben két alakalommal, ősszel és tavasz-
szal papírt gyűjtünk, melyben nemcsak az 
óvodás gyerekek szüleit vonjuk be, hanem 
lakossági szinten is meghirdetjük. Ebben a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft is 
partner, ők szolgáltatják számunkra a hulla-
dékgyűjtő konténert, és az elszállításáról is ők 
gondoskodnak. Gyűjtöttünk már műanyag 
flakont, kupakot, használt elemet, melynek 
folyamatosan van felszerelve tároló toboza az 
óvodában. Ezek apró lépések, de nagyban 
befolyásolják a gyermekek szemléletmódjának 
alakulását. A 2010-2011 nevelési évben ki-
emelt feladatokat tűztünk ki a Környezetvéde-
lemmel való foglalkozást, az éves munkater-
vünk fő elemeit az ilyen jellegű tevékenységek 
határozzák meg, melyek jeles napokhoz kap-
csolódnak. Bekapcsolódtunk a „Virágos, élhe-
tőbb Apátfalva” c. projekt megvalósításában, 
melyet a Nemzeti Civil Alap program támogat. 
Célul tűztük ki, hogy minden csoportnak le-
gyen egy virágos kertje, melyet az év minden 
napján, természetesen évszaknak megfelelő-
en gondoznak a gyerekek. 

Szinte az év minden napjára esik valami-
lyen világnap, ünnep. Ezen a nyomon elindul-
va kiválogattuk, rendszereztük, a környezettu-
datos neveléshez kapcsolódó világnapokat 
olyan formába, hogy időben ne zavarja, de 
segítse az óvoda mindennapi működését, 
életét, az eddigi hagyományokat, ünnepeket, 
de rendszeres, és tudatos irányt adjon. 

 

A kiválasztott jeles napok az óvodában a kö-
vetkezők: 

 Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap, világta-
karítási nap— szeptember 23. 

 Állatok Világnapja—október 4. 
 Földünkért Világnap— október 21. 
 Takarékosság Világnapja—október 31. 
 Víz Világnap az óvodában—március 22. 
 Föld Világnap z óvodában—április 22. 
 Madarak és fák napja— május 10. 
 Környezetvédelmi Világnap—június 5. 

 

Mi is történt a Nemzetközi Hulladék-
gyűjtő Napon az óvodánk Napraforgó 
csoportjában?  
 

A leírást Herczegné Csala Anikó óvodapeda-
gógus készítette, melyet szeretnénk megkö-
szönni neki. 

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda 2010-2011 nevelési 
év feladatai közül nagy hangsúlyt fektetünk a 
környezetvédelemre. Ennek részeként kéthe-
tes takarítási, szemétgyűjtési projektet kezd-
tem el a Napraforgó csoportban. A Világtakarí-
tási Nap előtt már elkezdtük a készülődést a 
gyerekekkel. Beszélgettünk arról, hogy miért 
kell a szemetet gyűjteni, otthon és itt az óvo-
dában hova és hogyan gyűjtjük. Lomtalanítás-
kor milyen hulladékot kell kirakni. Mit jelent a 
szelektív hulladékgyűjtés. 

Ezen a napon zsákot fogtunk és kimen-
tünk a Damjanich u-i Játszótérre szemetet 
gyűjteni. Eldobált szemét volt szép számmal, 
a zsákunk gyorsan megtelt. A zsák szemetet 
hazavittük és az óvoda szemétgyűjtő konténe-
rébe bele tettük, merő véletlen ezen a napon 
szemétszállítás is volt, és a mi szemetünk a 
„kukás” kocsiba landolt, ezt a folyamatot a 
gyerekek végig látták, szemlélték, és aktív 
részesei lehettek ennek a tevékenységnek. A 
„kukás” kocsi egyébként is érdekes és nagy 
látványosság a gyerekek számára, ha meglát-
ják az óvoda udvaráról azonnal a kerítéshez 
szaladnak, és rajzaikban is gyakran megjele-
nik a „kukás autó” narancssárga színben. 
Ebben az életkorban nagyon sok kis gyermek 
szeretne „kukás bácsi” lenni. 

A következő napon otthonról is hoztak 
hasznos hulladékot: parafa dugót, kupakot, 
nylontáskákat, műanyag flakont. Úgy döntöt-
tünk, hogy közös képet készítünk az össze-
gyűjtött anyagokból, sikerült is egy őszi gyü-
mölcskosarat ábrázolni belőlük, melyet az 
óvoda faliújságára helyeztünk ki. A gyűjtés 
folyamatos volt és még ma is hozzák az ötle-
tesebbnél ötletesebb valamire újra hasznosít-
ható különböző hulladékokat: tejfölös, joghur-
tos doboz, konzerves doboz, krumplihéj, ba-
nánhéj. Csoportosítottuk a hulladékokat, majd 
kísérletet végeztünk. Az udvar egyik sarkában 
három gödröt ástunk, az egyikben a műanya-
gokat a másikban a fém hulladékot a harma-
dikba a növényi szerves hulladékot helyeztük 
el. A gödröket betemettük, és egy-egy kis 
táblácskával megjelöltük, hogy mit helyeztünk 
bele. A táblácskákat a gyerekek készítették el 
játék időben. Megbeszéltük, hogy a gödröket 
csak tavaszra bontjuk, ki és közösem megbe-
széljük, hogy mi történt a hulladékunkkal. 

Az ilyen jellegű tevékenységekbe jól be-
vonhatóak a gyerekek, a gyermeki kíváncsi-
ság határtalan, a felfedezés vágya minden 
gyermekben benne van. Az óvoda és az óvo-
dapedagógus dolga, hogy minél több lehető-
séget, ötletet kínáljon fel, a gyermekek felfede-
zési vágyának kielégítésére. 

 

Faragó Erzsébet 
óvodavezető 

Környezettudatos nevelés 
Környezetvédelem az 

Apátfalvi Bíbic Óvodában. 

Ügyfélfogadás  
az apátfalvi Polgármesteri Hivatalban 

 

Hétfő:  8-12 óra 
Szerda:  8-17,30 óra  

Péntek:  8-12 óra 
 

Polgármester fogadó napja: 
szerda:  8-12 óra 

 

Jegyző fogadó napja:  
péntek:  8-12 óra 
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2010. szeptember 24-én nagy izgalommal 
készültünk az akadályversenyre. 

Először lesétáltunk a Maros partra a rom-
bolt hídhoz. Aznap Magyarcsanádon Faluna-
pot tartottak. Megnyitották a határt, az embe-
rek komppal közlekedtek Magyarország és 
Románia között. 

Ott kicsit nézelődtünk, majd visszajöttünk 
az iskolába. A kellemes séta után elkezdő-
dött az ÖKO akadályverseny. Az ügyességi 
feladatok mellett szellemi kérdések is voltak. 
Nagyon tetszett a zsákban futás, a gesztenye 
dobálás és a röplabdázás. Szelektív hulla-

dékgyűjtést és ezzel kapcsolatos keresztrejt-
vényt is megoldottunk. 

A betonpályán csoportokban aszfaltrajzo-
kat készítettünk. 

Végül muskátli hajtásokat ültettünk. Re-
méljük a virágok megfogják, és tavasszal 
díszíthetjük vele a szépen felújított iskolaud-
varunkat. 

4. a osztály 
 

Köszönjük a Pátfalváért Egyesület ajándékát, 
a labdákat. 
Alsós tanulók 

Minden évben megrendezésre kerül az isko-
lai akadályverseny, de az idén rendhagyó 
módon számos környezetvédelmi program-
mal összekapcsolva valósítottuk meg. Így a 
több mint egy hetes programsorozatot – 
melynek az „Erdők hete” programunk is része 
volt – kínáltuk a diákság részére. Mindezt - a 
Takarítási világnapra való tekintettel - papír-
gyűjtéssel indítottuk el. Tanulóink délutánon-
ként lelkes munkával nagy mennyiségű hulla-
dékot gyűjtöttek össze. 

Az „ökodályversenynek” keresztelt dél-
előttön a diákokat különféle programok vár-
ták: plakátrajzokat készíthettek, zenés-
irodalmi összeállítás részesei voltak az Álla-
tok világnapja jegyében. Környezetvédelmi 
tesztet oldottak meg és természetfilm vetíté-
sen vettek részt. A gyerekek környezettuda-
tosságának formálását szolgálta: az iskolaud-
varon felállított akadálypálya, melynek sike-
res teljesítése után minél több műanyag pa-
lackot kellett kisméretű hulladéktároló doboz-
ba elhelyezni. Újdonságként pedig, a tanulók 

az iskola virágosítási akciójához csatlakoz-
tak. Lehetőségük nyílt örökzöld tuják és vi-
rághagymák: tulipán, jácint, györgyike, nár-
cisz ültetésére. Örömmel tapasztaltuk mennyi 
ügyes, szorgos kéz tevékenykedett az ülteté-
si munkálatok során! 

Az ökohét zárásaként iskolai rajzpályáza-
tot hirdettünk a helyi általános iskola 

1-8. osztályos tanulói számára „A legked-
vesebb erdei élőlényem” címmel. A beérkező 
pályamunkákból kiállítást tervezünk az iskola 
aulájában, ahol megtekinthető lesz minden 
érdeklődő számára. Természetesen a leg-
jobb alkotások elismerésben részesülnek. 

Reméljük, hogy tanulóink a programsoro-
zat során szerzett ismereteiket és tapasztala-
tai-kat a jövőben is kamatoztatni tudják. A 
közös munka élményére pedig a tavasszal 
nyíló színes virágok szépsége emlékezteti 
majd a szorgos diáksereget. 
 

Apátfalva, 2010. október 11. 
 

Varga Klára 

Köszönet 
Köszönetet mondunk Varga Mihálynénak 
(Dózsa György utca), hogy fáradhatatlanul 
szabja-varrja Faluházunk függönyeit, drapéri-
áit, sötétítőit. Legutóbb a jó állapotú sötétítő 
függönyök átalakításával, varrásával segített 
a Hajnal utcai klubtermek szépítésében. 
 
Gyermekek Világnapja 
2010. 09. 18-án, szombaton  a Faluház könyvtá-
rában rendeztük a Gyermekek Világnapját. 

A gyerekeket csokival,  teával vártuk és 
különböző programok közül válogathattak: 
mesefilm vetítés, hajtogatás, papírtechnikák, 
vetélkedők, számítógépes játékok versenye. 
A rendezvényen szülők és gyerekek egyaránt 
részt vettek. A programok jól sikerültek, min-
denki jól érezte magát. 
 

Könyvtári napok 
Csatlakozva a 2010 október 4-10. között meg-
rendezendő Országos Családi Könyvtári 
Napok programsorozathoz, (Informatikai és 
Könyvtári Szövetség, Nemzeti Kulturális Alap) 
az elmúlt héten különböző programok közül 
válogathattak az érdeklődők.  

Kedden szórakoztató, interaktív progra-
mok szórakoztató programok voltak, mint 
hajtogatás, rejtvény, totó, színező és egyéb 
tevékenységek. 

Szerdán a 3. osztályosok vettek részt a 
programokon. Totót töltöttek ki, beiratkoztak és 
kölcsönöztek a könyvtárban fellelhető színes 
mesekönyvek és ismeretterjesztő könyvek 
közül. 

Csütörtökön „Legszebb családi élmé-
nyem” címmel meghirdetett prózaíró verseny 
eredményhirdetésére került sor az iskolások 
körében. Szép számmal érkeztek írások. 
Mindegyik élménybeszámoló nagyon szép és 
érdekes volt, így mindenki emléklapot és cso-
koládét kapott ajándékba. 
Az írásokat beküldő iskolások (4. a osztály): 
Antal Kamilla, Borsos Nikolett, Gyenge Rebe-
ka, Langó Dorina, Machnitz Krisztofer, Olasz 
Nóra, Rácz Zoltán, Varga Máté 

 

Szeptemberi hónapban szép, új könyvek 
beszerzésére került sor a könyvtárba, remél-
hetőleg mindenki megtalálja az őt érdeklő 
műveket. 

ÖKO akadályverseny 

Ökohét az iskolában 

Ideiglenes határnyitás a Maroson 
(Magyarcsanád honlapjáról—rövidített változat) 

 

„2010. szeptember 24-én reggel ünnepélyes keretek kö-
zött megtörtént az ideiglenes határnyitás a Maroson, a 
volt közúti híd hídfőjénél. Farkas Jánosné, Magyarcsanád 
község polgármestere ünnepi köszöntőjében a közúti híd 
múltjáról, és a megépítendő Szent Gellért híd jelentősé-

géről beszélt. Az eseményen jelen volt Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője, aki 
biztosította a jelenlévőket, minden támogatást megad ahhoz, hogy a Szent Gellért híd mie-
lőbb megépüljön. Mágori Józsefné országgyűlési képviselő a határ menti kapcsolatok fon-
tosságát hangsúlyozta beszédében. Ez alkalommal emléktábla avatására is sor került a ..., 
abban a reményben, hogy ... megépül a Szent Gellért híd. Ezt követően az ünnepség részt-
vevői kompokkal átkeltek a Maroson. Az érkező vendégeket a román oldalon Nicolae 
Creciun, Csanád (Cenad) polgármestere köszöntötte. Méltatta az eseményt Magyar Anna, 
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Mircea Bacala, a Temes Megyei Prefektus 
is. A csanádi katolikus templomban - a hagyományoknak megfelelően - misét tartottak a 
templom védőszentje, Szent Gellért püspök tiszteletére.” 
 

A  történelmi jelentőséggel bíró esemény Apátfalva számra is fontos volt, hiszen történelmi 
gyökereink az apátfalvi Maros-hídhoz ( ma szolnoki Zagyva-híd) és a Maroshoz kötődnek. 
90 év (1920) telt az azóta, hogy a már nem létező hídon apátfalvi ember átmehetett, igaz 
akkor még a saját földjére…. 

(Móricz Ágnes) 

Szeptember 24-én és 25-én komppal  
mehettünk a Maroson Őscsanádra 
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„Az öregség tiszteletre méltó minden nemes lélek előtt.” (Pillico) 
 

Apátfalva Község Képviselő-testülete és a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, Könyvtár és Faluház az Idősek Világnapja alkalmából nagy 
szabású rendezvénnyel kedveskedett Apátfalva szépkorú polgárainak. 
A program megszervezése és lebonyolítása széles körű összefogás 
eredményeként jött létre. 
 

Szépen megterített asztal mellől nézhették meg vendégeink az ünnepi műsort. Kiss Enikő és Káro-
lyi Laura iskolások előadásában hallgathattuk meg Gazdag Erzsi és Hárs Ernő egy-egy versét, 
majd Varga Péter polgármester úr szólt az ünnepeltekhez. 

Az ünnepi beszéd után Langó Imre települési képviselő, korelnök a települési képviselők nevé-
ben megköszönte Varga Péter polgármester úr négy évben végzett munkáját.  

A Maros utcai óvodások előadásával folytatódott az ünnepség (Betanította: Ludányiné Diny-
nyés Éva, és Vargáné Czagány Kriszta). Ez után a makói Forgatós Táncegyüttes következett ajkai 
lánytáncokkal (Betanította és koreografálta Doktor László:). Ez követően az általános iskola máso-
dik osztályos tanulói léptek színpadra. Balogh Víg Natália és Varga Szabolcs Benedek Elek Há-
rom kívánság című jelenetét adta elő, majd az egész osztály Dunántúli játékfűzést mutatott be. 
(Betanították: Gyuricsekné Szilvási Mária, Tamás Adrienne, Tőtős Hortenzia).  Ismét a Forgatós 
táncegyüttes következett kalotaszegi táncokkal. A műsort a régi idők hangulatával az Apátfalvi 
Hagyományőrző Csoport zárta a „Apátfalvi citerás bál” produkcióval (Betanította: Tőtős Hortenzia). 

Az ünnepi műsor után Simon Mihályné kereskedő felajánlását, egy-egy szál szegfűt osztottunk 
szét vendégeink között. Az óvodások is kedves ajándékkal készültek, hiszen minden meghívott 
vendég a tányérja mellett „sünis virágpálcát” talált. 

Végül a finom vacsora következett: Langó Mátyás és családja jóvoltából a nagyon ízletes gu-
lyásleves és a Pátfalváért Egyesület kemencében sültött  lekváros buktája. A vacsora mellé A jó, 
zenés  hangulatról Varga László (Szent Laci), Fejes József (Josti) és Károlyi István (Dió) gondos-
kodott. 

 

Bízunk abban, sikerült olyan méltóképpen megünnepelnünk, és megtisztelnünk idősebb korú 
lakosainkat, szeretteinket, ismerőseinket, mint amilyen szeretettel készültünk mi, szervezők e 
szép napra. 
 

A rendezvény nem jöhetett volna létre a sok támogatás, segítség nélkül. 
Köszönetet mondunk: 

Varga Péter polgármester úrnak a teljes körű támogatásáért 
Vári Miklós alpolgármester úrnak a sok technikai segítségért 
Molnár Tiborné pedagógusnak 
Ludányiné Dinnyés Éva és Vargáné Czagány Kriszta óvónőknek 
Gyuricsekné Szilvási Mária és Tamás Adrienne tanítónőknek 
Tőtős Hortenzia néptáncoktatónak, a Hagyományőrző Csoport vezetőjének 
Doktor Lászlónak, a Forgatós Táncegyüttes Makó tagjainak a vendégszereplést 
Gyenge Józsefnek, aki a vacsorához szükséges marhahúst biztosította 
Langó Mátyásnak és családjának a vacsora elkészítéséért 
Mihalek Ferencnének a burgonyáért és hagymáért 
Patkós Andreának a gulyásba adott csipedettért 
Varga Jánosnak a levesbe adott zöldségért 
Pátfalváért Egyesületnek a süteményért 
Rékasi Mihálynénak a terítés és tálalás kellékeiért 
Óvodapedagógusoknak, dajkáknak, gyerekeknek, akik az ajándékot készítették 
Szabó Antalnak a rengeteg üdítőért és ásványvízért 
Simon Mihálynénak a virág dekorációért és az egy-egy szál szegfűért 
Dávid Imre vállalkozónak a hangosításért 
Langó Attilának, hogy videón megörökítette a rendezvényt 
Göncz Gábornak a fotózásért 
Bíró Antalnak tárgyi (asztalok) segítségnyújtásért 
Vancsó Istvánnak tárgyi (asztalok) segítségnyújtásért 
Az Apátfalvi Gazdakörnek tárgyi segítségnyújtásért 
A zenekar tagjainak a szép nótákat és jó hangulatot 
A Hagyományőrző Csoportnak tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a sok munkáért. 

Idősek Világnapja 

APÁTFALVI HÍREK 
 

Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja—Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata  - Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerk.: 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 

Turisztikai Világnap 
Szeptember 27-én az alsós gyerekek számá-
ra Turisztikai Világnapot tartottunk a Faluház-
ban. 

A makói Tourinform Irodával közösen 
szervezett és megtartott program célja, hogy 
szórakoztató és játékos keretek között a gye-
rekek ismereteiket bővítsék. A gyerekek játé-
kos formában ismerkedhettek a kistérség 
nevezetes épületeivel, Magyarország térképé-
vel, Hungarikumokkal. A rendezvény nemcsak 
a gyerekek számára volt tanulságos. A Tou-
rinform Iroda munkatársa és Faluházunk szá-
mára is értékes információkat hordozott: meg-
mutatta a témakör fejlesztésre szoruló terüle-
teit a gyerekek ismereteiben. 

A program rendkívül sikeresen és jó han-
gulatban telt el. Több, mint 100 kisgyerek 
szórakozva tanult a Faluházban. A Tourinform 
Iroda munkatársa példaértékűnek tekintette a 
programot, melynek megvalósulását a kistér-
ség többi településén is javasolni fogja. 

A gyerekek a programok mellett ajándé-
kokat is kaptak. A turisztikai jellegű kiadvány-
ok mellett a Magyar Turizmus Zrt. léggömbjei-
vel, és a Faluház cukorkával lepte meg a 
programban résztvevő osztályokat. 

Meglepetésként a makói Tourinform Iroda 
felajánlását, egy makói víztorony látogatást 
(teljes költséggel) dönthettük el sorshúzással. 
A szerencsés a 3. a. osztály lett. Az osztály-
nak jó kirándulást, és szórakozást kívánunk! 

 

Köszönjük a Tourinform Iroda támogatását 
és részvételét. Reméljük közös hagyományt 
teremtünk a programmal, és más települések 
is hasznosítani tudják az ötletet. 
 
Októberi programok 
 

Október 7-én a Léghajó színház előadásá-
ban „Falusi és városi egér” című darabot lát-
hatják a gyerekek a Faluházban. 
Október 15-én (pénteken) 17 órától a Lelki 
egészség világnapja alkalmából „Boldogság 
és egészség” című előadást hallgathatják 
meg az érdeklődők a Könyvtárban. 
Október 16-án a néptáncot tanuló gyermekek 
számára Családi napot szervezünk a Falu-
házban, a Hagyományőrző Csoport segítsé-
gével. 
Október hónap folyamán kerül még megren-
dezésre a Környezetvédelmi világnap, az 
Állatok világnapja, a Zene világnapja, valamint 
Halloween. 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit a könyvtári 
és faluházi rendezvényre továbbra is szere-
tettel várunk kicsiket és nagyokat! 

*** 
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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 

Biztosítási 
Alkusz Kft. 

 
6721 Szeged, Csemegi u. 11. fszt. 4. 

 

SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI  KÖTELEZŐ  
JÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁÉRT 

2011-BEN? 
 

A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁST 
2010. NOVEMBER 30-IG LEHET FELMONDANI. 
Ha érdekli a 2011-re szóló lehetőség, kérem egyez-

tessen időpontot telefonon vagy személyesen! 
 

14 biztosító ajánlatát összehasonlítjuk. 
Segítünk felmondani a régi szerződést és  

megkötni az újat. 
A honlapunkon saját kalkulációt is készíthet és 

szerződését meg is kötheti. 
Kérjük jelölje meg választott kapcsolattartóját, aki 

a szerződés megkötés folyamatában és a  
későbbiekben a segítségére lesz. 
További információk a web lapon. 

 

A szerződéskötés díjmentes 
A kalkuláció, ill. a szerződés elkészítéséhez 

hozza magával forgalmi engedélyét és a 
jelenlegi szerződés iratait. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről 
tájékozódjon elérhetőségemen: 

FERENCZI FERENCNÉ 
6931 Apátfalva, Maros u. 69. 

06/62/260-217, 06/20/9387-907 
web cím:www.starrtr.hu 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága édesanyánk 
 

Dobsa Jánosné 
Csávás Mária 

 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek. 

Gyászoló család 

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

Karácsonyra tömött kacsa és liba  
konyhakész állapotban megrendelhető! 

Varga Zoltán 
Tel.: 06/62/213-632 

Kis traktorral hagymarakást és gaz vágást 
vállalok! Tódor Balázs: 06/20/254-42-25 

Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és 
távoli rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, 
szomszédoknak, 
akik drága szerettünk 
 
 

Mátó Istvánné 
Farkas Katalin 

 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára 
elkísérték, és részvétüket bármi módon kinyilvá-
nították. 

Gyászoló családja 

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 
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket 
Ezek a fények világítsanak Neked 
Örök világosságban, békességben nyugodj 
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod! 

(Baj Anna: Halottak napja—részlet) 
 

Apátfalva Község  
Önkormányzat  

Képviselő–testülete és a 
Szent Mihály Plébánia 

szeretettel meghívja Önt 
és Kedves Családját 

 
 

2010. november 01-én (hétfő) 
15 órakor megrendezésre kerülő  
MINDENSZENTEK NAPI  

megemlékezésre. 
 

15.00: Szoborkert 
 

A 13 aradi vértanú emlékhelye 
I. Világháborús emlékmű 

Római katolikus temető 
 

II. Világháborús emlékmű 
A magyar és szovjet katonák hősi sírjai 
 

16.00: Szertartás az elhunytakért 
Római katolikus temető, kápolna előtti sza-
badtéri oltár 

A temetői felújított Kőkereszt és a  
Szűzanya szobor megáldása 

Celebrálják  
Kasuba Róbert pitvarosi  plébános 
Jánosi Szabolcs apátfalvi plébános 

 

A szertartás után sírszentelés kérhető! 

 
MEGHÍVÓ 

 
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 

„Virágos, élhetőbb Apátfalva” program  
előadássorozatának első összejövetelére. 

Időpont:  
2010. október 26. (kedd) 17,30 óra 

Helye: Faluház klubterme 
Az előadás címe:  

Előkertek—a szépség harmóniája 
Előadó:  

Tóth Gyula mérnöktanár  
(Kertdoktor Kft.—Makó) 

*** 
Virágos Apátfalváért Mozgalom 

2010. október 13-án tartotta harma-
dik, egyben utolsó szemléjét a moz-

galom Bíráló Bizottsága. A eredményhirde-
tés ünnepélyes keretek között a tervek sze-
rint november elején lesz.  


