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Ha sikeresek lesznek a napokban megjele-
nő csatornázási munkálatokra vonatkozó 
közbeszerzési eljárások, akkor az év má-
sodik felében megkezdődhetnek a tervezé-
si és kivitelezési munkálatok a Társulás 
településein. 
 
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási 
Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 16
-i és 24-i ülésén döntött a csatornázási mun-
kák közbeszerzéseinek jóváhagyásáról. A 
Társulás a tavaly lefolytatott eredménytelen 
közbeszerzéseket követően műszaki és köz-
beszerzési szempontból is átdolgozta az 
ajánlattételi felhívásokat, azok így megkapták 
a Közreműködő Szervezet jóváhagyását. Ez 
azt jelenti, hogy a napokban megjelenhetnek 
az ajánlati felhívások az Európai Unió TED 
nevű közbeszerzési honlapján (http://
ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) és a 
magyar Közbeszerzési Értesítőben (http://
www.kozbeszerzes.hu/nid/KE). 
A Társulás két közbeszerzési eljárásban, 
összesen 4 szerződés megkötésére vár aján-
latokat 2011. május 12. napjáig: 
 Makó és a műszakilag elválaszthatatlan 

Apátfalva és Magyarcsanád települések 
csatornázására (a becsült érték nettó 
7.277.204.000 Ft), 

 Földeák település csatornázására  
(a becsült érték nettó 1.258.352.000 Ft), 

 Kiszombor település csatornázására  
(a becsült érték nettó 1.317.624.000 Ft) 

 Maroslele település csatornázására  
(a becsült érték nettó 1.089.464.000 Ft). 

 

A most meghirdetett közbeszerzési eljárások 
eredményessége esetén így - a már leszerző-
dött szolgáltatásokkal és a kivitelezés alatt 
álló makói rekonstrukciós munkarésszel 
együtt - a teljes 14,1 milliárdos költségvetés 
több mint 75%-át fedik majd le szerződések 
idén júniusra. 
A mostani közzétételt remélhetőleg áprilisban 
újabbak követhetik, mikor a jelenleg még 
műszaki-szakmai egyeztetés alatt álló 
szennyvíztisztító telep bővítésére és az üze-
meltetéshez szükséges gépek beszerzésére 
irányuló két közbeszerzés indul majd útjára. 
 
Kapcsolat: 
Insomnia Reklámügynökség - Rétalji Igor 
Telefon: 06-30-950-7540 
E-mail: retalji@insomnia.co.hu 

KÖZBESZERZÉSEK KIÍRÁSÁRÓL DÖNTÖTT A 
MAKÓ ÉS TÉRSÉGE  

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS 
- sajtóközlemény - 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük az édesanyákat 
Anyák napja alkalmából. 
 
Köszönjük a sok szeretetet, fá-
radtságot, aggódást és törődést. 
Kívánunk minden kedves édes-
anyának sok örömet, jó egészsé-
get és hosszú, boldog életet! 

Ima 
 

Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom, 
Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. 
Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál, 
Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál. 
Ne hagyj el engemet édes jó Istenem. 
Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem? 
Függeszd őrző szemed édes jó 
anyámra. 
Hints áldást fejére, a lába nyomára. 

Május első vasárnapja 
Anyák napja 

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és   

kedves Családját a  
 

„Virágos, élhetőbb Apátfalva” program 
 
 

 

Időpont: 2011. április 09. (szombat) 15 óra 
Helye: Rendőrőrs előtti füves terület 
 

A 2010-ben született apátfalvi gyermekek 
tiszteletére 27 fát ültetünk. 

 

Avatóbeszédet mond: 
Varga Péter polgármester 

Az emléktábla leleplezése 
 

A Maros utcai óvodások műsora 
 

Faültetés: a gyermekek szülei 
 

Pátfalváért Egyesület, 
Alapítvány Apátfalva Isko-
lásaiért, Apátfalva Község 
Óvodásaiért Közhasznú 
Alapítvány, Apátfalvi Gaz-
dakör Egyesület,, Apátfal-
va Község Önkormányzat 

MEGHÍVÓ 

NCA-DP-10-E-0149 

Kellemes  
húsvéti ünnepeket  

kívánunk! 
 

Juhász Gyula: Húsvétra 
(részlet) 

 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 
Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 
Szívemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmúláson. 
… 

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

Első napirendi pontként került 
megtárgyalásra a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ, Könyvtár és Falu-
ház Szociális Alapszolgáltatási Központ és 
a családi napközi 2010. évi munkájáról 
szóló beszámoló.  
A Szociális Alapszolgáltatási Központ szol-
gáltatásainak célja, a szolgáltatásokat igény-
be vevő, ellátásra, gondozásra szoruló ember 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás 
biztosítása, amelynek mértékét és módját 
mindenkor a segítségre szoruló ember szük-
ségletei, egészségi, szociális és pszichés 
állapota alapján kell meghatározni, hogy az 
egyén individuális szabadsága a lehető legtel-
jesebb mértékben érvényre jusson. Étkezte-
tés keretében azoknak a szociálisan rászoru-
lóknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguknak tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosí-
tani. Napi egyszeri meleg étel szükséglet 
szerinti házhoz szállítása minden munkana-
pon házi szociális gondozónő közreműködé-
sével történik, de lehetőség van az idősek 
klubjában a helyben fogyasztásra, illetve az 
ellátást kérő általi elvitelre is. 
 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgálta-
tást igénybe vevő személy saját környezeté-
ben kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükségleteinek, életkorának, 
egészségi állapotának megfelelő ellátását. 
Nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
feladata elsősorban a saját otthonukban élők 
részére lehetőséget biztosítani a napközbeni 
benntartózkodásra, étkezésre, társas kapcso-
latokra, valamint az alapvető higiéniai szük-
ségletek kielégítésére (fürdés, mosás, vasa-
lás stb.). Célja a hiányzó családi gondosko-
dás pótlása, az ellátott egyedüllétének meg-
szüntetése, fizikai, egészségi és mentális 
állapotának figyelemmel kisérése, a gondozá-
si tervben foglalt egyénre szabott célkitűzések 
alapján. 
 

2009. és 2010. évben elnyert és megvalósí-
tott pályázatnak köszönhetően az intézmény 
megújult, megszépült és a fogyatékkal élők, 
mozgáskorlátozottak, nagyot hallók, látássé-
rültek is nagyobb biztonságban érezhetik 
magukat intézményben. Az átalakítás során 
kiépült egy rámpás feljáró, a mozgáskorláto-

zottak részére új fürdőszoba. A helyiségek 
között akadálymentesen lehet közlekedni, 
megszűntek a küszöbök, új ajtók kerültek 
beépítésre. 

Fedett terasz épült az udvaron, az egész 
épületben felújításra került a világítási rend-
szer, új ablakok kerültek beépítésre, korsze-
rűsítették a fűtési rendszert. 

Új bútorokat, és sok új eszközöket kapott 
az intézmény, pl: számítógép, nyomtató, LCD 
tv, CD-DVD lejátszó, fényképezőgép, varró-
gép, Bioptron lámpa, kézimasszírozó, vérnyo-
másmérő stb. 
 

Apátfalván a Családsegítő Szolgálat, a 
Gyermekjóléti Szolgálattal együtt, a Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és 
Faluház intézményi keretein belül működik. 
Családsegítő szolgáltatás célja a települési 
önkormányzat működési területén élő szociá-
lis és mentálhigiénés problémák miatt veszé-
lyeztetett, illetve krízis helyzetbe került sze-
mélyek, családok életvezetési képességeinek 
megőrzése, krízishelyzet megszűnésének 
elősegítése. 

A szolgáltatást igénybe vevők többségé-
ben a hátrányos szociális helyzetű lakosság 
köréből kerülnek ki. A szolgálat által nyújtott 
tevékenységek közül leggyakrabban az ügy-
intézést, információnyújtást, tanácsadást, 
közvetítést, szolgáltatásokat veszik igénybe. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat folyamatosan gyűjti és osztja a ruhaado-
mányokat. 
 

A családi napközit Apátfalva Község Képvi-
selő-testülete 2010-ben hozta létre. A Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és 
Faluház részeként működik a Rákóczi utcai 
óvoda épületében. A családi napközi szakmai 
feladata a gyermekek napközbeni felügyelete, 
gondozása, ellátása. A napirend napi négy-
szeri étkezést, a délutáni alvás mellett vizuá-
lis, zenei, és mozgásos tevékenységgel egé-
szül ki. A gyerekek életkori sajátosságaiból 
adódóan az idő legnagyobb részét kötetlen 
játék tölti ki. Az intézményben barátságos, 
családias légkör uralkodik. A gondozónők és 
a szülők között bizalmas kapcsolat alakult ki. 
 

Második napirendi pont kereté-
ben került megtárgyalásra a 

Polgármesteri hivatal 2010. évi munkájáról 
szóló beszámoló. 

A polgármesteri hivatal készítette elő  és 
jegyzőkönyvezte a képviselő-testület  25 testü-
leti ülését (ebből 11 soros, 12 rendkívüli és 2 
közmeghallgatással egybekötött falugyűlés). 

A képviselő-testület 217 határozatot 
hozott és 25 rendeletet és rendeletmódosí-
tást alkotott. 

 

A kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei működési feltételeinek biztosítása a 
polgármesteri hivatal feladata, így a kisebbsé-
gi önkormányzatok üléseinek előkészítése és 
jegyzőkönyvvezetése is. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2010-ben 5 soros ülést és 1 
rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, 
valamint 71 határozatot hozott. 

2010-ben Apátfalva Község Települési 
Román Kisebbségi Önkormányzata 4 soros 
ülést, 1 közmeghallgatást tartott, és 39 hatá-
rozatot hozott. 

 

2010. évben a községben 44 fő (21 férfi, 23 
nő) halálozott el, szemben a 26 gyermek-
születéssel. A népesség nyilvántartó adatai-
ból megállapítható, hogy 5 házasságkötésre 
került sor. 2010. január 1-i állapot szerint a 
település állandó lakóinak száma 3230 fő. 

 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. 
09. 01-től új szolgáltatással bővült a Bíbicke 
Családi Napközi beindításával, ahol 7 kis-
gyermek kerül ellátásra. 
 

2010-ben 11 alkalommal érkezett szabály-
sértési feljelentés a község jegyzőjéhez kü-
lönböző szervektől, intézményektől és ma-
gánszemélyektől. 
 

Az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek 
szociális ellátása két jogcímen történik rend-
szeres szociális segély és rendelkezésre 
állási támogatás. Rendszeres szociális se-
gélyben 2010. december 31-én 20 fő, rendel-
kezésre állási támogatásban 2010. december 
31-én 166 fő részesült. 
Átmeneti segély iránt 284 kérelem érkezett, 
ebből 205 esetben lett támogatás megállapít-
va. 125 kérelmező összesen 442.250,-Ft 
átmeneti segélyben részesült, … 

(Folytatás a 3. oldalon!) 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Magyarcsa-
nád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 29-én 
együttes Képviselő-testületi ülést tartott Apátfalván. 2009. szeptember 
1-én létrejött a „Csanád” Mikro-térségi Óvodai és a „Csanád”Mikor
-térségi Általános Iskolai Intézményi Társulás. A társulási megálla-
podásban foglaltak szerint Magyarcsanád Önkormányzatának hóna-
ponként, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig kellett volna 
teljesítenie a társulási hozzájárulást. Magyarcsanád Község Önkor-
mányzata a pénzügyi helyzete miatt nem tudja teljesíteni a fizetési 
kötelezettséget, így Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete kezdeményezte a Társu-
lási Megállapodások módosítását, 

a kibocsátott számlák fizetési határidejének lejáratát követő naptól 10 
% késedelmi kamat felszámolására legyen jogosult. 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülte kezdeményezte a 
„Csanád” Mikro-térségi Általános Iskolai Intézményi Társulás megszün-
tetését. Az iskolai társulás 2011. augusztus 31-vel közös megegye-
zéssel megszűnik. Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-
testülete kezdeményezte a Csanád Mikro-térségi Óvodai Intézményi 
Társulási tagságának 2011. augusztus 31. napjával történő felbontását. 

Együttes Képviselő-testületi ülés 2011. 03. 29-én. 

2011. március 29-én ülésezett a képviselő-testület 
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….77 esetben természetbeni juttatás-
ként tűzifát, 3 esetben pedig építő-
anyagot kapott a kérelmező. 

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz az önkormányzat min-
den évben csatlakozik. 2010. évben 22 „A” 
típusú kérelem érkezett, ebből 7 hallgató 
kérelme elutasításra került. 

Temetési segély iránti kérelem 9 esetben 
került benyújtásra, ebből 3 elutasításra került, 
köztemetés 6 esetben történt, 445.250,-Ft  
összegben, gyógyfürdő ellátás visszatérítésé-
ben 4 fő részesült. 
 

Apátfalva község közterületének használatát, a 
használattal kapcsolatos szabályok betartását a 
közterület használatáról és a közterület haszná-
lati díjról szóló helyi rendelet szabályozza. 

A közterület használattal kapcsolatos sza-
bályok betartásában – az ellenőrzések és fel-
szólítások hatására – ideiglenesen javulás 
tapasztalható. Az I. fokú építésügyi hatósági 
feladatokat Makó Város Polgármesteri Hivatala 
látja el, az egyéb építésügyi, műszaki feladatok 
ellátása az apátfalvi hivatalban történik. 
 

2010. évben a következő pályázatoknál kel-
lett szakszerű, pontos munkát nyújtani: belte-
rületi kerékpárút építése, belvízelvezető csa-
tornahálózat felújítása-bővítése, iskolaépület 
felújítása, Nagyköz utca útburkolat felújítása, 
közösségi  köz lekedés fej l esztése 
(buszvárók), járdaépítés II. ütem, Bíbic Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése, Családsegítő 
Szolgálat felújítása, valamint az Egészségház 
felújítása projektek. 

A beszámoló részletesen kitér a költség-
vetéssel, a gazdálkodással és az adóval kap-
csolatos  feladatokra. A képviselő-testület 
megköszönte a polgármesteri hivatalban fog-
lalkoztatottak 2010-ben végzett munkáját. 
 

Harmadik napirendi pontként került megtár-
gyalásra az Apátfalva Szent Anna Napok – 
2011. programtervezete. 2011. évi progra-
mokra nem volt lehetőség pályázatok beadá-
sára, nem volt megfelelő pályázati kiírás, 
amelyet igénybe lehetett volna venni. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.04.)Ör 
módosítási javaslatot. A 2010. évi költségvetés 
eredeti előirányzata 497.567 e Ft bevétellel, 
586.513 e Ft kiadással és 88.946 e Ft forráshi-
ánnyal került elfogadásra. A költségvetés mó-
dosított előirányzata 881.498 e Ft bevétellel, 
881.498 e Ft kiadással és 0 e Ft forráshiánnyal 
kerül megállapításra. 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az önkormányzati gazdálkodás 
folyamatos biztosítása érdekében 15.000 e 
Ft működési hitelkeret és a 2011. évi folya-
matban lévő beruházásainak finanszírozása 
érdekében 20.000 e Ft összegű beruházási 
hitelkeret felvételéről döntött. 
 

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe lévő 
önkormányzatok 2011. április 30-ig nyújthat-
ják be pályázatukat a Magyar Államkincstár 
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához. 
A képviselő-testület elfogadta az önkormány-
zat Közbeszerzési Tervét. 
 

Felülvizsgáltra került a Makói Kistérség Több-
célú Társulása Társulás Megállapodása és 
módosításra került a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázásának megvalósítására 
létrejött Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása. 

Felülvizsgálatra került a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 
azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló többször módosított 
16/2007. (VI.27.) Ör. 

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

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

Felülvizsgálatra került a gyermekétkeztetés 
térítési és a családi napközi szolgáltatási díja is. 
 

Intézményi térítési díjak mértéke: 
 

 
Családi napközi szolgáltatási díja:  

64,-Ft/óra + ÁFA =   80,-Ft/óra 
Családi napközi alkalmi szolgáltatási díja:  

80,-Ft/óra + ÁFA = 100,-Ft/óra 
 
A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentéskövetően meghallgatta 
az interpellációkat, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos előterjesztést. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
2011. március 29-én ülésezett a képviselő-testület 

(Folytatás a 2. oldalról!) 

 Általános 
Iskola 

Óvoda Családi 
napközi 

Tízórai 75,- Ft 66,- Ft 21,- Ft 

Ebéd 155,- Ft 178,-Ft 173,- Ft 

Uzsonna 60,- Ft 52, Ft 50,-Ft 

Összesen: 290,- Ft 296,- 307,- FT 

Reggeli   63,-FT 

ANYAKÖNYVI  
ESEMÉNYEK 

2011. MÁRCIUS 
 

SZÜLETÉS 
03.20. Antal Boglárka Anna 
Apátfalva, Hunyadi u. 11. 
Anyja: Kiss Edit—Apja: Antal Mihály 
 

HALÁLESET 
Szabó Istvánné (Magyar Ilona) 
Apátfalva, Aradi u. 1. Élt: 89 évet 
Jani Antalné (Sóki Klára) 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 37. Élt: 81 évet 
Dömötör Ferenc 
Apátfalva, Kereszt u. 41. Élt: 50 évet 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Házasságkötésre március hónapban nem 
került sor. 

M E G H Í V Ó 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje: 2011. április 26.  (kedd) 1400 óra 
A soros képviselő-testületi ülés helye:  

Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem, Apátfalva, Templom u. 69. 
 

N A P I R E N D 

1. Apátfalva Község Önkormányzatának 
2010. évi költségvetési zárszámadási 
rendelettervezetének elfogadása 

Előadó: Varga Péter polgármester  
 

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelése 

Előadó: Kerekes Gézáné 
intézményegység vezető, Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 
 

3. Rendeletek, előterjesztése 
Előadó: Varga Péter polgármester 

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

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

5. Interpellációk 
 

6. (zárt ülés) 
A szociális igazgatással összefüggő, vala-
mint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatok  

Előadó: Varga Péter polgármester 



4.                                                             Apátfalvi Hírek                                        2011. április 

Megszépülnek nyárára az 
apátfalvi óvodák 

 
Az Apátfalvi Bíbic Óvodában 2011. április 4.-
én megkezdődnek a felújítási munkálatok. 
 

Az óvodák három ütemben kerülnek felújítás-
ra. Az első ütem a Dózsa Gyögy u-i óvodát 
érinti, ahol teljes körű nyílászáró cserére és az 
egyik csoportszobában parketta cserére kerül 
sor. Az óvoda erre az időszakra a „Kinder” 
épületben üzemel, a gyerekeket ide lehet 
hozni a megszokott nyitvatartási időben. Ami-
kor az óvoda elkészül, máris költöznek vissza, 
melyről a szülőket értesíteni fogjuk. 

Az átköltözés már megtörtént, amely 
zökkenőmentesen zajlott, a kisebb problémá-
kat azonnal tudtuk orvosolni az önkormány-
zat segítségével. 

 

A második ütemben a Maros u-i óvoda 
felújítása valósul meg, melyben szintén teljes 
körű nyílászáró cserére, parkettajavításra, 
tetőszerkezet javításra kerül sor. A kiköltözés 
tervezett hónapja május, amikor az óvoda a 
„Kinder” épületben üzemel tovább a takarítá-
si szünet kezdetéig 2011. június 10. A terve-
zett takarítási szünet ideje: 2011. június 13- 
tól július 8.-ig tart. 
 

A harmadik ütemben a Rákóczi u-i óvodá-
ra kerül sor, melynek ideje a takarítási szünet 
időtartamára esik. 2011. május 30- június 
24.ig tart. Az épületen teljes nyílászáró cse-
rére, vizesblokk átalakításra, tetőszerkezet 
javításra, burkolat cserére kerül sor a tálaló-
konyhában és az öltözőben egyaránt. 
 

A felújítási időszakban, próbálunk arra ügyel-
ni, hogy valamelyik óvoda mindig nyitva le-
gyen és felügyeletet biztosítson a gyerekek 
számára. 

„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, 
Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. 
Hogy lásd, egy napod mennyit ér, 
Néha látnod kell,  
az élet hogyan fogy el.” 

(Zorán) 
 
A tagországok célja az volt, hogy felhívják a 
világ figyelmét: bolygónk édesvízkészlete 
nem kifogyhatatlan forrás. Tisztaságának 
megőrzése érdekében jóval nagyobb figyel-
met kell szentelnünk a környezetünk védel-
mére is. A víz jelenléte meghatározza min-
dennapi életünket, természetesnek vesszük, 
hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiség-
ben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek 
következtében sokszor nem úgy viszonyu-
lunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérde-
melné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk 
környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín 
alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos belátha-
tatlan következményekkel járhat, ha rövide-
sen nem változtatunk ezen a magatartáson. 
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa 
többek között azon is múlik, hogy miképp 
gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészlete-
inkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizein-
ket. Szerencsére már Magyarországon is 
egyre nagyobb gondot fordítunk a környezet-
védelemre, számos településen szelektíven 
gyűjtik és szállítják el a hulladékot, illetve 
folyamatosan nő a csatornahálózatra rákötött 
ingatlanok száma is. A környezettudatos 
nevelésnek köszönhetően érezhetően válto-
zik a gyerekeink szemléletmódja, és vízzel 
kapcsolatos attitűdje is. 

Minden évben más jelmondat jegyében 

zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetet-
len eleméről, 2011-ben a rendezvénysorozat 
jelmondata: "Víz a városokért”. 

Március 22-e jó alkalmat teremt arra, 
hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a 
víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet 
joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. 

A Március 22.-i hét az Apátfalvi Bíbic 
Óvodában is a Jeles Napok témakör kereté-
ben a Víz Világnapjáról történő megemléke-
zés jegyében zajlott. Részt vettünk az Apát-
falvi Általános Iskola Kistérségi szintű vetél-
kedőjén (Herczegné Csala Anikó, Csenteri 
Andrea, Faragó Erzsébet) óvodapedagógu-
sok. 

Március 23.-án a Rákóczi u-i óvoda Nap-
sugár csoportja a Víz Világnapja témakörben 
Projekt Napot tartott tanító néniknek, óvónők-
nek, és természetesen a szülőknek. A pro-
jektnap témakörei nagyon változatosak vol-
tak: (kísérletek a vízzel, különböző ízű vizek 
kóstolása, a víz hangjai, vízi állatok, vízi nö-
vények, környezet és természetvédelem, 
akváriumkészítés stb.) A bemutató foglalko-
zást vezették Papp Józsefné és Luczó Anikó 
óvodapedagógusok. 

Ennek előzménye volt, hogy a csoport 
ellátogatott a Vízmű Apátfalvi kirendeltségé-
hez, ahol Vajda László Vízügyi dolgozó a 
Vízellátó rendszerről és a víztorony működé-
séről hasznos és érdekes beszámolót tartott 
a gyerekeknek. Itt szeretnénk megköszönni 
neki. 

Március 25.-én rajz kiállítást készítettünk 
a Faluházban, vízzel kapcsolatos élményeket 
örökítettek meg a gyerekek különböző techni-
kákkal. 

A Víz Világnapjáról  
1992 óta minden évben  

március 22-én emlékezünk. 

Május 2-tól új helyen az orvosi ellátás ! 
 
Apátfalva Község Önkormányzata 2010-ben sikeresen pályázott a Dél-Alföldi Operatív Prog-
ram felhívására az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Apátfalván” című pályázatával. 
 

A projekt keretében az Egészségház épületének Védőnői Szolgálat – Házi orvosi rendelő 
– Fogászat – betegváró részén az alábbi felújítási munkák fognak elkészülni: 
 Külső-belső nyílászáró csere, új padló- és falburkolatot kap minden helyiség, külső hőszige-

telés, külső-belső festés, elektromos hálózat teljes cseréje, melegvízellátás korszerűsítése 
új napkollektor beépítésével, vizesblokkok felújítása, új fogorvosi röntgen helyiség megépí-
tése, fedett kerékpártároló és fedett kerti pavilon épül. 

 Eszközbeszerzés keretében új orvosi eszközökkel, berendezési tárgyakkal, valamint új 
számítógépek beszerzésével tudja az önkormányzat az orvosi ellátás színvonalát emelni. 

 

A projekt költsége Br. 34.511.280.-Ft, ebből az önkormányzatnak 5 %-os önerőt kell biztosítani. 
A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor. 
 

A nyertes vállalkozó a Mester-Bauholding Kft (Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. I/3.) lett. 
A kivitelezési munkálatok a szerződés szerint 2011. május 2-án indulnak. Ettől az időponttól, 
várhatóan 2011. július 31-ig a Védőnői Szolgálat, a Házi orvosi rendelők és a Fogászat új 
helyen, a Templom u. 67. szám alatt (a volt Rehabilitációs üzem helyén) kialakított ideig-
lenes rendelőkben látja el a hozzájuk fordulókat. A rendelési idők változatlanok maradnak. 

1% 
 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 

Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Köz-
hasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófize-
tőket,  ajánlják fel 2010. évi adójuk 1% - át  
alapítványunk részére, ha még nem tették meg 
más alapítvány vagy társadalmi szervezet 
részére.  

A felajánlások a község óvodai nevelésének 
célkitűzéseit segítik. 

  

A kedvezményezett adószáma:  
18455591-1-06 

A kedvezményezett neve: 
"Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 

Közalapítvány".  
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. 

Tel.: (06-62) 260-052. 06-20-2500767  
Email: apatovi@freemail.hu 

 

Köszönjük, hogy gondolt ránk!  
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„Lássák rajtad, hogy lelkesedsz, mert másképp ők sem csinálják 
rendesen” 
 
Fazekas István  
halálának  
első évfordulójára… 
 

Tanár bácsi mondata még most is a 
fülemben cseng, de mindig is halla-
nunk  kell! 

A Népdalkör és Citerazenekar, 
melyet 1981-ben létrehozott, hétről-
hétre, próbáról-próbára együtt van.  

A próbáról azonban mindig hiány-
zik valaki. Nem más, mint, „Pistus” 
tanár bácsi. Hiányzik személye, lel-
kesedése, melyet még az utolsó 
próbákon is látni lehetett arcán, a 
karjainak mozdulatain, a zene és a népdal iránti végtelen szeretetet. 
 

„Lássák rajtad, hogy lelkesedsz…” 
 

Tudását a dallamok lelkes játszásával, a dalok helyes és tiszta kiejté-
sével és tanításával adta át. Egy-egy visszatéréssel egy sorra, vagy 
szóra a tájszólás helyessége vagy a ritmus megtartása érdekében, 
minden alakalommal felhívta figyelmünket. Ha kellett többször-
többször visszatért és ő maga mutatta, hangszeren játszva és énekel-
ve a dallamot, a szöveg helyes kiejtését.  
Mind a szóló és a csokorba szedett dalok tanítását számomra különö-
sen szorgalmazta. (Akkor még nem beszélve szándékáról). Lelkese-
dése még nagyobb lett, mikor beálltam a citerazenekarba. A későbbi-
ekben több figyelmet és időt szentelt rám és elkezdte a „tanításomat”. 
Egy napon így szólt: „Beszélni szeretnék szüleiddel.” 
El is jött és ott mondta, azért tanít, mert azt szeretné, ha később átven-
ném a helyét a népdalkör vezetésében. Elgondolkozva és elbátortala-
nodva mondtam igent, az akkor nagynak (és most még nagyobbnak 
és nehéznek) tűnő megtisztelő feladatra. A tanítást sajnos nem tudta 
befejezni. Felkérésének igyekszem a lehető legjobban megfelelni, 
ehhez sok segítséget kapok a csoporton belül, és más csoportok ve-
zetőitől is. 
Mind a csoport tagjai, és jó magam is szeretettel gondolunk vissza 
vezetőnkre. 
A terembe belépve látom jelmondatát és az szerint cselekszem, amit 
itt hagyott, 
 

 „...mert másképp ők sem csinálják rendesen”.  
 

Március 31.-én a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar emlék-
koszorút helyezett el Fazekas István sírján. 
 
Emlékeztünk halálának első évfordulóján! 
 

Tóth Tamás 

MAJÁLIS 2011. 
 

Apátfalva Község Önkormányzata nagyon sok szeretettel meghív-
ja Önt és Kedves családját a  
 
2011. május 1-én, tartandó rendezvényekre. 
 

Programok: 
 

8.30.: Főzőverseny kezdete 
 

9.00.: Májusfa állítása az önkéntesekkel  
és a civil szervezetekkel  

 

10.00.: Ünnepi műsor 
 

Főzőverseny zsűrizése 
 

12.00.: Főzőverseny eredmény hirdetése 
 

Ebéd, jó ebédhez szól a nóta 
 

Ebéd után óriás sakk, és malmozás, egyéb játéklehetőség 
 

A nap folyamán BÜFÉ 
 

A rendezvény helyszíne: Rendőrség melletti park 
(Eső esetén a rendezvényt a Faluházban tartjuk meg!) 

 

A főzőversenyre jelentkezni lehet a Faluházban  
2011. április 28 –  ig. 

**** 
A Majális egyben a Virágos, élhetőbb Apátfalva  

családi, záró rendezvénye is. 
 

Az egész nap részletesebb programjairól később értesítjük  
a lakosságot! 

Dinnyésné Juli 
 

Egy éve búcsúztunk. … 
 

"… ott vagyok az ezer szélben, mi fú. 
Én vagyok a gyémántcsillogás a havon. 
Én vagyok a Napfény az érett gabonán. 
Én vagyok a szelíd őszi eső. 
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj, 
ott vagyok minden hangban Veletek, 
A csendesen köröző madár szavában, de én 
vagyok a csillag is, mely rátok süt az éjszaká-
ban.” … - (Ismeretlen szerző: részlet)  

(Móricz Ágnes) 

 
 

Az apátfalvi  
Szent Mihály  

Plébánia hirdetései 
 
 
 
 
 

A nagyheti szertartások rendje: 
 

2011. április 17. (Virágvasárnap) 
9,30 óra: Jézus Krisztus kínszenvedése 

és barkaszentelés 
 

2011. április 21. (Nagycsütörtök) 
18 óra: Az utolsó vacsora emlékmiséje 

 

2011. április 22. (Nagypéntek) 
18 óra: Jézus Krisztus szenvedése és 

halála („Csonkamise”) 
 

2011. április 23. (Nagyszombat) 
18 óra: Feltámadási szertartás és  

körmenet 
 

2011. április 24. (Húsvétvasárnap) 
9,30 óra: Ünnepi szentmise 

 

2011. április 25. (Húsvéthétfő) 
9,30 óra: Ünnepi szentmise 

Krisztus feltámadott! 
Halljátok meg asszonyok! 
Kik kenetet hoztatok, 
Többé már ne sírjatok! 
Feltámadt Krisztus! 
 
Krisztus feltámadott! 
Új csodákat halljatok! 
Péter, János fussatok! 
Üres a sír nincsen ott! 
Feltámadt Krisztus! 
 
Krisztus feltámadott! 
Szűnjetek már,bánatok! 
Ti is nyomán járjatok! 
Feltámadást várjatok! 
Feltámadt Krisztus! 
 
Krisztus feltámadott! 
Halál fején tapodott, 
Égbe utat mutatott, 
Tudom, hogy feltámadtok! 
Feltámadt Krisztus!  
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MEGHÍVÓ 
 

A Bökény Népe Kulturális és  
Harcművészeti Egyesület 

minden érdeklődőt szeretettel vár 
2011. április 30-án szombaton 

10 -órakor 
megrendezésre kerülő  

hagyományos íjásztalálkozóra, 
az apátfalvi lőtérre! 

 

A Helyszínen lehetőség nyílik a találkozó 
programjának megnézésére. 

Ebéd után: 
A szegedi Szabad Vitézi Iskola szablyavívás 
bemutatójának megtekintésére, 14-16 óráig 

az íjak, karikás ostorok, egyéb fegyverek 
kipróbálására, lovas kocsizásra. 

 

A MAGYAR ŐSKULTÚRÁVAL VALÓ IS-
MERKEDÉSRE. 

Ebéd (gulyás leves) előzetesen igényelhe-
tő a 06-30/682-8491 telefonszámon. 

 

„Magyarnak lenni,  
büszke gyönyörűség” 

 

Tisztelettel:  
 

Bökény Népe  
Kulturális és  

Harcművészeti  
Egyesület  

Fogadó órák 
 
A Dózsa György Általános Iskola felső tago-
zatos tanárai a táblázatban megjelölt idő-
pontokban tartanak fogadó órát. Kérjük a 
szülőket, hogy problémáikkal kéréseikkel a 
megjelölt időpontokban keressék a pedagó-
gusokat! Sürgős esetekben természetesen 
azonnali ügyintézésre is van lehetőség: 
 

Mátó Lajos (ig.) - szerda 9:00-10:00 
Balázs Katalin 
(ig.h.) - szerda 10:45-11:40 

Bárány Mihály - hétfő 10:00-10:45 
Borsi Sándor - kedd 8:55-9:40 
Kollárné  
Gacsó Julianna - hétfő 12:00-12:45 

Kovácsné  
Molnár Csilla - csütörtök 11:00-11:45 

Molnár Tiborné - hétfő 13:30-14:15 

Molnár Zsolt - hétfő 13:30-14:30 

Pojcsik József - kedd 13:30-14:30 
Sarnyai Anikó - hétfő 9:55-10:45 
Varga Klára - péntek 9:55-10:45 

Locsolóvers 
 

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, 
Új életet öltött ismét föl magára. 
Én is e szent napon örömet hirdetek, 
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!  
Már régen szokása minden kereszténynek 
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek. 
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat, 
És hozzá frissítem szép leánykájukat. 
Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom, 
Öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom. 
Frissítő balzsamos víz is van kezembe, 
Ez hozta húsvétot emlékezetembe. 
Engemet öntöző Apollónak hívnak, 
Vizemtől a lánykák mint virágok nyílnak. 
Kérem hát alássan e háznak az urát, 
Engedje megönteni kedves leánykáját! 
Forrás: http://kovacsneagi.honlapepito.hu  

Falugazdásztól 
 

Tisztelt Ügyfelek! 
 

2011. évben is igényelni kell a területalapú 
támogatást! - A beadási időszak:  

2011. 04. 04 – 2011. 05.15. 
 

A kérelem elkészítéséhez időpont egyezteté-
sért keresse falugazdászát! 
 

Tisztelettel: Horváth Attila falugazdász  
(tel.:06 30/336-43-07) 

 
Ifjúsági Nap 
 

2011. 03. 26-án, szombaton került megrende-
zésre a Faluházban az Ifjúsági Nap. 
A rendezvény során számos programon vehet-
tek részt a jelenlévő gyermekek: karaoke, twis-
ter, malom, számítógépes játék verseny, stb. 
Ezen a napon zajlott le a hóemberépítő ver-
seny eredményhirdetése is: 
 

I. hely:   Dömötör Árpád családja 
II. hely:  Szalamia János családja 
III. hely:  Nándori Gábor családja 
 

A számítógépes játék versenyen való részt-
vevők közül az első 3 helyezett ajándékban 
részesült. 
 

I. hely:  Juhász Gábor 
II. hely:  Széles Norbert 
III. hely:  Varga Árpád 
 

Az interaktív játékoknak és a jó szervezésnek 
köszönhetően 30 örökmozgó gyerkőc vett 
részt a programokon. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, köszönjük 
Farkas Attilának a szervezést! 
 
Fotópályázat! 
 

Fotópályázatot hirdetünk „Apátfalva az én 
szememmel” címmel. Olyan fotókat várunk, 
melyek megmutatják településünk értékeit, 
szépségeit. 
A legjobb fotókat zsűrizés után a Falunapok – 
Szent Anna Napok keretében kiállítjuk, és 
díjazzuk. 
Minden pályázótól legalább 5 db különbö-
ző képet várunk. A pályázók a képeket 
2011. július 01-ig adhatják le a Faluházban. 
 

Örökítsük meg Apátfalva jelenét! 

KÖLTÉSZET NAPJA 
 

A költészet napja alkalmából orgona hang-
versennyel egybekötött irodalmi estet tar-

tunk a Faluház nagytermében. 
Időpont:  

2011. április 15-én, pénteken 
18 órai kezdettel. 

Műsor: 
Hangverseny  

a szegedi Király - König Péter Zeneiskola 
tanulói 

Vezetésével: .Botkáné Égető Mária  
Versek, prózák: 

apátfalvi amatőr előadók 
 

Az est ingyenes, de szívesen fogadják a zene-
iskola tanulói a „ki mit szán” támogatást a 

nézőktől! 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 
Húsvéti játszóház 
 

Április 16-án, szombaton 9 órától sok szere-
tettel várunk minden gyereket és érdeklődő 
felnőttet a Faluház nagytermébe, húsvéti ját-
szóházra. 
Kézműves foglalkozással, játékos sorverseny-
nyel szeretnénk a résztvevőknek kedveskedni. 
A foglalkozásokon partnereink a Bökény Népe 
Kulturális és Harcművészeti Egyesület tagjai, 
az Ifjúsági Önkormányzat tagjai és segítői, 
valamint önkéntes segítőink. 
 

Ezen a délelőttön tekinthetik meg Vargáné 
Nagyfalusi Ilona hímes tojás kiállítását is. 

 
 
 
 

Készülődjünk együtt 
Húsvétra! 

 

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel 
köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt 
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a 
szervezetnek adták. 
Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2010. évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-át, melyet a 
Szigetház-Erdei Iskola működtetésére 
fordítunk. 

Adószám: 18460117-1-06 
Pátfalváért Egyesület:  

6931 Apátfalva, Templom u. 57. 
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Víz világnapja alsóban 
 
2011. március 22-én a Dózsa György Általános iskola 
kistérségi természetismereti tanulmányi versenyt rendezett. Földeák, 
Kiszombor, Magyarcsanád és Apátfalva tanulói mérték össze tudásu-
kat. 

A rendezvény 14 órakor vette kezdetét egy ünnepélyes megnyitó-
val, ezután közel 50 alsós diák megkapta feladatlapját és mindenki 
egyénileg hozzákezdett a munkához. A nagy munka után egy kis 
uzsonna következett, melyen megbeszélhették a gyerekek felkészítő 
pedagógusaikkal ki, mit, hova írt és milyen jó megoldások születtek. 

15 óra után a Faluház könyvtárában néztünk meg közösen egy kis 
filmet a vízről, kistérségünkre vonatkozóan a makói vízmű közreműkö-
désének köszönhetően. Vetítés után Szabó Istvánnal és Vajda László-
val a makói vízmű munkatársaival beszélgettek a gyermekek a látot-
takról. 

16 óra után kezdetét vette az eredményhirdetés, melyet a sok 
értékes ajándék láttán nagyon izgatottan várt mindenki. 
 

1. osztály: 
I. hely: Mátó Domonkos(Apátfalva) 
II. hely: Guti Kíra(Apátfalva) 
III. hely: Farkas Viktória(Kiszombor) 
IV. hely: Horváth Gábor(Kiszombor) 
V. hely: Luncz Levente(Magyarcsanád) 
VI. hely: Farkas Dalma(Magyarcsanád) 
 

2. osztály: 
I. hely: Chikán Lili(Kiszombor) 
II. hely: Farkas Luca(Magyarcsanád) 
III. hely: Kerekes Balázs(Apátfalva) 
IV. hely: Tenczer Franciska(Kiszombor) 
V. hely: Lele Bernadett(Kiszombor) 
VI. hely: Jakabovics Dávid(Apátfalva) 
 

3. osztály: 
I. hely: Luczó Dominik(Apátfalva) 
II. hely: Szirovicza Fanni(Apátfalva) 
III. hely: Joó Benedek(Apátfalva) 
IV. hely: Borsos Mihály(Apátfalva) 
V. hely: Görbe Péter(Földeák) 
VI. hely: Simosca Marián(Magyarcsanád) 
 

4. osztály: 
I. hely: Rácz Zoltán(Apátfalva) 
II. hely: Szegedi Zsolt(Apátfalva) 
III. hely: Gilinger Tibor(Földeák) 
IV. hely: Matuszka Eszter(Kiszombor) 
V. hely: Schneider Leila(Földeák) 
V. hely: Saceanu Krisztián(Magyarcsanád) 
V. hely: Olasz Nóra(Apátfalva) 
 

Gratulálunk a helyezetteknek! 
 

Szeretném megköszönni a makói vízmű vezetőségének és munkatár-
sainak a közreműködését, Móricz Ági néninek a pályázat elszámolásá-
ban nyújtott segítségét, kollégáimnak a részvételét valamint a gyerme-
kek felkészítését, óvó néniknek a feladatlapok javításában nyújtott 
segítségét, Simon Mihályné Icának a támogatását, a nyolcadikos lá-
nyok segítségét a rendezvény lebonyolításában. 
 
Úgy érzem egy nagyon kellemes délutánt tölthettünk el együtt, a víz 
világnapja alkalmából. 
 

Restás Marianna 
szervező 

Víz világnapja az apátfalvi  
Dózsa György Általános Iskola 

felső tagozatában 
 

Az ENSZ 1993-ban nyilvánította a víz világnapjává március 22.-ét, 
mert felismerték: az édesvízkészletek – amely a földi vízkészlet 3 %-a 
– megóvása, minőségének megőrzése hosszú távon széles, nemzet-
közi összefogást igényel. 

E világnap jegyében március 22-én természetismereti tanulmányi 
versenyt szerveztünk. Két kategóriában folyt a verseny 5-6. osztályos 
és 7-8. osztályos tanulók részvételével. A földeáki, kiszombori, 
magyarcsanádi és az apátfalvi iskolából 12 felsős csapat 59 tanulója 
nevezett és készült lázasan a megmérettetésre. 

A rendezvényt iskolánk igazgatója Mátó Lajos nyitotta meg a föld-
szinti aulában, melyet a mintegy 100 kis-és nagydiák kísérő tanáraik-
kal együtt kíváncsian hallgatott végig. Majd az izgatottan készülődő 
csapatok elfoglalták helyüket a kijelölt tantermekben. Az 5 fős csapa-
toknak 10 -12 kérdésből álló logikai fejtörőket, rejtvényeket, gondol-
kodtató feladatokat, érdekes kérdéseket és némi számítást is tartalma-
zó feladatlapot kellett kitölteniük. Minden csapat lelkesen ügyesen 
dolgozta végig a rendelkezésre álló időt. A közös eredményes munká-
ért minden tanulót dicséret illet.  

A verseny 50 perce után egy kis uzsonnával vendégeltük meg a 
résztvevőket. Majd ismerkedés, kötetlen beszélgetés és közös udvari 
játék oldotta a verseny izgalmát. 
 

A megoldott feladatlapok összesített pontszámai alapján a következő 
eredmények születtek:  
 

5.-6. osztály kategóriában: 
I. helyezett: Kiszombor , Dózsa György Általános Iskola  

csapattagok:  Hőgyes Tamás, Scherer Ákos, Bíró Sámuel, 
Repcsák Péter, Veréb Csenge 

 

II. helyezett: Földeák. Návay Lajos Általános Iskola 
csapattagok: Vass Kincső, Görbe Eszter, Csányi Bíborka, Lele 
Dóra, Ocskó Anna 
 

2III. helyezett:Földeák, Návay Lajos Általános Iskola 
csapattagok: Horváth Fanni, Bajusz Andrea, Pataki Dóra, Szatmári 
Réka, Tapasztó Fanni 

 
7.-8. osztály kategóriában: 
I. helyezett: Kiszombor, Dózsa György Általános Iskola 

csapattagok: Fejes Roland, Papp Máté, Pap Nóra, Tokai Renáta, 
Pipic Dominik 

 

II. helyezett: Apátfalva, Dózsa György Általános Iskola 
csapattagok: Jakobovics Richárd, Kerekes Gergő, Varga Zsolt, 
Fazekas István, Kardos Gábor 

 

III. helyezett: Földeák, Návay Lajos Általános Iskola 
csapattagok: Bugyi Dorina, Wéber Éva Dominika, Gilinger Márta, 
Balázs Bence, Csíki Otilia Liliána 

 
A verseny zárásaként Mátó Lajos igazgató úr a győztes csapatok 
tagjai-nak gratulált majd oklevelet és minden résztvevőnek emléklapot 
nyújtott át. Szponzoraink jóvoltából minden versenybe résztvevő tanu-
lót sok kedves ajándékkal jutalmazhattunk.  
 

Ezúton szeretném megköszönni a rendezvény lebonyolításában részt-
vevő pedagógusoknak és segítőknek a munkáját.  
Köszönet illeti támogatóinkat, segítőinket: 
Pátfalváért Egyesület: Móricz Ágnes, Makó-Térségi Víziközmű 
KFT:   Szabó István, Vajda László (Apátfalva), Virágüzlet: Simon 
Mihályné, Könyvtár és Faluház:  Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
 

Apátfalva, 2011. március 30.  
 

Varga Klára 
a tanulmányi verseny szervezője 
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Nyitva: H-P 7-17 óráig 
Szombaton: 7-12 óráig 

Vasárnap: zárva 
 

fűrészárú 
tégla,cement, 

mész, festékek,  
szög és csavar árúk 

 

Bíró Antal 
H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 

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

BÍRÓ-KER 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési  

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

 Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása 

 Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is 

 Kegyeleti tárgyak értékesítése 
 Gyászjelentés újságban való 

megjelenítése 
 Ügyelet a nap 24 órájában 

Bíró Rita 
Apátfalva Aradi u. 16/a 

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

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

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

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 
Tel.: 62/520-040 

Lapzárta: minden hónap 3-án 
Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes 

Készült: 1500 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Makói Nyomda 
ISSN 2060-8039 

TEMETKEZÉS 
 

A Csongrád Megyei  
KEGYELETI KFT 

Kirendeltsége 
APÁTFALVÁN! 

 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.  

(Temetőnél) 
VIRÁGBOLT 

 

Képviselőnk:  
Frankné Varga Zsuzsanna 

 

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

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!  

Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó 
állapotú parasztház ipari árammal a Sza-
badság utcában eladó!  
Irányár: 3.500.000,- Ft  
Telefon: 06/30/606-68-38 

*** 
Apátfalva, Rózsa u. 6. sz. alatti családi ház 
eladó! Érd.: 06/20/33-33-628 

*** 
Vakcinázott napos és előnevelt csibe elője-
gyezhető! Restásné (Katika) tápboltjában 
(Kossuth u. 77.). Tel: 62/261-267 

Mindenféle baromfi  
kopasztását és bontását vállaljuk! 

 

Varga Zoltán, Kossuth u. 151. 
Tel.: 06/20/923-85-83 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünknek,  

 

Szabó Istvánné 
Magyar Ilona 

 

temetésén megjelentek,  
sírjára virágot, koszorút  
helyeztek, fájdalmunkon  
enyhíteni igyekeztek. 
 

Gyászoló család 

Április 5-én, este 6 órától ismét üléseztek a 
Civil Fórumot jelentő társadalmi szervezetek 
képviselői. Megbeszélték, ill. pontosították a 
még hátralévő programok szervezési felada-
tait, időpontjait. 
Varga Péter polgármester és Móricz Ágnes a 
program felelőse megköszönte az eddigi mun-
kát, elmondták, a program kitűzött célja már 
megvalósult. 

Öröm, hogy pl. a legutóbbi rendezvényre a 
virágmag börzére sokan jöttek el, sok-sok 
virágmag, sőt még palánta is gazdát cserélt.  
A természet megújulását, a tavaszt,  az óvodá-
sok és iskolások műsorának köszönhetően 
vidáman köszöntöttük. 

Szintén dicséretes, hogy az óvoda, az 
iskola komolyan készül az egy-egy környezet-
védelmi világnap megrendezésére.  

Bár az előadássorozaton nem tömegek 
vettek részt, az előadások, kiemelve a környe-
zetünk védelméről szólókat, hasznos és elgon-
dolkodtató információkat nyújtottak. Bízunk 
abban is, hogy a virágmagbörzére készített 
kiadványok (kertészkedésről, környezetkímélő 
háztartási ismeretek, komposztálás, stb.) - 
melyekből szép számmal elvittek a rendezvény 
látogatói, segítik a környezetbarát gondolko-
dást és cselekvést. 
 
A még megvalósuló programok, melyre 
mindenkit szeretettel várunk: 
 

Április 9. 15 óra: I Babapark avatása 
 

Április 16. (szombat) 09 órától:  
Szemétgyűjtési akció! 

Gyülekező helye: Idősek Otthona előtt 
Szemétgyűjtés:  

a Tökháztól a régi sportpályáig 
Szemeteszsákot, gumikesztyűt biztosítunk! 
Kb. 13 órakor: Az Idősek Otthonában ebéd a 
szemétgyűjtési akcióban résztvevők számára. 

Május 1. Majális, mely egyben a program 
záró rendezvénye 
Május első két hete: Madarak és Fák napja 
az óvodában és az iskolában. 
 

Kirándulás 
Időpontja VÁLTOZOTT! 

2011. május 21. 
 

Oka, hogy Velencén május 21-én van a 
virágosítási nap.  
Így úgy ítéltük meg, hogy kirándulásunkat 
célszerű erre a napra tenni. 
Elnézést kérünk az érintettektől! 
 

Kérünk mindenkit (felhívásunkra igennel, 
nemmel válaszolók) gondolják át, hogy ez az 
időpont megfelelő-e.  
A „Virágos Apátfalva Mozgalomban részt 
vevő  utca közösségek tagjai, vezetőjüknek 
szóljanak: 
Kis Kossuth u.: Varga Zoltánné 
Nagyköz u.: Kovácsné Csikota Szilvia 
Petőfi u.: Kovács Józsefné 
Széchenyi u.: Péli Mihályné 
Az egyénileg nevezők pedig: Móricz Ágnes-
nek telefonon: 06/20/45-45-855 
Kérjük, hogy az ismételt jelentkezést: 
2011. április 15-ig tegyék meg. 
Eddig kb. 70 fő jelentkezett kirándulásunkra. 
Varga Péter polgármesterünk telefonon be-
szélt már Velence polgármester asszonyával, 
Oláhné Surányi Ágnessel. Örült várható érke-
zésünknek, sőt a nap programját Ő fogja 
összeállítani nekünk. 
 

Virágos Apátfalváért Mozgalom!   
Hasonló feltételekkel, mint tavaly májusban 
lehet majd nevez-
ni. A jelentkezési 
lap is a május 
újságban lesz. 

(móricz) 

Civil fórum 


