Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

VI. évfolyam 6.szám
25 éves lelkiismeretes, példamutató tevékenység...

Víz Világnapi Emlékérem

Balról: Vajda László kitüntetett, középen: Nagy Edit a MaVíz főtitkára,
jobbról: Kurdi Viktor a MaVíz elnöke
Vajda László 2011. március 18-án Budapesten vehette át a „Víz Világnapi Emlékérmet”,
melyhez gratulálunk, jó egészséget és további eredményes munkát kívánunk!
Az Apátfalvi Hírek Szerkesztősége
Az Emlékérem kitüntetést 1995-ben alapította
a MaVíz (Magyar Víziközmű Szövetség) Szövetség Elnöksége a vízi közmű szolgáltatásban legalább 20 éve kiemelkedő munkát végző szakemberek elismerésére. Az Emlékérmet minden évben a víz világnapja - március
22 - alkalmából ünnepélyes keretek között
adják át.
Részlet Medgyesi Pál a Makó-Térségi
Víziközmű Kft. vezérigazgatójának ajánlásából:
„….Vajda László 1962. július 25-én született
Makón. 1979. június 20-án a 601. sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézetben gépszerelő
szakmunkásvizsgát tett, majd 1988-ban légsűrítő és áramfejlesztő gépkezelő vizsgát,
2010-ben pedig tűzvédelmi szakvizsgát tett.
Munkáját a vízi közmű szolgáltatás területén
1986-ban kezdte Magyarcsanád településen,
még a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű
vállalat alkalmazásában. A Makó-Térségi

Víziközmű Kft. megalakulásának évében a
szomszédos Apátfalvának vízellátása is az ő
feladatává vált. A két település közös vízművel rendelkezik, ahol a vízellátással munkába
állása óta nem volt probléma sem mennyiségi, sem minőségi értelemben. Rendszeresen
kisegíti a szomszédos településeken szolgálatot teljesítő kollégáit. De nemcsak az üzemeltetés és karbantartást szervezi és irányítja, mint vezető vízműkezelő magas szinten,
hanem részt vesz a rekonstrukciós fejlesztések végrehajtásában is. Munkatársai körében
szorgalma, precíz munkája, becsületes emberi magatartása miatt nagy elismerésnek örvend.
Szülőfalujában is azok közé tartozik, akiket a
lakosság, a fogyasztók is elismernek, ezért
települési képviselővé választották meg már
az előző ciklusban is és most is. Helytörténeti
érdeklődési aktivitása a vízgazdálkodásra és
vízellátásra is kiterjed.
2004-ben Igazgatói Dicséretben részesült,
2006-ban pedig tagja volt az Országos Szerelő Versenyen III. helyezést elért csapatnak. A
maga területén hozzájárult a cég eredményeihez.
... 25 éves lelkiismeretes, példamutató tevékenysége alapján javaslom kitüntetésben
részesíteni Vajda László munkatársamat….”

2011. június
SZENNYVÍZCSATORNA
Ügyfelek tájékoztatása
Remélhetőleg nemsokára megkezdődnek a
szennyvízcsatorna kiviteli munkái, amikor a
lakosság által LTP szerződés keretében
megtakarított, és a Társulatot megillető részét le kell hívnunk. Arra kérjük a lakosságot,
hogy az OTP által folyamatosan küldött kiutalási értesítő mellékleteként szereplő válaszlapot a lakosság töltse ki, és abban az esetben, amennyiben kölcsönt szeretne felvenni,
úgy az OTP makói fiókjához juttassa el.
Amennyiben a kölcsönfelvételi lehetőséggel
nem kívánnak élni, úgy a válaszlapot célszerű a Társulathoz visszajuttatni adategyeztetés céljából. Nagyon fontos, hogy amennyiben időközben tulajdonváltozás történt
(öröklés, vétel, csere, ajándékozás stb.) úgy
a Társulatnál személyesen szíveskedjenek
megjelenni, hogy a tulajdonosváltozást be
tudjuk jegyezni. A levelezési címváltozást is
hasonlóképpen jelenteni kell. Kiutalási értesítőt csak azok az LTP szerződést kötött ingatlantulajdonosok kapnak, akik a hozzájárulást
teljes mértékben megfizették.

Elszármazottak
találkozója!
2011. július 23-án szombat délután, a Falunapok – Szent Anna Napok programsorozat
keretében „Elszármazottak találkozóját” tartunk, melyre szeretettel várunk minden, hajdani apátfalvi lakost.
Sajnos mindenkit személyesen nem
kereshetünk meg, ezért kérjük az apátfalvi
lakosokat, hogy rokonaik, ismerőseik elérhetőségét juttassák el a Faluházba, hogy méltóképpen meghívhassuk a volt apátfalvaikat
találkozójára.
Szeretettel várunk minden Apátfalváról
elszármazottat az összejövetelre!

KIÁRÚSÍTÁS
Az óvodai épületek felújítása során a régi
ajtók és ablakok kiárusítására kerül sor:
2011. június 15-16-án
(szerda-csütörtök) 8-tól 14 óráig
a Hunyadi u. 21. számú (Halászház)

önkormányzati épületben.
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2011. június

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2011. május 31-én ülésezett a képviselőtestület
Első napirendi pont keretében tájékoztató
hangzott el a Bíbic Óvoda - amelynek tagintézménye a nagylaki óvoda - 2011/2012-es
nevelési év előkészítéséről, a csoportok
létszámának a meghatározásáról, felkészülés
a nevelési év kezdésére. A „Csanád” Mikrotérségi Óvodai Intézményi Társulásból Magyarcsanád 2011. augusztus 31. napjával
kilép. 2011/2012-es nevelési évre várható
gyermeklétszám 122 apátfalvi, 9 nagylaki,
összesen 131 fő gyermek. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma Apátfalván 29 fő, nagylakon 3 fő, a sajátos nevelési igényű gyermeke száma apátfalván 4 fő. A
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyereket száma Apátfalván 7
fő, Nagylakon 1 fő. Óvodapedagógusok heti
kötelező óraszáma 32 óra. A pedagógiai
munkát segítő alkalmazottaké heti 40 óra. Az
óvodapedagógusonkénti egy-egy óra átfedési
időben a közoktatási törvény előírása szerint
biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatása, a speciális fejlesztések és
mikrocsoportos foglalkozások.
Második napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el a Dózsa György Általános
Iskola 2011/2012-es tanév előkészítéséről
az osztályok és tanulócsoportok létszámának
a meghatározásáról. A Makói Kistérség Többcélú Társulás keretében létrehozott „Csanád”
Mikro-térségi Általános Iskolai Intézményi
Társulás Magyarcsanáddal 2011. augusztus
31. napjával közös megegyezéssel megszűnik. A Dózsa György Általános Iskolába megtörtént az iskolai beíratás. Az 1. évfolyamra
33 fő iratkozott be. A tanulói létszám a
2011/2012-es tanévben várhatóan 207 fő. 6
iskolaotthonos napközis csoportban 119, egy
tanulószobai napközis csoportban 30 fő, öszszesen 149 fő vesz részt.
Harmadik napirendi pontban a képviselő
testület megtárgyalta és értékelte a 2010.
április és 2011. április 15-e között benyúj-

tott pályázatokat. A Polgármesteri Hivatal 3
db pályázatot nyújtott be, amelyből 1 nyert 2
elbírálás alatt áll. Az Apátfalvi Bíbic Óvoda 3
pályázatot nyújtott be, amelyből mind nyert. A
Dózsa György Általános Iskola 4 pályázatot
nyújtott be, amelyből mind nyert. Apátfalva
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 6
pályázatot nyújtott be: 2 nyert, 1 elutasításra
került, 3 pályázat elbírálás alatt van. A Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 1 pályázatot nyújtott be, amely elbírálás alatt van.
A képviselő-testület módosította a 2011. évi
költségvetési rendeletét. A 2011. évi költségvetés eredeti előirányzata 436.825 e Ft bevétellel, 529.217 e Ft kiadással és 92.392 e Ft
forráshiánnyal került elfogadásra. A költségvetés módosított előirányzata 477.499 e Ft
bevétellel, 560.231 e Ft kiadással és 87.732 e
Ft forráshiánnyal került megállapításra.
2011. január 01-től az Önkormányzatoknak
rendeletet kell alkotni a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól.
Az Apátfalván történő házasságkötések kis
számára való tekintettel a Képviselő-testület a
házasságkötő terem használatáért bérleti díjat
nem állapít meg. A hivatali munkaidőn kívül, a
hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen
kívül történő házasságkötésért az anyakönyvvezető külön díjazásban nem részesül, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő illeti meg.
Ismételten pályázat kerül kiírásra a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és
Faluház intézményvezetői álláshelyére. A
jelenlegi intézményvezető megbízása 2011.
augusztus 31-vel lejár. A vezetői megbízás
határozott időre szól.
Magyarcsanád Község Önkormányzata felkérte Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy fogadja azokat az óvodásokat, általános iskolai tanulókat, akiket nem
írattak az egyházi óvodába, iskolába, ezért
Együttműködési megállapodás került elfo-

gadásra a magyarcsanádi óvodai nevelési
feladatokról és a magyarcsanádi tanulók általános iskolai oktatásáról. Azoknak a gyerekeknek az esetében, akiknek a szülei nem kívánják a Makó-Belvárosi Református Egyházközség fenntartásában működő magyarcsanádi
óvodába, illetve az iskolába járatni gyermeküket, azok részére önkormányzati fenntartású
óvodában, iskolában kell biztosítani a nevelést,
illetve az oktatást.
Módosításra kerültek a Dózsa György Általános Iskola és az Apátfalvi Bíbic Óvoda Alapító
Okiratai.
Elfogadásra került Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. évben lefolytatott közbeszerzéseinek statisztikai összegzése. A közbeszerzések száma 2010. évben 2 db volt,
melynek értéke 30.822.768,-Ft + ÁFA volt.
Megtárgyalásra került az Apátfalvi Szent
Anna Napok – 2011. évi programtervezete.
A Falunap programjairól további egyeztetés
szükséges a civil szervezetekkel, kisebbségi
önkormányzatokkal. A Szent Anna Napok
megtartásához további támogatók megnyerése szükséges, hogy az előző évekhez hasonló szintű rendezvény kerüljön megtartásra.
A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A SZMSZ, valamint a mellékletben és a függelékben lévő szabályzatok felülvizsgálatra,
szükség esetén módosításra kerültek a jogszabályok előírásai alapján.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
nyári tábort szervez 2011. 07. 04. -2011. 07.
08. között. Az önkormányzat a szegedi Füvészkertbe történő kirándulást 32.900,-Ft-al
támogatja.
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentését követően az interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztést.

A Virágos Apátfalváért Mozgalomba június 15-ig még lehet nevezni. Nevezési lap a FALUHÁZBAN (Kultúrház)!
Május 31-én, du 5 órakor kezdődött a Virágos, élhetőbb Apátfalva, egy éves program
záró rendezvénye, melyre a partnerek, és a
Civil Fórumot képviselő szervezetek képviselői kaptak meghívást.
A rendezvényre érkezőket fotókiállítás várta a
program egy-egy nagyobb eseményéről.
Móricz Ágnes a pályázat írója és a program
szervezője tartott beszámolót, összegezte az
elmúlt egy év történéseit. Elmondta, megítélése szerint hasznos volt ez az egy év mindenki
számára. Köszönte, hogy a partnerek, az

Virágos, élhetőbb Apátfalva
PROJEKTZÁRÓ
intézmények, civil szervezetek pozitívan álltak
egy-egy program megvalósításához, csak
azért sikerülhetett jól, mert mindenki lehetőségeihez mérten maximálisan segített.
Elmondta még, hogy a program folytatódik,
melyet bizonyítanak a Virágos Apátfalváért
Mozgalomba való benevezések is. De Varga
Péter polgármester úr ígérete szerint a Babapark program is folytatódik.

Öröm, hogy a program kapcsán szebbek lettek intézményeink, s mivel a
virágok, tuják, cserjék elültetését a gyerekek végezték (ők is gondozzák), bízunk abban, hogy vigyáznak is rá.
Nem csak a záró gondolatokat elmondó, de a
projektzáró résztvevői is hasonlóképpen ítélték meg az elmúlt egy évet, melyet „fehér
asztal” melletti beszélgetésben erősítettek
meg.

2011. június
MEGHÍVÓ
A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2011. június 28. (kedd) 1400 óra
A soros képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem
,(Apátfalva, Templom u. 69.)

NAPIREND
1. Tájékoztató a Makó és Térsége Víziközmű
Társulat és a Szennyvízcsatornázási Társulás munkájáról
Előadók: a Társulat és a Társulás elnökei
2. Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda
2010/2011-es nevelési évben végzett
munkájáról
Előadó: Faragó Erzsébet intézményvezető,
Apátfalvi Bíbic Óvoda
3. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester
5. Interpellációk
6. A szociális igazgatással összefüggő,
valamint egyéb személyes adatvédelmet
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

ANYAKÖNYVI
ESEMÉNYEK
2011. MÁJUS
SZÜLETÉS
05.06.:Szabó Viola
Apátfalva, Hunyadi u. 6/A.
Szülei: Magyar Éva és Szabó Szabolcs
05.15.:Matajsz Mózes Attila
Apátfalva, Jókai u. 9.
Szülei: Matajsz Enikő és Bedő Attila
HÁZASSÁGKÖTÉS
05.14.: Majoros Csilla és Árvai István
05.21.
Vígh Bernadett és Szilágyi Ferenc Péter
HALÁLESET
ÁPRILS—MÁJUS
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Könyv a Szegedi Konzervgyárról
A Szegedi Konzervgyárat hetven éve alapították és tíz éve zárta be kapuit. Ebből az alkalomból
a Bába és Társai Könyvkiadó kiadja dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története 19402007 című könyvét.

Apátfalva és a Szegedi Konzervgyár kapcsolata
A Szegedi Konzervgyárat 1940-ben a csepeli
Weiss Manfréd Acél és Ércárugyár alapította
zöldségfélék szárítására, paradicsom, pritaminpaprika és gyümölcsök feldolgozására.
A gyár az évek során folyamatosan növelte
a feldolgozását, fejlesztette technológiáját és a
termelt konzervek mennyisége is növekedett.
A termeléshez szükséges létszám az
1950-es évek végéig szegedi munkavállalókból biztosított volt. 1957-től Szeged város
ipara rohamos fejlődésnek indult, amely a
szabad munkaerőt lekötötte. A nyári, őszi
szezonban már nem volt elégséges a helybeli
munkaerő, ezért a gyár a környékbeli településeken előfeldolgozó telepeket létesített.
Apátfalván 1965-ben egy megműveletlen,
szabad területen – a helyi elöljáróság javaslata alapján – létesített a konzervgyár feldolgozó telepet. E telep a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás időszakában működött. Az első
évben 70-80 fő, később 120-140 fő dolgozott
alkalmi jellegű, állományon kívüli munkában.
A telepen dolgozók többségének volt egyéb
elfoglaltsága is, mert háztáji munkát kellett
végezni, főzni, gyermeket ellátni, háziállatot
etetni.
Az 1960-as évek végén a falu határában
telepet vásárolt a konzervgyár, ahol egy vasvázas, nyitott szín és egy tanyaépület már javított
a munkafeltételeken, itt már esős napokon is
lehetett dolgozni. Zöldbabhegyezés, sárgabarack felezés, őszibarack magozás, zöldpaprikafúrás, szeletelés, pritaminpaprika negyedelés történt. Naponta 80-120 mázsa zöldbabot
hegyeztek, amelynek nagyobb részét a helybeli Aranykalász Termelőszövetkezet termelte. E
mellett barack felezésére is maradt munkáskéz. Később naponta 150 mázsa paprika csumázását is el tudták végezni.

1974-ben a meglévő épület átalakításával
és olajkályhás fűtéssel a folyamatos munkavégzés feltételei is megteremtődtek. 1976-tól
az akkor dolgozó 23 főt állományba is vették.
A telep vezetője az első években Csanádi
József, majd Király Józsefné.
Az előkészítő telep mellett az 1960-as
évektől zöldségfelvásárlás is folyt.
Jelentős partnergazdaság volt az aranykalász Termelőszövetkezet, amelynek termeltetési
szerződés alapján biztos piacot jelentett a konzervgyár. E gazdaságban jelentős volt a zöldbab, zöldpaprika, pritaminpaprika termelés.
Gyümölcsöző együttműködés volt a két cég
között.
A termelőszövetkezet dolgozóinak konzervgyári látogatását több brigádnaplói bejegyzés is megörökítette.
1989-től a konzervek keleti piaca megszűnt, így a felvásárlást és a telep működését
is leállították. A telep dolgozóinak a szegedi
gyártelepen ajánlottak munkát. 1992-ben
eladták a telepet.
Így ért véget a konzervgyár apátfalvi telepének működése.
A település egy megélhetési forrással lett
szegényebb.
A történet részletesen olvasható a most
megjelent, dr. Darázs Sándor: A Szegedi
Konzervgyár története 1940-2007 című
könyvben, amelyben szó van az apátfalvi
telep munkájáról, és az ott dolgozók közül
többen név szerint is szerepelnek.
A könyv megvásárolható júniustól a
falu könyvtárában, valamint Szegeden, a
Bába és Társai Könyvkiadó Kft. Betűvetés
könyvesboltjában (6724 Szeged, Pulz u.
14.) munkanapokon, nyitva tartási időben.

Ügyfélfogadás

APÁTFALVA az
INTERNETEN

az apátfalvi Polgármesteri Hivatalban
Hétfő: 8-12 óra / Szerda: 8-17,30 óra,
Péntek: 8-12 óra

Vígh Mihályné Papós Rozália
Apátfalva, Rákóczi F. u. 25.— Élt: 86 évet

Polgármester fogadó napja:
szerda: 8-12 óra,

Vígh József
Apátfalva, Széchenyi u. 128.—Élt: 51 évet
Tódor Mátyásné
Apátfalva, Délibáb u. 8.—Élt: 88 évet
Szűcs Pálné
Apátfalva, Móricz Zs. u. 39.—Élt: 85 évet

Jegyző fogadó napja:

péntek: 8-12 óra
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy
ügyei intézését lehetőleg
az ügyfélfogadási időben tegye meg!

Darázs Sándor

http://apatfalva.lap.hu
Dózsa György Általános Iskola:
http://dgyamk.hu/news.html
Pátfalváért Egyesület:
http://patfalvaert.shp.hu
Bökény Népe Egyesület:
http://www.bokenynepe.gportal.hu
Helyi újság 2007-től: http://apatfalva.nest.hu
Pátfalvai korrajz—Internetes újság Apátfalva
életéről: http://patfalvaikorrajz.blog.hu
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Kegyelet és összetartozás—Trianon
A Bökény Népe Egyesület 2011 június 04-én 9.00 órakor a trianoni békediktátum 91. évfordulója alkalmából kopjafát avatott a Szoborkertben.

KOPJAFÁK
RÉGEN ÉS MA

"Akarat, hit, bizalom"
(forrás: http://kopjafa.hu/fuzet.php –részlet)

„Kopja szavunk eredendően a honfoglaló
magyarság egyik fő fegyverének, a lándzsaszerű, 2-2,5 m, sőt 3-4,5 m hosszú, BelsőÁzsiában használt, keményfából készült döfő
fegyvernek a megnevezésére szolgált. A
történelemből tudjuk, hogy nagy ütközetek
után az elesett hősök sírhantjának fejéhez
beszúrták a vitéz harci kopjáját. Ebből a szokásból vált nemzetünk szép ősi hagyományává a kopjafaállítás. Amint Szabó T. Attila írja
egy helyütt: "...a kopjafa, a magyar temetők e
különleges, művészi dísze az ősi, finnugor
temetkezés egyszerű fejfájából fejlődött".
(Pásztortűz, 1938.)
Manapság főképpen a Székelyföld protestáns
temetőiben, ezeken a "méltósági helyeken"
mondható általánosnak, amelyhez a szeretet
és a kegyelet jelének drága kitűzései fűznek
minden embert. …
Díszesen kifaragott kopjafákat állítanak személyeknek, intézményeknek, események,
évfordulók emlékére is.
A XIX. századtól jött szokásba, hogy a sír
elejébe kopjafát helyezzenek. ... A kopja nem
más, mint egy keményfából faragott oszlop,
melyet sírjelül a temetőben a halott fejéhez
állítanak. …
KOPJAFÁK
A székely fejfák általános jellemző vonása a
vékony, karcsú kopjára emlékeztető alak.
...
A kopjafa keskeny, négyoldalú, jellegzetesen
karcsúsított hasáb, melyen (lentről felfele

haladva) három részt különböztetünk meg: a
törzs a legterjedelmesebb, erre kerül a felirat
a halott nevével, születésének és elhalálozásának évszámával, esetleg egy- a feltámadás
reménységében megfogalmazott gondolattal.
A törzs felső hányadán megkezdődik a díszítőfaragás; a nyakrész karcsúsított, egész
terjedelmében faragott. A fejfák hagyományos díszítőmotívumai mértani idomok (a
csillag különféle változatai, András- kereszt,
székely kereszt, molnárgomb stb.). A fejdísz
az építmény befejező motívuma, melynek
megválasztásakor nagyon oda kell figyelni a
helyi hagyományokra. Háromszéken a férfiaknak koronát, buzogányt vagy sisakot faragnak; idősebb asszonyt konty, fiatalabbat tulipán illet meg. A lándzsavégződés a hősi halál
jelképe.
Az utóbbi időben emlékoszlopokat is faragnak
a kopjafa mintájára. Egyre gyakrabban látunk
nagyon szép kompozíciókat, emlékműveket
kopjafákból….”
Az apátfalvi kopjafán Deák Ferenc szavai is
olvashatók:
„...Mert amit erő
és hatalom elvesz,
Azt idő
S kedvező szerencse
Ismét visszahozhatják;
De amiről a nemzet önmaga
Lemondott, annak
Visszaszerzése
Mindig nehéz
S mindig kétséges.”
Összeállította: Móricz Ágnes

2011. május 13-án az Apátfalvi
Baráti Társaság jóvoltából egy
Marosvidék író-olvasó találkozó
Faluházban került megrendezésre
könyve is megjelent, Egy apátfalvi
a Marosvidék folyóirat író-olvasó találkozója. után Czigeldrom-Korom Judit hegedűjátékát asszony visszaemlékezései címmel. Ilonka
Nagy örömünkre a program teltházasra sikerült.
hallgathattuk meg, majd Kis Enikő verset néni tiszteletére közösen elmondtuk az ő
A találkozó színvonalasabbá tételéhez szavalt.
általa megismertetett Ánafa letelepedett című
hozzájárult Simon Mihályné mini virágkiállítáA második előadást Mátó Erzsébet tartot- népi imát. Tóth Tamás és Herczeg Péter egy
sa és édesanyám Beke Mihályné néprajzi ta, aki szintén Apátfalván született a Hacsek és Sajó paródiát játszott el nekünk
kiállítása, amit régi apátfalvi használati tár- Marosvidék füzetekről beszélt. Tóth Tamás, búcsúzóul, amin mindnyájan jót nevettünk, új
gyakból állítottunk össze.
Apátfalva díszpolgárának, néhai Antal Balázs oldalukról ismertük meg a két fiatalt.
A rendezvény megnyitásakor Vargáné bácsi unokájának citerajátékát hallgathattuk
Az est második részében az apátfalvi
Nagyfalusi Ilona köszöntötte az egybegyűlte- meg. Igazán szépen szóltak az apátfalvi nó- Marosvidék tagok vendégül látták a találkozó
ket, majd 7 éves kislánya Réka mondta el ták. A citera után ismét egy vers következett, résztvevőit, finomabbnál finomabb házi készíCsukás István: Sün Balázs című versét. A Rigó Angéla szavalta el nekünk.
tésű süteményekkel és üdítővel. A résztvevők
vers után Szilágyi Sándorné a Marosvidék
Simon Mihályné jóvoltából egy képes szívesen beszélgettek, ismerkedetek egyfolyóirat főszerkesztője tartott előadást Apát- összeállítást nézhettünk meg a 10 éves az mással és gyönyörködtek a virágokban és a
falva a 10 éves Marosvidékben címmel. Fel- apátfalvi virágkiállítás címmel, majd felkö- régi tárgyakban, eszközökben és viseletekidézte a 10 év alatt megjelent írásokat Apát- szöntöttük 77. születésnapja alkalmából Var- ben.
falváról, felsorolva az írókat is. Az előadás gáné Antal Ilona nénit, akinek a Marosvidék
Beke Margit
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A családsegítő szolgálat tájékoztatója
ZÖLDTÁBOR
Tisztelt Szülő!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyári tábort szervez általános iskola első osztályától ötödik osztályáig.
A tábor ideje: 2011.07. 04-től 2011. 07. 08-ig reggel 8-tól délután 4ig terjedő időszakra.
A tábor helye: 6931 Apátfalva, Maros u. 39. a családsegítő szolgálat
udvara
A tábort Apátfalva Község Önkormányzata támogatásával valósítjuk
meg, így a szülőnek a tábor térítési díja: 2.000 Ft. Ezért napi kétszeri
étkezést (tízórai, ebéd) biztosítjuk.
A tábor programja:
A tábor neve: Zöld tábor
A tábor célja: Olyan programok szervezése, melyek elősegítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását, fejlesztését.
Minden napnak külön célja van, megismerkedhetnek a gyermekek
játékos formában a környezetvédelemmel. Ezen belül lenne víz napja,
föld napja, madarak- fák napja, kézművesség napja, és tűz napja.
Egész napos kirándulás Szegedre a Füvész kertbe, ahol játékos programokon vehetnek részt.
Kerékpártúrák, vetélkedők, akadályversenyek stb.
A táborra jelentkezni lehet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjénél, Herczegné Jáksó Anitánál, vagy Duma
Jánosné, Zsuzsa óvónéninél.
Jelentkezni lehet: 2011. 06. 10.- ig, de legkésőbb 2011. 06. 17.-ig

5.
A szünidő veszélyeiről

Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő ideje. Az iskolai megpróbáltatások után a többnyire jól megérdemelt pihenésé a főszerep. A nagyobb szabadság, a kalandok keresése azonban veszélyeket is rejthet
magában. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a veszélyekre,
hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia régi vagy új osztálytársainak.
A nyári melegben, a legmelegebb nappali órákban lehetőleg senki
ne sportoljon, ruházata pedig legyen szellős! Fokozottan ügyelni kell a
rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss víz formájában.
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időpontokhoz magát. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok
száma. Mindenkit hazavárnak.
„Alkalom szüli a tolvajt” – hallhattuk szüleinktől, nagyszüleinktől.
Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, ékszerek stb.)! Készpénzt lehetőleg csak több helyen elosztva vigyünk magukkal. Ha van bankkártya, annak PINkódját ajánlatos a kártyától elkülönítve tárolni. Ha valamilyen esti programon szeretnénk részt venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében menjünk. Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel!
Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a
lakásba. A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt, hogy akaratunkon
kívül bármi olyan szert tegyenek bele, keverjenek hozzá, amivel a
cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák. A
szabados élet könnyen vezethet el a kábítószerekig. Közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést
vagy a taxit.

Több százan a legkisebbektől a legidősebbekig ültették a virágokat Velencén...

VELENCEI KIRÁNDULÁS
Kora hajnalban, május 21-én, szombaton
közel hatvan apátfalvi indult a Velencei tó
egyik legszebb kisvárosába Velencére.
Nem sokkal kilenc óra után érkeztünk, s már
javában zajlott a virágosítás Velencén. Hihetetlen volt számunkra, hogy több százan a
legkisebbektől a legidősebbekig ültették a
virágokat mindenütt a város parkjaiban, intézményei előtt. Oláhné Surányi Ágnes polgármesterasszony fogadott bennünket a Polgármesteri Hivatal parkjában, majd kalauzolt
bennünket végig városon. Bemutatta teleülését és többek között elmondta: a mozgalom,
hogy itt tart, az tíz év munkája. Büdöske virággal kezdték, ma már négy millió forintot
költenek a két milliárdos éves költségvetésből
az ötezer fős Velencén.
Talán legbüszkébbek a „Rózsák kertjére”,
mely a minden évben született gyermekeknek
állít emléket. Itt ültettük el mi is az öt rózsát,
melyet emlékül vittünk. A virágosítás fő szervezője, az egész mozgalom „szíve” Benkő
Istvánné a Virágos Velence Városszépítő
Egyesület elnöke, aki büszkén beszélt arról,
hogy milyen fantasztikus összefogással valósul meg minden évben a város szépítése.
Ebéd előtt még megnéztük az iskolát,
mely hasonló volt mint a miénk, de egy milli-

árd forintból felújították ill. teljesen átalakították. Hogyan is fogalmazzak, hogy érzékeltessem, amit láttunk: egy „kacsalábon forgó palota” küllemében és belső elrendezésében,
felszereltségében, melyre úgy vigyáz pedagógus és tanuló, mint a „szeme fényére”. Hát
csak ámultunk a látottak és hallottak kapcsán.
Délután vezetőnk Arday Ágnes turisztikai
szakember volt (programunkat is Ő állította
össze). Hajóval körbejártuk a Velencei tavat,
majd hazautazás előtt ellátogattunk egy borpincébe, ahol a pince érdekes története mellett kóstolhattuk a finom borokat és vásárolhatott is ki-ki kedvére.

Oláhné Surányi Ágnes

Szép nap volt.
Jó, hogy a virágültetési napon mentünk, mert talán el
sem hisszük, hogy
mekkora összefogással dolgoznak
a velencei emberek városukért.
Hát így is lehet,
ami nem csupán
pénzkérdés...
Móricz Ágnes

Varga Péter

6.

Apátfalvi Hírek

Elsős leszek
(Donkó László)
„Kopogtat a vadgesztenye,
vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
az isibe járjak!
Kinőttem az ovit, igaz,
nagy legényke lettem,
S a csengettyűs iskolába
megyek szeptemberben.
Elsős leszek, vár az osztály,
számológép, tábla,
Eszes Péter, János vitéz
hív az iskolába.
Aranyos tanító néni
kézen fog, ne féljek,
Esztendőre a suliba
várlak én is téged!”
2011. május 28.-án és június 4.-én az Apátfalvi Bíbic Óvoda nagycsoportos gyermekei
ünnepélyes keretek között elbúcsúztak az
óvodától.
33 fő apátfalvi, 11 fő magyarcsanádi és 1
fő nagylaki kisgyerek megy szeptemberben
iskolába. Ők már mindannyian beiratkoztak
valamelyik iskolába. Az iskolakezdés nem
csak a kisgyerekek, hanem szüleik számára
is nagy várakozás, főként azon szülőnek,
akinek még első gyermeke megy iskolába.
Bennük még sok a megválaszolatlan kérdés.
Az óvoda-iskola kapcsolat nagyban hozzájárult a nevelési évben, hogy az átlépés
zökkenőmentes legyen. A sok program, a
rendezvények, a közös konzultációk, melyet
a két intézmény közösen szervezett mindmind segítette a gyerekeket abban, hogy
ismerkedjenek az iskolával a tanító nénikkel.
A szülőknek szülői értekezletet szerveztünk,
nyíltnapokat, hogy beszélgessenek a leendő
tanító nénikkel.
Ezúton szeretnénk megköszönni a ballagó kisgyerekek szüleinek a sok-sok segítséget, az önfeláldozó munkát a támogatásokat
és az együttműködést. Az iskolában is ezt
tegyék!
A szeptemberi évkezdéshez mindenkinek
erőt és sok-sok kitartást kíván az Apátfalvi
Bíbic Óvoda összes dolgozója.

Térségi matematika verseny
Az idén április 20-án is megrendezték Makón
a Városi és Térségi matematika versenyt,
amelyen iskolánk 3. a és 3. b osztályos tanulói is részt vettek.
A rangos megmérettetésen diákjaink
kimagaslóan teljesítettek. A 41 résztvevő
közül mindannyian a mezőny első harmadában értek el helyezést, maguk mögött hagyva
több, előző válogatásokon túljutott makói és
térségi versenyzőt.

A 3. a osztályból Szirovicza Fanni és Gyenge
Kristóf holtversenyben 5. helyezettek lettek,
Luczó Dominik holtversenyben 6. helyet szerezte meg, így ők 1, illetve 2 ponttal maradtak
le a megyei megmérettetésről.
Felkészítőjük Czagányné Baczovszki Katalin.

Kerekes Márk 3. b osztályos tanuló holtversenyben 3. helyezést ért el, így ő továbbjutott
a májusban Szentesen megrendezésre kerülő megyei döntőre.
Felkészítője Restás Marianna tanítónő.

Kerekes Márk Szentesen, a megyei döntőn a
22. helyezést érte el.

Sóki Krisztián 3. b osztályos 7., míg Joó Benedek 3. b osztályos 10. helyezést ért el ezen
a színvonalas versenyen.
Felkészítőjük Restás Marianna.

A tanulóknak és felkészítő pedagógusaiknak
gratulálunk.

IV. Dózsa nap
Június 6-án immár negyedik alkalommal rendeztük meg az iskolában a Dózsa napot. Idén
a Rákóczi szabadságharc végének 300. évfordulója adta a témaválasztás apropóját. Az
előkészületek során a diákok a korszak történelmével kapcsolatos feladatlapot oldottak

meg, amely ráirányította figyelmüket a szabadságharc eseményeire, a kor meghatározó történelmi személyiségeire.
A nap a képzőművészeti szakkör kiállításának
megnyitójával kezdődött. Ezt követően a gyerekek összesen 11 foglalkozási helyen birkózhattak meg olykor játékos, esetenként műveltségi
illetve ügyességi feladatokkal. A nap folyamán
két alkalommal került sor a kor fegyvereiről,
hadviselési szokásairól szóló előadásra, amelyet Németh Csaba a budapesti Hadtörténeti
Intézet munkatársa tartott. Itt a diákok érdekes
új ismeretek megszerzése mellett kézbe vehették korabeli fegyverek eredeti példányait is.
A Rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület
tagjai felvonulásukkal, toborzóval, és egy kuruc
legenda bemutatásával színesítették a nap
programját.
Délután a hagyományos Dózsa napi labdarúgó
kupa mérkőzéseire került sor, ahol fiú csapatunk első helyezést ért el a makói József Attila
Gimnázium és a földeáki Návay Lajos Általános
Iskola csapata előtt.

IV. Dózsa Napok az alsó tagozatban

2011. június

A nap rendezvényeit pályázati forrásból, illetve
az Apátfalvi Takarékszövetkezet támogatásával
szerveztük meg. Az iskola tanulói és dolgozói
nevében köszönjük a takarékszövetkezet támogatását és a Pátfalváért Egyesület segítő közreműködését.

2011. június
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Kiállítás az iskolában
Többéves szünet után ismét rajzszakköri
kiállítás nyílt az általános iskolában, amely
június huszadikáig munkanapokon 8-16 óráig
megtekinthető. A hangulatos megnyitó ünnepségen fellépett az intézmény énekkarának
kamara kórusa. A meghívottak között üdvözölhettük községünk és a társintézmények
vezetőit is. Az esemény záróakkordjaként a
szakkörös diákok köszöntötték vezetőjüket,
Borsi Sándor tanár urat.
A továbbiakban közöljük Mátó Lajos iskolaigazgató megnyitó beszédét (részlet):
A korábbi évek kényszerű szünete után szeptemberben ismét várta diákjainkat a képzőművészeti szakkör. A megújult iskolaépület folyosóin a korábbi szakkörösök munkái már nem
csupán az egyszer volt szakkör míves emlékei, hanem példát, mintát adnak a mai szakkörösöknek. Mintha azt akarnák mondani:
„Dolgozz szépen, dolgozz kitartóan, elmélyülten és a Te munkád is ide kerülhet!” Ez a
soha el nem hangzott mondat mégis ott él
minden kis alkotó lelkében, legyen az a legkisebbek közül való negyedikes, vagy néhány
nap múlva ballagó végzős diák.
Év közben jó volt benézni délutánonként a
rajzterembe, hiszen a halk muzsika mellett
elmélyülten dolgozó diákokat látva érezni
lehetett, hogy itt érték születik. Akár a batikok
készítésekor érezhető illat, akár a festékek
szaga, vagy a zeneszón átszűrődő ceruzasercegés mind arról árulkodtak: itt munka folyik,
komoly munka! Versek, mesék, évszakok
színei, hangulatai keltek itt életre leképezve
az alkotók gondolatait. A paravánokon lévő
munkák arról árulkodnak, hogy a világ sokfé-

leképpen látható és minden szépsége sokféleképpen ábrázolható, csak észre kell venni,
ami érdekes, ami lehet, hogy nagyon is hétköznapi, mégis alkotó energiákat szabadít fel
és értő irányítás mellett rajzzá, batikká, tűzzománccá válik.
Félreértés ne essék! Nem megannyi kis
művész munkáit láthatjuk a paravánokon. Ők
gyerekek. Gyerekek, akik elfogadták ezt az
imént említett „értő irányítást”. Megtanultak
egy különleges közös nyelvet, amely a mindenki által ismert szavakon túl tekintetekben,
hangsúlyokban, mozdulatokban is beszél. A
lényegre, a fontosra irányítva a figyelmet és
ennek hű ábrázolására vezetve a kezet. E
nyelv mestere Borsi Sándor tanár úr, aki megújuló hittel képes magával ragadni tanítványait, kiknek keze nyomán az itt látható alkotások
születhettek.
Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe
képzőművészeti szakkörünk kiállítását, amely
mától két héten keresztül látható. Ha szabad
javasolnom, érdemes többször is visszatérni,
elidőzni egy-egy paraván előtt. Érdemes viszszatérni csendes délutánokon és hagyni, hogy
a képek megszólaljanak, hogy olykor lüktető
lendületükkel, olykor gyermeki bájukkal hatni
tudjanak ránk. Mert nem csak az alkotás folyamatát kell tanulni és útját kitartóan végigjárni, hanem meg kell tanulni nézni, látni mit
üzennek a formák, a színek. Erre pedig kiválóan alkalmasak az itt kiállított munkák, melyekhez gratulálok a diákoknak és Borsi Sándor tanár úrnak egyaránt.
Minden kedves látogatónak szép és maradandó élményeket kívánok! ...

Kirándulás Kiszomborra
A 2010-11-es tanév Hon és népismeret tantárgyának
záró foglalkozására kirándulást terveztünk. Június 3-án
Kiszomborra utaztunk el vonattal, a helyi nevezetességeket megismerni. Borsi Sándor tanár úr szervezésében
együtt utaztak az 5. és 6. osztályos diákok, akiket osztályfőnökeik is elkísértek, és a honismeret órák tanítói közül
Beke Margit és jómagam.
A vonatállomásról sétálva közelítettük meg a híres körtemplomot a Rotundát. Bent Borsi tanár úr elmondta a
főbb tudnivalókat az épület történetéről, majd az énekkaros lányok daloltak nekünk egyet. Megkértük Kocsis KataÉneklés a Rotundában
lin tanárnőt, énekeljen nekünk egy gregorián dalt. GyönyöBalról: Kocsis Katalin
rűen szólt.
A körtemplomból a Honismereti Gyűjteménybe mentünk,
ahol megnéztük mindhárom szintet, az ott levő tárgyakkal, képekkel együtt. A gyerekek a tárgyak egy részét már fel ismerték, így nem volt hiábavaló az éven át tartó oktatás.
Az épület előtti parkban láthattuk a Borsi tanár úr által készített Kiszombor műemlékei bronz
makettet. A parkban a Petőfi és Kossuth szobor előtt haladtunk el, ezek szintén Borsi Sándor alkotásai. Végül a jól megérdemelt pihenés, a játszótér következett, melyet a gyerekek nagyon élveztek.
Visszafelé az állomásra sétálva megnéztük még a Rónay család kastélyát, a volt kastélykertet,
és elsétáltunk a vonatállomásra. Fáradtan utaztunk hazafelé, élményekben gazdag utunk volt.
Vargáné Nagyfalusi Ilona

Fotópályázat!
Fotópályázatot hirdetünk „Apátfalva az én
szememmel” címmel. Olyan fotókat várunk,
melyek megmutatják településünk értékeit,
szépségeit.
A legjobb fotókat zsűrizés után a Falunapok
keretében kiállítjuk, és díjazzuk.
Minden pályázótól legalább 5 db különböző
képet várunk. A pályázók a képeket 2011.
július 01-ig adhatják le a Faluházban.
Örökítsük meg Apátfalva jelenét!

Színházi előadás
2011. június 26-án, vasárnap 18 órától a
kiszombori Esőnap – Álomszínház
fergeteges előadását tekinthetik meg az
érdeklődők.
Rejtő Jenő két vígjátékának címe:

Nagy választék kicsinyekben
Herkules bonbon
Szeretettel várjuk a kedves lakosokat!
Belépő: Ki mit szán.

Szent Iván éji tűzugrás
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját az idei Szent Iván éji tűzugrás rendezvényre, mely: 2011. június 25-én, szombaton lesz.
Program
18.30-tól néptáncos felvonulás
a falu utcáin (Faluház – Szent János – Nagyköz u. – Rákóczi u. – Kereszt u. – Templom u. – Faluház)
20.00-tól Néptánc műsor
a Faluház nagytermében
Kardos István Néptánc Csoport
Hasad néptánc csoport
Zonguldak (Törökország), a
Pacsirták (Mezőtelegd)
Rúzsai Néptánc Csoport
21.00-tól Tűzugrás
a Faluház előtti útszakaszon
21.30-tól Táncház
Minden érdeklődőt, szeretettel várunk!

Kiszombori kirándulás
Balról: Borsi Sándor

8.

Apátfalvi Hírek
MOZGÁSRA FEL!

MEGNYÍLT A

Minden kedden 19,30-20,30 óráig,
csütörtökön 18-19 óráig
ZSÍRÉGETŐ, ALAKFORMÁLÓ és
KEZDŐ STEP AEROBIK
a D. Gy. Általános Iskola tornatermében.
Várok mindenkit SZERETETTEL!
Hajdúné Paksy Anikó

LOLITA ABC

aerobic sportedző, step edző

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN

Apátfalva, Kereszt u. 23.
SZÉLESKÖRŰ
ÁRUVÁLASZTÉKKAL ÉS
KEDVEZŐ ÁRAKKAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
AMIT AZ ÜZLETBEN MEGTALÁL:

2011. június

BÍRÓ-KER
Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva

fűrészárú
tégla,cement,
mész, festékek,
szög és csavar árúk



Minden nap friss zöldség, gyümölcs

Ügyfélfogadás Makón Széchenyi tér 6.—
minden szerdán 16-20, péntek: 8-12 óra.



Kedden és hétvégén friss baromfi
húsok (csirke, pulyka) valamint igény
szerint, megrendelésre sertéshús

EDF Démász ZRt. minden szerdán 12–20 és
csütörtökön 8-12 óra között tart ügyfélfogadást a Liget utcai telephelyén.



Minden nap délután 4 órától
friss, forró FORRAI-féle kenyér

NYÁRISZÜNETBEN

280,- Ft/kg-os áron kapható!

általános iskolások részére

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt..

Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC
Kft .-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.).
T-Kábel minden munkanap és szombaton
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 2.
szám alatt (tel: 213-055).
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A
Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása
pénteken 8–12 óra között. Szippantás megrendelése a 213-925-ös telefonszámon.
„Szeretteim, én már elmegyek,
Küzdöttem, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet,
Isten veletek.”
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk,

Apátfalva községben
EGYEDÜLÁLLÓAN az üzlet előtti

TEJAUTOMATÁBÓL
FRISS HÁZITEJ 150,- Ft/liter áron
ÉJJEL-NAPPAL megvásárolható!

Ha HIRDETÉSÜNK
FELKELTETTE FIGYELMÉT,
KÉRJÜK TÉRJEN BE HOZZÁNK,
UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL

VÁRJUK ÖNÖKET!
NYITVA TARTÁS:
MINDAN NAP: 05-től 20 óráig
LOLITA ABC
Tulajdonosai és Dolgozói
APÁTFALVI HÍREK:
Hirdetés leadás a Polgármesteri Hivatalban,
minden hónap 3-ig!

Vigh József
búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút
és virágot helyeztek, mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, hogy drága halottunk

Oláh István

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT
Kirendeltsége

APÁTFALVÁN!
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.
(Temetőnél)

VIRÁGBOLT

búcsúztatásán megjelentek,
sírjára a szeretet virágait,
elhelyezték, hogy fájdalmunkat
enyhítsék.
Külön köszönet a plébános úrnak a szép szertartásért.

Frankné Varga Zsuzsanna

A gyászoló élettársa

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

Képviselőnk:

Ügyelet: éjjel-nappal:
06/30/565-8384

Bíró Antal
H-Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

ANGOL NYELVTANÍTÁST VÁLLALOK!

06/70/327-30-64

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
Süldő és anyanyulak, kecskegidák és fejős
kecskék eladók! Széchenyi u. 128.
Tel.: 06/20/9790-977

***
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó
állapotú parasztház ipari árammal a Szabadság utcában eladó! Irányár: 3.500.000,- Ft
Tel.: 06/30/606-68-38

APÁTFALVI HÍREK
Apátfalva Község Önkormányzatának
információs lapja
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
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