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Rozi nénit 90. születésnapja alkalmából 
2011. április 16.-án családjával együtt köszöntöttük. 

Juhász Gyula: Japánosan 
 

Minden tavaszból őrizz meg magadnak 
Egy szál virágot, egy sor éneket, 
Az évek akkor el hiába halnak, 
Mindig dalosabb kerted lesz neked. 
 
Kedves Szalamia Jánosné, Rozi néni! 
 
Juhász Gyula Japánosan című születésnapi 
versében azt tanácsolja; törekedjünk mindig 
arra, hogy a jó dolgokat ne feledjük el, mert 
ha így teszünk, akkor nem telnek hiába az 
évek, a mi napjaink is szebbek lesznek. 
 

Egy szívet melengető kötelességünknek te-
szünk most eleget ezen a jeles napon; Rozi 
néni 90. születésnapját ünnepeljük. 90 év 
bizony sok idő, azért vagyunk most itt, hogy 
kifejezzük szeretetünket, tiszteletünket, és 
megbecsülésünket. 
 

Az élet legszebb ajándéka a család, ha csalá-
dunk körében tudunk örülni legszebb pillana-
tainknak. Mennyi minden történik az ember 
életében egy év alatt, hát még 90 év alatt. De 
bármilyen nehéz is lehet egy-egy pillanat, 
mindjárt elmúlik, amint gyermekeink, unokáink 
szemébe nézünk. Elég egy mosoly, egy szó, 
egy kedves érintés és mindjárt elfeledjük 
minden bajunkat. A feltétel nélküli szeretet, 
ami a családtagjainktól árad felénk többet ér 
mindennél. De soha nem szabad elfelednünk, 
hogy a mi szeretetünk is erősíti ezt a soha el 
nem múló köteléket. 
 

Weöres Sándor a Jóságról ír; a jóság, a sze-
retet és a család elválaszthatatlan fogalmak. 
„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el 
senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint 

a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. 
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék 
fényedből és melegedből, mint akiknek nincs 
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi 
társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek 
számodra, mint a kályhának a szoba, mely-
nek melegítésére rendelik.” 
Kedves Rozi néni! Kívánom, hogy még sokáig 
érezze családja szeretetét, környezete figyel-
mét, megbecsülését. 
Apátfalva Község Képviselő-testülete nevé-
ben e gondolatokkal kívánok Önnek nagyon 
jó egészséget, boldog életet. 
 

Boldog Születésnapot Kívánok!  
 

Varga Péter 
polgármester 

Szalamia Jánosné 
Fejes Rozália 

Új helyen az orvosi ellátás  
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségház felújítási munkálatai május 3-án a munkaterület átadásával elkezdődtek. 
Ezzel egy időben a Védőnői Szolgálat, a Házi orvosi rendelő és a Fogászat megkezdte működését a Templom u. 67. szám alatt (a volt 

Rehabilitációs üzem helyén) kialakított ideiglenes rendelőkben. A rendelőket az épület szárazkapu bejárójából balra nyíló épületrészben talál-
ják meg. A rendelési idők változatlanok maradtak. 

Dr. Kandó Edit:  
hétfő, szerda: 8 - 14 
kedd, csütörtök: 12 – 18 
péntek: iskolafogászat 

Dr. Sziebig Géza:  
hétfő, szerda, péntek: 8 - 12 
kedd, csütörtök: 12 – 16 
 

Dr. Bittó Csaba:  
hétfő, szerda, péntek: 12 - 16 
kedd, csütörtök: 8 - 12 
 

A család verssel köszöntötte a  
90 esztendős Rozi nénit 
 
Mama 90. születésnapjára 

 

Pátfalvai leány vagyok, 
Apátfalván születtem. 
Kis koromtól  nagykoromig, 
Benne felnevelődtem. 
 

Hosszú kilencven év alatt 
Sok szép tavaszt megértél. 
Égi Atyánk! Hálaimánk, 
Ezért szól most Tenéked. 
 

Hosszúra nyúlt életednek, 
Sok próbáját kiálltad. 
De TE mégis boldog voltál, 
Szeretteid körében. 
 

Gyermekeid, unokáid 
Hát még a sok dédikéd! 
Szép családod, rokonságod 
Éltedben nagy büszkeség. 
 

Születésed ünnep napján 
Nem kívánunk egyebet: 
Csendes lépted vezérelje 
Továbbra is szeretet! 
 

A szívedben mindig béke, 
Boldogság, öröm legyen! 
Szívünk szeret, ezt ne feledd! 
Ezt adhatjuk Teneked! 
 

Kilencven év, már csak tíz  kell, 
Hogy a százat megérjed. 
Nagycsaládod körbevesz majd, 
S vígan köszönt Tégedet. 
 

A jó Istent arra kérjük, 
Tartson soká körünkben! 
Egészségben legyél gazdag, 
A jó Isten áldjon meg! 

 

Makó, 2011. április 16. 
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A képviselő-testület 2011. április 26-án tar-
totta soros ülését. 
 
Első napirendi pontként a képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót. A 2010. évi eredeti költségvetés bevételi 
főösszege 497.567 e Ft, a kiadási főösszege 
586.513 e Ft, a forráshiánya 88.946 e Ft. 

A 2010. évi zárszámadási rendeletet a 
képviselő-testület 830.785 e Ft bevétellel, 
804.881 e Ft kiadással és 25.151 e Ft módo-
sított pénzmaradvánnyal elfogadta. A könyv-
vizsgálói összefoglaló jelentés alapján a 
2010. évi éves költségvetési beszámolót a 
számviteli törvényben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el. Az 
éves költségvetési beszámoló korlátozás 
nélküli könyvvizsgálói záradékkal lett ellátva. 
 

A második napirendi pontban a képviselő-
testület megtárgyalta a gyermekvédelmi 
munka átfogó értékeléséről szóló beszá-
molót. A képviselő-testület felkérte az intéz-
ményvezetőket, hogy továbbra is tekintsék 
kiemelt feladatuknak a gyermekvédelmi mun-
kát. 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 20.000 e Ft összegű beruházási 
hitelkeret biztosítására az Apátfalvi Takarék-
szövetkezettel köt szerződést. A hitelkeretből 
csak annyi kerül lehívásra, amennyi a beru-

házások folyamatos lebonyolításához szüksé-
ges. 
 

A képviselő-testület elfogadta a „Csanád” 
Mikro-térségi Óvodai Társulás – Apátfalva és 
Nagylak -, valamint Apátfalva és Magyarcsa-
nád „Csanád” Mikro-térségi iskolai és óvo-
dai társulások 2010. évi pénzügyi elszámo-
lásait. 
 

Elfogadásra került a Makói Kistérség Többcé-
lú Társulás keretében létrehozott „Csanád” 
Mikro-térségi Óvodai Intézményi Társulás 
magyarcsanádi tagintézmények felmondása. 
 

Módosításra kerültek az Apátfalvi Bíbic Óvo-
da, a Dózsa György Általános Iskola és a Pol-
gármesteri Hivatal alapító okiratai, mivel a 
költségvetési szerv esetében módosultak az 
államháztartás működési rendjéről szóló törzs-
könyvi nyilvántartásra vonatkozó előírások. 
 

A képviselő-testület elfogadta a Makói Kistér-
ség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szer-
vezete által, az önkormányzatok és költség-
vetési szerveinek 2010. évi ellenőrzéséről 
készült összefoglaló ellenőrzési jelentést. 
 

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

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
2011. ÁPRILIS 

 

SZÜLETÉS 
Április hónapban születés nem történt. 
 

HALÁLESET 
Jakabovics Mátyás  
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 17/b. Élt: 62 évet 
Tóth Mihályné – Peták Ilona 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 65. Élt: 90 évet 
Kerekes Ferenc 
Apátfalva, Széchenyi u. 146. Élt: 74 évet 
Oláh István 
Apátfalva, Széchenyi u. 64. Élt: 66 évet 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
Házasságkötésre április hónapban nem ke-
rült sor.  

M E G H Í V Ó 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje:  
2011. május 31.  (kedd) 1400 óra 

 

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

N A P I R E N D 
 
1. Tájékoztató az Apátfalvi Bíbic Óvoda 

2011/2012-es nevelési év előkészítésé-
ről, a csoportok létszámának meghatáro-
zásáról, felkészülés a nevelési év kezdé-
sére 

Előadó:  Faragó Erzsébet intézményvezető, 
Apátfalvi Bíbic Óvoda  
 

2. Tájékoztató a Dózsa György Általános 
Iskola 2011/2012-es tanév előkészíté-
séről, az osztályok és tanulócsoportok 
létszámának a meghatározásáról 

Előadó: Mátó Lajos igazgató, Dózsa György 
Általános Iskola  
 

3. Tájékoztató az önkormányzat intézmé-
nyei által 2010. április óta benyújtott 
pályázatokról 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

4. Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

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

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

6. Interpellációk 
 

7. A szociális igazgatással összefüggő, 
valamint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)  

Előadó: Varga Péter polgármester 

A Családsegítő Szolgálat Felhívása 
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Családsegítő Szolgálat várja a bútor és a haszná-
lati tárgy, használt ruha felajánlásokat, melyeket a rászoruló családok között osztanánk szét.  

Kérjük, hogy aki rendelkezik jó állapotú, de feleslegessé vált tárgyakkal (bútor, asztal, sző-
nyeg, ágy, egyéb lakásban használatos tárgy), az vegye fel a kapcsolatot Szolgálatunkkal sze-
mélyesen vagy telefonon. 
Személyesen: 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Telefonszám: +36-20/801-50-80.  
 

Segítségüket előre is köszönjük a családok nevében. 

SALAK A HÁZAK ELŐTT! - FELHÍVÁS! 
 

A Polgármesteri Hivatal kéri az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a téli fűtés hulladékát: hamut, 
salakot a házuk elől szíveskedjenek elszállíttatni. Több utcában, mint Templom utca, Nagyköz 
utca, Újfalu utcái, évek óta gyakorlat, hogy a házak elé, általában villanyoszlop tövébe hordják, a 
salakot. A parázsmentes, kihűlt—salakot, hamut — a kukába is bele lehet tenni, vagy más edény-
be és zsákba, melyet a szemétszállítás napján  a szolgáltató elszállít. 

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 
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy ügyei intézését lehetőleg  

az ügyfélfogadási időben tegye meg! 
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2010. év elején nyújtotta be támogatási ké-
relmét Apátfalva Község Önkormányzata a 
Dél-alföldi Operatív Program egészségügyi 
alapellátás fejlesztése pályázati kiírására, si-
kerrel. A több, mint 34 millió Forint összérté-
kű felújítás 2011. május 02-án megkezdő-
dött. 
 
A fejlesztést indokolja, hogy a 32 éve épült rende-
lőintézetet fennállása óta mindösszesen 2 alkalom-
mal újították fel: a szenes fűtést konvektorosra 
cserélték, majd 2006-ban az épület teljes körű 
akadálymentesítésére került sor. Egyéb műszaki 
állagmegóvás nem volt, melynek eredményeként 
korszerűtlen, energiatakarékosság szempontjából 
kedvezőtlen mutatókkal rendelkező, több helyen a 
funkciónak nem megfelelő. 

Annak ellenére, hogy a település morbiditási muta-
tói rendkívül magasak (3690 eset, szív- és érrend-
szeri, csontrendszeri és idegrendszeri betegségek 
aránya magas, 87% definitív ellátásban részesült), 
az egészségügyi szolgáltató intézmények csak a 
minimális eszközrendszerrel rendelkeznek. Az or-
vosi és egyéb egészségügyi műszerek pótlásának 
folyamatos szükséglete lehetetlenné tette, hogy 
egyéb beruházások megvalósuljanak 
(infrastrukturális fejlesztés, bútorzat beszerzése, 
minimum követelményen felüli műszerek beszer-
zése). Mindez azzal párosul, hogy Apátfalva magas 
munkanélküliséggel sújtott (306 fő, az aktív korú 
népesség 14,8%-a), elmaradott település, mely-
nek demográfiai mutatói folyamatosan romlanak 
(a lélekszám folyamatosan csökken, a lakosság 
elöregedése jellemző).  

Ahhoz, hogy a település hosszú távon fennmarad-
hasson, a szolgáltatások színvonalának emelésére 
van szükség. Különösen igaz ez az egészségügyi 
szolgáltatásokra, az egészség helyreállítására és a 

prevencióra. 

A fentieket figyelembe véve alakította ki Apátfalva 
Község Önkormányzata a jelen projektben foglalt 
fejlesztési tartalmat, melynek céljai a következők: 
az ún. Egészségház 3 szolgálati egységének felújí-
tása (háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő és vé-
dőnői szolgálat), és minimális bővítése (4m2 – 
fogorvosi röntgen helyiség) a következők szerint: 
homlokzat-felújítás hőszigeteléssel, nyílászáró cse-
re, elektromos hálózat teljes cseréje, vizes blokkon 
felújítása, fedett szabadtéri előadó építése, fedett 
kerékpártároló építése; eszközbeszerzés: számító-
gépek, orvosi és védőnői munkát segítő műszerek, 
bútorzat. 

A projekt összköltségvetése 34.511.280,- Ft., 
megvalósulásával az apátfalvi egészségügyi alapel-
látás korszerű működési feltételeit teremti meg. A 
beruházásnak köszönhetően 9 fő végezheti méltó 
körülmények között segítő munkáját és 3263 fő 
részesül minőségi egészségügyi alapellátásban. 

Legfontosabb célunk a mentálhigiénés és egész-
ségügyi helyzet javítása Apátfalván, szűrővizsgá-
latok végzése, egészségtudatos életmód népszerű-
sítése.  
A projekt hosszú távú célja és eredménye a lakos-
ság demográfiai jellemzőinek visszafordítása, a te-
lepülés vonzóvá tétele, a hátrányos helyzet leküz-
dése. 
 

Varga Péter 
polgármester 

A Pátfalváért Egyesület tiszte-
lettel köszöni mindazok támoga-
tását, akik az elmúlt évben sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át a 
szervezetnek adták. 
Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2010 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, 
melyet a Szigetház-Erdei Iskola mű-
ködtetésére fordítunk.  

Adószám: 
18460117-1-06,  

Pátfalváért  
Egyesület:  

6931 Apátfalva, Temp-
lom u. 57. 

 

1% 

Szebb környezetben vigyáznak az egészségünkre 

Megkezdődött az egészségház felújítása 

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG 

6726 Szeged, Fő fasor 16-20. 
Tel.: (62) 592-600, Fax: (62) 592-565 

 
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS:   

minden hónapban  
2.és 3. csütörtök: 

8-13 óráig 
 

Májusban: 12-én és 19-én! 
.Júniusban: 9-én és 16-án! 

INFORMÁCIÓ A 
VELENCEI KIRÁNDULÁSRÓL! 
 

Mint ismeretes, MÁJUS 21-én, szombaton 
megyünk a Velencei tónál lévő Velence vá-
rosba kirándulni. 
A hét folyamán (a helyi újság kedd, szerdán 
kerül minden házhoz) minden jelentkező 
levelet kap a kirándulás részleteiről.  
Aki véletlenül nem kapja meg a levelet, 
feltétlenül szóljon személyesen 
(Templom u. 20.) vagy  

telefonon: 
 02/20/45-45-855. 

Móricz Ágnes 
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Májusi Programsoroló 
az Apátfalvi Bíbic Óvodában: 
 

 Május 1. Gyermek néptánc bemutató, 
fellépnek a Rákóczi u-i és a Dózsa 
György u-i zene-ovis gyerekek. A táncot 
betanította Csenteri Andrea óvodapeda-
gógus. 

 Május 3. Anyák napi ünnepség a Rákó-
czi u-i Óvoda Napsugár csoportjában. 
Papp Józsefné és Luczó Anikó óvodape-
dagógusok vezetésével. 

 Május 4. „Játék- kuckó II.”közös játék a 
szülőkkel a Rákóczi u-i óvoda Szivárvány 
csoportjában. Duma Jánosné és Csenteri 
Andrea óvodapedagógusok vezetésével.  

 Május 5. Anyák napja az Idősek Ottho-
nában műsort adnak a Rákóczi u-i óvoda 
Napsugár csoportjának óvodásai. 

 Május „Föld Világnapja” alkalmából Pro-
jektnap  Dózsa György u-i óvoda Napra-
forgó csoportjában. A bemutató foglalko-
zást vezetik Sóki Mátyásné és Herczegné 
Csala Anikó óvodapedagógusok. 

 Május 10. A nagycsoportos gyerekek kirán-
dulása a Szegedi Füvészkert Madárparkjá-
ba, a Madarak Fák napja alkalmából. 

 Május 13. Madarak Fák napja Projekt-
nap a Magyarcsanádi Óvoda Micimackó 
csoportjában. 

 Május 17. Színházlátogatás 
 Május 20. Gyereknap alkalmából ügyes-

ségi sportnap mindhárom óvodában, 
szervezők az óvodapedagógusok. 

 
Május 28. (szombat) Évzáró, nagycsopor-
tosok búcsúztatása. 
Mindhárom óvodában 9 órakor kezdődik.. 
A Maros u-i Óvoda a Faluházban tartja az 
ünnepséget a másik két óvoda saját            
Óvodájában.  
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk és 
várnak a ballagó kisóvodások! 

Nyári nagytakarítások 
tervezett időpontjai az 

óvodákban: 
 

 Rákóczi u-i Óvoda: 2011. május 30.- tól 
2011. június 24.-ig (az óvoda felújítás 
miatt az időpont változhat, erről a szülő-
ket időben értesítjük) 

 Maros és a Dózsa György u-i óvoda: 
2011. június 13.-tól, 2011. július. 8.-ig 

 2011. június 13-24. mindhárom óvoda 
zárva van. 

 2011. május 30- június 10.ig csak a 
Dózsa György u-i Óvoda fogadja a 
gyerekeket, a Maros u-i óvoda nem tud-
ja, mert a „Kinder” épületben üzemel még 
és fogadja a Családi Napközis gyereke-
ket. 

 2011. június 27. - július 8.-ig a Rákóczi 
u-i óvoda fogadja a gyerekeket. 

 
2011. július11-től már mindhárom óvoda 
üzemel. Ettől az időponttól szeretettel várjuk 
a leendő kisovisokat és szüleiket, látogatás 
és ismerkedés céljából. 
 
A Bíbicke családi napközi a Rákóczi u-i 
óvoda felújítási ideje alatt a „Kinder” épü-
letben üzemel, a gyerekeket ide lehet hoz-
ni:  2011. május 30- tól 2011. június 24.-ig, 
illetve a felújítás befejezésének időpontjáig. 

Gondolatok a  
Bökény Népe  

ez évi íjász találkozójáról 
 

Abban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy a Bökény Népe Kulturális és Harcmű-
vészeti Egyesület hagyományos íjásztalálko-
zójának vendége lehettem április 30-án, 
szombaton. 

Kellemes időben, jó hangulatú programo-
kon vettem részt. A Bökény Népe csapata jó 
házigazda módjára gondoskodott vendégei-
ről. Finom ebéddel, rengeteg süteménnyel 
várták a rendezvényre betérőket. A kedves 
fogadtatás mellett lehetőség volt íjazás, lo-
vaglás, lovas kocsizás és különböző fegyve-
rek kipróbálására is. 

A vendégek megnézhették a Bökény 
Népe újonnan elkészült jurtáját, és a belső 
terében kialakított kis kiállítást. 

A délután folyamán szablyavívás bemu-
tatót tartott a szegedi Szabad Vitézi Iskola. 
Birkózás és botos vívás alap elemeit is meg-
mutatták az ügyes előadók. 

Gyereknek, felnőttnek egyaránt jó mulat-
ság volt a lovas kocsis falunézés, a lovaglás, 
vagy az íjazás kipróbálása. 
Köszönöm a kellemes szombat délutánt, és a 
vendéglátást a Bökény Népe Kulturális és 
Harcművészeti Egyesület minden tagjának. 
Munkájukhoz sok sikert és egészséget kívá-
nok! 
 

Bálintné Siprikó Zsuzsanna 
települési képviselő 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 

Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közhasznú Közalapítvány kéri a tisz-
telt adófizetőket,  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!  

 
 
 

1% 

Az óvoda kiállítása a március 26-i, II. Virágmag Börze rendezvényen. Az alkotások a Víz Világnapja alkalmából készültek. 
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VIRÁGOS APÁTFALVÁÉRT MOZGALOM 2011. 
NEVEZÉSI LAP 

Nevezési határidő: 2011. május 31. 

KATEGÓRIÁK 
 

I. Virágos utcakert 
II. Virágos utcakép (legalább 5 szomszéd 
vagy szemközti ingatlan nevezhet) 
III. Gondozott utcakert  
(azon ingatlanok kategóriája, amelyek tulajdo-
nosai nem a virágosításra helyezik a hang-
súlyt, de rendszeren gondozzák ingatlanjuk 
előtti közterületet, utcaszakaszt, füvet nyírnak, 
esetleg fák, cserjék ültetésével parkosítanak) 
IV. Virágos intézmény  
(közintézmények, közforgalmú üzletek, köz-
szolgáltatók, műhelyek, stb.) 
V. Településrész takarítás ( 
közösségi kategória, munkahelyi közössé-
gek, baráti társaságok, civil szervezetek 
nevezhetnek) 
 
Bírálat, szabályok, tudnivalók: 
 

A nevezési lapokat a Faluházban kell leadni.  
A nevezett ingatlan bírálatát a mozgalmat 
szervező civil szervezetek (Civil Fórum) által 
delegált független, szakmailag kompetens 
tagokból álló Bíráló Bizottság végzi. A bírá-
latra 2011. június 1. és 2011. október 15. 
között háromszor kerül sor, minden eset-
ben fotódokumentáció készül. Főbb bírála-
ti szempontok: gondozottság, esztétikai össz-
hatás.  
A Bíráló Bizottság a bírálatok során kapott 
pontszámok átlaga alapján rangsort állít fel, a 
rangsor alapján 5-1 Rózsás minősítést ad. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011. 
novemberében kerül sor. 

Név: 
 

 

Cím: 
 

 

Kategória 
 

 

II. kategória ese-
tén további 4 
szomszédos vagy 
szemközti ingat-
lan címe (további 
ingatlanok esetén 
külön lapon foly-
tassa a sorolást) 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5.  
 

Telefonszám 
 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a szabályokat, tudnivalókat megismertem, elfogadom, a bírálathoz 
szükséges fotódokumentáció elkészítéséhez hozzájárulok. 
 
II. kategória esetében: Alulírott a nevezett ingatlanok képviseltében nyilatkozom, hogy a részt-
vevők a szabályokat, tudnivalókat megismerték, a bírálathoz szükséges fotódokumentáció elké-
szítéséhez hozzájárulnak. 
 
 
Apátfalva, 2011. …………………hónap ………nap 
 
 
 

………………………………………………………… 
aláírás 

Kedves Olvasó! 
 

A Virágos, élhetőbb Apátfalva 
program a végéhez közeledik. A 
közel egy év alatt úgy gondolom 
sok szép és hasznos programot 
valósítottunk meg közösen. Remélem hasz-
nos információkkal is gazdagodtak, melyeket 
mindenapjaikban hasznosítani tudnak. A 
program alcíme a „Szépség, tisztaság, kör-
nyezetvédelem=fenntartható fejlődés” mutat-
ja, hogy csak akkor lehetünk nyugodtak a 
jelenben, ha gondolunk a jövőre, a jövő gene-
rációjára is, melyhez mindenképpen környe-
zettudatos gondolkodás, cselekvés kell. Lesz-
e majd 50 év múlva ivóvíz, tiszta levegő, 
tiszta, bevethető termőföld, lesz-e erdő, …, 
az akkor már felnőtt gyermekinknek, unoká-
inknak? - ez kizárólag rajtunk múlik! 
Egy átlagos magyar állampolgár ellátásához 

2003-ban 3,5 hektárnyi földterületre volt szük-
ség, kétszer annyira, mint amennyi a Föld 
biológiai kapacitásának (1,8 hektár) egyenlő 
elosztása esetén jutna. Ha az egész Föld 
lakossága úgy élne, mint a magyar lakosság, 
két Földgolyóra lenne szükség az emberiség 
kiszolgálásához. Magyarországon az egy 
főre eső biológiai kapacitás csak 2 hektár. 
 

Mit jelent az ökológiai lábnyom? 
Az ökológiai lábnyom fogalmát egy kanadai 
ökológus, William Rees alkotta meg a hetve-
nes években, majd a ’90-es évek első felében 
Mathis Wackernagel-el közösen fejlesztette 

tovább. A fogalom egy hektár-
ban megadott értéket takar, 
melynek számítása során szám-
ba veszik egy adott embercsoport 
tevékenysége során felhasznált, 
illetve leadott energiát és anyago-

kat. A számítást elvégezve arra derül fény, 
hogy hány hektár föld és vízfelületre van 
szükség az adott folyamatok fenntartásához. 

Az EU területén élők 2,2-szer több termé-
szeti erőforrást használnak fel, mint ami a 
terület biológiai kapacitását tekintve rendelke-
zésükre áll. (PL. az USÁ-nak 4, az Egyesült 
Arab Emírségeknek 5 Földre volna szüksége 
a jelenlegi fogyasztásukhoz.) 

Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2050-
ben az emberiség kétszer akkora ütemben 
fogja fogyasztani a Föld erőforrásait, mint 
ahogy azok újratermelődnek... 
 

Móricz Ágnes 

Ökológiai lábnyom 
 

Kérjük töltse ki a következő oldalon lévő kérdőívet 
akkor is, ha nem nevez a Virágos Apátfalváért Mozga-
lomba, melyet a Faluházban adhat le! Köszönjük! 

A tavalyi évben jelent-
kezettek, ha ismét 
részt akarnak venni a 
mozgalomban újra 
nevezniük kell! 



MELLÉKLET                                       Apátfalvi Hírek                                        2011. május 

Ökológiai lábnyom számítás 
 

Jelen ökológiai lábnyom számítás egy átlagpolgár feltételezhető fogyasztási szoká-
sainak átszámolási metodikájával készült (lakás, étkezés, közlekedés, beszerzés-
vásárlás, hulladék). 
Forrás: www.kothalo.hu: A program a KÖVET Egyesület és a Környezeti Tanácsadó Irodák 
Hálózata (Kötháló) együttműködésében valósult meg. 

 
KITÖLTÉSE ÖNKÉNTES, NÉV NÉLKÜLI! - KÉRJÜK KARIKÁZZA BE A MEGFELELŐ VÁLASZT! 

I. Lakás  
 

a) Mekkora az Ön háztartásában az egy 
főre jutó lakóterület? 
1. 20 m2 vagy kisebb 
2. 30 m2 
3. 40 m2 
4. 50 m2 
5. 60 m2 vagy több  
 

b.) Mivel fűti Ön a házát? 
1. Földgáz 
2. Villamos áram 
3. Olaj/szén 
4. Megújuló energia/fa 
5. Vegyes tüzelés (megújuló és nem 

megújuló energiaforrás) 
6. Távhő  
 

c.) Az alábbiak közül mely megoldást al-
kalmazza Ön a háztartásában? 
1. Víztakarékos WC, víztakarékos csap/

tusolófej, esővízzel  öntözök 
2. Víztakarékos WC, víztakarékos csap/

tusolófej 
3. Víztakarékos WC 
4. Saját vízórám van, figyelemmel köve-

tem a fogyasztást 
5. Nem alkalmazok víztakarékos megol-

dást, berendezést  
 

d.) Milyen építőanyagból készült a ház 
ahol Ön él? 
1. Panel 
2. Tégla 
3. Gerenda/fa 
4. Vályog/föld  
 
 
II. Étkezés  
 

a.) Mennyi zöldséget és mennyi húst eszik 
Ön egy héten? 
1. Vegetáriánus vagyok 
2. Kevés húst eszem (naponta egyszer) 
3. Normál mennyiségű húst eszem (50-

50%) 
4. Húsevő" vagyok (szinte minden étke-

zéshez)  
 

b.) Egy héten hányszor eszik Ön otthon 
készített ételt (1 hét 21 étkezés)? 
1. 10-nél kevesebbszer 
2. 10-14  
3. 14-18 
4. 18-nál többször  
 
 

II. Étkezés  
 

c.) Ha ételt vásárol, igyekszik hazai/, helyi 
terméket venni? 
1. Igen, kizárólag 
2. Nem 
3. Néha 
4. Nem tudom 
5. Amennyiben van rá lehetőségem, mindig 
 
 
III. Közlekedés  
 

a.) Milyen járművet használ Ön? 
1. Kerékpár/nincs járművem 
2. Kisautó vagy középkategóriás autó 
3. Motor 
4. Nagy családi autó 
5. Van autóm, de csak a legszüksége-

sebb esetekben használom 
6. Sportkocsi vagy kisteherautó, terepjá-

ró 
7. Hibrid vagy elektromos autó 
8. Teherautó  
 

b.) Mivel jár általában iskolába/munkába? 
1. Autóval – egyedül 
2. Tömegközlekedéssel 
3. Iskolabusszal/vállalati busszal 
4. Autóval – többen 
5. Gyalog, kerékpárral, görkorival  
 

c.) Használ-e tömegközlekedési eszközt? 
1. Nem, mert nincs 
2. Igen, amikor szükséges mindig 
3. Igen, gyakran 
4. Ritkán 
5. Nem használom, mert nem szeretem 

a tömegközlekedést vagy autóval 
járok  

 

d.)Hol volt az elmúlt évben nyaralni (a 
legtávolabbi cél)? 
1. Nem voltam nyaralni 
2. Belföldön busszal/vonattal 
3. Külföldön, Európában vonattal/

busszal 
4. Belföldön autóval 
5. Külföldön, Európában autóval 
6. Külföldön, Európán kívül repülővel 
7. Külföldön, Európában repülővel  

IV. Beszerzés, vásárlás 
 

a.) Hány nagyobb háztartási beruházása 
(pl. tartós fogyasztási cikk vásárlás, 
lakásátalakítás) volt az elmúlt 3 évben? 
1. Egy sem 
2. 1-3 
3. 4-6 
4. 6-nál több  
 

b.) Döntései során milyen gyakran választ 
energiatakarékos berendezést? 
 

1. Nem figyelek rá 
2. Ritkán 
3. Berendezéseim fele ilyen 
4. A berendezéseim több mint fele ilyen 
5. Mindig energiatakarékos berendezést 

veszek  
 
 
V. Hulladék  
a.) Igyekszik Ön a háztartásban csökkente-
ni a hulladékot? 
 

1. Igen már a vásárlásnál és a háztar-
tásban (nagy kiszerelésben vásárolok 
és nem veszek/fogadok el eldobható 
zacskót, így kevés csomagolási hulla-
dékom lesz) 

2. Sokszor 
3. Ritkán 
4. Soha  
 

b.) Komposztál-e Ön a háztartásában? 
1. Igen, mindig 
2. Sokszor 
3. Ritkán 
4. Soha 
5. Nincs rá lehetőségem  
 

c.) Újrahasznál-e Ön bármilyen hulladékot 
(papír, üveg stb.) vagy szelektíven gyűjti-e 
a hulladékot? 
1. Igen 
2. Gyakran (amit csak lehet, újra hasz-

nálok) 
3. Ritkán (előfordul, hogy újra használok 

dolgokat) 
4. Soha  
 

d.) Hetente hány zsák (10-20 literes) sze-
mét keletkezik a háztartásában? 
1. Egy sem 
2. Egy zsák 
3. Két zsák 
4. Több, mint két zsák  

 

Köszönjük az együttműködést! 
 
Hogy mennyi Apátfalva ökológiai lábnyoma? 
 A következő számban közöljük!               (móricz) 
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I Babapark 
2011.április 9. 

Viharos szélben, de vidáman és jó hangulat-
ban ültették a babapark fáit az apukák. 
 

Varga Péter polgármester nyitotta meg a 
rendezvényt  az iskolával szembeni első 
játszóterünkön, mely egyben első Babapar-
kunk is.  
A tavalyi évben született kicsiket a Maros 
utcai óvodások vidám, verses, táncos műso-
ra köszöntötte (betanította: Czagány Kriszta, 
Ludányiné Dinnyés Éva), melyet az emlék-
lapok, a kislocsolók átadása és a legfonto-
sabb, a fák elültetése követett.  
A 2010-ben született gyermekek tiszteletére 
27 fát (magyar kőris) ültettünk. 
Köszönjük a Szentesi Faiskola, a Varga 
ABC, Simon Mihályné vállalkozó támogatá-
sát és Vári Miklós alpolgármester segítségét. 
A rendezvényen közreműködtek: a Pátfalváért 

A természet is élni akar! Mu-
tatja a jelképnek is nevezhető 
kép, hiszen a hatalmas sze-
métkupacból nőtt ki a szép 
sárga tulipán, melynek hagy-
máját a Maros partra kihor-
dott szemét tulajdonosa a 
szeméttel együtt kidobott… 
 

A „Virágos, élhetőbb Apátfal-
va” projekt számomra a leg-
több kérdőjelet tartalmazó 
programja a szemétgyűjtési akció volt. Lehet-
e mozgósítani az embereket arra, hogy más 
szemét összeszedjék? Nem turistákét, apát-
falviét! Nem volt könnyű a szervezni, hiszen 
sokan mondták: „Szedje össze az, aki oda 
vitte!” - Ebben tulajdonképpen igaza is volt. 
 

Mégis a Civil Fórumból öt szervezet ki tett 
magukért, hiszen közel 40-en takarították ki a 
Maros partot a volt Tökháztól a homok  kiter-
melőhöz való lejáratig. 

Nem lehet szavakkal elmondani, leírni, 
milyen látványt jelentett számunkra az tö-
ménytelen mennyiségű szemét, mely végig 
„díszítette” a gyönyörű Maros partot. Iszony-
tató mennyiségű műanyag (fólia, flakon), 
üveg, fémdoboz, de volt gépkocsi karosszé-
ria, babahordozó, számítógép, tv, ágy, pelen-
ka … felsorolni sem lehet. Persze, — amit ott 
hagytunk, volt törmelék, fürdőszoba csempe 
és ami a legszomorúbb elhullott állatok zsá-
kokban, vagy csak úgy a szemétkupacra 
dobva. Ugyancsak ott hagytuk a kihordott 
hagymát, gyökeret, gallyakat, vagyis a zöld 
hulladékot. 

Sokszor elmondtuk a szörnyülködés köz-
ben, nem értjük: rendszeresen elviszik a há-
zak elől a szemetet, van lomtalanítás, akkor 
miért kell a Maros partra hordani? Megma-
gyarázhatatlan! 
 

Az akcióról a Makói Televízió is tudósított, sőt 
megtudhattuk adásaiból, más hírközlő tudósí-
tásából, hogy azokban a napokban több tele-
pülésen, mint Kiszombor, vagy Szegeden, 
egy egész héten át szemétgyűjtést tartottak. 

Én úgy gondolom, tisztelet jár minden 
olyan embernek, aki vállalkozik erre. Persze 
mi, Apátfalván élünk és azt mondják az idő-
sek is, itt minden más, mint bárhol az ország-
ban. Most is így volt. A volt könyvtár 
szomszédai azt hitték, hogy az udvarra bevitt 
szemét egy évig ott is marad. Erről is volt 
riport a Makói Tv-ben, sőt még az ÁNTSZ is 
kint volt kétszer. Megnézni van-e pocok, pat-
kány, melyek a behordott szemétre jelentek 
meg ill. tényleg elszállításra került-e a szemét 
(erről jegyzőkönyv is készült). Mindent rend-

ben találtak. 
Nem kívánok foglalkozni ezzel 
a dologgal, csak annyiban, 
hogy az aggályoskodók meg-
sértették a közel 40 ember 
önzetlen munkáját. Nem ér-
tem viszont, hogyan gondolta 
a tv-nek nyilatkozó, hogy az 
odahordott szemetet egy évig 
ott fogjuk tárolni?! 
 

A szemetet a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Kft. (Szeged) szerdán, 
a déli órákban elszállította (egy kukásautóban 
fért el). Köszönjük a Kft-nek és  kilenc dolgozó-
jának a gyors munkát. 
 

A szemétgyűjtési akcióban részt vettek: 
Quad Racing Apátfalva: 5 fő (ők péntek dél-
után takarítottak), Apátfalva Község Óvodá-
saiért Közhasznú Alapítvány: 1 fő, Apátfalvi 
Gazdakör Egyesület: 6 fő, Nagyköz utca kö-
zössége (Virágos Mozgalom): 1 fő, 
Pátfalváért Egyesület: 9 fő, Magánemberként: 
8 fő, Tanuló: helyi általános iskola: 5 fő, Ta-
nuló (Makó): 2 fő. 

Első szemétgyűjtési akció 
2011. április 16. 

Tisztelet azon személyeknek,  
akik részt vettek az akcióban! 

Az oldal cikkeit írta: Móricz Ágnes 



6.                                                             Apátfalvi Hírek                                         2011. május 

Alsó tagozatosok 
versmondó versenye 

 
Április 11-én a Költészet napján került 
megrendezésre a Könyvtárban a versmondó 
verseny. Hagyomány már iskolánkban, hogy 
ilyenkor a diákok mellett néhány nagycsopor-
tos óvodás is bemutatkozik. Az idén ismét 
részt vettek a rendezvényen a magyarcsanádi 
tagintézmény tanulói is. 
 

Eredmények: 
1.-2. osztály 
I. helyezett:  
Balogh Vigh Natália Apátfalva, 2.osztály 
II. helyezett:  
Jakabovics Dávid Apátfalva, 2. osztály 
III. helyezett:  
Juhász Dominik Magyarcsanád, 1. osztály 
Különdíj: Guti Kira Apátfalva, 1. osztály 
 

3.-4. osztály 
I. helyezett:  
Borsos Nikolett Apátfalva, 4. a osztály 
II. helyezett: 
Somodi Alexandra Magyarcsanád, 3. osztály 
III. helyezett:  
Sóki Krisztián Apátfalva, 3. b osztály 
Különdíj:  
Simosca Marián, Magyarcsanád, 3. osztály 
 
Valamennyi versmondónak gratulálunk a 
szép teljesítményéért. Köszönjük a zsűri és a 
felkészítő nevelők munkáját, valamint a szü-
lők, nagyszülők részvételét, amivel rendezvé-
nyünket megtisztelték. 
 

Alsós munkaközösség 

Csanádpalotán  
jártunk 

 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon a 
két 4. osztály és a felső tagozatos énekkarosok 
a sok szereplésért jutalomban részesültek. 

Csanádpalotára utaztunk, ahol a Dér 
István Általános Iskola színjátszó csoportjá-
nak előadását tekintettük meg. A Padlás 
című musicalt iskolások adták elő. A gyere-
keinknek nagyon tetszett a színdarab. 

Köszönjük a lehetőséget, igazán szép 
délutánban volt részünk. A palotai diákoknak 
és a csoport vezetőinek gratulálunk, további 
sok sikert kívánunk nekik. 

Kísérő nevelők 

Tisztelt Apátfalviak! 
 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 
értelmében minden adózó állampolgárnak 
lehetősége van arra, hogy befi-
zetett adójának 1%-ával szaba-
don rendelkezzék.  
Az adó 1%-át alapítványoknak, 
közhasznú tevékenységet foly-
tató szervezeteknek lehet fel-
ajánlani.  
 

Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával támogassák 
az Apátfalva Iskolásaiért Alapítványt. 

 

Adószáma: 18479067-1-06. 
 

Támogatásukat előre is köszönjük! 
 

Kardosné Vári Gabriella, Balázs Katalin  
kuratóriumi tagok 

Iskolahívogató 
 
Április 19-én az „Óvoda és iskola közötti átmenet” projekt keretében ismét nálunk jártak a 
nagycsoportos óvodások. Most tavasszal az első és a két negyedik osztály látta vendégül 
őket. 

A leendő első osztályosok feladatlapokat töltöttek ki, húsvéti tojást festettek, találós kérdése-
ket fejtettek meg. A Békakirály című mesét bábjátékban láthatták tanulóink előadásában. 

A bátor kis óvodások énekeltek és verset mondtak nekünk. Reméljük jól érezték magukat az 
iskolában. Legközelebb tanévkezdés előtt, augusztusban várjuk őket a „Fecsketáborban”. 

 
Áprilisi  

kertészkedés 
 
2010 őszén iskolánkban a „Virágos, élhetőbb 
Apátfalva” pályázat keretében növénytelepí-
tési programot indítottunk el. Akkor hagymás 
virágok és tuják telepítésére került sor. Ezt a 
programunkat tavaszi kertészkedési munkák-
kal folytattuk. Április második hetében rózsa-
ágyás kialakítására és lombhullató virágzó 
cserjék ültetésére került sor. 
 

A tavaszi munkálatokat is az iskola tanulói-
nak bevonásával szervezetük meg. Így a 
hetedikes és nyolcadikos fiúk osztályfőnökük 
irányításával végezték el a munka nehezét. 
Az ő feladatuk volt az ültető gödrök kiásása. 
Nagy lelkesedéssel, akaraterővel és jókedv-
vel kezdtek hozzá az időnként nehéznek 
bizonyuló munkához. Egymást segítve na-
gyon ügyesen ásták ki az ültető gödröket. Ezt 
követte elsőként a virágzó cserjék ültetése 
majd a rózsák elhelyezése a kialakított ró-
zsaágyásban. Az ötödik és hatodik osztályos 
diákok is találtak tennivalót. Néhányan gon-
dosan helyezgették el a növényeket mások 
szorgosan igazgatták a komposztföldet a 
tövekhez, és voltak akik a locsolásban jeles-
kedtek.  

Az ültetés végén mindenki gyönyörködött 
a szépen sorjázó rózsatövekben és nem 
maradt más hátra, mint a talajmunka során 
kiforgatott törmelék és a menet közben kelet-
kezett hulladék összegyűjtése. 

 

Ezúton szeretném megköszönni minden 
diák, pedagógus és felnőtt segítő munkáját. 
valamint Móricz Ágnesnek a „Virágos, élhe-
tőbb Apátfalva” pályázat keretében nyújtott 
anyagi hozzájárulását. 

 

Reméljük, hogy a gyerekek lelkes, odaadó 
munkája üde színfoltot varázsol községünk 
központjába. A színes illatos virágok pompá-
jában sok tavaszon keresztül mindnyájan 
gyönyörködhetünk.  
 

Apátfalva, 2011. április 15.  
 

Varga Klára 
szervező 

Tanulmányi  
versenyek 

 

Az április a nagy kihívások időszaka diáknak, 
tanárnak egyaránt. Ilyenkor rendezik a tanul-
mányi versenyeket. Iskolánk alsós tanulói is 
sok ilyen rendezvényen vettek részt, és értek 
el szép eredményeket. 
  
Április 6.: Városi és térségi helyesírási 
verseny Makó 
 

Luczó Dominik 3.a, 10. 
Szirovicza Fanni 3.a,  18. 
Felkészítő:Csávás Antalné 
 

Kerekes Márk 3.b,  12. 
Joszt Vivien 3.b,  21. 
Felkészítő:Simon Hajnalka 
 

Antal Kamilla 4.a,  20. 
Felkészítő:Tisza Jánosné 
 

Április 8. Bendegúz megyei Nyelvész ver-
seny Szeged 
 

Luczó Dominik 3.a,  7. 
Farkas Maja 3.a, 24. 
Gyenge Kristóf 3.a, 28. 
Felkészítő:Csávás Antalné 
 

Varga Dániel 3.b, 29. 
Felkészítő:Simon Hajnalka 
 

Gratulálunk a gyerekeknek és a nevelőknek 
a szép teljesítményekhez. Köszönjük kitartó, 
lelkiismeretes munkájukat. 

 
1% 
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Ebben az évben nekünk sem kedvezett az 
időjárás. Bár mindent elkészítettünk a sza-
badtéri ünnephez, végül a Faluházban tartot-
tuk a rendhagyó majálist. Rendhagyó volt, 
hiszen az ilyenkor szokásos családi, baráti 
együttlét mellett az édesanyákat is köszön-
töttük és  „Virágos, élhetőbb Apátfalva” prog-
ram záró rendezvénye, családi napja is volt. 
Szebb, családiasabb lett volna a rendezvény 
az iskolával szembeni játszótéren, amely 
első „Babaparkunk”, de elmondhatjuk, a 
Faluházban is jó hangulatban, közel 150 
ember szórakozott. 
 

A rendezvényt műsorral nyitottuk, melyben 
elsőnek  az apátfalvi Bíbic óvoda zeneovis 
csoportjai léptek fel; felkészítő óvodapeda-
gógusuk Csenteri Andrea volt. 
Anyák Napja alkalmából köszöntöttük az 
édesanyákat. Tiszteletükre egy szép verset 
könyvtárosunk, Molnár Ildikó mondott el 
Apátfalván először mutatkozott be a Gipsy 
Drom Trio. A Juhász Gábor, Nagy Nándor, 
és Raffai János által létrehozott együttes 
gipsy jazz darabokat játszott, nagy sikerrel. 
A makói József Attila Gimnázium 11/A osztá-
lyos tanulói bár rövid, de annál lendületesebb 
jazz balettel örvendeztette meg a közönséget. 
Pintér Angéla könnyed filmzenéket játszott 
el, a tőle már megszokott virtuozitással. 
Utolsó fellépőként Hacsek és Sajó jelenetet 
adott elő Tóth Tamás és Herczeg Péter. 
Előadásuk igazi kabarét idézett a Faluházba, 
a közönség nagyokat nevetett Hacsek és 
Sajó klasszikus figuráinak párbeszédén. 
 

Míg a Faluházban a műsor zajlott, a Baba-
parkban az eső miatt, a sörsátrak alatt hét 
csapat bográcsban pörkölteket főzött.  

A főzés végén háromtagú zsűri (elnök: Tóth Tamás, tagok: Bálintné Siprikó Zsuzsanna, 
Csenteri Andrea) értékelte a bográcsban elkészült,, esővízzel is „fűszerezett” ételeket. 

Első helyezett: a Varga ABC marhapörkölttel, második a Csanád major KFT, szintén mar-
hapörkölttel, harmadik a Hagyományőrző csoport— a Kerekes Márton Népdalkör és Citeraze-
nekar birkapörköltje volt. Főztek még Ludányi János és csapata, Faluház, „Kis Kossuth” utca 
közössége—Pátfalváért Egyesület, Borbély Árpád és bandája. 
 

Az eredményhirdetés és a ki-ki főzte, finom ebéd után Kakas Istvánné és Tóth Józsefné veze-
tésével kézműves foglalkozás volt.. A majálist jelképezte a szélforgó, szalvéta kép készült az 
édesanyáknak és a közelgő Madarak, fák ünnepére madarakat hajtogatottak a gyerekek ill. a 
gyerekekkel az anyukák, nagymamák. Délután öt óra körül ért véget a rendezvény. A rossz idő 
ellenére jól sikerült ünnepet tölthettek együtt a családok, baráti társaságok. 

Marosvidék  
író-olvasó találkozó 

 

2011. május 13-án, pénteken 17 órától 
Marosvidék író-olvasó találkozót tartunk a 
Faluház könyvtárában. Az eseményre a 
Marosvidék folyóirat 10 éves fennállása kap-
csán kerül sor. 
A találkozó szervezői a Marosvidék Baráti 
Társaság, a makói József Attila Könyvtár és 
az apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Könyvtár és Faluháza. 
A találkozón előadást tart Szilágyi Sándorné 
főszerkesztő a Marosvidék 10 évéről, Mátó 
Erzsébet pedig a Marosvidék füzetekről. 
Az előadások mellett az irodalmi, és zenés 
műsor kicsik, és nagyok számára egyaránt 
szórakozást nyújt. A könyvtárban Simon 
Mihályné virágkiállítása és apátfalvi néprajzi 
kiállítása is megtekinthető lesz. 
 

Szeretettel várnak  
minden kedves érdeklődőt a szervezők! 

 
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 különböző 
képet várunk. A pályázók a képeket 2011. 
július 01-ig adhatják le a Faluházban. 
 

Örökítsük meg Apátfalva jelenét! 

 

Mindenki észrevette már, hogy gólyáink visz-
szatértek. Bár elkészült nekik az új fészek 
(Templom előtti villanyoszlop, melyet szak-
emberek javasoltak, ill. határoztak meg), a 
gólyapár nem igazán akarja elhagyni régi 
helyét, az iskola előtti villanyoszlopot. Igaz 
„ingáznak” a két fészek között, a kicsi gólyák 
valószínűleg a régi helyen bújnak ki majd 
tojásaikból.  
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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!  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak a kedves rokonoknak, ismerősök-
nek, barátoknak, szomszédoknak, hogy 
drága halottunk 
 

Jakabovics Mátyás 
autószerelő 

 

búcsúztatásán megjelentek, 
urnájára a szeretet virágait, 
koszorúit elhelyezték, fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondunk Molnár Lászlónak 
a szép gyászbeszédért. 
 

Gyászoló felesége, gyermekei,  
veje és kisunokája 

Kukorica, búza, árpa és tritikálé eladó. 
Érd.: 05/20/945-09-48 

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

*** 
Apátfalván felújítás alatt lévő 2 szobás 
paraszt ház, nagy kerttel vízmentes terüle-
ten 1.000.000,- Ft-ért eladó!  
Tel.: 06/20/292-08-92 

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

SZÁMÍTÓGÉP 
 

Beszerzés, javítás, karbantartás, telepítés 
rövid határidővel, kedvező áron. 

 

Használt gépek olcsón eladók! 
 

Netobook, e-book  
beszerzés, telepítés, javítás! 

 

Kiss-Kamilla Bt. 
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 19. 

Papp József—06/20/375-25-09 

MEGNYÍLT A  
LOLITA ABC 

Apátfalva, Kereszt u. 23. 
 

SZÉLESKÖRŰ 
ÁRUVÁLASZTÉKKAL ÉS  

KEDVEZŐ ÁRAKKAL  
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

 
AMIT AZ ÜZLETBEN MEGTALÁL: 
 Minden nap friss zöldség, gyümölcs 
 Kedden és hétvégén friss baromfi 

húsok (csirke, pulyka) valamint igény 
szerint, megrendelésre sertéshús 

 Minden nap délután 4 órától  
friss, forró FORRAI-féle kenyér  
280,- Ft/kg-os áron kapható! 

 

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 

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN 
 

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.. 
Ügyfélfogadás Makón Széchenyi tér 6.—
minden szerdán 16-20, péntek: 8-12 óra. 
EDF Démász ZRt. minden szerdán 12–20 és 
csütörtökön 8-12 óra között tart ügyfélfoga-
dást  a Liget utcai telephelyén. 
Invitel ZRt. minden hónap második péntek-
jén 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. ügyfélfogadá-
sa: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütör-
tök: 8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A 
Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatko-
zat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása 
pénteken 8–12 óra között. Szippantás meg-
rendelése a 213-925-ös telefonszámon. 

NYÁRISZÜNETBEN 
általános iskolások részére 

ANGOL NYELVTANÍTÁST VÁLLALOK! 
06/70/327-40-64 

APÁTFALVI HÍREK: 
Hirdetés leadás a Polgármesteri Hivatalban, 

minden hónap 3-ig! 


