
 

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

II évfolyam 8. szám 2007. augusztus

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját az

Augusztus 20-i községi ünnepségre. 
Az ünnepség programja: 

Augusztus 20: 9.30 óra
Ünnepi szentmise (celebrál Salamon László plébános)

A megemlékezés a templom elõtt folytatódik 
10.30 órakor:Ünnepi beszédet mond Varga Péter polgármester, 

ezt követõen az apátfalvi Gazdakör képviselõi átadják az Új kenyeret, 
amit Salamon László plébános úr megszentel.

Az ünnepséget a Szent István szobor koszorúzásával 
zárjuk. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Mindenekelõtt engedjék meg, hogy sze-
retettel köszöntsem Apátfalván minden 
kedves vendégünket a romániai Apácá-
ról, a szerbiai Kisoroszból, valamint Csa-
nádapácáról és a Makói kistérség számos 
településérõl.Erõs, összetartó, dolgos nép 
az apátfalvi, azonban a fáradságos hét-
köznapok után egy kicsit meg kell állni, 
és ünnepelni kell. Ilyenkor a házigazda 
kellemes kötelezettségének tesz eleget, 
vendéget hív, asztalhoz ülteti, és büsz-
kén mutatja kincseit, amiket a legna-
gyobb becsben tart. 
Az apátfalvi Szent Anna Napok, vagy 
ahogy régebben neveztük a Falunap az 
elmúlt évek során kivívta méltó helyét 
legnagyobb ünnepeink között. És szeren-
csére – úgy mint a Szent Mihály napi 
búcsú - megmaradt mégis bensõséges 
igazi Apátfalvi ünnepnek."magyar törté-
nelem nem a vereségek, hanem a talpra 
állások, az újból és újból megteremtett 
ország, a nemzetépítõ akarat, az el nem 
tiporható szolidaritás, a mindig megõr-
zött hagyomány és a mindig megújított 
otthon története." Mondta az RMDSZ 
vezetõje Markó Béla egyik beszédében. 
És nincs ez másképp Apátfalva történeté-
ben sem. Hiszen fennállásának több száz 
éves történetében hányszor épült újjá, 
népesült be, kitudja hányszor kellett új-
rakezdeni. Most nincs törökdúlás, sem 
pestisjárvány. Más szempontból kell küz-
delmes éveket átélni a település lakói-
nak, hiszen a néhány évtizede még közel 

hatezer lelket számláló Apátfalvát mára 
már csak 3300-an lakják. A mezõgazda-
ság, mely erejét, gazdagságát adta a 
településnek napjaink globalizált világá-
ban nagyon nehezen tudja biztosítani 
nem csak az itt lakók, de az itt lakók kö-
zösségének, Apátfalva Községnek a 
megélhetését is.
Azonban mint oly sokszor a történelem 
viharaiban, most is a nemzetépítõ aka-
rat, közösség építõ ereje az, ami mindig 
tartást, erõt ad az újrakezdéshez, a fel-
emelkedéshez. Nagyszerû terveink meg-
valósítására való közös törekvés mutatja 
mekkora erõ van közösségünkben. Nagy 
út áll elõttünk, hiszen szépítenünk kell 
településünket, mert ha mi jól érezzük 
magunkat benne, akkor hozzánk is szí-
vesen látogatnak vendégeink. Szenny-
vízelvezetõ csatornát kell építenünk, nem 
csak azért, mert környezetünket unoká-
inktól kaptuk kölcsön, hanem mert hiá-
nya településünk fejlõdésének is gátja. A 
falu által biztosított közszolgáltatások 
infrastruktúráját is fejlesztenünk kell, 
hiszen nem mindegy, hogy gyermekeink 
milyen környezetben, milyen feltételek 
mellett ismerkednek meg a rohanó világ-
gal. Minden napon, minden hónapban, 
minden évben egy-egy lépéssel - legyen 
az kisebb vagy nagyobb - közelebb kerü-
lünk közös céljaink eléréséhez. Idén ez a 
néhány kis lépés az új könyvtár átadása, 
az orvosi rendelõ akadálymentesítése, a 
hivatal tetõjének felújítása, a játszótere-

ink ivókútjai, a templomunk díszkivilágí-
tása, a Móricz Zsigmond u. Csokonai u., 
Szellõ utca belvízelvezetõ csatornaháló-
zatának rekonstrukciója. 
De a látható eredményeken kívül a Szent 
Anna Napok gazdag programkínálata, 
ami rengeteg helybéli összefogásával 
valósul meg mutatja, hogy él és virul 
Apátfalván a kulturális és sport élet. A 
virágkiállítás, folklórtalálkozó, küzdõsport 
bemutató, labdarúgó torna, fogathajtó 
verseny, kiállítások mutatják, mennyi 
kincse van Apátfalvának, amit büszkén 
mutat vendégeinek. Köszönöm mind-
azoknak, akik a programokat szervezték 
és megvalósították pénzt idõt és legfõ-
képp energiát nem kímélve, mert a kö-
zösség ereje az, ami mindig segít to-
vábblépni.
Ezekkel a szavakkal nyitottam meg a 12. 
Szent Anna Napokat. Természetesen a 
társadalmi munkán túl, mellyel az Apát-
falvi Gazdakör és még oly sokan hozzájá-
rultak a rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához anyagi támogatást is kapott az 
önkormányzat. A Dancsi Kft., Búzakalász 
kft., Apátfalvi gabonatermelõk Szövetke-
zete, Kovács Tibor plébános, díszpolgár, 
az Apátfalvi Takarékszövetkezet, a Bio-
Panónia kft., valamint Csongrád megyei 
Közgyûlés összesen 420.000 ezer forint-
tal járult hozzá a rendezvények sikeres 
lebonyolításához. Köszönjük.

Szent Anna napok 2007.
(Részlet Varga Péter polgármester ünnepi beszédébõl.)
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A képviselõ-testületi ülésekrõl !

Július 12-én a képviselõ-testület rendkí-
vüli ülés keretében tárgyalta meg az 
Apátfalva SC Sportegyesület 2007/2008-
as õszi forduló támogatási igényét. Az 
egyesület  az õszi évad fordulójában 
1.500 e Ft bevétellel és kiadással számol. 
Az önkormányzattól a kiadások fedezésé-
re 1.200  e Ft támogatást igényelt. A 
képviselõ-testület hosszasan tárgyalta az 
ASC mûködését, és végül 1.068.400,-Ft 
támogatást nyújtott erre az évre.
Több képviselõ felajánlotta az 1 havi tisz-
teletdíját az ASC mûködésének támoga-
tására.
A rendkívüli ülés megtartására azért ke-
rült sor, mert az új bajnokságra a neve-

zési határidõ 2007. július 16. volt.

Július 24-én ismét rendkívüli testületi 
ülés összehívására került sor, amelyen 
elbírálásra került az általános iskolai ta-
nulók és a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont ellátottainak étkeztetésére beérke-
zett közbeszerzési ajánlat. A képviselõ-
testület felhatalmazása alapján a Szent 
Gellért Borház és Étterem dr. Mihály Zol-
tán és Fiai Kereskedelmi és Termelõ és 
Egyéni céggel (Makó, Szent Gellért u. 2.) 
került megkötésre a közétkeztetési szol-
gáltatásról szóló szerzõdés.
2007. szeptember 01-tõl 2008. augusz-
tus 31-ig az egyéni cég biztosítja az álta-
lános iskolások és a Szociális Alapszolgál-

tatási Központ ellátottainak étkeztetését.

A képviselõ-testület az augusztus 28-i 
testületi ülésén tárgyalja meg és fogadja 
el a térítési díjakról szóló rendeleteit.
A képviselõ-testület pályázatot nyújt be 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium-
hoz Apátfalva és Makó közötti külterületi 
kerékpárút  és a község belterületi kerék-
pár útjának  tervezési költségére, amely 
Magyarcsanád közigazgatási határáig 
kerül megtervezésre.
A kerékpárút nyomvonalát figyelembe 
véve, - amely teljes egészében a 43-as 
út mellé kerül megtervezésre - módosí-
tásra kerül majd sikeres pályázat esetén 
a Község Építési  Szabályzata.

Értesítés
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti 
a lakosságot, hogy a 2007. második félévi  ma-
gánszemélyek kommunális adója, a gépjármû 
súlyadó, valamint az iparûzési adóelõleg kamat-
mentes befizetési határideje 

2007. szeptember 17.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékes-
ség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után 
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapka-
mat kétszeresének a 365-õd része.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki adótartozását, 
valamint adók módjára kimutatott ( szemétdíj, LTP-s 
szerzõdéskötésbõl - szennyvíz - adódó díjhátralék ) 
tartozását  nem rendezte az haladéktalanul pótolja.
Amennyiben  a tartozás összege nem kerül befizetés-
re, abban az esetben az adózás rendjérõl szóló 2003. 
évi XCII. tv. 152.§ és a 153.§-a alapján az adóhatóság 
intézkedni fog az adóst megilletõ járandóság, illetve 
egyéb kifizetés letiltására.

.A Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány 2007. év-

re vonatkozó tanulmányi 
ösztöndíj
pályázatai:

Kiíró szerv: SZMM, MACIKA
Határidõ: Változó
Pályázhat: 
•Az általános iskolák 7.,8. osztályos, a 
hátévfolyamos gimnáziumok1.,2. 
osztályos valamint a nyolc évfolyamos 
gimnáziumok 3. és 4. osztályos ma-
gyar állampolgárságú cigány tanulói 
3,5-tõl- 4,49-es tanulmányi átlagig 
(tanulást támogató ösztöndíj esetén) 
illetve 4,5-ös tanulmányi átlag felett 
(Czinka Panna ösztöndíj esetében)

•Gimnáziumi és érettségit adó szakkö-
zépiskolai tanulmányokat folytató, 
nappali tagozaton tanuló magyar ál-
lampolgárságú cigány diákok 3,0-tól-
5,0-ös tanulmányi átlagig.

•Szakmunkásképzõ iskola, szakiskola 
illetve technikusképzésben nappali 
tagozaton résztvevõ magyar állam-
polgárságú cigány tanulók 3,0-tól -
5,00-ös tanulmányi átlagig

•Azon magyar állampolgárságú cigány 
hallgatók, akik valamely fõiskolán, 
vagy egyetemen az elsõ diploma 
megszerzéséért nappali tagozaton 
folytatják

•Külföldi tudományos, mûvészeti, fel-
sõfokú intézményekben tanulmányo-
kat folytató magyar állampolgárságú 
cigány fiatalok.

Bõvebb információ: ifj. Károlyi Sándor 
oktatási referensnél 
Tel: 06-30/820-62-83

„ saját identitásunk is csak különb-
ségek tükrében erõsödhet meg 
igazán”
Elmúltak a falunapi ünnepek, így most 
visszatekintve rendkívül nagy erõfeszí-
tést, odafigyelést igényelt a programok 
megszervezése. Így volt ez a IX. nem-
zetközi Marosmenti Kulturális találkozó 
megrendezése is. Már-már úgy volt, 
hogy nem kerül megrendezésre a cse-
kély pénzügyi lehetõségek miatt. De 
végül a Csongrád Megyei Önkormány-
zat, a Román Kisebbségi Önkormány-
zat támogatásával az akadály elhárult. 
Nem szegte kedvünket a rendkívüli 
nagy hõség. A fellépõ együttesek, 
rendkívül nagy színvonalas mûsorral 
szórakoztatták a falu ünneplõ közönsé-
gét. Aki látta a rendezvényünket, szen-
tül meg vagyok gyõzõdve, hogy nem 
csalódott a mûsorban. A céljaink valóra 
váltak, mert hozzájárult a többség és a 
kisebbség közötti türelem, megértés és 
párbeszéd erõsítéséhez is. Ezt bizonyít-
ja a nyag számú közönség, Sándor 
Attila Csongrád Megyei Közgyûlés Alel-
nökének megnyitó beszéde, Varga 
Péter polgármester úr elismerõ ajándé-
ka és a sok-sok taps.
Köszönjük.

 Károlyi Sándor
 CKÖ elnöke

Információ
A Békéscsabai Regionális Központ az alábbi tanfo-
lyamokat indítja:
•Szociális gondozó és ápoló tanfolyam 
 Kezdési idõpont: 2007.09.03
•Számítógép kezelõi tanfolyam 
 Kezdési idõpont: 2007.09.05
•Könnyû-, és nehézgépkezelõi tanfolyam. 
 Kezdési idõpont: 2007.09.21.
•Kõmûves tanfolyam
 Kezdési idõpont 2007.08.29
•Kersekedõ, -boltvezetõ tanfolyam: 
 Kezdési idõpont 2007.09.21.
Bõvebb információ: 
ifj. Károlyi Sándor oktatási referensnél
Tel: 06-30/820-92-83

Felnõtt
I. Fantomok
II. Takarék
III. Csõdõrök
IV. Magyarcsanád
V. ASK ifi
VI: Gabonatransz –Kiserdõ

Legjobb kapus : Savanya Zsolt

Legjobb Játékos: Horváth László
Legsportszerûbb csapat: ASK IFI
Gólkirály: Jánosi Tamás

Ifjúsági
I. Magyarcsanád
II. Ded Bull
III. Mustang

IV Mufc 15
V. Joga FC
VI. ASK
VII. ADIDAS

Legjobb kapus: Keresztúri Márk
Legjobb játékos: Károlyi Alex
Legsportszerûbb csapat: ADIDAS
Gólkirály: Mátó Gergõ

Az Apátfalvi Szent Anna Napok keretében megrendezett Varga Sinka József Vándor kupa eredményei.
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Kiállítások a XII apátfalvi 
Szent Anna Napokon.

„Szeretettel és Tisztelettel Köszöntöm a 
Kedves megjelenteket a Szent Anna na-
pok kereteiben megrendezendõ XII. 
Apátfalvi Falunapok Rendezvény soroza-
tának, Kiállítások megnyitóján.
Dr Czeizel Endre egy nagyon igaz idézetét 
szeretném felolvasni
„ Emberi érték  a tehetség, ami 
majdnem mindenkiben megtalálha-
tó, csak sokáig kell faragni a követ, 
hogy végül megcsillanjon a drága-
kõ.”

Ezekben a munkákban a tehetség rejlik, 
vagy legalábbis a tehetség csírája, melyet 
mûvelni kell. Nekünk pedagógusoknak ez 
a feladatunk, és ezt is tesszük.”
Mondta Faragó Erzsébet Települési 
Képviselõ és  Intézményvezetõ a 
Kiállítások megnyitóján 

XII. alkalommal került sor kiállítások be-
mutatására az Apátfalvi Falunapok  kere-
tein belõl. Minden alkalommal a Mûvelõ-
dési Ház ad helyet e nemes rendezvény-
nek, amely hagyománnyá vált apátfalva 
életében.
A kiállítók és az alkotások repertoárja 
igen változatos volt, elsõsorban témájuk-
ban, technikájukban, mondanivalójukban 
és természetesen az alkotók életkoráról, 
beállítottságáról és kreativitásáról  is szá-
mot adtak.

Egy- két gondolat a kiállításokról:

Az egyik klub szobában, az Apátfalvi 
általános iskola Képzõmûvészeti szakkör-
ének  munkáit láthattuk. 
A képzõmûvészeti szakkör vezetõje és a 
kiállítás készítõje az általános iskola nagy-
szerû pedagógusa Borsi Sándor Mûvész-
tanár, és az õ segítõi a gyerekek voltak.

Audiovizuális eszközökkel jól felszerelt 
szaktanteremben folynak a rajz órák és 
több évi kényszerszünet után újra mûkö-

dõ képzõmûvészeti foglalkozások. A grafi-
kai és festõi munkákat itt végzik. Külön 
helyiség áll rendelkezésre a mûhely mun-
kák számára, itt készítik a kerámiákat, a 
batikokat, a tûzománcokat.
A munkákat olykor a valóság tanulmá-
nyozásával kezdik, majd gyakran színezik 
mesével, képzelettel. Témáik között épp-
úgy ott van az ember, az állat, mint tûz a 
víz a föld. A magyar népmese ugyanúgy 
szolgál ösztönzõ hátterével, mint a görög 
mitológia, vagy éppen a költészet, a zene 
és a tánc. 
Vannak kötelezõ feladatok, de sokszor 
élhetnek a gyerekek az önálló téma és 
technika- választás szabadságával. Talán 
ekkor mutatkoznak meg igazán, hogy ott 
leges legbelül milyen látomások bujkáltak 
mindeddig, s mint a jó bányász, aki a föld 
vak mélyébõl a fényre hoz néhány, egy 
sosem látott színes ércdarabot-( Hadd 
lássa más is)- úgy népesülnek be a papír-
lapok egy tisztán csak gondolat szülte 
világ elemeivel- meseemberekkel, mese-
állatokkal, mesefákkal…..
A gyerekeknek sokféle technika kínál sok-
féle módot- mást a tollrajz, mást az 
agyag, vagy a vashuzal.
Nem cél semmiféle „ kis mûvész képzés” 
Az a fontos, hogy egy idõre
A gyerekek bele feledkezzenek az általuk 
teremtett csak számukra látható világba, 
s miközben ezt a világot, „gyúrják-
rajzolják-alakítják”, õk maguk is változza-
nak.

A Mûvelõdési ház aulájában az asztalo-
kon, kerámia és fajáték készítõ tábor 
munkáit láthattuk.

Egy 2 évvel ezelõtti projekt folytatásá-
ban láthattuk Romániai zsombolyán ké-
szült gyermekmunkákat. Két mikro-
térség a Zsobolyai és a Csanád-
mikrotérség közös gondolkodását jelenti 
a két évvel ezelõtti és a most még tartó 
turisztikai és kulturális lehetõséget feltáró 
program. Az elsõ helyrõl többször írtunk a 
helyi újságban, nem csak a térség, elsõ-

sorban kulturális szakemberei találkoztak. 
A gyerekek akkori legnagyobb élménye a 
kerékpártúra volt. 
A kerámia és fajáték készítõ tábort akkor 
is megrendezték. Most a programot úgy 
állították össze, hogy a táborban készült 
munkákat itt Apátfalván is és a Csanád-
mikrotérség többi településén is láthassák 
az érdeklõdõk. A kéthetes tábor szakmai 
irányítását Soltész Teofil szobrászmûvész, 
még a fafaragó táborét Soltész Teofil 
édesapja, többszörösen kitüntetett fafara-
gó mester végezte. Gyermekeinket Du-
ma Jánosné, óvodapedagógus kísérte el. 

Az aulában a Napközi Otthonos Óvoda 5 
6 7 éves korú gyermekeinek munkáit 
láthattuk. 

A munkákat Rajz-ovi keretein belül ké-
szítették a gyerekek. 
Ez a speciális foglalkozás heti egy-két 
alkalommal van az óvodában a rajz-ovit 
vezetõ óvodapedagógusok vezetésével: 
Személy szerint: Gyengéné Bakai Judit, 
Hulman Mátyásné, Szalamia Mátyásné, 
Vargáné Czagány Kriszta, Tornyai János-
né, Bunyeváczné Bakai Ágota óvodape-
dagógusok.

Az apátfalva Község Óvodásaiért Közala-
pítvány Nagy támogatója az óvodai rajz-
ovi mûködtetésének, ezúton szeretném 
megköszönni az alapítvány elnökének 
Herczegné Csala Anikónak, és az alapít-
vány tagjainak, illetve a támogató szülõk-
nek a nemes felajánlásokat.

A munkák témái, általában a természet, 
az emberi valóság, az évszakok váltako-
zása, az állatok és mesevilág.
A munkák technikái milliónyi változatot 
mutatnak be, amely függ az óvodapeda-
gógusok ügyességétõl, kreativitásától.

Faragó Erzsébet megköszönte a fent 
nevezett pedagógusok munkáját, és a 
gyerekeknek az alkotásokat, további 
munkájukhoz erõt, egészséget és sikere-
ket kívánt.

„SÓ SZOBA” KIALAKÍTÁSÁNAK 
LEHETÕSÉGE AZ APÁTFALVI 
ÓVODÁBAN.

Egyre gyakoribb és szükségszerûbb a 
„só szoba” kialakítása a közoktatási intéz-
ményekben.
Célja: elsõsorban a megelõzés járványos 
idõszakokban, és gyógyítás a légúti meg-
betegedések során.
Az apátfalvi óvoda élve egy pályázati le-
hetõséggel, / HEFOP.2.1.5. halmozottan 
hátrányos helyzetû tanulok integrált ne-
velése / c. pályázaton nyert 600.000 Ft-
ból” só szobát” alakít ki a Rákóczi u-i óvo-
da egy 32 négyzetméteres csoportszobá-
jából, melynek munkálatai már a nyár 
folyamán elkezdõdtek.
Nemcsak a só jótékony hatásának elõse-

gítését szolgálhatja az erre a célra kialakí-
tott helyiség, hanem logopédiai, fejlesztõ 
szoba lehetõségét is biztosítja, egyszerre 
18 gyermek foglalkoztatására ad helyet.
A só szoba a nevelési év kezdésére lesz 
kész, ezután vehetik a gyerekek birtokba.
Egy kis ízelítõ és történeti kitekintés 
a só szobák illetve só barlangok tör-
ténetérõl: A somadrin oldat mintegy hét 
éves kísérletezõ munka eredménye. So-
mogyi István festõmûvész, a feltaláló, 
félretette a vásznat és az ecsetet és eze-
ket a feltalálók nem könnyû életére cse-
rélte. Somogyi István huszonhat éves 
korától hivatásos festõmûvész, 104 önálló 
kiállítása volt az ország különbözõ város-
aiban. Több mint négyezer zsûrizett ké-
pet mutatott be. Mûvészi pályájának leg-

emlékezetesebb állomásai közül kettõt 
szokott említeni. Az egyik, 1970-ben New 
Yorkban volt egy kiállítás és aukció, 
amelyben 30 festményét is kiállították, 
Picasso, Dali, Kokoschka, Chagall, Henry 
Moore mûveinek társaságában. A másik 
ilyen nemes állomás mikor egy évig álla-
mi ösztöndíjasként Lengyelországban 
alkotott. Itt készült az auschwitzi sorozat, 
amelyért a Lengyel Államtanács Érdem-
keresztjének Arany fokozatát kapta . A 
veszprémi alkotó évek alatt érezte úgy, 
hogy addigi stílusát fel kell váltania saját 
egyéniségével. Az új stílushoz anyagot 
keresett, s így kezdõdött kísérletei idõsza-
ka. 
(folytatás a 4. oldalon)
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( A „só szoba” kialakításának lehetõsége 
az apátfalvi óvodában folytatás a 3. oldal-
ról)

Alkotó munkái során fõ célja a festészet-
ben az volt, hogy megjelenítse az embe-
riség szenvedéseit, mely szenvedés a 
boldogabb élet forrása lehet,
Feltalálói munkája ennek a hitvallásának 
egyenes folytatása : mindig erõs készte-
tés élt benne segíteni a szenvedõkön. A 
véletlen folytán bukkant rá a SOMADRIN 
oldat megfelelõ összetételére. 1996-ban 
a Nemzetközi Feltalálók Kiállításán a 
SOMADRIN klímaoldatért Feltalálói Géni-
usz-díjat kapott. Rengeteg kép volt még 
a fejében, újra festeni készült. A mûvészi 
pályáját már nem kezdhette újra, 1998-
ban elhunyt.
Legkedvesebb találmányát a SOMADRIN 
oldatot, átadta unokájának Somogyi Pé-
ternek.
Hitvallásának megfelelõen, biztos akart 
lenni abban, hogy a sokak által használt 
Somadrin oldat az õ aktív közremûködé-
se nélkül is eljut a légúti betegségben 
szenvedõkhöz.
Évszázadok óta közismert tény, hogy 

egyes barlangok, ill. a só barlangok és a 
sós tengeri levegõ az emberi szervezetre, 
fõként a légzõszervekre jótékony hatást 
gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta 
használ. A somadrin oldat egy telített 
sóoldat, amely csak természetes 
anyagokat tartalmaz, amelybõl egy 
kristályos szerkezetû oldat jön létre, 
amely megközelíti, de bizonyos érte-
lembe felül is múlja a természetes 
barlangok hatását, és mindenféle 
helyhez kötöttség nélkül képes meg-
valósítani, úgymond „helybe viszi” a 
só barlangok klímáját.
A somadrin oldat hatása:
Jótékonyan hat: asztma, hörghurut, 
légcsõhurut, arc és homloküreg 
gyulladás, krupp, nátha, pollenek 
okozta allergiában szenvedõknél.
A somadrin oldat zárt légtérben, nagy 
párolgási felületû edényekbe öntve, min-
denféle motorizáció nélkül un. Passzív 
módon, szobahõmérsékleten meginduló 
párolgása következtében alakítja ki a 
mikroklímát. A helyiség relatív páratartal-
ma növekszik, a magas páratartalom 
finom elosztású aeroszol formájával van 
jelen. Az aeroszolos cseppekben elemi 

szinten megtalálhatóak az egészségre 
nem káros ásványi anyagok, melyek a 
beszívott levegõvel a légzõszervek felüle-
tére tapadva fejtik ki hatásukat. A 
somadrin oldat párolgása következtében 
a levegõben lévõ ionok töltése megválto-
zik, több lesz a negatív ion. A negatív 
ionizácionak és a magas párakoncentráci-
óban oldott sókristályoknak köszönhetõen 
erõsödik a légzõszervek csillószõrös hen-
gerhámjának aktivitása, ezáltal fokozódik 
az öntisztulás, aminek következtében 
enyhülnek, illetve megszûnhetnek a gyul-
ladásos folyamatok. A somadrin oldat 
párologtatása során a levegõ abszolút 
víztartalma lényegesen alacsonyabb, 
mint a csapvíz esetén. A levegõ alacsony 
abszolút víztartalma szintén élettani je-
lentõségû. A viszonylag száraz levegõ a 
tüdõjáratokban sok vizet tud felvenni a 
telítettségéig. Az emelkedett vízleadás 
csökkenti a nyálkahártyák váladékának 
mennyiségét. Az így kialakult levegõ hoz-
zájárul a jó közérzet, a jó egészségi álla-
pot fenntartásához.

Somogyi Péter írásából
Faragó Erzsébet óvodavezetõ

Tankönyvárusítás

Értesítjük a kedves szülõket, hogy 
idén a tankönyveket a tanév meg-
kezdése elõtt meg lehet vásárolni. 
Az árusítás a régi könyvtár épü-

letében (Sinka iskola) lesz 
augusztus 22-23-24-én, 

naponta 8-11 és 14-16 óráig.

Kérjük, hogy lehetõség szerint 22-
23-án az ingyenes tankönyvellá-

tásra jogosultak, 

24-én pedig azok jöjjönek a könyve-
kért, akik nem részesülnek ingyenes 

tankönyv ellátásban.

A tankönyvpiac rendjérõl szóló tör-
vény szerint mindazok ingyen juthat-
nak hozzá a tankönyvekhez és a tan-
könyvnek nem minõsülõ segédletek-
hez (munkafüzetek, atlaszok stb.), 
akiknek gyermeke:

A) Tartósan beteg, gazolás: emelt 
összegû családi pótlék átvételi 
szelvény/igazolás A családi pótlék 
igazolható bérjegyzékkel, számla-
kivonattal, vagy postai igazoló 
szelvénnyel is.

B) Testi, érzékszervi, érzelmi, be-
szédfogyatékos, autista, több fo-
gyatékosság együttes elõfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos,
igazolás: orvosi igazolás, vagy ta-

nulási képességvizsgáló bizottság 
érvényes szakvéleménye

C)Pszichés fejlõdés zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott 
(pl .  dyslexia,  dysgraphia, 
discalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus, vagy kóros aktivi-
tászavar),
igazolás: orvosi igazolás, vagy 
tanulási képességvizsgáló bizott-
ság érvényes szakvéleménye

D)Három, vagy többgyermekes csa-
ládban él,
igazolás: általános iskolás és óvo-
dás korú gyermek esetén nem 
szükséges, középiskolás, vagy fõ-
iskola/egyetem nappali tagozatán 
tanuló testvér esetén iskolalátoga-
tási igazolás

E)Nagykorú és saját jogán családi 
pótlékra jogosult, (ez általános 
iskolások esetében nem fordul elõ)

F)Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül.
igazolás. A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosult-
ságról szóló határozat

Az ingyenes tankönyvcsomagokat 
csak abban az esetben tudjuk térí-
tésmentesen kiadni, ha a szü-
lõ/gondviselõ az a-f pontokban felso-
roltak valamelyikét az ott közölt ér-
vényes igazoló okmánnyal bizonyítja.

A tankönyvek pontos árjegyzékét az 

iskola fõbejáratára 
augusztus 14-én kifüggesztjük.

Étkezési térítési díjak 
befizetése

A szeptemberi étkezési térítési díjak 
befizetése augusztus 29-én és 30-án 
8-11 és 14-16 óráig az iskola gazda-
sági irodájában lesz. A kedvezmé-
nyekre jogosító igazolásokat szíves-
kedjenek magukkal hozni! 
100%-os kedvezményre jogosult 1-4 
évfolyamon az, aki rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult.
5-8. évfolyamon a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény 50%-os 
térítési kedvezményre jogosít.
Igazolás: . A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosult-
ságról szóló határozat
50% kedvezményre jogosultak a há-
rom, vagy többgyermekes családok, 
illetve a tartósan beteg, vagy fogya-
tékos tanulók.
igazolás: emelt összegû családi pót-
lék átvételi szelvény/igazolás A csa-
ládi pótlék igazolható bérjegyzékkel, 
számlakivonattal, vagy postai igazoló 
szelvénnyel is.

 Mátó Lajos
 ÁMK igazgató
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Új helyre költözött a könyvtár és az 

eMagyarország pont

Ünnepélyes mûsor keretein belül került 
átadásra a községi könyvtár, 
eMagyarország és Ifjúsági Pont az apátfal-
vi Szent Anna napokon. E két intézmény a 
Közkincs Hitelpályázat és a Mobilitás tá-
mogatásával született újjá a régi mozi 
helyén. Ünnepi beszédet tartott Varga 
Péter polgármester úr, köszöntõ beszédet 
m o n d o t t  M ó r i c z  Á g n e s , 
mûvelõdésszervezeõ. A megnyitón a 100 
évvel ezelõtt született Dr. Takács Endre 
hittantanár, bölcsészdoktor és országosan 
ismert levéltárosra emlékeztünk, akit ezen 
kerek évforduló alkalmából Dr. Péter Lász-
ló nyugdíjas egyetemi tanár méltatott 
elõadásával.
Ezen a szép napon  köszöntöttük a helyi 
népdalkör többszörösen Arany Diplomás 
vezetõjét, Fazekas Istvánt, aki 70-dik 
születésnapját ünnepelte. Külön meglepe-
téssel, rövid mûsorral készült Fazekas 
tanárbácsi számára a Kerekes Márton  
Népdalkör és Citerazenekar.
A könyvtár jelenében és jövõjében is fon-
tos nap volt, de nem hagyhatjuk figyel-
men kívül a múltját sem. Emlékeztünk két 
jeles könyvtárosunkra a már elhunyt Cza-
kóné Puszta Máriára , Manci nénire és 
Fodor Józsefné, Icukára, akit ez úton is 
nagy szeretettel köszöntöttünk. A megnyi-
tó mûsorát Mátó Erzsébet és Mátó Mátyás 
klarinétjátéka, az Acapella Singers éneke 
tette színessé, verset mondott Kis Enikõ 

és ifj Mátó Lajos.

A könyvtár átköltözése, otthonossá tétele 
hosszú és nehéz munka volt, amely nem 
valósulhatott volna meg és sok segítõ kéz 
nélkül.
A könyvtár örökös taggá nevezte ki azo-
kat a fiatalokat, akik a költöztetésben 
áldozatos munkát vállaltak. Név szerint: 
Duma Attila, Duma Árpád, Galgóczki Ti-
bor, Fejes Norbert, Kecskeméti Zsolt, 
Papp Csaba, Tóth Levente, Vajda Gábor. 
A lap hasábjain keresztül szeretnénk kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik egy-
egy cserép virággal, apró figyelmességgel 
hozzájárultak a könyvtár szebbé tételé-
hez.
Köszönjük: Antal Sarolta, Ferenczi Móni-
ka, Furák Istvánné, Hegedûs– Bitte And-
rásné, Langó Imréné, Mátóné Sóki Berna-
dett, Nagy Jánosné, Tóthné Kávai Éva, 
Varga Péterné és Varga Zoltánné segítsé-
gét..

Augusztusi Programok.
A könyvtár színes és változatos progra-
mokkal várja látogatóit.
Szolgáltatásaink: fénymásolás, videoka-
zetta kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, 
emellett helyben megtekinthetõek a kép-
viselõ-testületi  ülésekrõl készült jegyzõ-
könyvek. A nyári szünet hátralevõ részé-
ben az érdeklõdõ gyerekek számára isme-
retterjesztõ filmek, mesék, és kötelezõ 
olvasmányok vetítése, valamint kézmûves 
foglalkozásokra kerül sor.

•Augusztus 17. péntek délelõtt 9-12 : 
csomózott karkötõ készítése díszítõ min-
tákkal

•Augusztus 22. szerda délelõtt 9-12: 
Könyvjelzõ készítése

•Augusztus 29 szerda délután 13-16: 
Ceruzatartó készítése

Az eMagyarország pont és a könyvtár a 
fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésé-
nek lehetõségeit keresi. Ehhez kérjük a 
lakosság segítségét. Ha van felesleges 
megunt társasjátékuk, tollasütõjük, ping-
pong ütõjük, vagy egyéb játékuk, hozzák 
be a könyvtárba, hogy a gyerekek számá-
ra lehetõvé tegyük a közös játékot.
Az eMagyarország pontban a számítógép 
használat és az Internet hozzáférés mel-
lett továbbra is fénymásolás, nyomtatás 
és faxolási  lehetõsségel is várjuk kedves 
ügyfeleket.
Augusztus hónapban kiépül a közérdekû 
információ szolgáltatás, melynek kereté-
ben a lakosság számára több hasznos 
információ egy helyen elérhetõ lesz. Pl.: 
aktuális állásajánlatok, Iparkamarai, Ag-
rárkamarai, turisztikai információs anya-
gok, a makói hivatalok ügyfélfogadási 
rendje stb. ezen felül igyekszünk segítsé-
get nyújtani bármilyen információs igény 
kielégítésében, illetve a lakosság szolgála-
tában lehetõségeinkhez képest egyéb 
ügyek intézésében.

Az idén Kisorosziban volt a Gu-
zsalyos

E nyáron július 27-29-ig a Szerbiai Kisorosz 
adott helyet a Guzsalyos rendezvénynek. Az 
apátfalvi delegáció péntek délután érkezett a 
rendezvénysorozatra : Acapella Singers, Ke-
rekes Márton Népdalkör és Citerazenekar, 
Kardos István Néptánccsoport, Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület, a küldöttséget Vári Miklós 
alpolgármester vezette. A csapatot a helyi 
közösségi házban fogadták a kisorosziak, 
majd az Apácai delegációval együtt elszállá-
solták a családoknál. Pénteken este a vacso-
ra után muzsikaszó mellett reggelig tartott a  
beszélgetés. 
Szombaton délelõtt kezdõdött a Guzsalyos. 
Az ünnepélyes megnyitó után a tûzoltó ver-
senyé volt a fõszerep melyen az apátfalviak 
igen jól teljesítettek a verseny után játékos 
vetélkedõvel üthették el a délutánt a résztve-
võk. Este került sor a guzsalyos mûsorra, 
melyen az apátfalviak ismét kimagaslóan 
teljesíttek. Itt került átadásra a guzsaly me-
lyet Apáca õriz egy évig és õ ad  otthont a 
rendezvénynek. Vasárnap délelõtt került sor 
a három település ünnepélyes képviselõ-
testületi ülésére, délután fõzõverseny volt 26 
csapat indult a versenyen melyen az apátfal-
viak II. helyezést értek el, majd következett 
a búcsúzás.  Találkozunk jövõre 2008.-ban 
Apácán.

ANYAKÖNYVI ESEMNYEK:
2007. június  hó

SZÜLETÉS:

Sóki Máté   06.05.
Apátfalva, Ady E.u.16.
Anyja: Törös Éva
Apja: Sóki Róbert

Antal Balázs  06.18.
Apátfalva, Maros u.84/a.
Anyja: Borbély Judit
Apja: Antal Gábor

Bardos Zsófia  06.02.
Apátfalva, Hóvirág u.14.
Anyja: Károly Brigitta
Apja: Bardos Henri

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2007. június  09. 
Kolompár Marianna  Apátfalva, Toldi  u.12
Domonkos Krisztián Hódmezõvásárhely

Varga Csaba Apátfalva, Arany J u. 12.
Pintér Marianna Apátfalva, Arany J.u.13.

HALÁLESET:
Szentesi Istvánné Kerekes Anna  
Apátfalva, Hunyadi. u. 9. élt:93 évet 
Nagy Norbert 
Magyarcsanád, Állomás u.30. élt: 25 évet
Fejes István 
Apátfalva, Zrínyi u.4. élt 53 évet
Kardos Istvánné Bodor Ilona 
Apátfalva, Cservölgy tanya 391 élt: 79 évet
Pájer Mátyásné Kiss Rozália 
Apátfalva, Aradi u. 9.élt: 87 évet
Meleg Ferenc

Apátfalva, Széchenyi u.88.élt: 74 évet

ANYAKÖNYVI ESEMNYEK:
2007. július  hó

SZÜLETÉS:
Kovács Nikolett 07.11.
Apátfalva, Kereszt u.55.
Anyja: Bandula Éva Ibolya
Apja: Kovács Gábor

Ács Réka Kata 07.18.
Apátfalva, Hod u.15.
Anyja: Ács Tamás
Apja: Hajdu Szabina

Kovács Tamás 07.06.
Apátfalva, Széchenyi u.80.
Anyja: Belák Klára
Apja: Kovács Zsigmond

Szalamia János Keve 07.20.
Apátfalva, Rákóczi u.119.
Anyja: Rigó Angéla
Apja: Szalamia János

HÁZASSÁGKÖTÉS: 2007. július 21. 
Dinnyés Éva  Apátfalva, Tavasz u. 6.
Ludányi János Apátfalva, Templom u.133.
Bardos Henri   Apátfalva, Hóvirág u.14.
Károly Brigitta  Apátfalva, Hóvirág u.14.

HALÁLESET:                 
Varga János  Apátfalva, Arany J. u. 23. 
élt:75 évet 
Langó Mátyásné Dori Rozália Apátfalva, 
Templom u.27. élt:  89 évet
Kerekes István  Apátfalva, Maros  u.98. élt 
86 évet
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Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata

•Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitú-
rák, szekrény és konyhabútorok

•Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban

•Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását

•Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
mûbõrök, ponyvák, ágyrugók, 
vasalatok, görgõk és egyéb kellékek

Érd: Joó kárpitos
 Makó, Szép u. 44.

Tel: 06-62/211-682

Építkezni, felújítani szándékozók 
figyelem

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ

építõanyagok, festékárú, csavarok, 
szögek, fenyõ fûrészárú

Makói téglagyár és a Zala Csempe 
Kerámia termékeinek kereskedõje

H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210 vagy 06-20/473-32-36

BÍRÓ-  

APÁTFALVI HÍREK

Apátfalva Község Önkormányzatának 
információs lapja

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ
Szerkesztõség: 

6931 Apátfalva, Templom u. 69.
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
Számítógépes szerkesztés: 

Csenteri Andrea
Készült: 1600 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makó Nyomda

Megváltozott az eMagyarország 
nyitva tartása

Hétfõ: 
de: 10-12 és du: 15-18-ig

Keddtõl -Péntekig:
de:10-12 és du: 14.30-18-ig

Szombat:
De: 9-12 óráig

Eladó!
Apátfalva, Rákóczi u. 8. sz, alatti, 3 
szobás összkomfortos családi ház, dupla 
portán, sok mellékhelységgel. 380 volt 
bekötve.
Irányár: 11,5 millió Ft
Érdeklõdni: 06-30/ 456-76-94

Apróhirdetések

Eladó: Apátfalva, Délibáb u. 12. sz. alatti 
ház.
Érdeklõdni: 06-20/260-93-79

Eladó: Apátfalva, Kossuth. U. 79. sz. alat-
ti ház.
Érdeklõdni: 06-20/260-93-79 vagy

 06-30/945-76-27

„Jól csak a szívével lát az em-
ber, ami igazán lényeges az a 
szemnek láthatatlan.” (ADSE)

-

Kedves Ági néni és apátfalvi 
lakosság!

A múlt év nyarán indult HEFOP-1.3.1-
05/1.-2005-09-0022/2.0 P.R.I.M.A Pro-
jekt a Roma Nõk Integrációjáért a Makói 
Kistérségben program melyen 15-en, 8 
hónapi kemény tanulással megszereztük 
a szociális ápoló-gondozó OKJ-s képzést, 
mely újra reményt adott, az amúgy is 
szürke életünknek.
Ez úton szeretnék köszönetet mondani 
azért, hogy ismét padba ülhettünk. Na-
gyon sokat jelentett ez a tanfolyam, új 
lehetõségek, új kapcsolatok, ismerõsök 
léphettek szürke kis életünkbe. A Tanu-
lás nagyon jó dolog, de erre sajnos most 
felnõtt fejjel kellett rájönnünk. Ha annak 
idején komolyabban vettük volna a ta-
nulást nagyobb lehetõségeink lettek 
volna és talán másképp alakult volna 
sokunk élete. A tudást senki nem veszi 
el tõlünk. Most hogy ebben a program-
ban részt vettünk és már nem éppen 
fiatal fejjel, újra tanulhattunk, kitárult 
elõttünk a világ. Nem volt munkahe-
lyünk éltük a mindennapi szürke életün-
ket, de most ez egyszerre eltûnt és szí-
nesebbé vált a világ, van munkánk.
Szeretnénk megköszönni a lehetõséget 
a programban dolgozó oktatóknak, aki-
ket nagyon megkedveltünk. Köszönjük 
a tanároknak, KT Mónikának, hogy részt 

vehettünk ezen a tanfolyamon, hogy 
ilyen tanári kart ismerhettünk meg akik 
emberként kezeltek bennünket és ezt 
másképp életünk során nem ismerhet-
tünk volna meg.
A legnagyobb köszönet és elismerés Ági 
néninek jár akinek nagyon sokat kö-
szönhetünk, hiszen olyan volt számunk-
ra mint egy tyúkanyó a csibéivel és erõt 
fáradtságot félretéve segítette a tanul-
mányainkat, sokszor a mindennapos 
gondjainkat is. Úgy érezzük büszkék 
lehetünk rá, hogy ilyen volumenû prog-
ramban részt vállalt és sikeresen leve-
zette. Büszke lehet rá Apátfalva. Mint 
mindenben semmi sincs hiba és bonyo-
dalmak nélkül, így ebben a programban 
is voltak zökkenõk amik önhibánkon 
kívül adódtak. Áginéni volt az aki min-
dent félretéve megoldotta a gondokat, 
még akkor is ha õt ez miatt támadások 
érték, de õ kiállt mindig mellettünk és a 
program lebonyolítása mellett. Ezért az 
idézet, hogy jól csak a szívével lát az 
ember, ami igazán lényeges az a szem-
nek láthatatlan, mert kevés az olyan 
ember aki a szívével lát és átlát a falak 
mögé. Ági néni ilyen és ezért lehet rá 
büszke mindenki, nem nézte hogy ki 
vagy, milyen a származásod mindenki-
vel õszinte és barátságos volt és a lehe-
tetlent is megpróbálta elõteremteni. 
Míg élünk hálásak leszünk neki érte 
ezért, mert õ egy kincs, és pótolhatat-
lan.

 A programban részt vevõ lányok asszonyok

Hálás szívvel mondunk köszönetet ro-
konoknak, szomszédoknak, ismerõsök-
nek,  akik drága szerettünk,

Langó Mátyásné
Dori Rozália

(Apátfalva, Templom u. 27)

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

 Gyászoló családjai

Apátfalvi akadályhajtás

I. Kurusa Gábor•Maroslelei gazda-
kör LK.
II. Deli Dániel•Nagymágocsi LK
III. Apró András•Mikndszenti Lovas 
LK
IV. Mészáros András•Domaszék 
Sport LE
V. Olasz Lajos•Hódmezõvásárhelyi 
Gazdasági
VI. Szécsi István•Domaszék Sport 
LE.

Póni:
I. Kis Zoltán•Hódmezõvásárhelyi 
Gazdsági

II. Halácsi Tivadar•Csólyóspálos SE 
lovasszakosztály

Ügyességi verseny

I. Bíró János•Csanádpalotai LK

II. Darócz Károly • Apátfalva

III. Baka Tibor• Apátfalva

IV. Veréb István•Apátfalva

V. ifj Bíró János•Csanádpalotai LK

V. Németh László•Apátfalva

V. ifj Fürj János• Apátfalva

VI. Pomikula János•Apátfalva

A Szent Anna napok keretében megrendezett lovasnap 
eredményei:


