
 
 

 
    

 

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja 

III. évfolyam 2. szám 2008. február 

Főbb híreink!  
• 2. old.: Ülésezett a képviselő-testület — Mozgáskorlátozottaknak—Közlekedési támogatás 
• 3. old.: Időközi kisebbségi választás— Önkormányzati információk 
• 4. old.: Őstermelők adószámáról—Makó és Térsége Víziközmű Társulás tájékoztatója 
• 5. old.: Gyógyfürdő ellátás támogatása 
• 6-7-8. old. Az önkormány intézményeinek információi 

Tisztelt Választópolgár! 
 

2008. március 9-én ügydöntő országos népszava-
zásra kerül sor a következő kérdésekben: 

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő és január 1-jétől ne kelljen klór-
házi napidíjat fizetni?” 

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, 
fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a 
jelen kérdésben megtartott népszavazást követő  év 
január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?” 

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne 
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?” 

 

Értesítő 
 

2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap 
tájékoztatást a  névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap 
„Értesítőt”, a helyi választási irodában – a jegyzőn él – 
érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, 
minél előtt kezdeményezze a névjegyzékbe vételét,  
mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége! 
 

A szavazás helye 
 

• Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhe-
lyiségnek a  címéről, ahol leadhatja szavazatát. 

• Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a 
Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulá-
tusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti 
névjegyzékbe vételélt 2008. február 22-ig kérdheti 
személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is  be-
nyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2008. február 22-ig  
megérkezzen a helyi választási irodába. 
A kérelem benyújtásával ne várja meg az „Értesítő” 
kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az Internetről 
(www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájéko-

zódhat arról is, hogy mely országok mely településein 
van lehetőség a szavazásra. 

• Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem 
a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Iga-
zolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 
2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda 
vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, 
hogy a kérelem 2008. március 4-ig  megérkezzen a 
lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtat-
vány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letölt-
heti. 

• Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarorszá-
gon – mozgóurnával szavazhat.  
FIGYELEM!: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgó-
urnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, 
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól 
lehet kérni. 

 

A szavazás módja 
 

Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kér-
désenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavaz-
ni csak az egyik válaszra lehet, az alatti elhelyezett kör-
be tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe. 
 

A népszavazás eredményessége 
 

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az 
adott kérdésre az ország összes választópolgárának 
több mint egynegyede azonos választ ad. 
A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 
évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a dön-
tés joga visszaszáll az Országgyűlésre. 
 

Ha további információra van szüksége 
 

A népszavazással kapcsolatos információkat a www-
.valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájé-
koztatásért a lakóhely szerinti helyi választási irodához 
fordulhat. 

FONTOS KÖZLEMÉNY! 
 

A választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 10 szakasz (2) be-
kezdésében foglaltakra tekintettel 
Apátfalván  a 2008. március 9. nap-

jára kitűzött népszavazáson az iga-
zolással rendelkező választópol-
gárok, valamint azok a választópol-
gárok, akiknek lakcíme a lakcímbe-
jelentésre vonatkozó jogszabály 

értemében csak az adott telepü-
lés megnevezését tartalmazza az 
alábbi szavazókörben  szavazhat-
nak. 1. számú szavazókör, Műve-
lődési Ház  Templom u. 57. 

Népszavazás 2008. március 9. 
AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODAKÖZSZOLGÁLATI TÁJÉKOZTATÓJA 
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A 2008. évi forráshiány közel 78 millió Ft 
 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
A képviselő-testület 2008. február 
05-én tartotta ülését. 
 

Az első napirendi pont keretében 
került megtárgyalásra  és elfogadás-
ra Apátfalva Község Önkormányzat  
2008. évi költségvetése.  

A költségvetési rendelet 
365.835 e/Ft bevétellel számol, 
amely megoszlása a következő: saját 
bevételek összege 48.490 e/Ft, az 
átengedett, megosztott bevételek 
120.032 e/Ft, a felhalmozási és tőke 
jellegű bevételek 15.266 e/Ft, átvett 
pénzeszköz 11.326 e/Ft, állami hozzá-
járulások és támogatások 170.721 e/Ft. 

A kiadás főösszege 443.361 e/
Ft, amely a következők szerint kerül 
felhasználásra: működési kiadások 
392.911 e/Ft, felhalmozási és tőke 
jellegű kiadások  25.135 e/Ft, támo-
gatások, elvonások 24.115 e/Ft, hi-
telek kamatai 1.200 e/Ft. 

A bevételek nem fedezik a kiadá-
sokat, így a forráshiány összege 
77.526 e/Ft. 

A cigány kisebbségi önkormány-
zat költségvetése 1.299 e/Ft bevétel-
lel és kiadással, a román települési 
kisebbségi önkormányzat költségve-
tése 850 e/Ft kiadással és bevétellel 
került beépítésre Apátfalva Község 
Önkormányzat 2008. évi költségve-
tési rendeletébe.  

A képviselő-testület legfontosabb 
feladata 2008-ban az önkormányzati 
intézményrendszer működésének biz-
tosítása, a kötelező feladatok lehetőség 
szerinti maradéktalan ellátása. 
 

A képviselő-testület elfogadta az 
állami és községi ünnepek, meg-

emlékezések 2008. évi program-
jának tervezetét. A rendezvények-
ről, ünnepségekről a község lakóit 
folyamatosan tájékoztatja a polgár-
mesteri hivatal Pátfalvai Hírekben. 
 

Az Önkormányzati Közbiztonsági 
Társulás és a 43-as Főközlekedé-
si Út Területfejlesztési Társulás 
részletes tájékoztatót adott az 
elmúlt év munkájáról. Mind két Tár-
sulás székhelye Apátfalva Község 
Önkormányzata. 

A képviselő-testület kiemelt fi-
gyelmet fordít az Önkormányzati 
Közbiztonsági Társulás személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosítására, a 
közrend és a közbiztonság javítása 
érdekében. A 43-as Főközlekedési út 
megnövekedett forgalma során elő-
térbe került a 43-as Főközlekedési 
Társulás munkája, ennek egyik ered-
ménye a főút mellett lévő települé-
seknek a forgalomból adódó felada-
tainak koordinálása. Ebben az évben 
az érintett településeken  pályázati 
támogatással Szeged és Nagylak kö-
zött 11 helyen kerül forgalmi beavat-
kozásra sor, a főút forgalmának csil-
lapítása, a gyalogosok védelmének 
növelése és a járművek sebességé-
nek csökkentése érdekében. 
 

Módosításra került a szociális rá-
szorultságtól függő pénzben és 
természetben nyújtott ellátások-
ról szóló többször módosított 3/-
2007. (II.28.)önkormányzati rende-
let. A módosításból ki kell emelni a 
gyógyfürdő ellátás támogatást, 
amelyről külön cikkben tájékoztatjuk 
a község lakosságát. 
 

Elfogadásra került a köztisztviselők 
teljesítményértékelési céljainak 
2008. évre történő meghatározása.  
 

A képviselő-testület döntött az Apát-
falva Község Óvodásaiért Közalapít-
vány Közhasznú Közalapítványként 
történő működéséről. 
 

A 2008. évi költségvetési törvény 
módosította a köztisztviselői illet-
mény alapot és ezt figyelembe véve 
került módosításra a legkisebb szor-
zószámmal megállapításra a polgár-
mester illetménye és költségátalá-
nya, továbbá az alpolgármester költ-
ségátalánya. 
 

A makói kistérség települései 
együtt pályáznak a közösségi 
közlekedés fejlesztésére, amely 
magába foglalja az új busz várók 
építését és környezetének rendezé-
sét. A pályázatírás és a tervezői költ-
ségek a 7 buszmegálló figyelembe 
véve 1.385 e/Ft.  
 

A képviselő-testület továbbra is térí-
tésmentesen használatba adta a Rá-
kóczi u. 30. szám alatti iroda helyisé-
geit a cigány kisebbségi önkormány-
zatnak és a települési román kisebb-
ségi önkormányzatnak, a feladataik 
ellátása céljából. 
 

A képviselő-testület a lejárt határide-
jű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről szó-
ló jelentést követően meghallgatta az 
interpellációkat, majd zárt ülés kere-
tében megtárgyalta a szociális igazga-
tással kapcsolatos előterjesztéseket.  

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
ÁPRILIS 30. 
 

Idén is a korábbi évek gyakorlatához  hasonlóan vehetik 
igénybe a súlyos mozgáskorlátozottak  az alábbi 
közlekedési kedvezményeket: közlekedési támogatás 
(fontos tudni: csak azok kaphatnak, akik fogyatékossági 
támogatásban nem részesülnek); szerzési támogatás és 
átalakítási támogatás. 
A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a 
kérelmeket minden évben egy meghatározott időpontig 
– idén ez április 30. – be kell nyújtani Apátfalva Község 
Polgármesteri Hivatalához, kivéve, ha a súlyos mozgás-
korlátozottság ténye ezen időpont után következik be. Ekkor 

határidőn túl is lehet kérelmezni 
a kedvezményeket. 

(Felhívjuk azonban a figyelmet arra, ha nem a fenti  ok 
áll fenn, akkor határidőn túli kérelmeket már nincs mó-
dunk kedvezően bírálni). 
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi 
szakvéleményt akkor kell csak csatolni, ha a mozgás-
korlátozottság most keletkezett, vagy ha a szakvélemény 
változott, illetve a következő évben felülvizsgálandó. 
A közlekedési kedvezményekre való jogosultság megállapí-
tásánál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhat-
ja meg a 71.250 forintot (itt a 2007. évi jövedelmet kell  
figyelembe venni). 

Közlekedési kedvezmények 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK—2008. január hó 
Születés és házasságkötés nem történt! 

Haláleset 
Kiss Mátyásné Tóth Erzsébet, Apátfalva, Rákóczi u. 16.—élt: 80 évet 
Fejes János  Apátfalva, Templom   u 84. élt—66 évet 
Veréb Istvánné Pintér Ilona, Apátfalva,  Széchenyi  u. 83.—élt:83 évet 

Falugazdász 
 

Szabó Nacsa Andrea fogadónapjain 
várja a gazdákat a Faluházban! 

Hétfő és szerda: 
08,00-16, 00 óra 
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A Csongrád Megyei Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat tavaly feloszlat-
ta magát, ezért az Országos Válasz-
tási Bizottság 
2008. február 17-ére időközi vá-
lasztást tűzött ki a megyében. 
A jelölő szervezetek január 22-én 
16 óráig állíthattak listát. 
A Területi Választási Bizottság janu-
ár 24-i ülésén a Magyarországi Cigá-
nyok Független Érdekvédelmi Szö-
vetsége és az MCF – a Magyarorszá-
gi Cigányok Országos Fóruma – lis-
táit vette nyilvántartásba. 

A szavazás azokon a településeken 
lesz, ahol cigány kisebbségi önkor-
mányzat működik, szavazni e testü-
letek tagjai fognak. A megválasztha-
tó képviselők száma kilenc. 
Apátfalván a szavazás helye: 
Polgármesteri Hivatal. 
 

A listákra az alábbi személyek kerül-
tek fel: 
MCK a Magyarországi Cigányok Or-
szágos Fóruma listája: 
 

1. Károlyi Sándor, 2 Sztojka Aliz 
Zsófia, 3. Orsos László, 4. Kozák 
János Máté, 5. Varga Ferenc, 6. Ko-

lompár László, 7. Andrási Attiláné, 
8. Szegesné Dakó Ilona, 9. Gulyás 
Szilvia Gyöngyi, 10. Kincses Ferenc, 
11. Sztojka László. 
 

A Magyarországi Cigányok Függet-
len Érdekvédelmi Szövetsége listája: 
 

1. Graur Csaba, 2. Rostás József, 3. 
Rostás István Árpád,  4. Rostás 
Aranka, 5. Seres Antal, 6. Jankó 
Sándor, 7. Budai Sándor Zoltán,  8. 
Rostás Józsefné, 9. Rostás Csaba, 
10. Kovács János, 11. Sztáncs Au-
rél, 12. Dimovics Katalin Piroska. 

Apátfalván is lesz időközi kisebbségi választás! 

PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSI 
TANÁCSADÁS! 

 

A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében ismét lehetőség nyílt pszicholó-
giai és nevelési tanácsadás igénybe vételére, Janu-
ártól- Június 30.-ig. 
Pályázaton nyert finanszírozásból tudjuk biztosítani ezt a 
szolgáltatást. 
 

Célunk:  Apátfalván élő emberek jobban figyeljenek 
lelki egészségükre és a rászorulók  itt helyben kapjanak, 
szakembertől segítő támogatást. 
 

A tanácsadás helyszíne:  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Irodája 
Maros utca 39 sz. bejárat a töltés felől. 
 

Februári időpontok: 
Február 4. 
Február 11. 
Február 18. 
Február 25. 

 

Tanácsadó, terapeuta: Fodor Sándor szak-pszichológus, 
aki többek közt az alábbi területeken tud segítséget 
nyújtani: 

szorongás pánik és félelmi állapotok, 
krízis és gyász helyzetek, 
tanulási magatartási problémák, 
gyermekkori neurotikus tünetek, 
gyermekkori hasfájások, 
serdülőkori problémák, 

de bármilyen lelki problémával felkereshető.    

Időpontja: Minden hétfő 13-15 óráig 
 

Esetleges időpontváltozásról a Maros utcai óvoda bejára-
ti ajtaján adunk tájékoztatást.   

Bejelentkezés: személyesen a fenti időpontban.  

Értesítés—HELYI ADÓK 
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakos-
ságot, hogy a 2008. első félévi magánszemélyek 
kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az ipar-
űzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje 

2008. március 17. 

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül 
felszámításra. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a 
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. 

Munkalehetőségek 
 

A Makói Munkaügyi Kirendeltségre bejelentett állásle-
hetőségek az alábbiak: AWI hegesztő; automata- 
sztergagép beállító; fejlesztő mérnök; nemzetközi kap-
csolattartó koordinátor; pénzügyi-vagyoni tanácsadó; 
pultos; vagyonőr; villanyszerelő; személygépkocsi- ve-
zető; eladó; betanított hegesztő. 
 

Részletes információ: Makó, Deák F. u. 6. 
Tel.: 62/213-553. vagy www.afsz.hu 

EBÖSSZEÍRÁS 
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a 
lakosságot, hogy az Állategészségügyről szóló 2005. évi 
CLXXVI. törvény 44.§. (2) bekezdés b/ pontja  az ebek 
összeírását rendeli el. 
Jelenleg az összeírást Vancsó Márton mezőőr végzi. 
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás kötele-
ző, kérjük mindenki segítő közreműködését. 

Főzzünk játszóteret! 
Mindenki ismeri a televízióban naponta többször megjelenő hirdetést. Szeretnénk, ha Apátfalvának is lenne esélye 
egy új játszótérre, vagy jelenlegiek felújítására, bővítésre! 
Főzzünk együtt játszóteret a gyermekeinknek településünkre! Kérjük, elsősorban asszonyaikat gyűjtsenek össze 
minél több Delikát 8 termék vonalkódot, és hozzák be a Faluházba (eMagyarország Pont), hogy együtt 
nagyobb eséllyel vegyünk részt a sorsoláson. 
 

Minden hónapban a 10-éig beérkezett vonalkódokat postázzuk egészen az utolsó, augusztusi sorsolásig. 
A z utolsó sorsolás ideje: 2008. 08. 15.   
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A társulati hozzájárulás kiegyenlítése céljából 2005. július 
illetve 2007. február 28-ig az OTP Lakástakarékpénztárral 
kedvező törlesztésre szerződést lehetett kötni. Aki a szer-
ződést megkötötte és a díjat havi rendszerességgel fizeti, 
annak a futamidő alatt megképződik a társulati hozzájáru-
lás összege, valamint a belső bekötés összege is közsé-
genként különböző mértékben. 
A társulat működésével kapcsolatban az alábbiakra sze-
retnénk felhívni Tisztelt Tagjaink figyelmét: 
 
1.  Aki az LTP szerződés fizetésével elmarad, késedelme-

sen teljesít, az nem kapja meg a befizetett összeg 30 
%-ának megfelelő állami támogatást, valamint bizo-
nyos összegű kamatbevételtől is elesik. 

2. A rendszertelen fizetés következtében nem képződik 
meg a belső bekötéshez szükséges összeg, ami anyagi-
lag hátrányosan fogja érinteni a tulajdonosokat. 

3. Amennyiben valaki a társulati hozzájárulást nem fizeti 
rendszeresen és legalább három havi elmaradása kép-
ződik, azt a törvény értelmében behajtás céljából át 
kell adnunk az adóhivatalnak. 

4. Az OTP Lakástakarékpénztár a napokban küldte illetve 
küldi meg minden szerződést kötőnek az éves elszámo-
lást, melynek hátoldalán közöl egy példatáblázatot, ami 
természetesen nem a címzettre vonatkozik, csak előse-
gíti annak a megértését, hogy fizetés elmaradása illetve 
nem rendszeres fizetés esetén milyen állami támoga-
tástól esik el a szerződést kötő. 

5. Az éves elszámolás első oldalának alján szerepel egy 
olyan szöveg, miszerint a címzett keresse fel az OTP-t a 
további befizetéshez szükséges csekkek átvétele céljá-

ból. Ez egy szabványszöveg, mely nem vonatkozik a 
Víziközmű Társulat tagjaira. A 2008. első két hónapjára 
esedékes csekkeket mindenkihez eljuttattuk. A parla-
ment elé ebben a hónapban kerül annak a törvénynek a 
tervezete, mely rendelkezik az 1 és 2 forintos érmék 
kivonásáról és az ezzel kapcsolatos kerekítésekről. Mi-
helyt a törvény megjelenik azonnal nyomtatjuk az ez 
évre szóló további csekkeket, és az egész évi mennyi-
séget mindenkinek el fogjuk küldeni. 

6. Nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
csak a havi rendszerességgel történő részletfizetés ese-
tén jár a 30 %-os állami támogatás. Például  ha valaki 
12 hónap tartozást egy összegben fizet ki, az év végén, 
a 7009,- Ft állami támogatástól illetve a be nem fizetett 
összeg 3 %-os kamatától elesik. 

7. Javasoljuk az LTP szerződést kötött tagjainknak, hogy 
szíveskedjenek elolvasni az LTP szerződés és az ahhoz 
csatolt szándéknyilatkozat teljes szövegét, ami esetleg 
egyesek figyelmét elkerülte, mert azokból is nagyon 
sok hasznos információhoz juthatnak. 

8. Előre láthatólag a beruházás legkésőbb 2009. legelején 
kezdődik, aminek azonban az a feltétele, hogy a lakos-
ság által befizetett hozzájárulásból községenként kép-
ződjék meg az az összeg, mely alapját illetve garanciá-
ját képezi egy banki hitel felvételének az önkormány-
zatok részéről. Az EU a teljes beruházás 80 %-át meg-
téríti ugyan az önkormányzatoknak, mivel azonban utó-
finanszírozott a támogatás, csak a beruházás elkészülte 
után utalja át az összeget, addig az önkormányzatok-
nak kell fizetni a kivitelezést, amihez kölcsönt kell fel-
venniük. 

Makó és Térsége Víziközmű Társulat tájékoztatója 

Az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi 
C X X V I I .  t ö r v é n y 
(továbbiakban: Áfa-törvény) január 1-jétől hatályos 
szabályai szerint a mezőgazdasági tevékenységet 
végző magánszemély (őstermelő) számára akkor 
is szükséges az adószám, ha kizárólag kompenzá-
ciós felárra jogosító értékesítést végez. Adószám 
nélkül kompenzációs felárra nem tarthat igényt, 
ezért a termelőnek legkésőbb az első felvásárlás 
időpontjáig be kell jelentkeznie az állami adóható-
sághoz és adószámot kell kérnie. 
Amennyiben a termelő a különleges jogállása (azaz a 
kompenzációs felárra jogosító értékesítése) mellett nem 
áfa-alany és vevők részére is (például magánszemélyek 
részére piacon) értékesít, akkor ezen ügyleteire – a fel-
tételek (különösen az 5 millió forint felső értékhatár) 
megléte esetében – alanyi adómentességet választhat. 
Az alanyi adómentesség választását az adóhatósághoz 
be kellett, be kell jelenteni, melyet a tevékenységüket 
január 1-jén vagy korábban kezdők 2008. január 15-ig 

tehettek meg.  
A tevékenységüket évköz-
ben megkezdők az adószám 

igénylésére és az alanyi adómentesség választására 
irányuló bejelentési kötelezettségüknek a tevékenysé-
gük megkezdése időpontjától számított 15 napon belül 
tehetnek eleget. A bejelentési határidő elmulasztása 
esetén az adóalany igazolási kérelemmel élhet, amely 
alapján az adóhatóság az összes körülményt mérlegelve 
visszamenőleg adhatja ki az adószámot. Ennek hiányá-
ban, illetve az igazolási kérelem elutasítása esetén ala-
nyi adómentesség nem alkalmazható. Az alanyi adó-
mentesség hiányában, a nem felvásárló felé történő 
értékesítés után az általános szabályok szerint 20%-os 
mértékű általános forgalmi adót kell fizetni. 
A tevékenység és az alanyi adómentesség választásá-
nak bejelentése 2008-ban az erre a célra rendszeresí-
tett 08T101 jelű nyomtatványon tehető meg. 
Az Áfa-törvény mezőgazdasági tevékenységet végzőkre 
vonatkozó szabályairól részletes tájékoztató az APEH 
internetes honlapján (www.apeh.hu) jelenik meg. 

Újra az őstermelők adószámáról. 

Egy híres ember, aki szintén Apátfalván született! 
(Az idősek közül talán emlékeznek még a családra.) 
 

Gelléri (Glück) Mór 1854. január 14-én született Apátfalván és Budapesten, 1915. szeptember 1-én hunyt el. Köz-
gazdasági és ipartörténeti író, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő alakja volt. Az akkori magyar gazdaságról, prob-
lémáiról számos újságban (több újságot is alapított) publikált, és könyveket írt. 1896-ban a millenniumi kiállítás tit-
kára volt, a király „Királyi Tanácsos”-i címmel jutalmazta…. 
 

Nevét az Internet keresőjébe beírva megismerkedhetünk munkásságával. Gelléri Mórra Dr. Felföldi László (MTA) hívta fel figyelme-
met, hiszen sokat foglalkozott a népművészet (elsősorban a hímzés) háziiparosításával is. 
Ha valaki emlékszik a családra szívesen venném, ha mesélne róluk.        (Móricz Ágnes) 
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A magyar orvoslásban is tradicioná-
lisan fontos szerep jut a gyógyfür-
dőkezeléseknek. Ma már nem csu-
pán a régi értelemben vett, kizáró-
lag a víz gyógyító erejét felhasznál-
ható kezeléseket alkalmazzák a 
gyógyfürdőkben. A kezelések 
egyénre szabottak. 
Magyarország gyógyvízhatalomnak 
számít. Különösen szerencsés hely-
zetben vagyunk, hiszen a Makói 
gyógyvíz és Marosi gyógyiszap ha-
tása igen elismert. Többek között az 
izületi és gerinckopásos betegségek, 
a lágyrészreumatizmus, az idült 
izületi gyulladás, az ideggyulladás 
és idegfájdalom, az idegbénulás, a 
sorvadt izmok kezelésére, gyógyítá-
sára. A marosi iszapösszetételéről 
készült szakvélemények alapján a 
mozgásszervi és reumatológiai be-
tegségek kezelésén kívül bizonyítot-
tan kiválóan alkalmas a lumbágók, 
a végtagtörések utókezelésére, a 
nőgyógyászati krónikus gyulladások 
gyógyítására. 
 

2006. évben 62 apátfalvi lakos vette 
igénybe a makói gyógyfürdő ezen 
szolgáltatásait. 
 

A komplex fürdőgyógyászati el-
látás legfeljebb 15 alkalomra, bal-
eseti vagy műtéti utókezelés esetén 
legfeljebb 20 alkalomra rendelhető 
(60, illetve 80 kezelésből állhat ösz-

szesen). 
A többi fürdőgyógyászati ellátás 
közül legfeljebb négy különböző 
fajta rendelhető, ellátásfajtánkét 15 
alkalomra (a kúra az azt alkotó ellá-
tásfajták számának megfelelően 15, 
30, 45, vagy 60 kezelés lehet). 
Az orvosi rehabilitáció céljából tár-
sadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető gyógyászati ellátá-
sok gyógyvizes gyógymedence 
(ideértve a hévízi tófürdőt is), 
gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, 
súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi 
gyógymasszázs, víz alatti vízsugár-
masszázs, víz alatti csoportos torna, 
komplex fürdőgyógyászati ellátás, 
18 éves kor alatti csoportos 
gyógyúszás mint egyéb rehabilitáci-
ós célú gyógyászati ellátás. 
 

Egy-egy kezelés (a teljesség igé-
nye nélkül) költsége nettó áron: 
Komplex fürdőgyógyászati ellátás:  
Közfinanszírozás alapját képező ár: 

2.202,- Ft 
TB támogatás mértéke 85%: 

1.872,- Ft 
Igénybevevő térítése :     330,- Ft 
 

Tehát egy 20 esetben folytatott ke-
zelés esetében a visszaigényelhető 
befizetés összege  2 x 330,-Ft  ösz-
szesen 6.600,-Ft. 
A képviselő-testület ezzel a támoga-
tási formával szeretné elősegíteni 

azt, hogy minél többen vegyék 
igénybe a Makói gyógyfürdő kezelé-
sét, hiszen aki a rendeletben meg-
határozott feltételeknek megfelel, 
ingyenes ellátásban részesül. 
 

A helyi rendelet alapján a 
gyógyfürdő ellátási támogatás 
igénybevételének feltételei: 
Gyógyfürdőellátás támogatására 
jogosult az az apátfalvi lakos, aki 
Makó Város Önkormányzat Termál- 
és Gyógyfürdő által nyújtott társa-
dalombiztosítási támogatással ren-
delhető gyógyfürdő ellátást vesz 
igénybe 
 

A gyógyfürdő ellátás támogatására 
jogosult az: 
• akinek a családjában az 1 főre jutó 

havi családi jövedelmi határ az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a kétszeresét 
(57.000,-Ft-ot) , egyedül élő esetén  
a háromszorosát 75.500,-Ft-ot) 
nem haladja meg, 

• az orvos által rendelt valamennyi 
kezelést a beteg igénybe vette és 
a fürdő ezt igazolja 

 

A kérelmező által fizetett gyógyfür-
dő ellátásokat számlával kell igazol-
ni. 
 

A gyógyfürdőellátás támogatásának 
kifizetése havonta egy alkalommal a 
szociális kifizetések napján kerül sor. 

Gyógyfürdő ellátás támogatása 

 

Dégáz ZRt. minden szerdán 8–15 óra között tart cég-
képviseletet a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Föld-
hivatal épülete). 
Démász ZRt. minden szerdán 12–20 óra között ügyfe-
lez a Liget utcai telephelyén. 
Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén tart cég-
képviseleti alkalmat a makói ESC Kft.-nél (Makó, Csanád 
vezér tér 4.). 

T-Kábel Kft. minden kedden 8–12 óra között (tel: 510-
907, 510-908) fogad a régi Városházán (Széchenyi tér 
6., a Földhivatal épülete). 
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, 
kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–17 óráig a Tinódi 
u. 8/a. szám alatt. A díjbeszedők fogadónapja csütörtö-
kön 14–17 óráig. A Lonovics sgt. 24. szám alatt közmű-
nyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása pén-
teken 8–12 óra között. Szippantás megrendelése a 213-
925-ös telefonszámon. 

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN 

Pötyi szelet 
Beke Mihályné (Szellő u. 8.)  
Hozzávalók:  
Tészta: 6 tojásból piskótát készítünk, amibe belekeverünk még 
5 kanál lisztet és 1 kanál kakaót. 
Krém: 25 dkg Rama margarin, 15-20 dkg porcukor, 2 vaníliás cukor 
2-3 kanál rum 
Ezeket habosra keverjük, majd 4 dl tejből és 4 kanál lisztből 
besamellt főzünk, ha kihűlt, összekeverjük. 
Rudak: 15 dkg darált keksz, 1 kanál kakaó, 2 kanál baracklek-
vár, ½ dl rum, 1 gesztenyemassza 
Ezt jól eldolgozzuk, ha kicsit kemény, lehet tejet adni hozzá. Ebből 5
-7 rudat sodrunk. A piskótát hosszában kettévágjuk, fele krémet 
rákenjük, erre hosszában rátesszük a rudakat, majd a krém másik 
felét, a második piskótát is rátesszük. A tetejét csokimázzal díszítjük. 

Őszibarack 
Beke Mihályné (Szellő u. 8.) 
 

Hozzávalók: 20 dkg zsír, 30 dkg cukor, 2 tojás 
Ezeket alaposan kikeverjük, majd hozzáadunk 2 dl tejet, 3 ka-
nál lisztet, 1 kávéskanál szódabikarbónát. A tésztát 2 órán átpi-
hentetjük.  
70 dkg liszttel összegyúrjuk és kis dió nagyságú gombócokat 
formálunk belőle. Világosra sütjük. A pogácsákat kifúrjuk, a 
morzsát, majd a töltelékkel összegyúrjuk.  
 

Töltelék: ¼ kg baracklekvár, Fél csomag vaj, Rum aroma, ¼ kg 
cukor, 3 dkg darált dió 
 

A kifúrt pogácsákat megtöltjük a töltelékkel, felét citromszörp-
be, a másik felét málnaszörpbe mártjuk, majd összeragasztjuk 
és kristálycukorba forgatjuk. 

Jó étvágyat! - A karácsonyi sütemény verseny receptjeiből 
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A  köszöntő elhangzása után, 
a pirosra tapsolt tenyerek 
árulkodtak a „Hétszín vi-
rág”, „Margaréta” és 

„Szivárvány” csoport fergeteges 
műsoráról, mely a farsangi bál kez-
detét jelezte 2008. január 26.-án 
az apátfalvi Faluház nagytermében. 
Ebben az évben nagyon korai időpon-
tot kellett választani az Ovi-Farsang 
megrendezésére. A Húsvéti időszak 
közelsége indokolta az időpont vá-
lasztását. A gyerekek, és az óvodai 
dolgozók közössége nagy gondos-
sággal készült erre az ünnepre, elő-
készületi munkájukat ezúton szeret-
nénk megköszönni.  
Megköszönjük az óvodapedagógu-
soknak a nagyszerű műsorok beta-
nítását. 
A Nagycsoportosok műsora után, a 
meglepetés műsor Gabi és a Légha-
jók zenés összeállítása következett. 
A változatos zenei válogatás, cso-
portos jelmezek nagy sikert arattak. 
Az idén óvodásaink közül 28-an öl-
töztek jelmezbe a műsort követően. 
A zsűrinek igen nehéz dolga volt az 
ötletesebbnél ötletesebb jelmezesek 
közül a helyezetteket kiválasztani. 
Természetesen minden jelmezes 
gyermek kapott ajándékot. 
Nagyon köszönjük a szülők aktív 
részvételét minden területen, külö-
nösen a jelmez készítés sütemény 
sütés és szendvicskészítés tekinte-
tében. 
Mint minden évben az idén is a tom-
bola főnyereménye 3 torta volt. 
Mindhárom tortát Bálóné Antal Juli-
anna sütötte és ajánlotta fel, ezúton 
szeretnénk megköszönni neki. Gra-
tulálunk a nyerteseknek. A jelmeze-
sek helyezéstől függően értékes 
ajándékokat vihettek haza. A jelme-
zesek zsűrizésére Mátó Mátyásné taní-

tó nénit, Sókiné Kubinyi Évát az Alapít-
vány könyvelőjét, Tóth Józsefnét és 
Anal Lászlóné Alapítványi tagokat kér-
tük fel, munkájukat ezúton is köszön-
jük. 
 

1. h.: Szőlőfürtök:  
Varga Kata és Varga Csenge 

2. h.: Qazimódó: Vass János 
3. h.: Dobókocka: Bucsu Attila 
4. h.: Kalóz: Wirth Bence 
5. h.: Bell a szépség: Tisza Véda 
6. h.: Boszorkány: Hegedűs Cintia 
7. h.: Tűzijáték: Farkas Viktória 
8. h.: Földi eper: Szirovicza Fanni 
9. h.: Tündér: Kányási Evelin 
 
Támogatóink: 
 

Apátfalva Község Önkormányzata, 
Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
alapítvány, Szülők Közössége, Falu-
ház 
Apátfalvi Takarékszövetkezet, Búza-
kalász Kft., Dömötör Béláné adóta-
nácsadó, Dömötör ABC Dózsa 
György utca, Tanácsadó 99 BT Antal 
Jánosné, Pintér Vendéglő Antal Mi-
hály, Czigeldrom Koromné Pánczél 
Ilona  szülő, Sókiné Kubinyi Éva, 
Simon Mihályné Virág és ajándék 
kereskedés, Ludányi János egyéni 
Vállalkozó, Szécsi Istvánné, Fodorné 
Kerekes Anna egyéni vállalkozó, 
Kerekes Gézáné települési képvise-
lő, Bucsúné Bíró Zsuzsanna szülő, 
Csonka Jánosné szülő, Antal László-
né, Simon Ferencné, Antal Zoltán és 
Antal Zoltánné szülő, Jung Róbertné 
szülő, Simonné Bálint Katalin szülő, 
Suhajda Mátyásné Nagy Ilona nagy-
mama, Sóki Erika szülő, Bálóné An-
tal Julianna, Mátó Józsefné, Bernáth 
Jánosné, Korom Istvánné, Tóth Jó-
zsefné, Antal Istvánné, Mátó Lajos 
szülő, Sóki Jánosné szülő, Varga 
Ferenc, Nagyfalusi Ilona Rákóczi u., 

Apátfalvi Polgárőr Egyesület, Sóki 
Jánosné Széchenyi u-i kenyérbolt, 
Galambosi Ildikó szülő, Mátó Mátyás 
zenetanár, Id. Mátó Lajos és felesé-
ge, Beke Mihályné, Langó Imre 
 

Nem csak Farsangkor, hanem év-
közben is sietnek támogatni az óvo-
dai élet színvonalas megszervezését 
a szülők, vállalkozók, magánszemé-
lyek.  
Szeretném megragadni az alkalmat, 
és egyben megköszönni Wirthné Kis 
Anita, és Dömötörné Faragó Anita 
szülőknek Télapóra felajánlott DVD 
lejátszót a Dózsa György utcai óvo-
dába. 
Nagy meglepetés volt a Dózsa 
György u-i szülők összefogása, Ka-
rácsonyra meglepték a gyerekeket 
egy színes televízióval ezt is szeret-
nénk nekik megköszönni.  
A Rákóczi u-i óvoda is sok meglepe-
tésnek örülhetett a tavalyi év végén 
Antal Zoltánné szülőtől mikrohullá-
mú sütőt, Veréb József Képviselő 
úrtól rajzoló és mágnes táblát kap-
tak ajándékba. Ezeket is ezúton sze-
retnénk megköszönni. 
Szeretnénk még megköszönni Papp 
Józsefnek,(Kamilla Bt) hogy az óvo-
dáknak pályázatból vásárolt egyik 
számítógépéhez ajándékozott egy 
nyomtatót. Az Integrált pályázati 
támogatásból mindhárom óvoda 
középső –nagycsoportja egy komp-
lett számítógépet kapott, biztosítva 
azon gyerekek számára is a hozzá 
férést, akiknek otthon nincs. A szá-
mítógépeket a gyerekek birtokukba 
vették, óvónői segítséggel képes-
ségfejlesztésre használják. A lehető-
ség biztosítja, hogy már óvodáskor-
ban ismerkedjenek a gyerekek az 
informatika világával, megkönnyítve 
ezzel az iskolai tevékenységet. 

Ovi-hírek—Ovi – Farsang 2008 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 

Az „Apátfalva Község Óvodásaiért” Közalapítvány kéri a 
tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 

2007. évi adójuk 1%-át  
Alapítványunk részére, ha még nem tették meg más Ala-
pítvány vagy társadalmi szervezet részére. A felajánlások a 
község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. 
 

A kedvezményezett adószáma: 18455591–1-06 
A kedvezményezett neve: 

Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány 
 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. 
Tel.: (62) 260-052. , 06-20-2500767 
Email:apatovi@freemail.hu 

A Pátfalváért Egyesület tiszte-
lettel köszöni mindazok támogatá-
sát, akik az elmúlt évben személyi 
jövedelemadójuk 1%-át a szerve-
zetnek adták. 
Kérjük községünk lakosságát, hogy 
ez évben is segítsék céljaink, tevé-
kenységünk megvalósulását. 

Kérjük ajánlják fel 2007. évi adójuk 1%-át! 
 

Pátfalváért Egyesület 
6931 Apátfalva, Templom u. 57. 
Adószám: 18460117-1-06 
 

Az egyesület tagjainak nevében: 
 

Móricz Ágnes 
elnök 
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SULI-HÍREK 

Farsang az iskolában 
 

Az általános iskola alsó tagozatos 
tanulói és tanítói a hagyományos 
farsangi karneváljukat február 2-án 
szombaton rendezték a Faluházban. 
Először minden osztály bemutatta 
erre az alkalomra tanult táncos mű-
sorszámát, amelynek nagy sikere 
volt. A jelmezversenyre 17 tanuló 
nevezett be ötletes jelmezekkel. 
 

Helyezések:  
1. h.: Honfoglaló magyar: 

Jakabovics Gábor (4. o) 
2. h.: Ácsmester: Antal Dániel (4. o) 
3. h.: Boszorkány: 

Janovics Andrea (1. a) 
 

A szép délután tombolahúzással ért 
véget. 
A Faluház előcsarnokában az 1. , 2., 
3., 4. osztályos tanulók legszebb 
munkáiból készített kiállítást csodál-
hatták meg az érdeklődők. 
 

Köszönetünket fejezzük ki külső 
szponzorainknak, akik minden évben 
segítik rendezvényeinket: 
Apátfalva Község Önkormányzata, 
Apátfalvi  Takarékszövetkezet, 
Újfalusi ABC Dömötör Árpád, Városi 
Tv Makó, Simon Mihályné, Bíró Rita, 
Ifj. Tisza János, Bálóné Julika 
(minden évben 3 db tortát készít 
tombola főnyereménynek). 
 

Veréb József (taneszközökkel segí-
tette iskolánkat) 
 

Megköszönjük minden szülő segítsé-
gét, akik részt vettek a jelmezek el-
készítésében, süteményt sütöttek, 
szendvicset készítettek, tombola tár-
gyakat ajánlottak fel, és segítettek 
az árusításban. 
 

Külön köszönetünket fejezzük ki pol-
gármester úrnak, a képviselőknek, 
az óvó néniknek, és nyugdíjas kollé-
gáinknak, hogy részvételükkel meg-
tisztelték rendezvényünket. 
Köszönjük az ajándékot, valamint az 
óvó nénik segítségét az arcfestésben. 
 

Alsós munkaközösség  

K I S T É R S É G I  Ó V O D A I  M UK I S T É R S É G I  Ó V O D A I  M U N K A K Ö Z Ö S S É GN K A K Ö Z Ö S S É G   

A Makói Többcélú Kistérségi Társulás 
óvodai munkaközössége 

„Kistérségi ovis 
versmondó versenyt” 

hirdet a Makó és kistérsége óvodásainak! 
A versmondó versenyt 3 korcsoportban rendezzük 

meg. 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Apátfalva Dózsa György u-i óvodája. 
Ideje: 2008. április 3. csütörtök 10 órától 12 óráig 

 

A versenyzők egy szabadon választott művet adhatnak elő életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően. Ne legyen hosszabb 1 és fél percnél. 
 

Jelentkezési határidő: 2008. március. 28 /péntek/ 
Jelentkezni: 

a résztvevő gyermek nevével, korosztályával és 
a választott vers szerzőjével és címével lehet 

 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken szíveskedjetek: 
6931. Apátfalva. Maros u.43., Tel/fax: 62/260-052 
e-mail: apatovi@freemail.hu 
Egy óvodából maximum két gyermeket és egy kísérő felnőttet várunk. 
A korosztályok 3-3 tehetséges gyermekei mesekönyv jutalomban részesül-
nek. 
A kistérségi Tehetséggondozó műhely versenykiírásának célja: 

A versmondás során, a költői kifejezések megismertetésével gaz-
dagodhat a gyermekek kifejezőképessége, szókincse. Szebb, gaz-
dagabb életet élhetnek, ha a vers segítségével látják környezetük 
szépségeit, megtapasztalhatják, hogy a versmondás lehet mulat-
ság, érdekes játék, és mindezen túl hatékony és differenciált fej-
lesztés is. 
 

Apátfalva 2008-02-04 
Faragó Erzsébet 

Ovi-hírek 

Nemzetközi Kempo bajnokság 
 

A hatodik alaklommal, Juhász Ferenc emlékére megrendezett Nyílt Nem-
zetközi Kempó Bajnokságnak Tököl adott otthont. 
A nívós versenyen 11 stílus 20 csapatának közel 300 versenyzője 340 ne-
vezéssel vett részt. 
Az Apátfalvi Budo Klubot négyen képviselté, az alábbi számokban és ered-
ményekkel: 
 

Kerekes Szabolcs junior 60 kg, Chikara Kurabe (erő küzdelme), I. hely 
 

Török Viktor junior 65 kg, önvédelem: II. hely 
 

Téglás Tibor felnőtt 70kg, Knock dawn I.hely 
 

Guba Tamás felnőtt 76 kg, Knock dawn IV. hely 
 

A helyezések értékét külön kiemeli, hogy a felnőtt kategóriákban profi ket-
recharcosok, valamint MMA versenyzők is szerepeltek. 

APÁTFALVI HÍREK 
 

Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja 
 

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

Szerkesztőség: 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 

eMagyarország Pont 
 

Álláskeresési tanácsadás! 
 

Faluházunkban minden szerda dél-
után 14-15 óráig egyéni álláskere-
sési tanácsadást nyújtunk. 
Segítünk önéletrajz, motivációs levél 
megírásában és álláslehetőségek ke-
resésében. Szívesen segítünk! Éljen 
a lehetőséggel! 
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Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabútorok 

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, 
görgők és egyéb kellékek 

 

Érd: Joó kárpitos 
       Makó, Szép u. 44. 
Tel: 06-62/211-682 

 

Figyelem! 
Bíró Antal 

építőanyag kereskedő 

ÚJ AJÁNLATA 
Tűzifa árusítás, zsákos szén 
árusítás házhoz szállítással is. 

 

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

BÍRÓ-KER 

Mercedes MB 100D 5 személyes vegyes 
használatú kisteher autó eladó 
Érdeklődni: 06-30/522-40-78 

*** 
Eladó! Gyökérmag 2007. évi termésű, 
makói hosszú, osztályozott, bevizsgált.  
Érdeklődni: Petőfi u. 31. sz. 
T. : 06-62/261-272, 06-20/426-72-20 
Elnézést kérünk a hirdetőtől, hogy az előző 
számban a lakcímet rosszul közöltük! (szerk.) 

*** 
Osztályozott Berlini gyökérmag eladó 
Érdeklődni: Templom u 102. 
Telefon: 06-62/261-409 

*** 
Apátfalván a hajnal u. 10. szám alatt telek 
eladó. Irányár: 550 e Ft 
T.: 06-70/542-51-48 

Képzés! 
 

OKJ-s kereskedő képzés indul 
megfelelő létszámú jelentkező ese-
tén az Apátfalvi Faluházban. 
A képzésről részletes információt a 
K&B Nemzetközi Oktatási, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft-től lehet kapni 
a 06-20/411-4569-es számon.  
Jelentkezési szándékát kérjük jelez-
ze 2008. február 29-éig a Falu-
házban (Templom u. 57. sz.) 

*** 
Lego építő verseny! 
 

Mindenki, aki szeret építeni és 
legoval játszani, az jöjjön el és mu-
tassa meg építési tudását egy ver-
senyen. A résztvevőknek 90 perc áll 
rendelkezésükre, hogy érdekeset és 
szépet alkossanak.  
Nevezni a helyszínen kell, a verse-
nyen való részvétel feltétele, hogy 
mindenki hozzon magával Legot. 
A szervezők senkinek nem biztosí-
tanak építőjátékot.  
A verseny ideje: 2008. február 
16. ( szombat) reggel 9 óra 
A verseny helye: Faluház könyvtára 
Gyere el és mutasd meg a tudásod! 
 

Farkas Attila szervező 
Az Ifjúsági Önkormányzat 

támogatásával  
*** 

Baba-mama klub 
 

Továbbra is folytatódnak a Baba-
mama klub programjait a Faluház 
könyvtárában minden hónap 1. 
és 3. szerdáján 14 órától. 
A Ringatóval kezdünk, majd külön-
böző témakörökben rövid előadást 
tartunk. Ezután kötetlen beszélge-
tés zajlik a kismamák között. 
2008.02. 20-án a téma: Egészség-
védelem, szépségápolás, bőrdiag-
nosztika Oriflame szaktanácsadó 
közreműködésével. 

*** 
Citerások találkozója Apátfalván 
 

2008. március 29-én 16 órakor 
kerül megrendezésre a Citerá-
sok találkozója, melyen fellépnek: 
Baks, Csanádpalota, Földeák, Ki-
rályhegyes, Kistelek, Mezőtúr, 
Szentes, Zákányszék és Apátfalva 
népdalköre, valamint Mátó Mátyás 
tárogatóművész, és Tari Norbert - 
Tóth Hajnalka citerapáros.  
A találkozó helyszíne: FALUHÁZ 
(Apátfalva, Templom u. 57.)  
A belépő díja: 500 Ft. (Jegyek kap-
hatóak 2008. március 1-étől a Falu-
házban.) 
Minden érdeklődőt, időset és fiatalt 
szeretettel várunk. 

A Farsang 
 

„Álarcosok, suttogók, szerelmesek, 
gyanakvók, féltékenyek, kacagók. 
Farsang, tarka nép,  
suhog a selyem, ragyog a bársony, 
virít a csipke, libeg a szalag, száll az 
ének, a dal, a kacagás.” 

Moly Tamás: Karnevál (részlet) 
 

Hazánkban a farsang vízkereszttől 
hamvazószerdáig tart, a bálok és 
vidám összejövetelek időszaka. 
A farsangi jókedv, mulatság eredeti-
leg pogány ünnep, a tél temetése, és 
a tavasz eljövetele felett érzett öröm 
kifejezése volt. A gazdag lakomákkal 
a természetet is hasonló bőségre 
akarták ösztönözni. A maszk és a 
felvonulás sok helyen a gonosz, ron-
tó szellemek elriasztására, megté-
vesztésére szolgált, és a termékeny-
séget is biztosította. A mulatságok 
egy álló hétig tartottak, ezt az idő-
szakot a vidámság, az életöröm és a 
szórakozás jellemezte. A szegénye-
ket a gazdagok  megvendégelték, a 
családtagok ajándékokat adtak egy-
másnak. A farsanghoz fűződő rítuso-
kat számtalan nép népszokásai őrzik, 
egyes helyeken napjainkig fennmarad-
tak a maskarás, jelmezes felvonulások 
is.  
 

Nincsen farsang fánk nélkül, íme az 
igazi farsangi fánk receptje. 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 db tojás-
sárgája, 10 dkg vaj, 1,5  dl tej, 2 
dkg élesztő, 5 dkg kristálycukor, 4  
dl olaj, 3 dkg porcukor, 30 dkg lek-
vár, csipet só. 
A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk ben-
ne a kristálycukrot és az elmorzsolt 
élesztőt. Néhány percig szobahőmér-
sékleten pihentetjük. Utána kevés lisz-
tet teszünk hozzá, és a tojássárgáját 
hagyjuk kissé felhabosodni. A többi 
lisztet előmelegítjük, majd a közepébe 
fészket képzünk. Lassan hozzáadjuk a 
felfuttatott élesztőt úgy, hogy először a 
tojássárgájával keveredjen el, majd 
fokozatosan nagyobb ívben, keverget-
ve beledolgozzuk a lisztet. Ha a tészta 
egyneművé vált, hozzáadjuk a sót és 
az olvasztott vajat. A tésztát addig da-
gasszuk, míg elválik az edény falától, 
és hólyagosodni nem kezd. Letakarjuk, 
és szobahőmérsékleten 30-40 percig 
kelesztjük. Ha megkelt, meglisztezett 
gyúródeszkára borítjuk és óvatosan kb. 
3- 4 cm vastagságúra kihúzzuk. Lisztbe 
mártott pogácsaszaggatóval kiszaggat-
juk, majd letakarva ismét 10 percig 
kelni hagyjuk. Mély serpenyőben felhe-
vített az olajban kisütjük. Mindkét olda-
lon aranybarnára sütjük, lecsurgatjuk. 
Porcukorral meghintve, lekvárral tálal-
juk. 
 

Jó étvágyat hozzá! 

Apátfalvi faluház 

eMagyarország pont 
 

Az Internet használat, nyomtatás, 
fénymásolás, faxolás, stb. mellett új 
szolgáltatásokkal is  
SPIRÁLOZÁS, LAMINÁLÁS 

várja látogatóit. 
Továbbra is megtekinthetők az aktuális 
állásajánlatok, valamint az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat információs kiad-
ványai az eMagyarország pontban. 
Nyitva:  
hétfő-péntek: 9,30-tól-18 óra, 
szombat: 8-12 óra. 
 

Könyvtár nyitva tartási ideje: 
Hétfő szünnap 
Kedd-péntek: 8-16,30 óra 
Szombat: 8-12 óra 
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