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A PÉNZ MEGVAN, A MUNKA HAMAROSAN KEZDŐDIK!

MEGHÍVÓ

A gazdasági válság és a megalapozatlan rémhírek ellenére
a tervek szerint halad a makói térség csatornafejlesztése

Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

A Magyarországot is érintő gazdasági nehézségek ellenére, szemben minden hamis pletykával
a makói kistérség csatornafejlesztési programjának előkészítése a terveknek megfelelően halad, együtt Makó többi, meghatározó infrastrukturális fejlesztésével. A város vezetésének célja,
hogy az elkövetkező években Makó és környékének folyamatos fejlesztése révén növekedjen a
település megtartóereje, javuljon a közszolgáltatások színvonala és a már meglevő munkahelyek megtartása mellett újak létrejöttét is segítsék.
A csatorna-beruházásra „félretett” önrész az érvényes gazdálkodási szabályoknak megfelelően a
vízközmű–társulat OTP bankszámláján kamatozik. Makó és a térség polgárainak az élőtakarékosság során a beruházásra félretett pénzét semmilyen formában nem lehet sem a város, sem
pedig a térség más fejlesztéseire felhasználni.
Mint ismeretes, a makói térség csatornafejlesztési programjának támogatásáról majd 8 éves
előkészítés után döntött a kormány, illetve az Európai Unió. Az összesen mintegy 14 milliárd
forintos fejlesztés keretében Makón kívül további öt — Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva
és Magyarcsanád — település lakosai csatlakozhatnak majd rá a korszerű szennyvízelvezetési
hálózatra, így a jelenlegi 2.723-ről 17.029-ra nőhet a csatornahálózatba bekötött háztartások
száma. A beruházás a térség lakosainak nyolcvan százalékát érinti. A fejlesztés keretében összesen 297 km gravitációs szennyvízcsatorna, 92 km nyomás alatti szennyvízcsatorna, 34 db új
szennyvízátemelő és 14 220 új házi bekötés épül, továbbá megvalósul összesen 7,2 km meglévő
csatorna rekonstrukciója.
A csatornahálózatban összegyűjtött szennyvizet a tervek szerint a 2002-ben üzembe helyezett
makói szennyvíztisztító telepen kezelik majd, ami napjainkban kizárólag a Makón működő csatornarendszert szolgálja ki, mivel a kistérség települései közül jelenleg csak a Makó belvárosában lévő háztartások, intézmények és az ipari üzemek csatornázottsága megoldott. A makói szennyvíztisztító telepen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen rendeződik a makói telepen leválasztott szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása, emellett pedig a telep biológiai kapacitása is bővül, így a jelenlegi 30
ezer helyett 61.300 lakos egyenértéknyi szennyvíz kezelésére válik alkalmassá.
A 14 milliárd forintos fejlesztés számára 82 százalékos, több mint 11,5 milliárd forintos hazai
és uniós pályázati támogatás szükséges. A kormány további 772 millió forintos támogatást nyújtott az úgynevezett Önerő Alapból. Ilyenformán a makói térségnek a maradék 12 százaléknyi
önrészt kell fedeznie a csatornafejlesztéshez, összesen 1,75 milliárd forint értékben.
A 12 százalékos önerőből a felénél többet, 900 millió forintot a közel 15 ezer érintett ingatlantulajdonos adja össze, akiknek 92 százaléka önként csatlakozott projekthez, vállalta az előtakarékoskodás terhét, így a térségiek és a makóiak döntő többsége havi rendszerességgel, időben
fizeti be a hozzájárulást. A hiányzó kevesebb mint 772 millió forintnyi önerőt bankhitelből fedezi a
Víziközmű Kft., ezt 25 év alatt a csatornadíjakból gazdálkodja majd ki a cég. Mindemellett azonban a lakosságra nem róhat túl nagy terhet a csatorna használata, mivel uniós előírás, hogy a víz
– és csatornadíj összege nem haladhatja meg az átlagjövedelem 3,5-4 százalékát.
A beruházás lényegesen befolyásolhatja a térség vízellátását is: mivel a hat településből négy a
Maros folyó mentén helyezkedik el, így azok — a kötött altalj–szerkezet és az árvízveszély miatt —
fokozottan ki vannak téve a belvízveszélynek, ami — szennyvízcsatorna hiányában — a talajvízbe
beszivárgó szennyvizekkel keveredve jelentős mértékben elszennyezheti a felső talajvízrétegeket.

2009. február 26-án (csütörtök)
17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁS
keretében

FALUGYŰLÉST
tart.

A közmeghallgatás helye:

Faluház - Nagyterem
Apátfalva, Templom u. 57.
NAPIREND

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évben végzett munkájáról, eredményeiről, a
2009. évi önkormányzati feladatokról és
pályázatokról
Előadó: Varga Péter polgármester
Egyebek

A falugyűlés vendége
dr. Buzás Péter országgyűlési képviselő.
A falugyűlésre tisztelettel meghívom a
község lakosságát.
Varga Péter
polgármester

2009. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje: 2009. március 16.

***

Közlekedési KEDVEZMÉNYEK benyújtási
határidő: április 30.

***
Soros képviselő-testületi ülés: február 24-én
14 órától a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében!

2

Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2009. január 27-én ülésezet a képviselőtestület.
Első napirendi pont keretében került megtárgyalásra és elfogadásra Apátfalva Község
Önkormányzat 2009. évi költségvetése. A
költségvetési rendelet 391.604 e Ft bevétellel
számol, amely megoszlása a következő:
saját bevételek 23.627 e Ft, önkormányzat
sajátos működési bevételei 143.132 e Ft,
költségvetési támogatás 142.313 e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 18.230 e Ft,
felhalmozási bevételek 64.302 e Ft.
A kiadás főösszege 515.857 e Ft, amely
a következők szerint kerül felhasználásra:
működési kiadások 417.152 e Ft, felhalmozási kiadások 64.302 e Ft, támogatások,
végleges pénzeszköz átadás 28.096 e Ft,
hitelek kamatai 3.200 e Ft, adósságszolgálat
3.107 e Ft.
A bevételek nem fedezik a kiadásokat,
így a forráshiány összege 124.253 e Ft.
A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetése 3.972 e Ft bevétellel és kiadással,
a települési román kisebbségi önkormányzat
költségvetése 633 e Ft bevétellel és kiadással került beépítésre Apátfalva Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe.
A képviselő-testület legfontosabb feladata
2009 évben az önkormányzati intézményrendszer működésének biztosítása, a kötelező feladatok lehetősége szerinti maradéktalan
ellátása, a folyamatban lévő beruházások és
felújítások lebonyolításához a pénzeszközök
biztosítása.
A Dózsa György ÁMK és a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási
Központ költségvetése részletesen tartalmazza a személyi és dologi kiadásokat intézményegységekre lebontva.
A képviselő-testület elfogadta az állami és
községi ünnepek, megemlékezések 2009.
évi programjának tervezetét. A rendezvényekről, ünnepségekről a község lakóit folyamatosan tájékoztatja a polgármesteri hivatal a
helyi újságon keresztül.
Beszámoló hangzott el Apátfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete állandó
bizottságainak a 2006-2008 között végzett
munkájukról. A bizottságokat a képviselőtestület a megbízatása egész időtartamára
hozta létre. A bizottságok az üléseiken véleményezték a képviselő-testületi ülés előterjesztéseit, rendelettervezeteit, továbbá meg-

tárgyalták a munkatervükbe beépített napirendeket. A képviselő-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra ruházta át egyes
hatásköreinek gyakorlását.
Tájékoztató hangzott el a 2007-2013-as
időszakban a 2007-2008-ban az Európai
Uniós pályázati támogatással megvalósítható községi, mikrotérségi és kistérségi szintű
fejlesztési lehetőségekről, a rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokról. Az önkormányzat
2006. november 30. és 2008. december 18-a
között összesen 20 db pályázatot nyújtott be,
ebből 1 pályázat került elutasításra, 3 pályázat pedig elbírálás alatt áll. Az igényelt támogatási összeg 723.030.538,-Ft, a megítélt
támogatás 498.609.120,-Ft; önerő
103.413.775,-Ft, végleges önerő 63.950.270,
-Ft; a projekt költsége összesen 826.444.312,
-Ft, végleges projektösszeg 563.153.381,-Ft.
A képviselő-testület megtárgyalta a Téli Közmunka pályázatot. Makó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Téli közmunka”
pályázati forrásra. A Munkaügyi Minisztérium
által kiírt felhívásra a Makói Kistérség Többcélú Társulása 55 fő foglalkoztatására kapott
lehetőséget 2008. december 8-tól 2009.
február 7. napjáig.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
újabb pályázatot írt ki azon pályázók körében,
akik ebben a programban részt vettek
2008/10/a Téli közmunkaprogram címmel, a
foglalkoztatás folytatására. A foglalkoztatás
kezdete 2009. február 9. vége 2009. március
31. Apátfalva Község Önkormányzat 4 fő
közmunkás foglalkoztatását tovább folytatja.
A munkabér és járulékainak kiadási 100 %ban elszámolhatók.
Apátfalva Község Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Délalföldi Operatív Programban „A belterületi
csapadék és belvíz elvezetési fejlesztése
Apátfalván” címmel pályázatot nyújtott be.
A projekt teljes költsége 91.540.000,-Ft, a 10
%-os önerő 9.154.000,-Ft. Az önkormányzat
82.386.000,-Ft összegű pályázati támogatásban részesült.
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentés követően meghallgatta
az interpellációkat, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.

ÉRTESÍTÉS—HELYI ADÓK
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy a 2009. első félévi
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje
2009. március 16.
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.

Közlekedési KEDVEZMÉNYEK

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 kapatnak, akik fogyatékossági támogatásban nem részesülnek); szerzési támogatás és átalakítási támogat.
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 súlyos mozgáskorlátozottság 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 módunk
kedvezően bírálni.
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
orvosi szakvéleményt akkor kell csak csatolni, ha a mozgáskorlátozottság most keletkezett, vagy ha a szakvélemény változott, illetve
a következő évben felülvizsgálandó

Közgyógyellátásban
részesülők figyelem!
Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy
a közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság
időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2009. január hó

SZÜLETÉS:
01.23.:Machnitz Rebeka
Vass Tünde—Machnitz Zoltán (Maros u.88.)
01.26.: Kolompár Szabolcs
Bába Lotti—Kolompár Mihály (Csokonai u.36.)
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.

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
Készült: 1600 példányban—Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makói Nyomda

HALÁLESET:
Langó Mátyás (Kereszt u. 83.—élt: 80 évet)
Kotormán Antalné Gyenge Katalin
Templom u. 20.—élt 82 évet
Gyenge Mátyás (Dózsa Gy. u. 25.—élt 62 évet)

Apátfalvi Hírek
Az új építésű utak
forgalomba helyezéséről
2008. október 30-án megtörtént a Hajnal utca
Templom és Maros utca közötti szakaszának,
a Móricz Zsigmond utca teljes hosszúságának
és a Kereszt utca 52-62. számú ingatlanok
előtti útszakasz műszaki átadása.
Az új utak forgalomba helyezési eljárása
február hónapban megtörténik. A jogerős
határozatot követően válik esedékessé az
útépítési hozzájárulás megfizetése.
Az érintett utcákban lakók, illetve ingatlan
tulajdonnal rendelkezők a polgármesteri hivataltól
határozatot kapnak, melyben megállapításra kerül
az útépítési hozzájárulás kötelezettsége.
Az útépítési hozzájárulás ingatlanonként
40.000,-Ft. A fizetés kezdési időpontja várhatóan 2009. március hónap.
Saroktelek esetén a ház számozása felőli
utcában az ingatlantulajdonos 40.000,-Ft-ot a
másik utcában pedig ennek az 50 %-át köteles
megfizetni útépítési hozzájárulás címén.
Átnyúló telek esetén, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a kapubejárót mindkét utcára
nyílóan meg kívánja tartani úgy a 40.000,-Ft-ot
utcánként köteles megfizetni.
A hozzájárulást két egyenlő részletben kell
befizetni. A hozzájárulás első részletét a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül, míg a második részletet az
első részlet befizetési határidejének lejártától
számított 60 napon belül kell befizetni Apátfalva Község Önkormányzat számlájára.
Amennyiben az érdekelt magánszemély
családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik, ezért a
hozzájárulást két részletben nem képes megfizetni, kérelmére a polgármester a képviselőtestület által átruházott hatáskörben a hozzájárulás összegének legfeljebb 6 havi kamatmentes egyenlő részletekben történő megfizetését
engedélyezheti.

LÉGÚTI ALLERGIA SZŰRÉS
2009. 03. 09-én 14,30-tól légúti allergia
szűrés lesz az Egészségházban.
A szűrésre előzetes bejelentkezés szükséges
a háziorvosoknál.
Azokat várjuk a vizsgálatra, akiknek a következő panaszaik vannak: szem könnyezés, orrfolyás, orrdugulás, bőrviszketés.
Orr-fül-gégész szakorvos végzi a vizsgálatot,
így allergia ellenes gyógyszer felírására is sor
kerül.
Jelentkezhetnek azok a betegek is, akik rendszeresen szedik az allergia ellenes gyógyszereket és a szakorvosi javaslat meghosszabbítására van szükségük.
A szűrést csak 12 év felettieknél végzik el!
TAJ kártyát és ha van vizsgálati lelete hozza
magával.
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MEGHÍVÓ
2009. február 24-én (kedd)
14.00 órakor tartandó
sors képviselő-testületi ülésre
A képviselő-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem
Apátfalva, Templom u. 69.
NAPIREND
1) Apátfalva község közlekedési, közrend és
közbiztonsági helyzete, a rendőrség, a
határrendészeti kirendeltség, a polgárőrség és a mezei őrszolgálat tevékenysége
Előadók: A szervek parancsnokai
Polgárőr Egyesület elnöke
Varga Péter polgármester
2.) Tájékoztató az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről
Előadó: Vári Miklós alpolgármester
3.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda és
Szociális Alapszolgáltatási Központ nappali ellátás, házi segítségnyújtás és a
szociális étkeztetés terén végzett 2008.
évi munkájáról
Előadó: Kerekes Gézáné intézményegységvezető
4.) Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester
5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és az
előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester
6.) Interpellációk
7.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

Szeretettel
meghívunk mindenkit

Farsangi – bálunkra,
melyet

2009. február 28.-án /szombat/
rendezünk meg a Faluház nagytermében.
Gyülekező du. 14- órától.

Nagycsoportosok
farsangi műsora.
Zene
Tánc
Jelmezesek felvonulása.
Tombola.
Üdítő, szendvics,
süteményárusítás.

Tisztelt
Adófizető Polgárok!
Az „Apátfalva község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány” kéri a Tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2008. évi adójuk 1 %-át Alapítványunk részére, ha még nem tették meg
más alapítvány, vagy társadalmi szervezet
részére.
Minden egyes felajánlás a község Óvodai
nevelésének célkitűzéseit segíti.

Óvoda udvarok korszerűsítése.
Képességfejlesztő eszközök, berendezések vásárlása.
Szolgáltatások biztosítása a gyermekek
számárra. Stb.

A kedvezményezett adószáma:

VÁLTOZÁS A VÍZMŰ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN
A szolgáltató tájékoztatja fogyasztóit, hogy
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény módosítása 2009. január 1ével életbe lépett.
A törvénymódosítás miatt 2009. január 8-ától

minden csütörtökön 8 órától 20 óráig tart
nyitva Makó, Tinódi u. 8/a. szám alatt
működő ügyfélszolgálatunk. (A többi napon az ügyfélszolgálat nyitva tartása változatlan.) Ezalatt az idő alatt a személyes ügyintézésen túl telefonos ügyfélszolgálat is működik.
További változás, hogy az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett
szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat
és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítik, és a hangfelvételt öt évig megőrzik.

18455591-1-06

A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány”

Köszönjük, hogy továbbra is gondolt ránk!

Román táncok és dalok!
Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzata fiatal és felnőtt jelentkezőket vár a most szerveződő román
tánccsoportjába.
Román táncok és dalok tanulása a cél.
Érdeklődők jelentkezését várjuk személyesen
vagy telefonon péntekente 17-19 óráig a
Román Önkormányzat irodájában—
Apátfalva, Rákóczi u. 30.
Duma János
elnök

06/20/420-11-24

4.

Apátfalvi Hírek
A Pátfalváért Egyesület
tisztelettel köszöni mindazok
támogatását, akik az elmúlt
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek
adták.

Kérjük az idén is ajánlják fel 2008. évi adójuk 1%-át!
Adószám: 18460117-1-06
Pátfalváért Egyesület.
6931 Apátfalva, Templom u. 57.
Móricz Ágnes elnök

Megnyitottam

BÍRÓ-KER
Bíró Antal
építőanyag kereskedő

Várom régi és új
vendégeimet!
Tóth Mónika

Apátfalva, Kossuth u. 138/a
06/30/587-64-67

TÉLI AJÁNLATAI:
•
•
•
•
•
•
•
•

SZÉN—zsákos, ömlesztett
TŰZIFA
Alágyújtós
Kályha csövek
Hólapátok
Kerítés oszlopok
Akóldeszkák
Drótfonat

Házhozszállítással is!

Első éves zitai feketemag eladó! Érd.: Varga Zoltán, Kossuth u. 151., 06/20/923-85-83
***
Hízott sertés és berlini gyökérmag van,
eladó! Érd.: Templom u. 102. Tel.: 261-409
***
Gyökérmag eladó! Makói hosszú, bevizsgált! 2 db ágyneműtartós heverő, 4 db fotel
eladó! Érd.: Petőfi u. 31., Tel.: 261-272,
06/20/426-72-20

Farsangi hagyományok

Februári programok
Február 7-én (szombaton) 17 órai kezdettel
az Íjásztársaság szervezésében táncház lesz
Faluházunk nagytermében. Somogyi és moldvai táncokat tanít: Hőtős Hortenzia táncpedagógus. A talpalávalót Simicsné Kocsis Katalin
és bandája húzza.
Február 14-én (szombaton) az alsós osztályok farsangi bálat tartanak a Faluházban.
Február 21-én (szombaton) Gazdabál.
Február 28-án szombaton 10-12 óráig táncos farsang és Ovis farsang a Faluház
nagytermében.
Tájékoztatás:
Tájékoztatjuk a kedves olvasóközönséget,
hogy a községi könyvtár 2009. márciusában
teljes körű leltári tevékenységet folytat. Ez idő
alatt a könyvtár zárva tart. Megértésüket köszönjük!
Öt forintos gyűjtés!
Az elmúlt évben lakossági adományokból
sikerült megvásárolni a gyerekek számára a
csocsó asztalt. Az idei évben is szeretnénk a
lakosság, valamint a kereskedők segítségét
kérni az adományok gyűjtésében. A befolyó
összeget szeretnénk ping-pong asztal vásárlására, illetve Faluházunk szépítésére fordítani. Ezért szeretettel várjuk a felajánlásokat, és
kérjük a segíteni szándékozó vállalkozókat,
hogy csatlakozzanak gyűjtésünkhöz.

A farsang hossza évről-évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük.
Már az ókori Rómában is rendeztek álarcos
felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, a
téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket
megvendégelték, a családtagok ajándékokat
adtak egymásnak.
A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt, sokfelé rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban,
illetve a városokban. Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt a színtere ezeknek az
eseményeknek.
Népszerűek
voltak
a
batyusbálok. A résztvevők vitték az ételeket:
kalácsot, süteményt és általában baromfihúsból
készült fogásokat. A farsangi báloknak mind a
paraszti életben, mind pedig a városi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak.
Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat
illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken
az eseményeken vezették be úgymond a társaságba, tehát a párválasztásban, társasági életben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat
is ebben az időszakban tartották faluhelyen.

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

REKVIUM

Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre
• Koporsós és urnás temetések lebonyolítása
• Otthoni és korházi 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
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,
mely értünk dolgozott.
Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába
várunk, nem kopogsz soha már.
De számunkra Te sosem leszel halott, szívünkben örökké élsz, mint odafenn a csillagok.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szerettünk

Gyenge Mátyás

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek és utolsó útjára elkísérték.
szeretett halottunk
Gyászoló család
LÉGÚTI ALLERGIA SZŰRÉS 2009. 03. 09én 14,30-tól lesz az Egészségházban.

