
Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja 

IV. évfolyam 2.szám 2009. február  

 
 
 
    
 
 

Főbb híreink!  
• 2. old.: Ülésezett a képviselő-testület, helyi adók, közlekedési kedvezmények benyújtási határide-

je,anyakönyvi hírek 
• 3. old.: Az új építésű utak forgalomba helyezéséről, légúti allergia szűrés, meghívó: soros képvise-

lőtestületi ülés, változás a VÍZMŰ ügyfélszolgálatán, Ovi-hírek: farsang—1%, Román Önkormány-
zat felhívása 

• 4. old.: Pátfalváért Egyesület: 1%, Faluház információi, farsangi hagyományok 

A Magyarországot is érintő gazdasági nehézségek ellenére, szemben minden hamis pletykával 
a makói kistérség csatornafejlesztési programjának előkészítése a terveknek megfelelően ha-
lad, 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 munkahe-
lyek 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 élőtakaré-
kosság 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 össze-
sen 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 csatorna-
rendszert szolgálja ki, mivel a kistérség települései közül jelenleg csak a Makó belvárosában lévő ház-
tartások, intézmények és az ipari üzemek csatornázottsága megoldott. A makói szennyvíztisztító tele-
pen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen rendeződik a makói telepen leválasztott szennyvíz-
iszapok 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 nyúj-
tott 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 ingatlan-
tulajdonos adja össze, akiknek 92 százaléka önként csatlakozott projekthez, vállalta az előtakaré-
koskodás 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 azon-
ban 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. 

A PÉNZ MEGVAN, A MUNKA HAMAROSAN KEZDŐDIK! 
 

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

MEGHÍVÓ 
 

Apátfalva Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

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. év-
ben 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 kommuná-
lis adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzé-
si adóelőleg kamatmentes befizetési határ-
ideje: 2009. március 16. 

*** 
Közlekedési KEDVEZMÉNYEK benyújtási 
határidő: április 30. 

*** 
Soros képviselő-testületi ülés: február 24-én 
14 órától a Polgármesteri Hivatal házasság-
kötő termében! 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
2009. január 27-én ülésezet a képviselő-
testület. 
 

Első napirendi pont keretében került megtár-
gyalásra 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, műkö-
dési 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,  felhalmo-
zási 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 költ-
ségvetése 3.972 e Ft bevétellel és kiadással, 
a települési román kisebbségi önkormányzat 
költségvetése 633 e Ft bevétellel és kiadás-
sal került beépítésre Apátfalva Község Ön-
kormányzat 2009. évi költségvetésébe. 

A képviselő-testület legfontosabb feladata 
2009 évben az önkormányzati intézmény-
rendszer működésének biztosítása, a kötele-
ző feladatok lehetősége szerinti maradéktalan 
ellátása, a folyamatban lévő beruházások és 
felújítások lebonyolításához a pénzeszközök 
biztosítása. 

A Dózsa György ÁMK és a Napközi Ott-
honos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ költségvetése részletesen tartalmaz-
za a személyi és dologi kiadásokat intéz-
ményegységekre lebontva. 
 

A képviselő-testület elfogadta az állami és 
községi ünnepek, megemlékezések 2009. 
évi programjának tervezetét. A rendezvé-
nyekről, ünnepségekről a község lakóit folya-
matosan 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 képviselő-
testület a megbízatása egész időtartamára 
hozta létre. A bizottságok az üléseiken véle-
ményezték a képviselő-testületi ülés előter-
jesztéseit, rendelettervezeteit, továbbá meg-

tárgyalták a munkatervükbe beépített  napi-
rendeket. 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 megvalósítha-
tó 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 pályá-
zat pedig elbírálás alatt áll. Az igényelt támo-
gatási 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 Köz-
munka pályázatot. Makó Város Önkormány-
zata pályázatot nyújtott be a „Téli közmunka” 
pályázati forrásra. A Munkaügyi Minisztérium 
által kiírt felhívásra a Makói Kistérség Több-
célú 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 Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében a Dél-
alföldi 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 támogatás-
ban részesült.  
 

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

ÉRTESÍTÉS—HELYI ADÓK 
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala 
értesíti a lakosságot, hogy a 2009. első félévi 
magánszemélyek kommunális adója, a gép-
jármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg ka-
matmentes befizetési határideje 

2009. március 16. 
 

Késedelmes befizetés esetén késedelmi 
pótlék kerül felszámításra. 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap 
után a felszámítás időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

Közlekedési KEDVEZMÉNYEK 
benyújtási határidő: április 30. 
 

Idén is a korábbi évek gyakorlatához hasonló-
an vehetik igénybe a súlyos mozgáskorláto-
zottak az alábbi közlekedési kedvezménye-
ket: közlekedési támogatás (fontos tudni: 
csak azok kapatnak, akik fogyatékossági tá-
mogatásban nem részesülnek); szerzési tá-
mogatás és átalakítási támogat.  
A kedvezmények igénybevételének feltétele, 
hogy a kérelmeket minden évben egy megha-
tározott időpontig – idén ez április 30. – be 
kell nyújtani Apátfalva Község Polgármesteri 
Hivatalához, kivéve, ha súlyos mozgáskorláto-
zottság ténye ezen időpont után következik 
be. Ekkor határidőn túl is lehet kérelmezni a 
kedvezményeket. Felhívjuk azonban a figyel-
met 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 csatol-
ni, ha a mozgáskorlátozottság most keletke-
zett, 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 há-
rom 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. 
 

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 : 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 
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VÁLTOZÁS A VÍZMŰ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN 
 

A szolgáltató tájékoztatja fogyasztóit, hogy 
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény módosítása 2009. január 1-
ével 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 na-
pon az ügyfélszolgálat nyitva tartása változat-
lan.) Ezalatt az idő alatt a személyes ügyintézé-
sen túl telefonos ügyfélszolgálat is működik. 

További változás, hogy az ügyfélszolgá-
lathoz beérkező valamennyi telefonon tett 
szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat 
és a fogyasztó közötti telefonos kommuni-
kációt hangfelvétellel rögzítik, és a hang-
felvételt öt évig megőrzik. 

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 polgárőr-
ség és a mezei őrszolgálat tevékenysége 

Előadók: A szervek parancsnokai 
               Polgárőr Egyesület elnöke 
               Varga Péter polgármester 
 

 2.) Tájékoztató az önkormányzat belvízelve-
zető csatornarendszerének felülvizsgálatá-
ról, a szükséges feladatok ütemezéséről 

Előadó: Vári Miklós alpolgármester 
 

3.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda és 
Szociális Alapszolgáltatási Központ nap-
pali ellátás, házi segítségnyújtás és a 
szociális étkeztetés terén végzett 2008. 
évi munkájáról  

Előadó: Kerekes Gézáné intézményegység-
vezető 

 

 4.) Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 

5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

6.) Interpellációk 
 

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

Előadó: Varga Péter polgármester 

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 várható-
an 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 ingat-
lan 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  hatá-
rozat jogerőre emelkedésének napjától számí-
tott 30 napon belül, míg a második részletet az 
első részlet befizetési határidejének lejártától 
számított 60 napon belül kell befizetni Apátfal-
va Község Önkormányzat számlájára. 

Amennyiben az érdekelt magánszemély 
családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gét, egyedül élő esetén a 150 %-át nem halad-
ja meg, és vagyonnal nem rendelkezik, ezért a 
hozzájárulást két részletben nem képes megfi-
zetni, kérelmére a polgármester a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben a hozzájá-
rulás összegének legfeljebb 6 havi kamatmen-
tes 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 követke-
ző panaszaik vannak: szem könnyezés, orrfo-
lyás, orrdugulás, bőrviszketés. 
Orr-fül-gégész szakorvos végzi a vizsgálatot, 
így allergia ellenes gyógyszer felírására is sor 
kerül. 
Jelentkezhetnek azok a betegek is, akik rend-
szeresen szedik az allergia ellenes gyógysze-
reket és a szakorvosi javaslat meghosszabbí-
tására van szükségük. 
A szűrést csak 12 év felettieknél végzik el! 
TAJ kártyát és ha van vizsgálati lelete hozza 
magával. 

  

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 Alapít-
ványunk 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, berende-
zések vásárlása. 
Szolgáltatások biztosítása a gyermekek 
számárra. Stb. 

A kedvezményezett adószáma:  
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 Kisebb-
ségi Önkormányzata fiatal és felnőtt jelent-
kezőket 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                                                  

Februári programok 
 

Február 7-én (szombaton) 17 órai kezdettel 
az Íjásztársaság szervezésében táncház lesz 
Faluházunk nagytermében. Somogyi és mold-
vai táncokat tanít: Hőtős Hortenzia táncpeda-
gógus. A talpalávalót Simicsné Kocsis Katalin 
és bandája húzza. 
 

Február 14-én (szombaton) az alsós osztá-
lyok farsangi bálat tartanak a Faluházban. 
 

Február 21-én (szombaton) Gazdabál. 
 

Február 28-án szombaton 10-12 óráig tán-
cos 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 kö-
szönjük! 
 

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 vásár-
lására, illetve Faluházunk szépítésére fordíta-
ni. Ezért szeretettel várjuk a felajánlásokat, és 
kérjük a segíteni szándékozó vállalkozókat, 
hogy csatlakozzanak gyűjtésünkhöz. 

Megnyitottam  

Várom régi és új  
vendégeimet! 

 
 

Tóth Mónika 
Apátfalva, Kossuth u. 138/a 

06/30/587-64-67 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás 

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temeté-
sek lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálo-
zás 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 

 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

 

TÉLI AJÁNLATAI: 
• SZÉN—zsákos, ömlesztett 
• TŰZIFA 
• Alágyújtós 
• Kályha csövek 
• Hólapátok 
• Kerítés oszlopok 
• Akóldeszkák 
• Drótfonat 
Házhozszállítással is! 

 

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 

BÍRÓ-KER 

„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, szívünk-
ben örökké élsz, mint odafenn a csillagok.” 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága szerettünk 

Gyenge Mátyás 
temetésén megjelentek, részvétükkel és virá-
gaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek és utolsó útjára elkísérték. 
szeretett halottunk 
 

Gyászoló család 

Első éves zitai feketemag eladó! Érd.: Var-
ga 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, bevizs-
gált! 2 db ágyneműtartós heverő, 4 db fotel 
eladó! Érd.: Petőfi u. 31., Tel.: 261-272, 
06/20/426-72-20 

Farsangi hagyományok 
A farsang hossza évről-évre változik, mivel 
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Víz-
kereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószer-
dáig tart.  
Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen válto-
zatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakor-
latilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és az advent lezárulá-
sával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Ma-
gyarországon a farsangi szokások a középkor-
ban honosodtak meg, és számos idegen nép 
hatása érvényesült bennük. 
 Már az ókori Rómában is rendeztek álarcos 
felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, a 
téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatsá-
gok egy álló hétig tartottak, a szegényeket 
megvendégelték, a családtagok ajándékokat 
adtak egymásnak.  
A karácsonyi időszak elmúltával, a mezőgazda-
sági munkák megkezdése előtt, sokfelé rendez-
tek bálokat, táncmulatságokat a falvakban, 
illetve a városokban. Vidéken általában a kocs-
ma 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 nagypol-
gárság körében komoly hagyományai voltak. 
Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat 
illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken 
az eseményeken vezették be úgymond a társa-
ságba, tehát a párválasztásban, társasági élet-
ben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat 
is ebben az időszakban tartották faluhelyen. 

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

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

Móricz Ágnes elnök 

LÉGÚTI ALLERGIA SZŰRÉS 2009. 03. 09-
én 14,30-tól lesz az Egészségházban. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


