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Apátfalva Község Önkormányzata és az álta-
la működtetett intézmények 2007. óta 499 
millió Ft. támogatás, 64 millió Forint hozzá 
adott saját forrás mellett 563 millió Ft. értékű 
fejlesztés megvalósítására kötött támogatási 
szerződést. Apátfalva pályázatait 88,3%-os 
eredményességgel írta eddig. Ha a nyert 
támogatást a lakosságszámra vetítjük, akkor 
minden egyes apátfalvi lakosra, csecsemőtől 
az idősekig 152.807,- Ft. jut, mely a régióban 
egyedülállóan kimagasló eredmény a hasonló 
méretű településeket figyelembe véve. 
E számok mögött rengeteg munka és szaktu-
dás rejtezik, de azt is mutatja, hogy Apátfalva 
ki van éhezve a fejlesztésekre. Ennek megfe-
lelően 2009-ben is több pályázati támogatás-
sal bíró projektet tervez megvalósítani az 
önkormányzat. 
Az általános iskola új épülete a 70-es évek 
közepén épült, azóta a legszükségesebb 
fenntartási munkákon kívül jelentős felújítás 
csak 2006-ban történt, amikor a Hunyadi u. 
felőli homlokzaton nyílászáró-csere történt. 
Az Európai unió támogatásával kétfordulós 
pályázat keretében 162 millió Ft. támogatást 
nyertünk a teljes körű felújításra és akadály-
mentesítésre, az udvar rendezésére, melynek 
a 2. fordulós pályázati anyagát 2009. február 
27-én kellett beadni a közreműködő szerve-
zetnek. Azonban annak érdekében, hogy a 
felújítás 2009. nyarán megvalósulhasson a 
közbeszerzési eljárás hirdetményét már meg-
jelentettük a közbeszerzési értesítőben. En-

nek értelmében április végén egy eredmé-
nyes közbeszerzési eljárás után köthetünk 
kivitelezési szerződést a nyertes vállalkozás-
sal, ezután minden esély megvan rá, hogy az 
eredetileg tervezett, augusztus 19-i határidőre 
megtörténjen a felújított iskolaépület műszaki 
átadás-átvétele, és szeptemberben zavartala-
nul megkezdődjön az oktatás a felújított épü-
letegyüttesben. Azonban akkor járunk el fele-
lősen, ha minden eshetőségre felkészül az 
önkormányzat. Amennyiben nem lesz kész a 
most kitűzött határidőre a nyertes kivitelező a 
munkálatokkal, a nyár során felkészülünk 
arra, hogy a meglévő épületekben (pl.: Falu-
ház, Könyvtár, Sinka Iskola, Rehabilitációs 
foglalkoztató, Polgármesteri Hivatal, stb) 
szeptember elsején megkezdődhessen a 
tanítás. Természetesen a cél az, hogy ezen 
ideiglenes megoldásra egyáltalán, vagy a 
lehető legrövidebb ideig legyen szükség. 
Elkezdődött a közbeszerzési eljárása a belte-
rületi csapadék és belvízelvezető rendszer 
fejlesztésének is, melyet szintén az Európai 
Unió támogatásával valósíthatunk meg 2009-
ben. Egy eredményes közbeszerzési eljárás 
során a nyár folyamán fogja elvégezni a nyer-
tes kivitelező a munkálatokat, mely a követke-
ző főbb részekből áll: A Móricz Zs. utcai csa-
tornarendszer rekonstrukciója, burkolása, 
nyílt, burkolt csatorna építése a Béke utcán, a 
Rákóczi és a Kölcsey utcai főgyűjtő csatorna 
teljes rekonstrukciója mederburkolással, támfa-
lak helyreállítása, valamint a Maros utca déli 

oldalán nyílt árok építési bejárókkal, támfalakkal. 
A Makói Kistérség 10 településével közös 
pályázatunk a Közösségi közlekedés fejlesz-
tése című pályázat, mely Uniós és hazai tá-
mogatással a buszvárók rekonstrukcióját 
célozta meg. A Makói Kistérség Többcélú 
Társulása eredményes közbeszerzési eljárást 
fojtatott le, a beruházás kivitelezője a Szegedi 
Mély és Magasépítő ZRt. A munkaterület 
átadása után 2009. augusztus 28-ra vállalta a 
kivitelező, hogy Apátfalva mind a hét busz-
megállóját akadálymentesen felújítja, melynek 
során teljesen új megállókat épít, rendezi a 
megállók környezetét, utcabútorokat helyez ki. 
A közlekedésbiztonsági kerékpárút építése 
pályázatunk jól mutatja, hogy milyen sok mú-
lik egy sikeres közbeszerzési eljáráson, mely-
nek a sikere nem csak a kiíró Önkormányza-
ton múlik. Ezt a közbeszerzést hamarabb 
indította el az önkormányzat azonos feltéte-
lekkel, mint a 2008-ban elkészült útépítést, 
mégis két hónappal később került sor az 
eredményhirdetésre, a szerződéskötésre. Ez 
azt jelentette, hogy bár a munkaterület-átadás 
megtörtént, a vasúti átkelő pályaszerkezeté-
nek megújításán kívül nem tudott a kivitelező 
munkát végezni az időjárás miatt. Azonban 
tavasszal, ahogy az idő engedi azonnal elkez-
di a kivitelezést, mely a kezdés függvényében 
mintegy kettő, kettő és fél hónapig fog tartani, 
várhatóan nyárig befejeződik. 

Varga Péter 
polgármester  

Tájékoztató a folyamatban lévő, 
Uniós támogatással megvalósuló  

helyi fejlesztésekről 
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2008. február 24-én ülésezett a képviselő-
testület 
 

Első napirendi pontként került megtárgyalásra 
Apátfalva község közlekedési, közrend és 
közbiztonsági helyzete, a rendőrség, a ha-
tárrendészeti kirendeltség, a polgárőrség és a 
mezei őrszolgálat tevékenysége. 

Apátfalva község közbiztonsági helyzete 
az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve 
stabilnak mondható. A kialakult jó közbizton-
sági helyzet elérésében, fenntartásában nagy 
segítséget nyújtanak az apátfalvi polgárőrök 
és a mezőőrök. Az ügyek nyomozása, vizsgá-
lata során a lakosság segítőkész, megbecsü-
lik a rendőri munkát a településen. 

A 43-as főút megnövekedett forgalma 
több feladatot ró az őrs állományára, a 2007-
es évvel ellentétben 2008. évben kevesebb 
esetben kellett közlekedési balesetben intéz-
kedni. 

2007. tavaszától reggelente a polgárőrség 
tagjai segítettek az iskolába igyekvő gyere-
keknek a 43-as főútvonalon való átkelésben. 
 

Apátfalva község határ menti település, így a 
határőrizeti szervekkel rendszeres munka-
kapcsolatot tart az önkormányzat. 2008. janu-
ár 1 és december 31. között a járműforgalom-
ban + 8 %-os növekedés, a személyforgalom-
ban + 3 %-os csökkenés  következett be 2007 
évhez viszonyítva. 

A nyári idegenforgalmi szezonban az 
utazóközönség törvényes, szakszerű és 
gyors határátlépését a rendelkezésre álló 
személy és teherforgalmi sávok maximális 
kihasználtságával bonyolították le. 157 ország 
állampolgára lépte át az államhatárt, ebből 
döntően 12 ország képezi az összes sze-
mélyforgalom 98,09 %-át. 

A kirendeltségen a 125 fős mozgásból 
120 fő került elfogásra, ez 96 %-os eredmé-
nyességet jelent. 

Az átkelőhelyen alapvetően a migráció-
hoz köthető jogsértő cselekmények fordultak 
elő és következtek be, közokirat hamisítás 
formájában hamis, hamisított, utánzott okmá-
nyok felhasználása, személycsere módszer-
rel, tiltott határátlépés.  Hazánk és egyben 
határrendészeti kirendeltségünk egyik fontos 
illegális migrációs útvonala Törökországból 
kiindulva Bulgárián, Románián keresztül hú-
zódik. Tiltott határátlépést főleg a moldáv 
állampolgárok követnek el, de számottevő a 
különböző afrikai – ázsiai országok állampol-
gárainak a száma is. 

2008-ban a rendőrséggel való integráció 
következtében feladatuk lett a 43-as főúton 
való ellenőrzés is. A határmenti települések 
lakosságával a kapcsolat továbbra is jónak 
mondható 
 

2008. december 4-én az Apátfalvi Polgárőr 
Egyesület megtartotta soros évzáró közgyű-

lését. A közgyűlés tisztújító határozatai alap-
ján az egyesület elnöke Varga Mihály, titkára 
Tari Csaba, gazdasági vezetője Czagány 
József, parancsnoka Vári Csaba, csoportve-
zető parancsnok általános helyettese Langó 
Zsolt lett. 

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület közsé-
günk közbiztonságának, közrendjének jobbá 
tétele érdekében működő civil szervezet. Az 
egyesület tagjai szabadidejük feláldozásával, 
javarészt saját költségükre teljesítenek szol-
gálatot. Apátfalva község kül- és belterületén 
a terménylopások megelőzésére nagy gondot 
fordítanak. A községben megrendezésre 
kerülő rendezvények lebonyolításában bizto-
sításban részt vesznek. 2008-ban 3000 órát 
töltöttek a településünk közterületén, 9900 
kilométert tettek meg. 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormány-
zat 2 fő főfoglalkozású mezőőrt foglalkoztat a 
mezőgazdasági termények őrzése érdekében. 

Napi kapcsolatban állnak a rendőrséggel, 
a vadásztársaságokkal, a polgárőrséggel, a 
határőrséggel, a természetvédelmi őrökkel, 
gátőrökkel és a makói önkormányzat mező-
őreivel. Az Apátfalvi Rendőrőrs rendőreivel 
közös szolgálatokat szerveznek. Tarlótűz 
esetén értesítik a Makó Városi Önkormányzat 
Tűzoltóságát. Az önkormányzati utakat – ha 
szükséges – évente több alkalommal 
gléderezik. A mezőőrökkel oldja meg az ön-
kormányzat a pénzkísérési és őrzési feladata-
it. Népszavazási, parlamenti- önkormányzati 
választások alkalmával a mezőőrök a válasz-
tási iroda őrzésében és a szavazólapoknak a 
szavazókörökbe történő ki- és beszállításban 
közreműködnek. 
 

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 
belvízelvezető csatornarendszerének felül-
vizsgálatáról, a szükséges feladatok üte-
mezéséről. 2008. év folyamán kitakarításra 
került a Templom utca – Kölcsey utca közötti 
belvízelvezető árok, a befogadó Kölcsey utcai 
csatorna átereszei is képesek  az esetleges 
belvíz folyamatos levezetésére. 

A csatornarendszereink támfalai továbbra 
is romlanak, az előző beszámolóban még 437 
jó támfalról adtunk tájékoztatatót, most már 
sajnos csak 398 megfelelőnek mondható 
támfal van csatornarendszerünkön. Továbbra 
is feladatunk az összes csatornarendszerünk 
karbantartása, mivel a felnőtt növényzet gá-
tolja az esetleges belvíz levezetését. Ezért a 
lakosokkal közösen szükséges végeznünk a 
csatornák gyomtalanítását, a fasúrják eltávolí-
tását, illetve a vakondtúrások  megszünteté-
sét. Az önkormányzat a szakhatóságokkal 
közösen rendszeresen felülvizsgálja a vízvé-
delmi tervét, melyet a szakhatóságok által 
tanácsolt feladat elvégzéssel egészítünk ki. 

A Béke utca burkolt csapadékelvezető 
rendszerének terve elkészült, a Móricz Zsig-
mond utca meglévő szakaszának kitisztítása 
megvalósult. 

2008. évben elkészült a Csokonai utca 
déli oldalán a kertek végében a belvízelveze-
tő árok, valamint a Rózsa utca keleti oldalán a 
belvízlevezető csatorna. 

Tervezési szinten megbeszéléseket foly-
tatunk a Délibáb utca, Hold utca, Tavasz utca, 
Zrínyi utca, Cservölgy utca csatornarendszer-
ének megvalósításáról. Keressük a lehetősé-
gét pályázati úton való elkészítésre. A TIMA 
ezen útszakaszokra a terveket elkészítette, 
kiviteli lehetőségek pályázati úton valósítha-
tók meg. 
 

Beszámoló hangzott el a Napközi Otthonos 
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont nappali ellátás házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés terén végzett 2008. évi 
munkájáról. 

Apátfalván a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
családsegítést, nappali ellátást, gyermekjóléti 
szolgáltatás biztosít. 

Étkeztetés keretében azoknak a szociáli-
san rászorulóknak a napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önma-
guknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani. A 2008. december 31. 
lezárás alapján az étkeztetésben részesülők 
közül az ebédet 2 fő fogyasztja el helyben, 7 
fő viszi el, és 34 főnek szállítjuk lakására. 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgál-
tatást igénybe vevő személy, saját környeze-
tében kell biztosítani az önálló életvitel fenn-
tartása érdekében szükségleteinek, életkorá-
nak, egészségi állapotának megfelelő ellátást. 
A gondozási szükségletet egy szakértői bi-
zottság állapítja meg, aki kötelező erejű szak-
véleményt ad a gondozás szükségletéről. 
2008. évben 23 fő részesült házi segítség-
nyújtásban. Az idősek klubja 30 férőhelyes, 
jelenleg is 30 fő veszi igénybe a klub szolgál-
tatásait. A 30 főből rendszeresen bejár 23-27 
fő, a többi csak alkalmanként, egyes rendez-
vényekre, közös videófilm nézésre vagy ki-
rándulásokra. 2008. évben elnyert akadály-
mentesítési pályázatnak köszönhetően, az 
intézmény megújult, megszépült és a fogya-
tékkal élők, mozgáskorlátozottak, nagyot 
hallók, látássérültek  is nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat intézményben. Az átalakí-
tás során kiépült egy rámpás feljáró, a moz-
gáskorlátozottak részére új fürdőszoba. A 
helyiségek között akadálymentesen lehet 
közlekedni megszüntették a küszöböket, új 
ajtók kerültek beépítésre. 

Az intézmény nyitvatartási ideje  hétfőtől 
péntekig 730 - 1530 óráig. Szombat, vasárnap 
és ünnepnapokon zárva tart. 

…                                (Folytatás a 4. oldalon!) 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
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Egy csecsemő életében rengeteg idő egy 
év, egy felnőtt számára már nem annyira, 
egy település történetében szinte elenyé-
sző – persze csak akkor, ha nem történnek 
emlékezetes, nagy dolgok. A történelem 
dönti el, hogy milyen év volt Apátfalva 
életében a 2008. 
 

A falugyűlés olyan, mint egy pillanatfelvétel 
arról, mit végeztünk az előző évben és mit 
tervezünk a következőben. Emellett termé-
szetesen alkalmat ad arra, hogy kérdésekre 
válaszoljunk, véleményeket, kritikákat hall-
gassunk meg. Az idei falugyűlésen elhangzott 
dicséret, biztatás, vélemény, kritika is, amit 
nem csak meghallgatunk, hanem a későbbi-
ekben ezekre odafigyelve mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a hibákat a 
későbbiekben kijavítsuk. 
2008. a település életében különösen sikeres-
nek bizonyult, hiszen az önkormányzat köte-
lező feladatai magas színvonalú ellátása mel-
lett számos pályázatot készített és a pályáza-
tokon rendkívül jó eredményt ért el. A műkö-
dési költségek lefaragásának folyamata már 
2007-ben elkezdődött, amely lehetővé tette a 
kiegyensúlyozott működés mellett számos 
nagy értékű fejlesztés megvalósítását is. Az 
önkormányzat 2007-óta nem vesz igénybe 
működési hitelt, és minden év végén jelentős 
pénztartalékkal zárt, amely ugyan nem sza-
bad tartalék, hanem nagyrészt következő évi 
feladatok finanszírozására lekötött pénz. Így 
volt ez 2008-2009-es év fordulóján is. Mit 
jelent ez a számok nyelvére lefordítva? A 
kiegyensúlyozott működés mellett 2008. ősszel 
a képviselőtestület a folyó fejlesztések átmeneti 
finanszírozására 32 millió Ft. fejlesztési hitel 
felvételéről döntött, amelyből végül 26 millió Ft-ot 
vett igénybe ténylegesen. Ezt a hitelt a tervezett 
egy év helyett már 2009. február 26-án teljesíte-
ni tudta az Önkormányzat, emellett 15 millió Ft. 
maradt a folyamatos, alapvetően fejlesztési 
kiadások teljesítésére. Ez azt jelenti, hogy az 
Önkormányzat, azok intézményei nem „élik fel” 
a fejlesztési forrásokat, hanem arra fordítja, 
amire az hivatott, az intézmények, a községi 
infrastruktúra fejlesztésére. Azonban csak olya-
nokra, amelyek nem presztízsberuházások, 
hiszen útépítésre, járdaépítésre, utcanévtáblák 
kihelyezésére, akadálymentesítésre már régóta 
szükség volt Apátfalván.  

A nagy projektek mellett rendkívül fontos, 
hogy az itt élők mindennapjait jobbá tevő 
kisebb ügyekkel is törődjön a község vezeté-
se. Ilyen „kisebb”, de annál fontosabb ügy az 
iskolával szembeni rendőrség garázsának 
lebontása, az itt lévő kerítés újjáépítése, a 
faültetés a Széchenyi és a Dózsa Gy. utcán, 
a három óvoda kerítésének javítása és újjá-
építése, a Kereszt utcán és a Kisköz utca egy 
részén útalap építése, játszótér építése a 
Móricz Zs. utcán, játszótér bővítés a Hunyadi 
utcán. Az előző esztendőben 500 méter járda 
felújítását és építését terveztük, ezzel szem-
ben összesen 2000 méter járda újult meg. 
310 méter új járdát építettünk saját erőből a 
Széchenyi, Templom, Hajnal és tavasz utcá-
kon, valamint 1690 méter járdát javítottunk ki 
a Béke, Kossuth, Széchenyi, Damjanich és 
Hóvirág utcán. Társadalmi összefogással 
kétszer glédereztük le a külterületi földutakat, 
a növényvédelmi felügyelő pedig kiemelte 
Apátfalva külterületén az önkormányzat által 
végzett, a térségben példaértékű aranka és 
parlagfű-irtást. Emellett tovább folytattuk a 
belterületi csapadék és belvízelvezető csator-
narendszer saját erős felújítását, melynek 
során a 2007. évi 1500 méter helyreállítása 
után 2008-ban további 1270 méter csatornát 
javítottak ki az önkormányzat munkatársai. 
2007. óta, amióta az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv pályázati kiírásai megjelentek 
Apátfalva Község Önkormányzata és intéz-
ményei közel 853 millió Ft. projektösszegre 
pályáztak. Ezek a pályázatok az önkormány-
zati feladatellátás legkülönfélébb területeinek 
fejlesztését célozta meg; eszközbeszerzés az 
iskolába, óvodába, útépítés, akadálymentesí-
tés az idősek otthonába, közlekedésbiztonsá-
gi fejlesztések, iskola-felújítás, kerékpárút-
építés, járda-építés, utcanévtáblák, útbaigazí-
tó táblák kihelyezése, buszmegállók rekonst-
rukciója, esélyegyenlőségi, oktatási progra-
mok megvalósítása. A 853 millió Ft értékű 
projektből 3 vár elbírásra, a többi, összesen 
mintegy 35 pályázatból csak egyet utasítottak 
el. Ez a számokban kifejezve 499 millió Ft. 
támogatás, 64 millió Forint hozzá adott saját 
forrás mellett 563 millió Ft. értékű fejlesztést 
jelent Apátfalván, melynek egy részét 2007-
2008-ban megvalósítottuk, egy részét pedig 
2009-2010-ben fogjuk megvalósítani. 2008-

ban pályázati támogatás felhasználásával 
építettünk 1048 méter, felújítottunk 4061 mé-
ter utat, építettünk 320 méter, felújítottunk 
620 méter járdát, kihelyeztünk 385 db útbai-
gazító táblát, akadálymentesítettük az idősek 
otthonát, új gyalogátkelőhelyet építettünk a 43
-as úton, nyomógombos biztosító berendezés 
kerül az ABC előtti gyalogátkelőhelyre, játszó-
teret építettünk a Móricz Zs. utcán, bővítet-
tünk a Hunyadi utcán, korszerűsítettük a Falu-
ház nagytermének világítását, felújítottuk két 
klubszoba padlóját. Nyertes projektjeink közül 
2009-ben szeretnénk megvalósítani az iskola-
felújítást (162 millió Ft.), a belvízcsatorna 
rekonstrukciót (91,5 millió Ft.), a buszvárók 
felújítása (36,5 millió Ft.), valamint a közleke-
désbiztonság kerékpárút építését (90,5 millió 
Ft.). A pályázati támogatások felhasználása 
mellett továbbra is saját erővel fejlesztjük a 
kisebb belvízelvezető csatornákat, 2009-ben 
elsősorban a Kereszt utcán. Tovább folytatjuk 
a járdafelújítást, idén – mint minden évben – 
500 méter járdafejlesztést terveztünk, eddig 
2007-ben és 2008-ban is jelentősen megha-
ladtuk a tervet. A legfontosabb tervünk a Dó-
zsa Gy. utca pormentesítése, amely megoldá-
sa a környéken lakók évtizedes jogos igénye. 
A több éves sikertelen próbálkozás után ad-
dig fogunk e probléma megoldásán dolgozni 
míg végleges, érezhető javulást nem érünk el. 
Ehhez hasonló a földes utcák járhatóvá téte-
le, a 2008-ban a Kereszt utcán és a Kisköz 
utcának egy részén épített útalap bár az asz-
falttal nem egyenértékű, de a járhatóság 
szempontjából jobb megoldás, mint a térdig 
érő sár. Ezért a legnagyobb gondot jelentő 
földes utcákat útalap építésével kívánjuk 
megközelíthetővé tenni. 
2009-ben tehát kevesebb energiát kell fordíta-
nunk tervezésre, annál többet az elkészült 
tervek megvalósítására. Apátfalva Község 
Képviselő-testülete nevében köszönöm mind-
azok munkáját, akik támogató hatóságként, 
közreműködő szervezetként, pályázatíróként, 
tervezőként, kivitelezőként, beszállítóként, az 
önkormányzat munkatársaként, döntéshozó-
ként, vagy felbecsülhetetlen értékű önkéntes 
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Apátfalva 
történelemkönyvébe sikeres évként íródhat 
be a 2008. esztendő. 

Varga Péter  
polgármester 

A 2008. év zárszámadása: hitelfelvétel nélküli év, kiegyensúlyozott önkormányzati működés, nyertes pályázatok: útépítés, járdafelújí-
tás, belvízelveztő csatornák rekonstrukciója, játszótér építés, Faluház felújítás, az oktató-nevelőmunka fejlesztése... 

Falugyűlés 2009. 

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 időpont-
jában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

….                                                                              (Folytatás a 2. oldalról!) 
 

Módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet. 
 

Az intézményi térítési díjak mértéke 2009. március 1-től: 
 

 

Apátfalva Község Önkormányzatának 2009-2010 évi könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával a Béta Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzle-
ti Tanácsadó Kft-t bízta meg. 
 

Pályázat került kiírásra a kéményseprő-ipari kötelező közszolgálta-
tási tevékenység ellátására. 
A Kéménytechnika Kft.-vel kötött megállapodás 2009. március 31-én 
lejár, így a közszolgáltatás elvégzésére az 1995. évi XLII. törvény 1. § 
(3) bekezdése alapján pályázatot kell meghirdetni. 
A pályázati felhívás szerint az önkormányzat 2009. április 1-től 2014. 
március 31-ig, 5 éves időtartamra kötne szerződést a szolgáltatóval. 

Meghatározásra került az iskolai és az óvoda beíratás időpontja mely 
2009. március 30. és április 3 között lesz. 
 

Tájékoztató hangzott el a Makó és Térsége Víziközmű Társulat apát-
falvi tagjainak befizetési hátralékairól. 2009. 01. 31-i állapotnak 
megfelelően Apátfalva községben a Makó és Térsége Víziközmű Tár-
sulatnak 1493 társulati tagja van, amely ingatlanok vonatkozásában 
591 a hátralékos ingatlan. 

Az előírás a 2009. 01. 31-i állapotnak megfelelően 158.611.869,-
Ft, amelyből már 133.792.694,-Ft befizetés történt meg, 25.887.050,-Ft 
a kintlévőség, ebből az egyösszegű befizetési hátralék a 67 db ingatlan 
esetében 12.176.982,-Ft. 
 

Módosításra került az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdál-
kodásáról szóló rendelet. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Budapest, Váci u. 51. a 
Magyar Állam nevében az M43-as gyorsforgalmi út területszerzéséhez 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben kíván megvásárolni 
Apátfalva Község Önkormányzat tulajdonában lévő 038/34 hrsz-ú útból 
260 m2,  a  041/2  hrsz-ú útból 502 m2 és  a 030 hrsz-ú útból 380 m2-
nagyságú területet. Ahhoz, hogy a képviselő-testület ezeket az utakat 
értékesíteni tudja, a forgalomképtelen ingatlanok nyilvántartásából át 
kell vezetni a forgalomképes ingatlanok nyilvántartásába. 
 

A Dózsa György Általános Iskola épületének felújításához pályázat 
került kiírásra projektmendzsmentet segítő szolgáltatás nyújtására. 
Legkedvezőbb ajánlatot az EX-ANTE 2000 Kutató, Fejlesztő, Tanács-
adó és Oktatási Bt. Mórahalom adta. 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program 
támogatási rendszerének keretében megtörtént a „Hálózatos belterü-
leti útépítések és útfejlesztések Apátfalván I.” című projekt meg-
valósítása. A vállalások között szerepel az önkormányzati környezet-
védelmi alap bevezetése, és ezért, meg kellett alkotni  Környezetvédel-
mi Alap rendeletünket. 

A Környezetvédelmi Alap tőkéje 500.000,-Ft/évben került meghatá-
rozásra.  

 

A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról és az előző ülés óta történt  fontosabb eseményekről szóló jelen-
tés követően  interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtár-
gyalta a szociális igazgatással kapcsolatos  előterjesztéseket.  

a) étkeztetés:  

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150 %-át meg nem haladó  jövedelem esetén 

 
307,-Ft/adag 

házhozszállítás díja 60,-Ft/alk./házt. 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek  150 % és 300 % közötti jövedelem esetén 

 
348,-Ft/adag 

házhozszállítás díja 60,-Ft/alk/házt. 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 

  
415,-Ft/adag 

házhozszállítás díja  60,-Ft/alk/házt. 

A térítési díjak összege az ÁFÁ-t tartalmazza.!  

b) házi segítségnyújtás óradíja egységesen:  350,-Ft/óra 

c) nappali ellátás:  

napi étkezési térítés: 410,-Ft/adag 

d) az intézményi ellátás – benntartózkodás – díja   

a c) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés nélkül: 20,-Ft/nap/fő 

Tájékoztatás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről  
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a lejárat előtt 3 hónappal 
már igényelhető! 
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény 
lejártának figyelemmel kísérése nem az iskolai ill. az óvodai élelme-
zésvezetőnek a feladata  Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy 
a kérelmet a szükséges mellékletekkel határidőben beadja. 
 

Rossz gyakorlat, ha az esedékesség lejárta után jönnek, és azonnali 
ügyintézést várnak, pedig az ügyintézési határidő 30 nap. 
 

Kérem a szülőket, hogy a gyermekvédelmi kedvezményhez szükséges 
nyomtatványért időben jöjjenek a polgármesteri hivatalba! 
A megállapító határozatokat őrizzék meg. Akinek a gyermeke vidékre 
jár iskolába gyermekenként 2 határozat kerül kipostázásra. 
Ha bizonyítani kell, hogy gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a 
gyermek, akkor igazolást kérnek, meg határozat fénymásolást az irat-
tárból. 
Nincs szükség sem igazolásra, sem fénymásolásra, ha megőrzik a 
határozatot.  

Közlekedési kedvezmények 
benyújtási határidő április 30. 
 

Idén is a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan vehetik igénybe a sú-
lyos mozgáskorlátozottak az alábbi közlekedési kedvezményeket: 
közlekedési támogatás (fontos tudni: csak azok kapatnak, akik fogyaté-
kossági támogatásban nem részesülnek); szerzési támogatás és átala-
kítási támogat.  
 

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kérelmeket min-
den 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 kérel-
meket 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 felülvizs-
gálandó. 
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Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülte 
fotópályázatot hirdet a Makón és a Dél-

alföldi régióban élő fotósok részére. 
 

A pályázat témája: 
„Utazás” 

 

Az utazás, mint témamegjelölés tág határokat 
nyit ebben az értelmezésben. Egyaránt jelent-
heti a térbeli valamint időbeli megközelítést. A 
fotó sajátos kifejezési eszköztárával, a külön-
leges formai kísérletezésekig bezárólag lehe-
tőséget ad a fotósok számára egyéni látás-
módjuk kifejezésére, szuverén alkotások létre-
hozására. 
Várjuk a fotósok munkáit fotópályázatunkra, a 
fent megnevezett témában. 
A pályázatra benevezett fotók fekete-fehér és 
színes munkák lehetnek. A beadható pálya-
munkák száma maximum 5 db lehet. A fotókat 
keretezni, kasírozni nem kell. 
A fotók mérete minimum 21 x 15 cm (A/5). 
Kérjük a munkák hátoldalán feltüntetni a kö-
vetkező adatokat: név, cím, telefon, e-mail, a 
készítés ideje, méret. 
 

A pályázati anyag beérkezési ideje:  
2009  április 22. (szerda) 16 óráig. 

A beküldés helye: Makó város Polgármes-
teri Hivatala—porta (6900 Makó, Széchenyi 
tér 22.)  
Kapcsolattartó:  
Karsai Ildikó (tel: 62/4511-869),  
e-mail:karsai.ildiko@mako.hu, 
üzenet 62/511-800/147 
 

A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli, a 
díjazottak értékes könyvjutalomban részesül-
nek. 

MÁRCIUS 15. 
 

Tisztelt Apátfalviak! 
 

Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
tisztelettel meghívja  

Önt és kedves családját  
2009. március 15-én  

8.30 órára  
a községháza előtti térre az  

1848-49-es forradalom és szabadság-
harc kitörésének 161. évfordulója  

alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre. 
 

Program: 
8 óra 15-től térzene 
Közreműködik: Borbély András Band - vezé-
nyel Mátó Mátyás 
8 óra 30 perc Ünnepi műsor 
Közreműködnek a Dózsa György ÁMK tanulói 
Ünnepi beszédet mond  

Mátó Lajos Dózsa György ÁMK igazgatója 
 

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán 
elhelyezett emléktáblánál. 

Gyulai Pál 
Hazám  

 

Sokszor valál már életedben 
Veszendő, oh szegény hazám! 
Tatár, török és német gyilkolt 
S haldoklál fényes rabigán: 
Mi lesz majd sorsod a jövőben? 
Ki tudja azt; sötét titok; 
De most, de most, ha rád tekintek, 
Csak sírok és csak sirhatok. 
 

Nem gyáva bú e könnyek anyja, 
Haragom sirja azokat; 
Beszélünk hangos, büszke szóval, 
S hazánk még csak névben szabad. 
Nem csüggedés e könnyek anyja, 
Rajtok tettek villáma ég; 
Versengünk puszta semmiségen, 
S fölöttünk mind borúsb az ég. 
 

Hah mennyi gúny! győzelmi hymnus 
Harsog körűlbe mindenütt, 
S a vértől megszentelt mezőkre 
Szabadság fényes napja süt. 
Nekünk e hang tán síri dal lesz, 
S a szent sugár tán búcsufény, 
Véres felhőben elhunyó nap, 
Halottak gyászos mezején. 
 

Inkább halál, mint gyáva élet, 
Igen, vesszünk, ha veszni kell, 
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz 
És vérezzünk dicsően el. 
Lesz legalább a történetben 
Rólunk egy nagy emlékezet 
Egy büszke nép élt meggyalázva, 
De dicsőn halt, mint született. 

Március 8.  
Nemzetközi Nőnap 

 
 

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, 
a szüntelen változás, 
Az anya, akinek testén át e világba lép-
tünk, az első és végtelen önfeláldozás.   

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, 
testéből etet, szeretetéből nevel, 
Mindig megbocsát, ha kell és soha 
nem enged el, ő a fény, a meleg és 
minden ami jó, 
semmihez sem fogható és semmivel 
sem pótolható. 

   

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is 
átalakul, megváltozik. 
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, 
költők ihletője, szerelem  és őrület forrása, 
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk 
néma napszámosa, 
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, 
szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis 
kínja és a mennyország ígérete. 
 

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik 
fele, aki értünk létezik és mi őérte. 
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik 
mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden 
nap önként megtesznek. 
 

(Szalai Pál: Nőnapi köszöntő) 
 

A pátfalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének férfi tag-

jai és a magam nevében szeretettel 
köszöntöm a hölgyeket! 
 

Varga Péter 
polgármester 

Gombos András 
Tavaszi ünnepek és jeles napok  

 

HAMVAZÓSZERDA 
A húshagyókedd (farsang harmadik napja)utáni napnak a neve hamvazószerda, a húsvét vasár-
napig tartó nagybűt ( nagyböjt) első napja. Azoknak a hívő katolikusoknak, akik ezen a napon 
templomba mennek, a pap az elmúlt évi virágvasárnapi a barka hamujával meghamvazza a 
homlokukat, emlékeztetve őket az elmúlásra 
A hamvazkodást fejfájás ellen is hatásosnak tartották. Bálint Sándor szerint: több más község 
mellett "...Apátfalva (Csongrád ) idősebb népe úgy tartja, hogy aki hamvazkodik, annak nem fáj 
a feje. Előfordul, hogy a templomból hazatérők összedörzsölik a homlokukat az otthon maradot-
takéval, hogy azoknak se fájjon a fejük." Ugyancsak Bálint Sándor írja: " Apátfalván... régebben 
szokás volt az is, hogy a férfiak jártak házról házra és egyikük hamvazott. ... A népiessé vált 
szokás bizonyára a régi török időbeli licenciátus-hagyományban gyökeredzik, amikor egyes 
szertartásokat laikusok végeztek. A szokás az egyházi hamvazás újjászületésével párhuzamo-
san, lappangó gyakorlatként megmaradt, a szakrális színezet azonban elhomályosodott benne. 
Az első világháború előtt Apátfalván hamvazószerdán nem varrtak, nem mostak és nem sütöt-
tek, de a legtöbb helyen nem is főztek, hanem csak "túrút ettek vöröshajmáva meg sósbodag-
gal." Hamvazószerdán a kúdúsokat (koldusokat) a templom előtt megajándékozták, élelmet 
vittek nekik. 
 

NAGYBÖJT 
Hamvazószerdától kezdve a nagybűtbe nemcsak húst, de még zsírosat sem ettek Apátfalván. 
Zsír helyet olajjal vagy vajjal főztek. A böjti fegyelem megengedte volna ugyan, hogy vasárnap 
húst egyenek, de a legtöbb helyen még akkor sem került húsétel az asztalra. Apátfalván a 
böjtöt annyira komolyan vették, hogy még a főzőedényeket is vagy kicserélték vagy kiforrázták. 
….                                                                                                                      (Folytatás a 9. oldalon!) 
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MEGHÍVÓ 
 

2009. március 31. (kedd) 1400  órakor  
tartandó soros képviselő-testületi ülés-

re 
 

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

NAPIREND 
 

1.) Tájékoztató a község népegészségügyi 
helyzetéről, az egészségházban végzett gyó-
gyító, gondozó és megelőző tevékenységről 
Előadók:  ÁNTSZ Makó Városi Intézete 
Háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védő-
női szolgálat, gyógyszerész 

 

2.) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hiva-
tal, a Dózsa György ÁMK és a Napközi Ottho-
nos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Szervezeti és Működési  Szabályza-
tainak felülvizsgálata 
Előadók: Intézményvezetők 
               Varga Péter polgármester 
 

3.) Apátfalvi Szent Anna Napok – 2009. prog-
ramtervezete, a Guzsalyos találkozó  meg-
szervezése  
Előadó:  

Mátó Lajos igazgató, Dózsa György ÁMK 
 

4.) Rendeletek, előterjesztések  
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

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

Munkavégzés rokkantnyugdíj mellett 
január 1-től érvényes szabályok 
 

A 2008. január 1-je utáni időponttól rokkantsági nyugdíjban részesülők és 2009.  január 1-je 
után valamennyi rokkantsági nyugdíjas  foglalkoztatása esetén új szabályok irányadók. Így már 
nemcsak azokra a rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenységet folytatókra vonatkoznak a 
jogszabályok, akiknek a nyugellátása 2008. évben került/kerül megállapításra, hanem  már a 
2007. december 31-ig megállapított rokkantsági nyugellátásban részesülőket is érinti. Az új 
szabályozás szerint már nincs jelentősége annak, hogy a rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjas teljes vagy részmunkaidőben dolgozik. Az ellátásra jogosultság kizárólag a nyugdí-
jasként elért nettó keresettől (jövedelemtől) függ. 
 

A rokkantsági járadékban részesülőket a változás nem érinti, mivel  a rehabilitációs járadékról 
szóló törvény nem módosította a rokkantsági járadékos személyekre vonatkozó szabályokat. 
Ilyen módon a rokkantsági járadékosokra sem munkaidő-, sem kereseti korlátozás nem vonat-
kozik, tehát akár teljes munkaidőben is dolgozhatnak, és elvileg bármennyit kereshetnek. 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján meg kell szüntetni a rokkantsági 
nyugdíját annak a 62. életévet el nem érő személynek, akinek a keresőtevékenységből szárma-
zó hat egymást követő hónapra vonatkozó  nettó keresetének havi átlaga meghaladja a  rok-
kantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 90 %-át, illetve annak a megállapítást követő 
rendszeres emelésekkel növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munka-
bér (minimálbér) összegét. 

Amennyiben a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset felemelt összege nem éri el a minden-
kori érvényes minimálbér összegét, akkor a minimálbért kell összehasonlítani a keresőtevé-
kenységből származó nettó átlagkereset összegével. Ez a nettó kereset nem feltétlenül azonos 
az érintett nyugdíjas nettó keresetével, mert pl. a nyugdíjast esetleg megillető  személyi jövede-
lem-adó kedvezménye(eket)t nem lehet figyelembe venni, a pénzbeli egészségbiztosítási járu-
lék számított összegét azonban annak ellenére le kell vonni, hogy annak megfizetésére a nyug-
díjas nem köteles. Ezen rendelkezést az érintett nyugdíjasokra 2009. január 1-jét  követően kell 
alkalmazni. A vizsgálat során kizárólag a 2009. január 1-je utáni kereseteket kell figyelembe 
venni, erre tekintettel a megszüntetésre legkorábban 2009. július 1-je után kerülhet sor. 

A kereseti korlátozás az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjasokra 
vonatkozik és kizárólag az 50-79 százalékos mértékű egészségkárosodással rendelkező (III. 
csoportba  tartozó) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozik. 

I. rokkantsági csoportba tartoznak  azok akik 80-99 % az össz-szervezeti egészségkároso-
dás szenvedtek és mások gondozására szorulnak, 

II. rokkantsági csoportba azok, akik 80-99 % az össz-szervezeti egészségkárosodást szen-
vedtek, de mások gondozására nem szorulnak, 

III. rokkantsági csoportba tartoznak, akik a 50-79 %-ban csökkent munkaképességűek, 
függetlenül attól, hogy  gondozásra szorulnak-e vagy sem. Az irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tár betöltése után a rokkantsági nyugdíjjogosultságot a nyugdíjasként elért kereset összegére 
tekintettel megszüntetni nem lehet. 
 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a nyugdíjasok és foglalkoztatók tájékoztatására 
érdekében kifejlesztett egy kalkulátort, amellyel a nyugdíj alapját képező átlagkereset 90 száza-
lékának 2009. évre történő felemelése elvégezhető. 
A kalkulátort elérhetjük a www.onyf.hu honlapon.  

CÉGKÉPVISELETEK 
MAKÓN 
 

Dégáz ZRt. minden szerdán 8–15 óra között 
tart cégképviseletet a régi Városházán 
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). 
Démász ZRt. minden szerdán 12–20 óra 
között ügyfelez a Liget utcai telephelyén. 
Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén 
tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Kft .-
nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). 
T-Kábel minden munkanap és szombaton 
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 2. 
szám alatt (tel: 213-055). 
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadá-
sa: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 
8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A 
Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatko-
zat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása 
pénteken 8–12 óra között. Szippantás meg-
rendelése a 213-925-ös telefonszámon. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK: 2009. február hó 
 

SZÜLETÉS: 
2008. 12. 29.:Borsos Boglárka—Apátfalva, Aradi u. 21. 
Anyja: Horváth Gyöngyi, Apja: Borsos Zoltán 
 

02.14.: Petrovics Áron—Apátfalva, Széchenyi u. 193.— Anyja: Petrovics Nóra  
02.26.: Kiss Levente—Apátfalva,  Széchenyi u.177. 
Anyja: Popány Zsuzsanna, Apja: Kiss Szabolcs 
02.26.:Juhász Patrik— Apátfalva, Móricz Zs. u. 10. 
Anyja: Mácsai Beatrix, Apja: Juhász László   
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt. 
 

HALÁLESET:  
Varga Antal—Apátfalva, Széchenyi  u. 112.—élt: 89  évet 
Takács Jánosné Kardos Anna—Apátfalva, Táncsics  u. 8.—élt 85  évet 
Antal Andrásné Halász Julianna—Apátfalva, Széchenyi. u. 85.—élt 90 évet 
Papp Ferenc—Apátfalva, Toldi u. 14.—élt: 58 évet 
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§ Tájékoztató a jogi segítségnyújtásról § 
 

A nép ügyvédje, hivatalos kifejezéssel Jogi Segítségnyújtó Szolgálat a szociálisan rászorulók 
számára nyújt jogi segítséget ügyvédek, közjegyzők révén. A hátrányos helyzetű személyek 
szakszerű jogi tanácsot kaphatnak jogiak érvényesítése, jogvitáik megoldása során a minden-
napi megélhetést érintő kérdésekben (lakhatási, családjogi, gyermek elhelyezési, gyermektar-
tással összefüggő, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokhábo-
rítás, végrehajtási ügyek stb.). Ha az ügy elintézéséhez felszólító levél készítés, bírósági v agy 
hatósági ügyintézés szükséges, a segítség kiterjed a felszólító irat, beadvány szerkesztésére. 
A jogi segítségnyújtás indokolt esetben kiterjed a peres vagy nem peres eljárásokban a jogi 
képviseletet is ellátó pártfogó ügyvédi képviseletre is. 
A nép ügyvédje jogi segítségnyújtás lehet ingyenes és visszatérítendő. 
 

Ingyenesen vehető igénybe:   
a. ha az ügyfél családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 28.500,-

Ft-ot-* (nyugdíjminimum) – egyedülálló esetén ennek 150 %-át, a 42.750,-Ft-ot* - és a jogi 
szolgáltatás költségét vagyonából nem tudja fedezni, 

b. jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenűl ingyenesen vehető igénybe, ha az ügyfél köz-
gyógyellátásban részesül, rendszeres szociális segélyben részesül, vagy abban részesülő 
közeli hozzátartozójával él közös háztartásban, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan, 
ha menekültügyi eljárás alatt áll, ha családjában olyan gyermeket gondoz, akinek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát állapították meg, vízumkiadás, tartózko-
dási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget 
és valamelyik felmenője magyar állampolgár volt, 

c. akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, az ezzel összefüggő 
ügyben a jogi szolgáltatás ingyenes, ha családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem  
haladja meg a 159.100,-Ft-ot* (tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi 
átlagkereset 86 %-át) és a jogi szolgáltatás költségét vagyonából nem tudja fedezni. 

 

Visszatérítéssel vehető igénybe: 
Abban az esetben ha az ügyfél családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 28.500,-Ft* 
(minimál nyugdíj) és 79.500,-Ft* (tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi 
átlagkereset 43 %-a) közé esik, és a jogi szolgáltatás költségét vagyonából nem tudja fedezni, 
a jogi szolgáltatás díját az állam megfizeti, de azt 1 éves időtartamon belül vissza kell fizetni. 
Ebben az  esetben az ügyfél a visszatérítendő összegről – mely a piaci viszonyokhoz képest 
kedvezményes díj – tájékoztatást kap. 
 

Rászorultság megállapításánál indokolt esetben – amennyiben azt a jogszabályok lehetővé 
teszik – lehetőség van a leírtaktól eltérően méltányosság alkalmazására. 
Csongrád Megyei Igazgatásügyi Hivatal 
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. I. emelet 
Telefonszám: 62/549-195; Fax: 62/549-198 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 9 – 13 óra, szerda 13 – 18 óra, csütörtök 8.30 – 12 óra 
Az Igazgatásügyi Hivatal ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444 
 

* a feltüntetett összegek 2009-es értékek  

Értesítés! Pszichológusi tanácsadás! 
 

A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ a Dózsa György ÁMK isko-
lájával közös szervezésben ismét lehetőség nyílt pszichológiai és nevelési tanácsadás 
igénybe vételére, 2009. Januártól- Június 30.-ig. 
Pályázaton nyert finanszírozásból közösen az iskolával 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. 
Minden csütörtökön 11 órától - 15 óráig. Időpont egyeztetés: személyesen a Maros u-i 
óvodában, vagy a 62/260-052 telefonszámon. 
Tanácsadó, terapeuta: Fodor Sándor szak-pszichológus, aki többek közt az alábbi területe-
ken tud segítséget nyújtani: 
Szorongás pánik és félelmi állapotok—Krízis és gyász helyzetek—Tanulási magatartási problé-
mák—Gyermekkori neurotikus tünetek— Gyermekkori hasfájások—Serdülőkori problémák—
Valamint bármilyen lelki problémával felkereshető. 

Tisztelettel : Óvodavezetés 
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2009. február 28–án szombaton megrendezésre került ebben az év-
ben is az Óvodások Farsangi bálja. A bált Herczegné Csala Anikó 
óvodapedagógus az Óvodai Alapítvány elnöke nyitotta meg. Örömmel 
fogadtuk, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

A köszöntő elhangzása után, a pirosra tapsolt tenyerek árulkodtak 
a „Szivárvány” a „Hétszín virág” és a „Margaréta” csoport fergeteges 
műsoráról, mely a farsangi bál kezdetét jelezte. 

A változatos zenei válogatás, csoportos jelmezek nagy sikert arat-
tak. Köszönet a csoportvezető óvodapedagógusoknak, akik áldozatos 
munkájukkal járultak hozzá a színvonalas műsorhoz. 

Az idén óvodásaink közül 35-en öltöztek jelmezbe a műsort köve-
tően. 

A zsűrinek igen nehéz dolga volt az ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezesek közül a helyezetteket kiválasztani. Természetesen minden 
jelmezes gyermek kapott ajándékot. Megköszönjük a zsűri tagjainak, 
hogy elfogadták a nehéz feladatot, személy szerint: Mátó Mátyásné-
nak, Tóth Józsefnénak, Sókiné Kubinyi Évának, Bálintné Nagy Eriká-
nak, és Molnárné Zsíros Gyöngyinek. Jövőre is számítunk munkájukra. 

 Nagyon köszönjük a szülők aktív részvételét minden területen, 
különösen a sütemény sütés és szendvicskészítés tekintetében. 

Mint minden évben az idén is a tombola főnyereménye 3 torta volt. 
Köszönjük Bálóné Julikának a felajánlását. Gratulálunk a nyertesek-
nek. Szinte senki nem ment haza üres kézzel, mivel tombola tárgyak 
bőven voltak. A táncosok labdát kaptak, a jelmezesek pedig helyezés-
től függően értékes ajándékokat vihettek haza. 

 
 

1. helyezett: Karácsonyfa Farkas Viktória /Dózsa Gy u-i óvoda/ 
2. helyezett: Mini Egér Jung Fanni /Dózsa György u-i óvoda/ 
3. helyezett: Citrom Varga Csenge / Maros u-i óvoda/ 
4. helyezett: Narancs Varga Kata / Maros u-i óvoda/ 
5. helyezett: Busó Mátó Domonkos / Maros u-i óvoda/ 
6. helyezett: Hello Kitty Bárnai Rebeka / Maros u-i óvoda/ 
7. helyezett: Muskétás Kányási Dávid /Dózsa Gy u-i óvoda/ 
8. helyezett: Bokszoló Bucsu Attila / Maros u-i óvoda/ 
9. helyezett: Varjú Vass Márk /Maros u-i óvoda/ 
10.helyezett: Csikós Szabó Máté /Rákóczi u-i óvoda/ 
 
 

A gyerekek, és a nevelők közössége nagy gondossággal készül erre 
az ünnepre, amely a vidámság ünnepe, tél elűző és tavaszváró szere-
pe van. Az óvodai dolgozók előkészületi munkáját ezúton szeretnénk 
megköszönni. 
Köszönetet kell mondanunk minden szülőnek, akik önfeláldozóan se-
gítségünkre sietnek. Süteményt sütnek, szendvicset készítenek, segí-
tenek a farsangi előkészületekben, a gyermekek jelmezeit elkészítik. 
Ajándékot ajánlanak fel a jelmezesek díjazására, tombolatárgyakat 
hoznak, hogy minél több kisgyermek örüljön a nyereménynek. Nagyon 
köszönjük nekik. 
 
 

Támogatóink: 
Búzakalász Kft 
Apátfalva Község Önkormányzata 
Apátfalvi Takarékszövetkezet. 
Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány tagjai 
Szülők Közössége tagjai 
Ludányi János egyéni vállalkozó 
Vass András szülő és egyben vállalkozó PEKA 2005 Kft. 
Apátfalvi Faluház 
Frankné Varga Zsuzsanna Bokréta virágüzlet 
Dömötör Béláné Adótanácsadó 
Tanácsadó 99 BT Antal Jánosné 

Bálintné Nagy Erika 

Dömötörné Faragó Anita Újfalusi ABC 
Czigeldrom Koromné Pánczél Ilona Korom ABC 
Sókiné Kubinyi Éva 
Simon Mihályné Virág és ajándékkereskedés 
Fodorné Kerekes Anna egyéni vállalkozó fodrász 
Kerekes Róbertné Kenyér bolt 
Kerekes Gézáné Települési Képviselő 
Sinoros Szabó Lászlóné szülő 
Borbélyné Varga Mariann szülő 
Borsos Zoltánné 
Mátóné Sóki Bernadett 
Guti Sándorné 
Sándorné Tóth Erika 
Báló Istvánné 
Antal Lászlóné 
Gaudiné Papp Erzsébet 
Antal Jánosné /Furák Ildikó/ 
Nagy Andrásné 
Kis Zoltán 
Kerekesné Varga Sára 
Kányásiné Szentesi Erika 
Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Gyenge József szülő 
Kóródiné Varga Éva 
Tóth Józsefné 
Mátó Józsefné 
Szécsi Istvánné 
Antal Zoltán és Antal Zoltánné szülők 
Sóki Erika szülő 
Mátó Lajos szülő 
Mátó Mátyás és Mátó Mátyásné 
Transz-Depár Kft 
Vancsó És Társa Kft 
Fodor Sándor szakpszichológus 
Szabó Erika 
Veréb Józsefné Nagycsaládosok Egyesülete Apátfalva. 

 
Támogatóink: 
Szeretném megragadni az alkalmat, és egyben megköszönni Dömötör-
né Faragó Anita szülőnek a Télapóra felajánlott DVD–ket és a szőnye-
get, Kaposvári Máriának a felajánlott szaloncukrot a Dózsa György 
utcai óvodába.  
A Rákóczi u-i óvoda is meglepetésnek örülhetett a tavalyi év végén 
Antal Zoltánné szülő 20.000 Ft-ot ajánlott fel karácsonyra, melyből 
fényképezőgépet vásároltak. Nagyné Dezső Andrea játékokkal lepte 
meg az óvodát. 
Veréb József képviselő úrtól Rajzoló és mágnes táblát kapott ajándék-
ba a Maros u-i és Rákóczi u-i óvoda. Czagány József egyéni vállalkozó 
faültetéshez császárfákat ajánlott fel. 
Továbbá szeretnénk megköszönni Vargáné Nagyfalusi Icának és Sóki 
Mátyásnénak a hetente megtartott Hittan foglalkozásokat, melyeket 
társadalmi munkában végeznek.  
Karácsony előtt az óvoda használtruha és játékgyűjtést szervezett a 
rászoruló óvodás gyermekek számára, melyre nagyon sok felajánlás 
érkezett ezt is itt szeretnénk megköszönni mindenkinek.  
Az óvodák gyümölcs és zöldségnapjaira heti rendszerességgel küldik a 
kedves szülők a gyümölcsöket ezt is köszönjük. 
Köszönetet mondunk Bálóné Balázs Ivettnek (Natty Kids– Makó), aki 
rendszeresen ruházattal, cipőkkel támogatja elsősorban a Rákóczi 
utcai  óvodába járó gyerekeket. 

Ovi – Farsang 2009 



ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 2009. 
március 30- tól  április 3-ig, minden nap 800

-1600 óráig lehet beíratni a gyermekeket az 
óvodák kiscsoportjaiba, a 2009/2010 nevelési 
évre. 
 

Beíratás helye: Maros utcai óvoda 
A nyár folyamán minden óvoda és a leendő 
csoportot vezető óvó nénik, szeretettel várják 
a leendő óvodás gyerekeket, és természete-
sen a szülőket, ismerkedés, látogatás céljá-
ból, melynek eredménye lehet a zökkenőmen-
tes óvodai beszoktatás. Kérjük a nyár folya-
mán többször látogassanak be az óvodáinkba. 
 

Beírásra kerülnek a 2006. június 1- és 2007 
május 31.-e között született gyerekek. 
A december 31.-ig született gyerekek 
szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba. 
Január 1-e után született gyerekek, folya-
matosan, harmadik évüket betöltve jöhet-
nek óvodába, a Közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX törvény módosításáról rendelke-
ző 2003. évi LXV. törvény 24§ (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján. 
 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
 

 A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata 
 Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez 
 A gyermek TAJ száma 
 A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-

kártyája 
 A biztosítás megkötéséhez pénz 
Értesítés! 
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Apátfalva 
Község számára nincs törvényi lehetőség az 
„egységes óvoda-bölcsőde” létrehozására 
2009. szeptember 1-től.  
Az új típusú feladatszervezésre azon kis tele-
pülések /legfeljebb 2000 fő lakosú/ számára 
van lehetőség, ahol az óvodai nevelés felada-
tait legfeljebb egy, egy óvodai csoporttal mű-
ködő óvodában látják el, és amelyben a gye-
rekek létszáma nem éri el a közoktatásról 
szóló törvény 3. sz. mellékletében meghatáro-
zott 20fő/csoport átlaglétszámot, és nem tud 
indítani külön bölcsődei és külön óvodai cso-
portot.  
Ennek a törvényi előírásnak az óvoda nem 
felel meg, hiszen a Nagylaki óvodával együtt 
7 önállóan indítható, az átlaglétszámot elérő 
óvodai csoporttal rendelkezik. 
 

Kérjük a fenti időpont pontos betartását. 
Nagy szeretettel várunk minden óvodást és 
szülőt. 
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalom-
mal az óvoda vezetéséhez. 
 

Apátfalva, 2009-02-19 
Faragó Erzsébet 
 intézményvezető 

                                                                Apátfalvi Hírek                                                          9. 

Gombos András: 
Tavaszi ünnepek és jeles napok  

(Folytatás az 5. oldalról!) 
NAGYBÖJT 
… 
Nagyböjtben a gyerekek - ha tehették- csak belopakodtak a szalonnás komrába egy kis kóbászt 
lopni. A szülők, különösen a nagyszülők ezt tiltották, mert azt akarták, hogy a böjtöt a gyerekek 
ugyanúgy tartsák meg, mint a felnőttek, bár sok anyának megesett a szíve a böjtölő gyereke 
láttán és a család többi tagjainak , főként az öregapának tudta nélkül lopva o adott neki egy kis 
kolbászt. 
Az első világháború után enyhítettek a böjtölésen. Akkoriban leginkább már csak szerdán és 
pénteken böjtöltek. Különösen azok a fiatalok szeghették meg a régebbi szigorúbb böjti fegyel-
met, aki maguk laktak a tanyán, a faluban élo és a régi hagyományokhoz jobban ragaszkodó 
szüleik pedig csak ritkábban találkozhattak velük és így nem ellenőrizhették a böjti étrendjüket. 
Enyhülést jelentett Apátfalván a böjtölésben az is, amikor az 1920-as évektől általános szokás-
sá vált, hogy nagyszombaton, amikor a föltámadási körmenetről hazamentek, a csillagok feljötte 
után kocsonyát ettek.  
"Jellegzetes böjti ételek voltak: olajos pite, olajos káposzta, olajos görhe, poraja, kőtt bodag 
krumplival és olajjal, sós bodag, sós-paprikás kenyér, hajába sűtt és főtt krumpli, érett túrú, 
vajjal készített kalács, lepény és száraztészta. (Görhe, poraja, bodag =kenyérpótló tésztafé-
lék.)" A túróhoz kemin téfölt (kemény tejfölt) is kevertek, ahol mód volt rá. 
A faluban sutúlt repce- és tökmagolajnak nagy szerepe volt a böjti táplálkozásban. A második 
világháborúig három olajsutú is volt Apátfalván. Zsír helyett böjti napokon sütésnél és fozésnél 
az olajon kívül a vajat is használták.  
Italos és pipás emberek is voltak, akik meg tudták tartani a böjtöt, de nagyszombaton a föltáma-
dási körmeneten már a zsebükben volt a pálinkás üveg és a pipa. A cigarettára már könnyeb-
ben rágyújtottak böjtben is, mint a pipára. 
Nagyböjtben nem illett világos ruhát felvenni. Az asszonyok feketében vagy sötétkék festőruhá-
ban jártak, a lányok violaszín pántlikát kötöttek a hajukba. 
A virágvasárnap előtti feketevasárnapon a gyerekek kivételével a legtöbben (férfiak, asszonyok, 
de még a nagylányok és legények is) feketébe öltözve mentek a templomba. 
Mivel nagyböjtben a zajos mulatság tiltva volt, azért a fiatalok kimentek a falu melletti gyöpes 
Vásártérre, továbbá a temető melletti Kisgyöpre, a tanyaiak pedig tanyasoronként egy-egy na-
gyobb gyöpes résszel körülvett tanyához játszani. Ott általában a süllőzés, dólézás, meg a 
laptázás  járta. Labdával leginkább leütőcskét játszottak. A süllőzés és dólézás a fiúk játéka, de 
a labdával már közösen (fiúk, lányok) is játszottak. 
 

GERGELY NAPJA - március 12. 
Gergely napja (Gergé) Apátfalván a mákvetés napja volt. A régi öregek hitték azt, hogy a mák 
vetése közben nem szabad beszélni, mert akkor férges lesz a mák. Nem is beszéltek a mákve-
tők. Nem válaszoltak hiába szóltak hozzájuk. Amikor még hitték a bubájosságot, volt aki a jó 
máktermés sikere érdekében meztelenül vetette azt. Utóbb ezt már csak tréfásan javasolták a 
mákot vetőnek. 
A sátoros cigányok régen sokat szidták gergét, mikor havat hozott. Pátfolván ilyenkor az a szó-
lás járta: "Havas Gergé ne havaskodj!" Havas jelzővel egyébként azt illették, aki meggondolatla-
nul ésszerűtlen dolgot cselekedett vagy szeleskedett. Apátfalván az a szólás is járja: "Ha Gergé 
napja gyün, akkor ne hallgass senkire, hanem rakjad a krumplit!"  
Egyébként a márciusi hóból Apátfalván is gyűjtöttek össze és annak a levével itatták a kiscsir-
kéket, hogy egészségesek legyenek. A lányok a márciusi hóban megmosdottak, hogy szebbek 
legyenek, mert hitték, hogy szépít. 
 

JÓZSEF NAPJA - március 19. 
A régi öregek ezen a napon elmentek Szent József miséjére, és miután hazajöttek, lehúzták a 
csizmát, és attól kezdve hétköznap mezítláb jártak. Legtöbbjük akkoriban a nadrágot is levetette 
ezen a napon, és csak Szent Mihály napján vette fel újra. 
Az öregek Szent József napján - ha az idő megengedte - feltétlenül megkezdték a szőlő nyitá-
sát még akkor is, ha csak néhány sort vagy tőkét nyitottak ki ezen a napon. 
SÁNDOR (március 18.) és BENEDEK (március 21.) napokat is figyelték József nappal együtt. 
Különösen Benedeket, a tavasz beköszöntésének napját. Az országosan ismert időjárási regula 
pátfolvai változata a következő: Sándor, József, Benedek, Zsákba hozzák a meleget. 
 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY - március 25. 
Apátfalván is általános volt, hogy ezen a napon ültették és szemezték a gyümölcsfákat, hogy 
biztosabban megfogják. 
 

(Gombos András: „Havas Gergé ne havaskodj!  c. el nem készült bíbic könyv kéziratából) 
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MESÉLŐ ÉDESANYÁK 
 

Lapozzunk együtt… Egység a Különböző-
ségben Alapítvány és az ÁNTSZ Makói, 
Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete 
által szervezett MESÉD (Mesélő édes-
anyák) project keretében 12 alkalommal 
összeültünk a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Klubjában. 
 

Az anyukák egy része szinte minden alka-
lommal jelen volt, akadt, aki csak 2-3 alka-
lommal jött el. Nagyon hasznosan töltöttük el 
hetente azt a másfél órát. Az anyukák a hét-

köznapok monoton elfoglaltsága mellett nagy örömmel jöttek. 
Amint rájuk nehezedik a gyermeknevelés felelőssége, a fiatal hátrányos helyzetű nők sok-

szor lezártnak tekintik életüknek tanulással telt szakaszát, és nem látnak rá sem reményt, sem 
indokot, hogy miután anyákká váltak folytassák tanulmányaikat. Az írás-olvasás alapvető kész-
ségét és az ebből eredő magabiztosságot részben sajátították el. Ezen a helyzeten szeretne 
változtatni a MESÉD project.  

A történetek hallgatása kellemes elfoglaltsága volt minden kultúra apraja s nagyjának a tör-
ténelem egésze során. A mesék eszközül szolgáltak a tudás és az erények generációról generá-
cióra való átmentésére. Szív és lélek számára egyaránt kedvesek. Ebből kifolyólag a történetek 
olvasása hasznos és élvezetes, mind az anya, mind a gyermek számára. Az édesanya könnyeb-
ben tudja gyermeke iskolai előrehaladását figyelemmel kísérni. A program során hasznos taná-
csokat kaphattak a résztvevők a gyermekneveléssel kapcsolatban. A mentálhigiénés  problémák 
megbeszélésére is sor került. 

A résztvevők minden alkalommal 1-1 mesekönyvvel térhettek haza, hogy otthon gyermekeik 
társaságában hasznosítsák azokat. 

A programon minden résztvevő oklevelet kap, az aktív édesanyák pedig jutalmat vehetnek 
át. A tanfolyam 2008. november 18-án kezdődött és 2009. március 3.-án zárult. Összesen 12 
foglalkozásból állt. Az ünnepélyes záró rendezvényre, melyet a résztvevőkkel együtt szerve-
zünk 2009. március 24-én 14 órakor kerül sor, amelyre szívesen látunk minden érdeklődőt. A 
záró rendezvény helyszíne a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Klubterme. 

A záró ünnepségre meghívott vendégünk a roma program létrehozója és támogatója Switzer 
Furugh szociológusnő, aki az első foglalkozáson is jelen volt, valamint az MTA roma szocioló-
gusnője Kóczé Angéla. 
 

Tóth Erika, egészségfejlesztő—Bakáné Nagy Gyöngyi, Csirik Judit védőnők 

Védendő fogyasztók a Démász Zrt. áramszolgáltatónál 
 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a szociálisan rászoruló és fogya-
tékkal élő személyek VÉDENDŐ FOGYASZTÓKKÁ  nyilvánítathatják magukat a Démász Zrt. 
áramszolgáltatónál. 
Az áramszolgáltatónál szociálisan rászoruló, védendő fogyasztókká nyilvánított személyeknek, 
számlatartozásuk rendezéséhez lehetőségük nyílik az alábbiakra: 
 egy évben egyszer, felhalmozott számlatartozásuk kifizetéséhez, részletfizetési kedvez-

ményt, vagy fizetési halasztást kérni, 
 előre fizetős mérőóra felszerelését kérni, 
Szociálisan rászoruló, védendő fogyasztókká nyilvánítathatják magukat azok a személyek, akik: 
aktív korúak ellátására jogosultak, lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban, vagy ápolási díjban részesülnek. 
 

A fogyatékkal élő, védendő fogyasztókká nyilvánított személyeknek az alábbi kedvezményeket 
ajánlja fel az áramszolgáltató: 
 időközi mérőóra leolvasás a felhasználási helyen, 
 számlakiegyenlítés lehetősége a felhasználási helyen, 
 az általánostól eltérő biztonsági mérőhely-kialakítása, 
Fogyatékkal élő, védendő fogyasztókká azok válhatnak, akik: fogyatékossági támogatásban 
részesülnek, illetve akinek szülője, eltartója magasabb összegű családi pótlékra jogosult. 
 

A Védendő fogyasztóvá válást mindenkinek saját magának kell kezdeményeznie! 
Ehhez bővebb információt és segítséget a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgálta-
tási Központ Családsegítő Szolgálatánál kérhetnek. 
 

Szabóné Magyar Éva családsegítő 

A Marosvidék Baráti Társaság 
gondozásában megjelent a 

makói Keri 
emlékkönyve 
1923-2008 

 

Jegyzetcímek: 
 Nevek és névadók 
 Oktatása három utolsó évtizedben 
 Keristák—diáktársak 
 Iskolai életképek 
 Tanárok, diákok, sikerek 

 

Ára: 1.500,- Ft 
 

A könyv kapható:  
Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Apátfalva, Rákóczi u.115 

JOGI MEGOLDÁSOK 
dr. Erki Kiss Edit 

ügyvéd 
 

Tájékoztatom a T. Érdeklődőket, hogy 2008. 
novemberben egyéni ügyvédként megkezd-
tem tevékenységemet. 
 

Teljes körű, bármely jogterületet érintő 
(ingatlanjog, társasági jog, családi jog, sza-
bálysértési– és büntetőjog, állampolgársági 
jog, stb.) jog tanácsadással, peres és peren 
kívüli képviselettel, okiratszerkesztéssel, 
elektronikus cégeljárással állok az Önök ren-
delkezésére. 
 

Elérhetőségeim: 
Iroda: 6722 Szeged, Honvéd tér 5/b 
Aliroda: 6931 Apátfalva, Rózsa u. 6. 
Tel./Fax: 62/319-799 
Mobil: 06/20/4661-301 
E-mail: drerkikissedit@invitel.hu 
 

Tisztelettel: 
dr. Erki Kiss Edit 

ügyvéd 

VÁLTOZÁS A VÍZMŰ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN 
 

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. 



Mezőgazdasági tanfolyam! 
 

Az apátfalvi Gazdakör tanfolyamot szervez: 
 műtrágya, növényvédő szer és üzem-

anyagok közúti szállítása mezőgazdasági 
vontatóval vagy lassú járművel  
(várható költség: 25.000,-Ft) 

 undort keltő (szerves és híg trágya) anya-
gok szállítása (várható költség16.600,-Ft) 
témakörökben, március 23-án. 
 

Jelentkezési határidő :2009.  március 17. 
Jelentkezés: 

Czagány Gazdabolt  
(06 20/9455100 vagy 06 62/260-977) 
Apátfalvi Faluház (06 62/260-126) 
 

*** 
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. 
 

*** 
Felhívás! 
 

Épülő sziklakertünk kialakításához kérjük a 
kertészkedésben gyakorlott lakók segítségét, 
hogy feleslegessé vált növényeikből ajándé-
kozzanak Faluházunk számára.  
Felajánlásaikat április elejétől várjuk! 
Köszönettel a Faluház dolgozói.  
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A Pátfalváért Egyesület 
tisztelettel köszöni mind-
azok támogatását, akik az 
elmúlt évben személyi 
jövedelemadójuk 1%-át a 
szervezetnek adták. 

 

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

Móricz Ágnes elnök 

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: 18455591-1-06 
A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány” 
 

Köszönjük, hogy továbbra is gondolt ránk! 

Az Ált. Isk .alsó tagozatos tanulói és pedagógusai február 14-én rendezték meg hagyományos 
farsangi báljukat a Faluházban. Erre az alkalomra minden osztály táncos műsorral készült. 
 

1.a.oszt.: Karib- tenger kalózai 
Betanította:  Czagányné Baczovszki Katalin, Csávás Antalné 
Köszönjük Galambosi Ildikó és Gyenge Ágnes segítségét, valamint Furákné Verának a jelme-
zek megvarrását. 
 

1.b. oszt.: Dzsungel könyve 
Betanította: Simon Hajnalka, Restás Marianna 
Köszönjük a tanító néniknek, hogy a jelmezek elkészítését magukra vállalták. 
 

2.a.oszt.: Vadnyugati cowboyok 
Betanította: Tisza Jánosné, Vizhányó Éva Nóra 
Köszönjük a kalapkészítésben résztvevő szülők segítségét, valamint Janovics Istvánnénak a 
kendők megvarrását. 
 

2.b.oszt. 
Télbúcsúztató busótánc 
Betanította:  Urbancsokné Ruff Mária, Urbancsok Zsolt 
Köszönet a tanító néninek és a gyerekeknek, hogy a jelmezeket maguk készítették,valamint 
Kardos Zoltánnénak ,hogy az egész osztály számára a krepp papírt megvásárolta. 
 

3.oszt.: Hupikék törpikék:Valentin nap 
Betanította: Mátó Mátyásné, Pintérné Juhász Mária, Mátó Erzsébet 
Köszönet a jelmezkészítésben segítő szülőknek:Némethi Eszter,Jánosiné Kóródi Éva, Herczeg-
né Kóródi Anikó 
 

4.oszt.: Bajor tánc, Barby tánc  
Betanította: Tamás Adrienne, Gyuricsekné Szilvási Mária 
E kellemesen töltött idő után valamennyi csoport műsorát fergeteges tapssal jutalmazta a lelkes 
közönség. 
 

Ezután az egyéni jelmezesek felvonulása színesítette programunkat. 
1.WALL-E /Szirovicza Zsolt 4.o./  
2.Téli madáretető /Borsos Mihály 1.o./ 
3.Szennyestartó /1.o./ 

 

Közben a vendégek megtekinthették az előtérben elhelyezett,  most már hagyományos kiállítá-
sunkat, mely a gyerekek munkáiból készült. 
 

Köszönetünket fejezzük ki külső szponzorainknak, akik minden évben segítik rendezvényünket. 
Ifj. Tisza János Erszte Bank, Takarékszövetkezet Apátfalva, Bíró Rita, Frankné Varga Zsuzsa 
Virágüzlet, Simon Mihályné Icuka, Somodi Jenő Játékbolt Makó, Bálóné Julika/Minden évben 
3db tortát készít a tombola főnyereményének, Varga ABC, Fritsch Torsten Makó 
 

Megköszönjük minden Kedves Szülő segítségét akik részt vettek a jelmezek elkészítésében, 
süteményt sütöttek, szendvicset készítettek, tombolatárgyakat ajánlottak fel és segítettek az 
árusításban. Külön köszönjük az Óvó néniknek és nyugdíjas kollégáinknak, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket, köszönjük az ajándékokat valamint Juditka és Kriszti óvó nénik 
segítségét az arcfestésben. 
Fergeteges hangulatú délutánunk tombolahúzással ért véget, ahol értékes ajándékok találtak gazdára. 
 

Alsós Munkaközösség 

Alsós farsang 



 
 

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK 
 szögek, csavarok 
 fenyő fűrészárú, lambériák,  
 szegődeszkák 
 cement, oltott mész 
 gipszkartonok 
 tégla, csempék, padlóburkolók 
 ragasztók 
 festékárú 
 esőcsatornák 
 Marosi homok 

Házhozszállítással is! 
 

Nyitva: H-P 7-17 óráig 
Szombaton: 7-12 óráig 

Vasárnap: zárva 
 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

 
 
 
 

márkakereskedője: 
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 

06-20/473-32-36 
06/20/326-48-26 

BÍRÓ-KER 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési szol-

gáltatásokkal 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: 06-62/ 260-210 vagy  
06-20/431-96-29 

12.                                                             Apátfalvi Hírek                                                  

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: Móricz Ágnes 

 

Készült: 1600 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomás: Makói Nyomda 

Malacok eladók! Apátfalva, Tanya 395. 
Nagy Imre 

*** 
Zitai fekete mag eladó—friss termés! Apátfal-
va, Templom u. 125. Tel.: 06/20/354-93-65 

*** 
Gyökérmag eladó! Makói hosszú, bevizs-
gált. 2 db ágyneműtartós heverő, 4 db fotel 
eladó! Érd.: Petőfi u. 31. Tel.: 06/62/261-
272, 06/20/426-72-20 

*** 
Kis traktorral hagyma rakást vállalok. Fo-
dor István—Tel.: 06/30/465-76-31 

„Nincsen a gyermeknek olyan erős vágya, 
mint mikor az anyja őt karjába zárja. Nincsen 
őrzőbb angyal az édesanyánál, éberebb csil-
lag sincs szeme sugaránál. 
Nincs is annyi áldás amennyi sok lenne, am-
ennyit az anya meg ne érdemelne.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága édesanyánk 

Tisza Pálné 
Jani Mária 

temetésén megjelentek, együtt érző szerete-
tükkel támogattak, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.  
Külön mondunk köszönetet Salamon László 
plébános úrnak és Nándori Gábor kántor úr-
nak a megható búcsúztatásért.  
 

Lányai családjukkal 

EMLÉKSZÜNK? 
 

„Közhírré tétetik, kutya, macska megköttetik! Lakodalom van a mi utcánkban!” 
Butykos Zakariás és  Alamuszi Piros házassága 

Rendhagyó lagzi Apátfalván 
(Délvilág: 2000. 03.04.:Farkas Csaba írása—részlet) 

 

„…. 
Farsangi mulattság akkora sikert még nem aratott mint amit ... tartottak Apátfalván, a Gondozási 
Központ, ezen belül az idősek klubja szervezésében. Aki a kisbíró - Bajusz Ilona - kidobolta hír 
nyomán délelőtt tíz tájt betért a klubba, láthatta: épp egybekel az álarcos-maskarás Alamuszi 
Piros (azaz Frei Kornél), s Butykos Zakariás (Kotormán Antalné Kati néni.) Az örömszülők sze-
repében Kerekes Gézáné Erzsébet - egyébként: intézményegység-vezető - és Vígh Jánosné 
Évát, a gondozási központ dolgozóját, illetve Baranyi Istvánné klubtagot, s Varga Györgyné, 
szintén gondozási központ-dolgozót lehetett észlelni. A két násznagy és egyszersmind tanú, 
Vári Miklós polgármester, s Sajtos László jegyző volt. A házasulandókat Bakainé Kádár Irén 
anyakönyvvezető adta össze - civilben is ekként dolgozik - a vőfélyi teendők nem másra hárul-
tak, mint Kardos (Nóvé) Imrére, aki egyébként is ugyanezen munkát szokta ellátni, minden léte-
ző lakodalomban, és nála nagyobb vőfélyrigmus-kinccsel aligha dicsekedhet az országban bár-
ki. Hogy a lagzi közben született Ubul ki volt? Ubul: Ubul. Simon Zoltán pedig - farsangból kima-
radt ,,öreglánynak” öltözve - megtermett tuskót húzott végig a lakodalmas menet végén, réges-
régi apátfalvi szokás alapján. 
Ennyi hát a szereposztás, a cselekmény pedig éppen úgy zajlott, ahogy egy igazi lakodalomban 
zajlania a cselekménynek szokás. Még menyasszonytánc is volt - menyasszonypénzzel. A fel-
séges, ünnepi ebéd húsleves s töltött tyúk volt; a káprázatos farsangi fánkot Veréb Györgyné és 
Borbély Imréné sütötte. Az idősek klubjának tagjain túlmenően községszerte óriási sikert aratott 
a farsangi lakodalom - amerre csak végighaladt a menet, kiálltak az emberek a házak elé, s 
legalább százan kísérték a lakodalmast. 
- Még telefonokat is kaptunk, hogy ezen meg ezen az utcán miért nem haladt végig a menet - 
mondta Kerekes Gézáné Erzsébet, akitől a rendezvény ötlete származik. Mint megtudtuk tőle: 
az idősek klubja évről évre megtartja ilyen tájban a farsangot, ám az eddig mindig ,,benn ma-
radt” az ünnepség az intézmény falai között. 
Úgy gondoltuk: a 2000. év farsangját azzal is rendkívülivé tesszük, hogy ,,kivisszük” a rendez-
vényt a klubépületből - így Kerekes Gézáné. Hozzátéve: a klubtagok, tudomást szerezve arról, 
hogy a szokásosnál is rendhagyóbb lesz a rendezvény, nagy örömmel ,,fejlesztették tovább” az 
ötletet, ill. segédkeztek a szervezésben. Egyébként az idősek ünnepét az új generáció képvise-
lői is igyekeztek emlékezetessé tenni: a Perec Apátfalvi Fiatalok Egyesülete (Köre - szerk) szép 
műsort adott a hajlott korúak tiszteletére. Így aztán az idősek farsangja egyszersmind a fiatalok 
farsangja is volt Apátfalván.”  
 

(Pátfalvi Szókimondó: VII. évf. 3. sz. 2000. március—szerk. Móricz Ágnes) 

EMLÉKEZTETŐ 
 

Az 1848/49-as  
forradalom és szabadságharcra  

2009. március 15-én , 8,30 órakor  
emlékezünk a  

Polgármesteri Hivatal előtti téren. 


