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1991. óta minden évben megünnepeljük
az Idősek Világnapját a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ keretein belül. Ez
évben is így tettünk.
Ilyenkor mindig vendégeket is hívunk,
hogy azokkal akikkel hosszú évek óta
baráti kapcsolatunk van együtt ünnepel-
hessünk. Most a csanádpalotai Idősek
Klubja tagjait és vezetőit hívtuk meg.
Megtisztelte ünnepségünket jelenlétével
dr. Buzás Péter országgyűlési képviselő
úr és Varga Péter polgármester úr is. Az
ünnepséget a Faluházban rendeztük
meg, hogy kényelmesen elférhessünk.

Himnusz a szeretetről—az ünnepi műsor
Vigh Jánosné gondozónő szavalatával
kezdődött, mely után az intézmény veze-
tője köszöntötte a megjelenteket. dr.
Buzás Péter országgyűlési képviselő úr
ünnepi köszöntőjében nagy tisztelettel
beszélt az idősek iránti szeretetről, meg-
becsülésről ill. arról, hogy az ország, egy–
egy település vezetőjének is nagyon fon-
tos feladata az élet viharaiban elfáradt idősekről való gondoskodás.

Az ünnepi szavak után az Apátfalvi Bíbic Óvoda, Dózsa György utcai
óvodásai kedves, aranyos, szívet melengető műsorral köszöntötték az
időseket és a műsort megtekinteni eljött szülőket és nagyszülőket.
Majd a Dózsa György Általános Iskola 2/a. osztályos tanulói is kedves
és tanulságos műsort mutattak be, nagy sikerrel. Befejezéseként az
iskola énekkara lépett fel. Műsorukban népdalokat és megzenésített
verseket énekeltek, nagyon szépen, könnyet csalva a szemekbe.

Az óvodások és az iskolások általuk ké-
szített ajándékokkal is kedveskedtek az
időseknek.
A műsor ideje alatt készült el a finom
bográcsos marhapörkölt, melyet Vári
Miklós alpolgármester úr főzött. Az ebéd-
hez és az ebéd utáni mulatozáshoz a
nótákat az Apátfalvi Citerazenekar szol-
gáltatta Fazekas István tanár úr vezetésé-
vel. A finom süteményeket az intézmény
dolgozói Borbély Imréné és Fekete Ilona
sütötték, de a rendezvényhez a klub tagjai
közül többen is hozzájárultak sütemény-
nyel, kávéval stb.

Az ünnepség, mely délután 5 órakor ért
végett., valóban az egymás iránti szere-
tetről szólt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
ünnepség támogatóinak, szponzorainak:

Apátfalva Község Önkormányzat
dr. Buzás Péter országgyűlési képviselő,
Szabó Antal Szikvíz üzem (Makó)

Langó Imre, Vajda László települési képviselők, Langó Mátyás vállalkozó.

Köszönetemet fejezem ki az óvodapedagógusnak: Herczegné Csala
Anikó és Sóki Mátyásné, az iskola pedagógusainak: Csávás Antalné,
Czagányné Baczovszki Katalin, Simicsné Kocsis Katalin és rajtuk ke-
resztül a műsorban szereplő gyerekeknek.

Kerekes Gézáné
intézményvezető

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött."
(Sütő András)

A mi világunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amely-
ben a mi generációnk, egy újabb nemzedék jövőjét megalapozhatja. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból
meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.

Az Idősek Világnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
kívánok községünk minden „szép korú” állampolgárának erőt, egészséget, hosszú boldog életet.

Varga Péter
polgármester

2009. október 1. Idősek Világnapja

Himnusz a szeretetről

Szeretni annyi, mint adni,
Adni ha látod, hogy kérnek,
S mosolyogva letörölni egy csepp könnyet.
Szeretni annyi, mint békével elfogadni önmagad,
S önmagáért elfogadni másokat.
Szeretni annyi, mint felemelni azt, ki elesett,
S forrásvízzel lemosni sebeket.
Szeretni annyi, mint simogatni verés helyett,
Virágot nyújtani kemény ököl helyett.
Szeretni annyi, mint elfeledni fájó sérelmeket,
S magunknak is, másoknak is,
Megbocsátani bűnöket.
Szeretni annyi, mint megfogni egymás kezét,
S egyetlen szívdobbanással sugározni
Ezt az érzést szerteszét.
Hidd el, megváltozik a világ,
Csak zengd a szeretet himnuszát!
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2009. szeptember 29-én ülésezett a képvise-
lő-testület

Első napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta a Dózsa György ÁMK Faluhá-
zának 2007-2009. augusztus 31. közötti
időszak tevékenységéről szóló tájékozta-
tót. A Faluház a Dózsa György ÁMK tagintéz-
ményeként működött 2009. augusztus 31-ig.
2009. szeptember 01-től a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ és Faluház keretében látja
el a feladatát. Fenntartója Apátfalva Község
Önkormányzata.

2007. júliusában került átadásra Művelő-
dési ház felújított Mozi épülete - a sikeres
Közkincs pályázatnak köszönhetően. Itt került
elhelyezésre az addig külön épületben műkö-
dő Községi Könyvtár.

A Faluház a Művelődési Háznak, Községi
könyvtárnak az eMagyarország pontnak és
Ifjúsági pontnak ad helyet. A három terület
összefogásával hatékonyabb együttműködés
jött létre a kulturális tevékenységek területén.

A Dózsa György ÁMK intézményeként az
adminisztratív és technikai együttműködés a
mindennapi munka szerves része volt mind-
két intézmény életében.

A Faluház tevékenységeiben kereste és
támogatta azokat a kezdeményezéseket,
programokat, melyek az általános iskolai
oktatás, vagy az iskolán kívüli oktatás – neve-
lés terén színesíthette, érdekesebbé tehette
az iskolások tanulását. (Pl.: rendszeres
könyvtárlátogatások osztályokkal.)

A szervezeti egység változásával - a Fa-
luházban - a kulturális tevékenységek új
lehetőségeit keressük.

Beszámoló hangzott el a 2004-2009 közötti
időszakban végrehajtott Apátfalva Község
Önkormányzat Közoktatási Működésének
Minőségirányítási Programjáról. A törvény
megerősítette a minőségirányítás szerepét és
helyét a közoktatási rendszerben, bevezette
fenntartói minőségirányítás fogalmát, illetve
kötelezettségét. A közoktatási intézmények
minőségirányítási programjának szoros kap-
csolatban kell állniuk az önkormányzat minő-
ségirányítási programjával. A fenntartói minő-
ségfejlesztési rendszer kialakítása és alkalma-
zása kiszámítható feltételeket és együttműkö-
dő környezetet hozhat létre a közoktatási intéz-
mények számára feladataik teljesítésében.

A közoktatás helyi minőségét a közoktatá-
si intézmények, a szolgáltatást igénybe ve-
vők, valamint a szakmai szervezetek bevoná-
sával határozzuk meg.

A képviselő-testület elfogadta Apátfalva
Község Önkormányzat Közoktatási Intéz-
ményrendszer Működésének 2009 – 2013
évi Minőségirányítási Programját A minő-
ségirányítási program egységes dokumen-
tum, amely szakmai tartalmát illetően két
részből áll:
 a minőségpolitika a működés hosszú

távra szóló elveit és a megvalósításra

vonatkozó elképzeléseket tartalmazza
 a minőségfejlesztési rendszer a működést

szabályozó folyamatokat, ennek keretén
belül a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok végrehajtását
és annak intézményi szervezeti keretei
határozzák meg.

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program
alapján készítik el az oktatási intézmények az
Intézményi Minőségirányítási Programot
(IMIP), amelyet a fenntartó hagy jóvá.

Értékelésre került Apátfalva Község Bűn-
megelőzési Programjának megvalósítása.
Nagy feladat hárul községünkben a gyerme-
kekkel és az ifjúsággal foglalkozó intézmé-
nyekre, személyekre is. E csoport munkájá-
hoz nyújt iránymutatást a „Gyermekeink Biz-
tonságáért a Biztonságos Gyermekkorért”
elnevezésű program. Ennek keretében az
oktatási és nevelési intézmények a következő
főbb területekre koncentrálnak: a biztonságos
közlekedéskultúra megalapozása és kialakítá-
sa, gyermekvédelmi és családvédelmi tevé-
kenység, bűnmegelőzés, áldozattá válás
megelőzése, Ovi-zsaru Program.

Az egyik legkomolyabb veszélyforrás a
gyermekek számára a 43-as főútvonalon való
biztonságos átkelés. A közlekedési lámpa
használata nagyobb biztonságot nyújt a főúton
átkelőknek. Mind az iskolában, mind az óvodá-
ban megfelelő ismereteket kapnak a gyerekek
a biztonságos közlekedés szabályairól.

Apátfalva Község Önkormányzatának a 2009.
évi költségvetéséről szóló többször módosított
1/2009. (I.28.) Ör módosításra került. Az ön-
kormányzat 2009. évi költségvetését 698.431 e
Ft bevétellel, 787.-185 e Ft kiadással és
88.754 e Ft forráshiánnyal állapította meg.

Felülvizsgálatra került Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének és Polgár-
mesteri Hivatalnak a Szervezeti és Működési
Szabályzata.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
az Apátfalvi Bíbic Óvoda Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, az Integrált Óvodai
Helyi Nevelési Programját és a Házirendjét.

A Szervezeti és Működési Szabályzat Sza-
bályozza az intézmény alapításának feltételeit,
vezetési szerkezetét, vezetők közötti feladat-
megosztást, az óvoda működését, munkarend-
jét, nevelő-oktató munka ellenőrzését. Tartal-
mazza az intézmény szervezeti rendjét a dol-
gozók feladatmegosztását, kapcsolattartását,
az óvoda munkarendjét, képesítési előírásokat,
az óvoda működésével kapcsolatos általános
szabályokat, az ellenőrzési folyamat szabályo-
zását, az óvoda társadalmi környezetével való
kapcsolattartás rendjét.

Az óvoda Integrált Óvodai Helyi Nevelési
Programja tartalmazza az óvodai nevelés
célját és feladatit, a tudatos fejlesztés feltét-
eleit, tartalmát, komplex foglalkozások rend-
szerét, az iskolai életmódra való felkészítést.
Szabályozza az óvodai kapcsolatrendszert,

speciális szolgáltatásokat, a pedagógiai mun-
ka ellenőrzését, értékelését, a gyermekek
fejlődésének ellenőrzését, értékelését, az
óvodából az iskolába lépés feltételeit.

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda Házirendje rész-
letesen szabályozza az óvoda nyitva tartását,
a felvétel rendjét, a gyermekek jogait, szülők
jogait és kötelezettségeit, egészségügyi, sza-
bályokat, védő és óvó előírásokat valamint
kiegészítő szabályozásokat.

Elfogadásra került a Dózsa György Általá-
nos Iskola Szervezeti és Működési Sza-
bályzata és az apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola Pedagógiai Programja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat sza-
bályozza az intézmény alapításának feltételeit,
vezetési szerkezetét, vezetők közötti feladat-
megoszlást, az iskola működését, munkarend-
jét, nevelő-oktató munka ellenőrzését. Tartal-
mazza a diákközösségek, diákképviselők,
valamint az iskola vezetők közötti kapcsolattar-
tás formáit, a tanulók rendszeres egészségügyi
felügyeletét és ellátásának rendjét.

A Dózsa György Általános Iskola pedagó-
giai programja tartalmazza az intézményben
folyó nevelés és oktatás céljait; az isk. helyi
tantervét; az iskolai életet; a tehetség, a képes-
ség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézsé-
gek enyhítését, segítő tevékenységeket; a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő
pedagógiai tevékenységet, továbbá a tanulási
kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
programot; szakmai képzés esetén a szakmai
programot. A pedagógiai programot az intéz-
mény nevelőtestülete dolgozza ki, és a fenntar-
tó jóváhagyásával válik érvényessé.

A képviselő-testület az újonnan alakult Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ és Falu-
ház Szociális Alapszolgáltatási Központjá-
nak Szervezeti és Működési Szabályzatát
megtárgyalta és elfogadta. Az intézmény
működési köre Apátfalva Község közigazga-
tási területe.

Az intézmény típusa közszolgáltató költ-
ségvetési szerv, szociális, közművelődési,
nyilvános könyvtári közintézmény. Az intéz-
mény célja, feladata a szociális alapellátási
formák biztosítása. A közművelődési közgyűj-
teményi nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

A képviselő-testület a Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és
az Önkormányzati Társulás Makó város és
Térsége Szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítására Ala-
pító Okiratok módosítást megtárgyalta és
elfogadta.

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentést követően interpelláci-
ókra került sor, majd zárt ülés keretében meg-
tárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos
előterjesztéseket.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET
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Hírlevél

Tisztelt Egyesületi Tagok, Pályázók!

A Maros-völgyi Leader Egyesület ezúton tájé-
koztatja a tisztelt érdeklődőket, hogy az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tében a IV. tengely, LEADER pályázatai 2009.
október 1-vel megnyílnak. A 122/2009-es
FVM rendelet alapján a pályázati ablak 2009.
október 31-ig áll majd nyitva. Makó és a kör-
nyező települések területén a következő célte-
rületeket határozta meg az Egyesület:

 Templomok felújítása
 Lovas turisztikai rendezvények támogatása
 Kulturális, sport és szabadidős célú terek

kialakítása és fejlesztése
 Marketing- és e-marketing tevékenységek

támogatása
 Turisztikai szálláshelynövelés, fejlesztés,

kialakítás
 Szabadtéri rendezvények tárgyi eszköz be-

szerzése és szabadtéri színpadok kialakítása
 Fedett lovarda építése
 Helyi mezőgazdasági termékek feldolgo-

zóiparának fejlesztése
 Lóversenyek eszközbeszerzése
 Történelmi kegyeleti emlékeink felújítása,

térségi identitással bíró nagyjaink öröksé-
gének ápolása

Elérhetőségünk: www.marosvolgy.hu
62/510-264

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-péntek: 8-16, Szerda: 8-18

Az utóbbi időben sajnálatos módon elszaporo-
dóban vannak Csongrád megye területén is a
trükkös lopások, a trükkös módon elkövetett
csalások.

Az ilyen tevékenységből élők eltérő mód-
szerekkel dolgoznak, azonban elkövetési tech-
nikájuk hasonló. Áldozataikat igyekeznek úgy
kiválasztani, hogy a lehető legkevesebb ellen-
állásra számítsanak. Jellemzően jóhiszemű
személyeket próbálnak meg becsapni, magu-
kat valamilyen intézmény, szolgáltató cég
alkalmazottjának kiadva. Különféle szolgáltatá-
sok ellátására hivatkozva, vagy valamilyen
árút kedvező áron eladásra kínálva igyekez-
nek a lakók bizalmába férkőzni. Céljuk, hogy
bejussanak lakásába, ahol egy kis figyelemel-
tereléssel már a látható helyen lévő értékek
feltérképezhetőek. A következő lépésük a
figyelemelterelés, ami lehet például nagyobb
címletű pénz felváltására hivatkozás, de lehet
rosszullét színlelése is. Ekkor például egy
pohár vízért küldik ki a segíteni akaró tulajdo-
nost, majd pedig a kiszemelt, megszerzett
értékkel gyorsan távoznak.

Adott esetben a kevésbé tipikus, mondhat-
ni különleges módszerek is fogadó félre talál-
nak. Károsítottak már olyan indokkal is idős
embereket, hogy sürgős orvosi ellátás igény-
bevételéhez nem áll rendelkezésre a megfele-
lő összeg. Ebben az esetben a segítés jóérzé-
sével több százezer forintot adott át a sértett.
Előfordult azonban olyan eset is, hogy egész-
ségügyi gyógymasszázs címén jutott be a
tolvaj a lakásba, s míg az „ügyfél” a relaxációt
élvezte, eltűntek arany és egyéb értékei.

Ezen típusú bűncselekmények bizalmatlan-
sággal, odafigyeléssel megelőzhetőek:

 A szolgáltatók munkatársai sorszámozott,
arcképes igazolvánnyal rendelkeznek! Ezek
az igazolványok a legtöbb szolgáltató eseté-
ben csak személyi igazolvánnyal együtt
érvényesek, és azokat az alkalmazottaknak
felszólítás nélkül fel kell mutatniuk. A mun-
katársak a lakók hibabejelentésére, esetleg
a mérőórák ellenőrzése céljából kereshetik
fel a lakosságot, amelyek várható időpontját
azonban előre, postai úton jelzik. A szolgál-
tatók közüzemi díjaikat ma már kivétel
nélkül postai úton szedik be, az esetleges
javítási szolgáltatás díját pedig csakis a
magát – a szolgáltató által kiállított – arcké-
pes igazolvánnyal igazoló, a szolgáltató
által kiadott hivatalos számlát átadó munka-
társ részére szabad átadni.

 A kertkapu, a lakásajtó minden esetben be
legyen zárva, így tudjuk megválogatni azt,
hogy kit engedünk be a lakásunkba, ingat-
lanunkba. Lakótelepi lakás esetében mie-
lőtt bárkinek ajtót nyitnánk, a kitekintő
nyíláson át nézzük meg, ki akar hozzánk
bejönni, a bejárati ajtót minden esetben fel
kell szerelni biztonsági lánccal, amely
használata során megóvja az ott lakót
attól, hogy illetéktelenek erőszakkal be-
menjenek a lakásba.

Lakásunkba csak olyan személyeket en-
gedjünk be, akiknek személyazonossága,
tevékenységének hitelessége minden két-
séget kizárható!

SZÜLETÉS:
09.09. Rakonczai Dávid
Apátfalva, Rákóczi u. 113.
Ludányi Ildikó—Rakonczai Csaba

09.11. Varga- Harsányi Laura
Apátfalva, Rákóczi u. 110.
Harsányi Boglárka—Varga Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt

HALÁLESET:
Korodi János
Apátfalva, Széchenyi u. 18. élt: 69 évet
Botos Ferenc
Apátfalva, Móricz Zs. u. 9. élt 52 évet
Szilágyi Imréné Szabó Ilona
Apátfalva, Pacsirta u. 19/a. élt 80 évet
Baka Márton
Apátfalva, Pacsirta u. 9. élt 50 évet

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK—2009.szeptember hó

Kézimunka szakkör
Tájékoztatunk minden kedves kézimunkázni
szerető lányt és asszonyt, hogy novembertől
kézimunka szakkör indul a Faluházban.

A szakkört vezeti Bakainé Molnár Katalin, aki
az apátfalvi fehér hímzés elkészítésének for-
télyai mellett más hímzésekkel is megismerte-
ti a leendő szakkörösöket.

Első, megbeszélő összejövetel 2009. októ-
ber 14-én szerda este 6-kor lesz a Faluház-
ban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A RÓKÁK VESZETTSÉG

ELLENI VAKCINÁZÁSA
A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a rókák veszettség elleni vak-
cinázása Apátfalva község területén

2009. október 03-08-ig tartott.

A csalétek kihelyezése kis magasságból,
repülőgépről történt. A vakcinát tartalmazó
fólia kapszula emberre állatra nem jelent ve-
szélyt, de nem szabad hozzányúlni, sem el-
vágni, sem széttörni. Amennyiben ez megtör-
ténik az alábbi biztonsági előírásokat kell
alkalmazni:
 Ha ép bőrfelületre jut, elegendő jódtartalmú

fertőtlenítő szerrel vagy 70%-os alkohollal
történő lemosás

 Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyál-
kahártyába kerül azonnal orvoshoz kell
fordulni!

2009.október 16-ig az ebeket megkötve,
vagy zárva kell tartani, az ebeket a jelzett
időszak alatt csak pórázon szabad közte-
rületre vinni.
Ezen időszak alatt tilos a legeltetés !
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állat-
nál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
A betegség legfőbb terjesztője a róka.
Aki elhullott vadon élő vagy házi állatot
talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és hala-
déktalanul értesítse az állatorvost, a helyi
önkormányzatot vagy vadásztársaságot.

A gyermekek tájékoztatása is fontos !
A lakosság tájékoztatása plakátokon is törté-
nik , melyeket a közintézményekben üzletek-
ben is olvashatnak.
Mindenkinek a saját jól felfogott érdeke az
előírások betartása.

Segítség
áramszámla elmaradás

rendezéséhez!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a
„Hálózat a közösségért” program keretein
belül támogatja azon szociálisan rászoruló
személyeket/családokat, akik:
 az áramszolgáltatásból 2009. 04. 16-át

megelőzően kikapcsolt fogyasztók,
 azok, akik jelentős tartozásuk miatt okot

adtak a szolgáltatás kikapcsolására, de a
 kikapcsolás eddig még nem történt meg
 akik a szolgáltatásért rendszeresen fizetnek,

de súlyos szociális helyzetbe kerültek, és
 ezért kiegészítő támogatást kérnek életvi-

telük megkönnyítése érdekében.

További feltétel, hogy:
 a pályázó személy megegyezik, az áram-

számlán szereplő fogyasztóval,
 a számlán szereplő felhasználási hely meg-

egyezik a család állandó lakóhelyével,
 a pályázó személy védendő fogyasztónak

minősül,
 a pályázó személy együttműködik a csa-

ládsegítő szolgálattal

A pályázat benyújtási határideje:
2009. október 30.

A pályázat benyújtásához segítséget és in-
formációt kérhetnek a Családsegítő Szol-
gálattól minden hétköznap

730 -tól - 1530 -ig. (Maros u. 39.)

A pályázat beadásához szükséges iratok:
 a kérelmező és családtagjainak személy-

igazolványa, lakcímkártyája
 a kérelmező és családtagjainak jövede-

lemigazolásai
 a kérelmező nevére szóló villanyszámla
 kikapcsolt fogyasztó esetében, korábban

kiállított villanyszámla, illetve a
 kikapcsoláskor kapott kikapcsolási lap.

Mivel a pályázat beadási határideje nagyon
rövid, ezért aki pályázni szeretne minél hama-
rabb keresse fel a Családsegítő Szolgálatot!

Szabóné Magyar Éva
családsegítő

MEGHÍVÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:
2009. október 27. (kedd) 1400 óra

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

N A P I R E N D

1. Tájékoztató a Makó és Térsége
Víziközmű Társulat és a Társulás munká-
járól
Előadók: Dr. Nagy Lajos elnök, Makó és
Térsége Víziközmű Társulat
Gazdag János elnök, Makó és Térsége
Szennyvízcsatornázási Társulás

2. Tájékoztató a Csongrád Megyei Közgyű-
lésben végzett munkáról
Előadó: Károlyi Sándor, a Csongrád Me-
gyei Közgyűlés tagja

3. Tájékoztató Apátfalva Község turizmusá-
ról és annak fejlesztési lehetőségeiről
Előadó: Varga Péter polgármester

4. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb ese-
ményekről
Előadó: Varga Péter polgármester

6. Interpellációk

7. A szociális igazgatással összefüggő,
valamint egyéb személyes adatvédelmet
igényélő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

A községben a kommunális hulladék elszállí-
tását a BIO-PANNÓNIA Kft. végzi. A közszol-
gáltatás kötelező, aki a szállítási napokon
nem teszi ki a gyűjtő edényét, annak is meg
kell fizetni a szolgáltató rendelkezésre állá-
sát, amely megegyezik az ürítési díjjal.
Szállításkor a kommunális hulladékot ki lehet
tenni a ház elé szabvány edényzetbe – kuká-
ba – egyéb edényzetbe vagy zsákba. A la-
kosságtól a több kukába, zsákba ki tett hulla-
dékot is elszállítják.
Nem kerül elszállításra a zsákokba kitett
növényi maradvány, gyökér, hagyma stb,
mert az nem kommunális hulladék. A tulajdo-
nosa vagy komposztálja a földjén, vagy be-
szállítja a Földeáki úton lévő hulladéklerakó-
ba.
Többen azonban nem ezt választják, hanem
lerakják a töltés oldalába, az erdő szélére,
vagy pedig a 43-as út menti parkolóba.
Szennyezik környezetünket, és negatív tu-

risztikai látványt nyújtanak a főút mentén.
Illegális gally és növényszár lerakat alakult ki
a Kölcsey 35. szám alatti lakatlan, életveszé-
lyessé nyilvánított ház előtt. Az önkormányzat
már több esetben elszállítatta a gallyakat, de
2 – 3 nap múlva újra megtelik a bejáró. A
gallyakat nem a Toldi utca végéből viszik
oda, hanem a közelben lévő lakóházak tulaj-
donosai. Már érkezett bejelentés, hogy kik
rakják oda a gallyakat és a növényi maradvá-
nyokat, megfelelő bizonyítást követően a
felelősségre vonásuk nem marad el.
A kévébe kötött 1 méter hosszúságú gallya-
kat a Szigetház Rákóczi utcai bejáratához
lehet szállítani, amelyet az ott lévő kemence
felfűtésére használ a Pátfalváért Egyesület.

Kérjük a község lakóit, hogy a kommuná-
lis szemétszállítást mindenki vegye igény-
be, ne halmozzák fel a szemetet az udva-
rukban, és főleg ne hordják a falu szélére,
a kialakult illegális lerakóhelyekre.

Szaporodnak az illegális szemétlerakó helyek

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 közműnyilatkozat,
szakvélemény, hozzájárulások kiadása pénte-
ken 8–12 óra között. Szippantás megrendelé-
se a 213-925-ös telefonszámon.



Apátfalvi Hírek 5.

Sajó Sándor: Magyarnak lenni (részlet)
...
Magyarnak lenni: tudod mit jelent?
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.
Születni nagynak, bajban büszke hősnek.
De döntő harcra nem elég erősnek:
Úgy teremtődni erre a világra,
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába,
Hogy amikor már érik a vetés,
Akkor zúgjon rá irtó jégverés...
….
Bágyadtan tûrni furcsa végzetünk,
Mely sírni késztõ tréfát űz velünk,
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:
Egymást vádolni, egymást marcangolni!
….
-Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
….
De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...

„Mindörökkön örökké
Áldva legyen szent nevük.”

(Tóth Kálmán)

Márványtábla őrzi és tizennégy tujafa jelképezi
az 1849. október 6-án kivégzett vértanúk emlé-
két a Szoborkertben. Immár hetedik éve tartunk
itt kegyeleti megemlékezést. Délben az iskolá-
sok, még este az emlékhely kialakítója, a Pát-
falváért Egyesület szervezésében emlékeztünk
s helyeztük el a kegyelet koszorúit.
Most, e gyásznapon, iskolásaink műsora
mellett, Neducza Szvetiszláv, az Apátfalvi
Takarékszövet elnöke emlékezett (részlet):

„160 éve annak, hogy a nem várt, a magyar
történelem legszomorúbb napja bekövetkezett.
Minden év október 6-án erre a napra emléke-
zünk. Emlékezünk arra a napra, amikor a ma-
gyar történelem egyik legnagyobb dicsőségé-
nek, az 1848/49-es forradalomnak és szabad-
ságharcnak a szomorú befejezésére, a ma-
gyar nemzet Golgotájára, ahogy Kossuth ne-
vezte egyik kései beszédében Aradot.. Nincs
olyan ember hazánkban, aki ne tudná, mi
történt 1848. március 15-én Pesten, vagy ne
ismerné Petőfi Talpra magyar című versét.
Még 1849. tavaszán is úgy látszott a dicsősé-
ges tavaszi hadjárat után Magyarország elin-
dulhat a függetlenség és a polgári átalakulás

útján. ….
Ma már tudjuk, hogy a lehető legtökéletesebb
hadvezetés mellett, a lehető legtöbb szeren-
csével is elbukott volna a szabadságharc. ….
1849. augusztus 13-án a magyar seregek
Világosnál letették a fegyvert. …
A társadalom többsége amnesztiát várt a jo-
gosnak tartott küzdelem után...
A 13 vértanú azonban nem tudott megmene-
külni a haláltól. … Knézich Károly, Nagysándor
József, Damjanich János, Aulich Lajos, Láhner
György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-
Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Kár-
oly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy
Arisztid, Lázár Vilmos.
Ezen a napon Pesten is kivégzést hajtottak
végre. Batthyány Lajost, a korábbi miniszterel-
nököt, ...halálra ítéltek. …
A történelem mindig megteremti a maga már-
tírjait, akik életük feláldozásával előreviszik
hazájuk sorsát. …. Sokáig csak titokban mer-
tünk 48 hőseire emlékezni. Október 6-a 2001
óta hivatalosan is a magyar nemzet gyásznap-
ja, mert a hősöknek, a vértanúknak jár a tiszte-
let. Ma elmondhatjuk, hogy nem felejtjük el
soha bátorságukat, hősiességüket. Nemzetünk
büszke a 48-as hősökre, és fejet hajt az aradi
és pesti vértanúk előtt, valamennyi 48/49-es
mártír előtt.”

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk

Nagy Imre beszéde
halálos ítéletének kihirdetése után

„Engedje meg az igen tisztelt
Népbírósági Tanács, [hogy] pár
szóval indokoljam a kegyelmi
kéréssel kapcsolatos állásponto-
mat. A halálos ítéletet, amelyet
rám az igen tisztelt Népbírósági
Tanács kirótt, én a magam ré-
széről igazságtalannak tartom, indoklását
nem tartom megalapozottnak, és ezért a
magam részéről, bár tudom azt, hogy fel-
lebbezésnek helye nincs, elfogadni nem
tudom.
Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az
a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb
a magyar nép és a nemzetközi munkásosz-
tály majd felment azok alól a súlyos vádak
alól, amelyeknek súlyát most nekem kell
viselnem, amelynek következményeként
nekem életemet kell áldoznom, de amelyet
nekem vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az
idő, amikor ezekben a kérdésekben nyu-
godtabb légkörben, világosabb látókörrel, a
tények jobb ismerete alapján igazságot
lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy
érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés
áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek."

Meghívó

Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját az

1956-os
Forradalom és
Szabadságharc

53. évfordulója
alkalmából

rendezett megemlékezésre.

2009. október 23. (péntek)

Program
9.30: Ünnepi Szentmise
Celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános
Helye: Római Katolikus templom

10.15: Térzene
10.30: Megemlékező ünnepi műsor
Helye: Községháza előtti tér
Beszédet mond: Varga Péter polgármester
Irodalmi összeállítás:
A Dózsa György Általános Iskola diákjai

Koszorúzás:
Községháza falán,
Keresztúri András néptanító emléktáblájánál

A műsorban közreműködik a:
Borbély András Band

„Bársonypuhán átölel az este.
Sírkertekben ezernyi gyertya ég
lángujjaival az égre festve
kedves halottak kósza emlékét.”

Harcos Katalin: Gyertyát gyújtok… (részlet)

Halottak napi megemlékezés

Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő–testülete

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

2009. november 01-én (vasárnap)
14 órakor megrendezésre kerülő

Halottak napi megemlékezésre.

14. 00: Szoborkert

A 13 aradi vértanú emlékhelye
Szavalat—Koszorúk, mécsesek elhelyezése
I. Világháborús emlékmű
Szavalat—Koszorúk, mécsesek elhelyezése

Római katolikus temető

II. Világháborús emlékmű
Ünnepi beszéd
Koszorúk, mécsesek elhelyezése

A magyar és szovjet katonák hősi sírjai
Szavalat—Koszorúk, mécsesek elhelyezése

15.00: Szentmise
Római katolikus temető, kápolna előtti sza-
badtéri oltár
A misét celebrálja: Jánosi Szabolcs plébános
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SULIZSARU
Az iskola rendőre

(Kiadvány kisiskolásoknak)

—————————————

SULIZSARU
Szeptember 1., becsöngettek,
kezdődik az iskola!
Sulis társak jönnek sorba,
s egy közösség összeáll újra.

Új személlyel bővült körünk -
tanárunk már ismeri.
Dolga lesz, hogy vigyázzon ránk:
biztonságunk segíti.

Sok kérdésünk lehet hozzá,
türelmesen válaszol.

Munkájáról beszél máskor,
biztonságról, nyomozásról.

Mesél híres rendőrkutyákról,
a bűnügyi technikákról.

Akciókról, sikeres elfogásról,
és a jogkövető magatartásról.

(Kékhang a Bárkából)

————————————————————

A SULIZSARU
tanácsai:

 A tanév során mindig időben kelj fel,
reggelizés nélkül soha ne indulj el
otthonról!

 Amennyiben egyedül indulsz az iskolába,
figyelmesen zárd be a lakás ajtaját, a
kulcsokat tedd biztonságos helyre, pl. a
táska belső zsebébe!

 Ha reggelente gyalog jársz, használd a
kijelölt gyalogátkelőt, azaz a „zebrát”.

 Ha busszal, villamossal közlekedsz,
ügyelj értékeidre, mert a zsúfoltságot a
zsebtolvajok kihasználják.

 Kerékpározásnál használd az elsajátított
közlekedési ismereteket. Csak védőfelsze-
relésben, megfelelően felszerelt biciklivel
közlekedj. Menet közben a zenehallgatás,
telefonálás eltereli a figyelmed!

 Az iskolai házirend betartása minden-
kire vonatkozik!

 A testi épséged megőrzése a legfonto-
sabb. Igyekezz, hogy mások biztonságát
se veszélyeztesd!

 Baleset, bármiféle baj esetén azonnal
fordulj tanárodhoz!

 Társaiddal való különféle nézeteltéréseid
tisztázására, nem az erőszak a megol-
dás!

 Viccből, ugratásból se okozz senkinek
bánatot, fájdalmat!

 Az iskola felszereléseinek, társaid tanesz-
közeinek szándékos rongálása esetén, az
okozott kárt meg kell téríteni.

 Értékes tárgyakat nem érdemes magad-
dal vinni, mert „alkalom szüli a tolvajt”!

 A talált tárgyaknak is mindig van gazdája…

 Ne kényszeríts másokat, hogy olyat te-
gyenek, amit nem akarnak, de magadat
se hagyd befolyásolni!

 Amikor tudomásodra jut, hogy veszélyes
tárgyat hozott valaki az iskolába, azonnal
jelezd tanárodnak!

 A szünetekben bekövetkező balesetek
egy része elkerülhető lenne, ha jobban
figyelnétek magatokra, vigyáznátok társa-
itokra.

 Hazafelé menet, ne állj szóba idegenekkel!

 Amennyiben úgy érzed, hogy veszély-
ben vagy, kérj segítséget, hangos szó-
val hívd föl magadra a figyelmet.

 Ne nyiss ajtót idegeneknek, amikor egye-
dül tartózkodsz otthon. Számodra isme-
retlen személyeknek még telefonon se
adj semmiről felvilágosítást!

 Az internet kinyitja a világot, ugyanakkor
észrevétlenül bajba sodorhat. Ne adj ki
magadról teljes nevet, címet, telefonszá-
mot, semmilyen személyes adatot ne
szerepeltess!

Érezned kell, hogy fontos vagy!
Mindig tudd, hogy kikre számíthatsz –
szüleidre, tanáraidra, a védőnőre vagy
a SULIZSARUra.

————————————————————

Az iskola rendőre (sulizsaru)

neve:…………………………………………..

telefonszáma:………………………….

INGYENES SEGÉLYHÍVÓK:

Rendőrség: 107
Mentők: 104

Tűzoltók: 105

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

A kiadványt készítette a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Rajzpályázat

„Tűzlovagok a XXI. században” címmel
képzőművészeti pályázatot hirdetett szep-
temberben a makói Tűzoltóság, megalakulá-
suk 125. évfordulója alkalmából.
Az apátfalvi óvodák is készítettek rajzokat a
pályázati felhívásra.
„A tűz barát vagy ellenség?” – A csoportok-
ban beszélgettünk, képeket nézegettünk,
történeteket meséltünk a tűzről.
Beszélgettünk :
 a megelőzés fontosságáról,
 mit tegyünk, kihez forduljunk, ha tűz van,
 milyen károkat tud okozni a tűz,
 milyen szerepet tölt be a tűz az életünk-

ben.

Ilyen előzmények után születtek meg a szép,
kifejező, sok fantáziát tükröző munkák.
Együtt örültünk a szép rajzoknak.
Több mint 300 alkotás közül, nehéz volt a
zsűrinek a döntés.
Az eredményhirdetés szeptember 18-án volt
a makói Hagymaház szabadtéri színpadán,
melyen mindhárom óvodából részt vettünk.
Az eredményhirdetés előtt makói tánccso-
portok szórakoztatták a lelkes közönséget.
Láttunk régi tűzoltásra használt lovas kocsit,
modern tűzoltókat. A gyerekek lufit kaphattak
egy-egy jól megválaszolt kvíz kérdésért
(például: mennyi a tűzoltóság telefonszá-
ma?).
A jó hangulatú műsor után következett az
eredményhirdetés. Óvodás kategóriában: az
apátfalvi Maros utcai óvoda Katica-csoportos
Jójárt Lili a 2. helyezett lett, Guti Kira rajza
dicséretben részesült. Mindkét kislány okle-
velet és ajándékot is kaptak.
Gratulálunk a nyerteseinknek és azoknak a
gyermekeknek is, akiknek a munkája nem
került be a zsűrizettek körébe.

Ludányiné Dinnyés Éva
Vargáné Czagány Kriszta

óvodapedagógusok

Pszichológusi tanácsadás!

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda a Dózsa Gy. Általá-
nos Iskolával közös szervezésben ismét lehe-
tőség nyílt pszichológiai és nevelési tanács-
adás igénybe vételére, december 31-ig.

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

Minden csütörtökön 9 órától - 13 óráig
Időpont egyeztetés: személyesen a Maros u-i
óvodában, vagy a 62/260-052 telefonszámon.

Tanácsadó, terapeuta:
Fodor Sándor szak-pszichológus,

Üvegezés, Képkeretezés
Tóth Pál László

Magyarcsanád, Fő u. 66.

Tel.: 261-737 vagy 06/20/475-77-86

5303 m2, 22,60 AK
Értékű FÖLD ELADÓ Apátfalván

Tel.: 06/70/240-03-10
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Szeptember elején Apátfalva
Község Önkormányzata felkérést
kapott az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparktól egy egész
napos bemutatkozásra.
A rövid, alig kéthetes felkészülési
idő ellenére az egész skanzent
betöltő programokkal sikerült
részt vennünk.

A kovácsműhely udvarán a Pa-
rasztolimpiát ismerhették meg a
látogatók, melyen megmérhették
ügyességüket több hagyományos,
rég elfeledett népi játékban.

Hagyományos kézműves tevé-
kenységeket tekinthettek meg a
portákon az érdeklődők, melynek
mindegyikét ki is próbálhatták
kicsik és nagyok egyaránt. Volt kas
kötés és kosárfonás, faégetés,
csuhézás, szövés, nemezelés,
mézeskalács díszítés és bemutat-
tuk az apátfalvi fehér hímzést és
készítésének lépéseit.

A Makói házban kiállítás keretein
belül adtunk örökségünkből ízelí-
tőt. Népviseletünket, hímzésünket
tárgyi emlékekkel is reprezentál-
hattuk, néptáncunkról, jellegzetes
házoromzatunkról és kosárfonásról
képek, leírások segítségével is-
merkedhettek meg az érdeklődők.

Ügyes kezű apátfalvi asszonyok
az egész nap folyamán kőttest
sütöttek a látogatók számára, akik
nemcsak megkóstolhatták ezt a
finomságot, hanem elkészítésé-
nek gyakorlati módját is elleshet-

ték. Az otthoni elkészítéshez a
kőttes receptjét is biztosítottuk a
vendégeknek.
Kedves színfoltja volt a kőttes
sütésnek, hogy a sütést végző
asszonyok népviseletben végez-
ték a munkájukat.

A skanzen házai között adták elő
a Pátfalvi lakodalmast a Hagyo-
mányőrző csoport szereplői. A
szabad területen előadott lakodal-
mas egy kis időre a múltba repí-
tette a nézőt: az apátfalvi népvise-
letbe öltözött szereplők, a dalok
és a tánc a skanzen házai közt
életre kelt. Nemcsak a falusi lako-
dalom menete rajzolódott ki, ha-
nem igazi apátfalvi mulatós han-
gulatot teremtett, és az Emlékpark
látogatói közül többen csatlakoz-
tak a szereplőkhöz, a zenészek
után ropták a táncot és énekelték
dalainkat.

Ezen a napon több mint, 70 em-
ber önzetlen munkájának és se-
gítségének eredményeként Apát-
falva méltóképpen mutathatta be
kultúráját és hagyományait.
Az Emlékparkba ellátogatók mo-
solya és jókedve árulkodott leg-
jobban bemutatkozó napunk sike-
rességéről, az Emlékpark vezeté-
sének elégedettségét pedig jövő
évi meghívásunk bizonyítja.

A bemutatkozó nap megvalósulá-
sán dolgoztak:
Kardos Imre
Baka Mihály

Csapó Jánosné
Langó Imre
Langó Imréné
Langó Mátyás
Langó Mátyásné
Langó Zsolt
Langóné Sági Mónika
Langó Dorina
Csapó Edit
Németh László
Fazekas István
Vajda László
Kerekes Gézáné
Bakai Mihály
Bakainé Molnár Katalin
Bakai Tilla
Borsos István
Kerekes József
Gyenge Mihály
Berczán Andrea
Vajda Gábor
Herczeg Péter
Keresztúri Andrea
Keresztúri Ildikó
Kerekes Botond
Kerekes Luca
Darócz Enikő
Darócz Andrea
Nagy Zita
Tóth Tamás
Kakas István
Kakas Istvánné
Lőrinczné Katona Anna
Rácz János
Berki Sándor
Mátó Mátyásné
Nagy Péter
Csányi Gabriella
Pécsi Franciska

Vajda Tamás
Langó Dániel
Mátó Mátyás
Fejes József
Kardos Zoltán
Márton Máté
Fekete Attila
Hadobás Tamás
Bálintné Nagy Erika
Tóth Józsefné
Pécsi Mihályné
Farkas Ferenc
Gyuricsekné Szilvási Mária
Varga Balázs
Galgóczi Mária
Farkas Attila
Mátó Lajos
Móricz Ágnes
Varga Brigitta
Mátó Józsefné
Vajdáné Bakai Judit
Pécsiné Bajusz Anita
Vargáné Nagyfalusi Ilona
Balázs Tamás
Varga Tamás
Varga Réka
Kerekes Zsolt

Támogatók:
Deszpot Istvánné
Szabó Antal

Személyzet:
Bajusz Andrásné
Czagányné Farkas Erzsébet
Muzsnyai Nikolett Tímea
Bálintné Siprikó Zsuzsanna

Az Emlékpark képei és cikke a
www.opusztaszer.hu oldalon
megtekinthetőek.

Ópusztaszer 2009. szeptember 19.

A Zene Világnapja – október 01.

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi
Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-
jét A ZENE VILÁGNAPja rangjára. Ez a nap a
zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékez-
tet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb
megismerését. (Neumann-ház– Irodalmi Szer-
kesztőség)
Yehudi Menuhin a világhírű hegedűművész
találta ki 33 évvel ezelőtt, hogy legyen egy
nap, amelynek főszereplője a zene. "Arra sze-
retnék buzdítani minden várost, falut és orszá-
got, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt
ezen a napon. Örülnék ha nemcsak koncerte-
ken, rádióműsorokban szólalnának meg régi
és főként mai művek, hanem spontán megnyil-
vánulásként utcákon és tereken is muzsikálná-
nak énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a

komolyzene legjelentősebb előadói." - mondta
Menuhin. Íme, a bizonyíték, az október 1-jei
utcai örömzenélés az ő ötlete volt.
(Yehudi Menuhin (1916. április 22. – 1999.
március 12.) amerikai zsidó hegedűművész és
karmester, aki művészi pályájának nagy részét
az Egyesült Királyságban futotta be, végül brit
állampolgár lett és lovaggá is ütötték.)

Ezen a napon Faluházunk könyvtárában a
világnap kapcsán egész napos játékos prog-
ramokkal vártuk az iskolás gyerekeket. Meg-
ismerkedhettek híres zeneszerzőkkel, hang-
szerekkel, tananyagukhoz kapcsolódó játékos
fejtörőkkel, klasszikus zenével.

Falugazda szolgálat:
A Falugazda szolgálat településünkön hétfő
délutánonként tart ügyfélfogadást 13. 00 16.
00-ig. Az ügyfélfogadási rend visszavonásig

érvényes, sürgős esetekben a makói irodát
keressék!

Könyvtár
Szeptember elejétől a könyvtárosi feladatokat
új munkatárs látja el: Muzsnyai Nikolett Tímea.
A már korábban megszokott nyitvatartási idő-
ben szeretettel várjuk a régi és az új olvasókat.
Nyitva tartás: Hétfő: szünnap
Kedd – péntek: 8.00 – 12.00, 12.30 - 16.30-ig
Szombat: 8.00 – 12.00.

Kérünk minden könyvtári tagot, hogy aki még
nem rendezte ez évi tagsági díját, szívesked-
jen minél hamarabb rendezni a könyvtárban!

Köszönetnyilvánítás:
Faluházunk köszöni minden adományozónak
az elmúlt hónapokban a Faluház szépítésére
felajánlott sok szép virágot.

Kossuth u. 150. sz. ház eladó! Tel.: 06/20/801-49-80, 06/20/222-3951
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ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
 szögek, csavarok
 fenyő fűrészárú, lambériák,
 szegődeszkák
 cement, oltott mész
 gipszkartonok
 tégla, csempék, padlóburkolók
 ragasztók
 festékárú
 esőcsatornák
 marosi homok
 akác és tölgy tűzifa

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 kórházi elhalálozás

esetén is

Kegyeleti tárgyak értékesítése

Gyászjelentés újságban való

megjelenítése

Ügyelet a nap 24 órájában

Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a

Tel: 06/20/326-48-26,
06-20/431-96-29

TEMETKEZÉS
A Csongrád Megyei

KEGYELETI KFT
Kirendeltsége

APÁTFALVÁN!

Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2.
(Temetőnél)

VIRÁGBOLT
Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna
Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/565-8384
Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI
KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG

BIZTOSÍTÁSÉRT 2010-BEN?

AKÁR TÖBB EZER FORINTOT IS
MEGSPÓROLHAT!

Ha érdekli a 2010-re szóló lehetőség, kérem,
keressen fel személyesen vagy telefonon.
15 biztosító ajánlatát összehasonlítjuk, segítek
felmondani a régi szerződést és megkötni az újat.

A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁST
2009. NOVEMBER 1-TŐL NOVEMBER 30-IG

LEHET FELMONDANI!

A KALKULÁCIÓT NOVEMBER 3-TÓL
TUDOK KÉSZÍTENI.

A szerződéskötés díjmentes, a kalkuláció
elkészítéséhez hozza magával forgalmi enge-
délyét és a jelenlegi szerződése iratait.

A tájékoztató nem teljes körű, a részletekről
tájékozódjon nálam személyesen vagy telefonon.

Ferenczi Ferencné
6931 Apátfalva, Maros u. 69.

Telefon: 06/20/938-79-07 vagy 62/260-217

SZETNÉ MEGTAKARÍTANI
OTTHONA EGY HAVI

GÁZSZÁMLÁJÁT?

Név: FERENCZI FERENCNÉ

Telefonszám: 06/20/938-79-07
GAS.HU TANUSÍTVÁNY K+J 137/209

TEHERFUVAROZÁS

Ömlesztett áruk
(gabonák, gyökér, homok, tűzifa)

szállítását vállalom.

Tel.: 06/20/5028-330

„Nélküled semmi sem olyan, mint régen, fájó
könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Idéz-
zük szavaid, tetteid, emléked. Szerettünk mind-
nyájan nagyon-nagyon téged.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Baka Márton
temetésén megjelentek.
Sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család

Köszönetet mondunk mindazoknak a roko-
noknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Kóródi János
temetésén megjelentek, részvétükkel
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek

Gyászoló Család

Apátfalván beköltözhető, összkomfortos,
jó állapotú parasztház a Szabadság utcá-
ban eladó. Irányár: 4.000.000,- Ft.
Tel.: 06/62/213-632

Romos házak Apátfalván

A Polgármesteri Hivatalhoz évente több beje-
lentés érkezik lakatlan, romos házakkal kap-
csolatban. Szinte minden esetben a házak
állapota annyira kritikus, hogy előtte, az utcán
közlekedők, vagy az ingatlan szomszédjai
nincsenek biztonságban.

Biztosan több olyan romos ingatlan is talál-
ható a településen, amelyről bejelentés nem
érkezett, ezért az összes romos ház helyzetének
megnyugtató megoldásához tájékoztatni szeret-
nénk az érintett tulajdonosokat az alábbiakról:

Amennyiben bejelentés érkezik a hivatal-
hoz, minden esetben a hivatal műszaki elő-
adója helyszíni szemlét tart. Rögzíti az épület
állapotát, megkeresi a tulajdonost és felkéri az
épület helyreállítására, vagy bontására. Ha a
tulajdonos nem elérhető, vagy nem vállalja a
lebontást az illetékes Építési hatóság bevoná-
sa válik szükségessé.

Az ügyekben hivatalosan eljárni Apátfalva
Község Polgármesteri Hivatalának hatásköre
nincs, az épületek állapotáról a Makói Építés-
ügyi Hatóság dönt.

Az esetek szinte 100 %-ában a hatóság
élet- és balesetveszélyessé nyilvánítja az
ingatlant, és határozatban kötelezi az ingatlan
tulajdonosát a helyreállításról vagy lebontás-
ról. A határozatban foglaltak nem kellő végre-
hajtása esetén 5.000.-től 500.000.-Ft-ig terje-
dő pénzbírság kiszabása kezdeményezhető
és a pénzbírság ismételhető. A pénzbírság
meg nem fizetése a tulajdonos számára adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül.

Úgy gondoljuk a fentiek alapján, hogy a
Polgármesteri Hivatalnak és az érintett tulaj-
donosoknak közös érdeke minél több romos
ház elbontása, az ezekhez szükséges ügyin-
tézésben Pipis Gábor műszaki előadó a hiva-
tal ügyfélfogadási idejében mindenki rendelke-
zésére áll.


