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A pályázatokat nem elég megírni, megnyerni,
meg is kell valósítani azokat. Apátfalva Község
Képviselő-testülete 2007-ben felismerte, hogy
a Magyarországon elérhetővé váló hatalmas
Európai Unió biztosította támogatásokra fel
kell készülni, mind tervezési munkával, mind
pedig pénzügyileg. A 2007. óta elvégzett jelen-
tős mennyiségű tervezési munka, valamint a
takarékos gazdálkodás lehetővé tette, hogy ne
csak sikeres pályázatokat adjunk be, de meg
is tudjuk valósítani őket.

Az elmúlt évek pályázati munkájának két
fontos sarokköve volt; az egyik, hogy 2010-ig
annyi fejlesztést végezzünk el, amennyit csak
pénzügyileg lehetséges, mert ezután a
szennyvízcsatorna építés az önkormányzat
anyagi és műszaki kapacitásait teljes mérték-
ben lekötik. A másik, hogy csak akkor tudunk
a lehető legtöbb, számunkra fontos, és egy-
ben kötelező területeken előre lépni, ha nem
álmodunk luxusberuházásokat, hanem az
egyes területeken csak a szükséges mértékű
fejlesztéseket hajtjuk végre. Ez a szemlélet
lehetővé tette, hogy az elmúlt időszakban az
önkormányzati feladatellátás szinte minden
területén jelentős fejlesztést hajtsunk végre,
de csak a szükséges mértékig, hiszen Apát-
falva teherbíró képessége véges.

Idén három nagy beruházást hajt végre
az önkormányzat, elsőként a közlekedésbiz-
tonsági kerékpárút építése kezdődött meg a
43-as út mentén. Az építkezés műszakilag,
pénzügyileg lebonyolódott, az elkészült út
forgalomba helyezési eljárása folyik a közle-
kedési hatóság részéről. A kerékpárutat elké-
szülte óta használják, információink szerint
többnyire megelégedéssel. A kerékpárút kar-
bantartása az Önkormányzat feladata, igyek-
szünk ennek maradéktalanul megfelelni.
Apátfalván még szokatlan, hogy a kerékpá-
rosoknak külön útjuk van, de reméljük, hogy
az apátfalviak mihamarabb hozzászoknak, és

balesetmentesen tudják használni, ennek
érdekében kérünk kerékpárost, gyalogost,
gépkocsivezetőt, hogy a veszélyes kereszte-
ződésekben különösen óvatosan közlekedje-
nek figyeljenek a közlekedési szabályok be-
tartására (Hunyadi u-i, Hajnal u-i, keresztező-
dés, Magyarcsanádi csatlakozás). A kerék-
párút építés során a Hunyadi u. és Hajnal u.
közötti gyalogosjárda néhány helyen megron-
gálódott. Ezt a forgalmas járdaszakaszt a
következő hetekben teljesen újjáépítjük, addig
is kérjük, hogy figyelmesen közlekedjenek a
balesetek elkerülése érdekében.

A nyár elején kezdődött a belvízelvezető
csatornarendszer rekonstrukciója, új csator-
nák építése. Az érintett lakosság az építkezés
során folyamatosan jelezte, ha valami kérdé-
se, észrevétele, kritikája volt a munkával kap-
csolatban, és természetesen a Hivatal mun-
katársai, megbízott műszaki ellenőre is folya-
matosan figyelemmel kísérte a kivitelezést. A
lakosság aktivitása, odafigyelése nagyon
fontos, amit ezúton is szeretnék megköszön-
ni, hiszen ezt a csatornarendszert a követke-
ző 20-30 évre építjük meg, nem mindegy
tehát, hogy most hogyan történik a kivitele-
zés. A műszakilag indokolt észrevételeket
minden esetben figyelembe vette a kivitelező
és végrehajtotta, a műszakilag indokolatlan,
vagy aránytalanul nagy költséggel járó változ-
tatások nem kerültek elvégzésre, ez a rendel-
tetésszerű üzemeltetést nem befolyásolja.
Azonban a körültekintő tervezés mellett is
akadtak olyan, a kivitelezés során felmerült
problémák, melyek a szükséges pótlólagos
engedélyek beszerzése után az ősz folyamán
kerülnek elvégzésre (ilyen a Maros u-Kisköz
u. csatlakozás átépítése, bizonyos átereszek
átépítése). Sok kritika érte az önkormányza-
tot, amiért nem a Maros u. páratlan oldalán
épült meg a csatornarendszer. Ennek a leg-
fontosabb oka, hogy ezen az oldalon, a bel-

vízelvezető csatorna alatt fog megépülni a
szennyvíz főnyomócső. Az aránytalanul nagy
költség miatt nem lehet felvállalni, hogy egy
megépült belvízcsatornát egy év múlva szét-
verjünk, majd újra megépítsünk. A tervek
elkészültek, pályázni fogunk a megvalósításá-
ra, a kivitelezésre csak a szennyvízberuházás
után kerülhet sor. Addig a páros oldalon meg-
épült csatorna segít abban, hogy a belvízter-
helés csökkenjen.

Az idei év legnagyobb beruházása, az
iskola felújítása kezdődött el legkésőbb. mert
ennek adminisztratív akadályai a nyár végére
hárultak csak el, ezért itt nagy erőkkel dolgo-
zik a nyertes kivitelező cég, annak érdeké-
ben, hogy szeptember elején megkezdődhes-
sen az oktatás. A szerződés szerint a főépü-
lettel augusztus 31-ig, a teljes beruházással
2009. október 19-ig kell elkészülni. Ez jelen-
tős kényelmetlenséget okoz, hiszen a szep-
tember 1-i tanévnyitó után csak szeptember
7-én kezdődhet meg a tényleges tanítás, és
még ezután is másfél hónapig jelentős ké-
nyelmetlenségeket kell elszenvedniük a diá-
koknak, tanároknak egyaránt. Azonban a
nehéz időszak után egy teljesen felújított,
megújult intézménybe járhatnak a gyerekeink,
amire legalább 15 év óta várunk.

A feszes gazdálkodás mellett a beruházá-
sok zökkenőmentes pénzügyi lebonyolításá-
hoz 40 millió forint fejlesztési hitel felvételét
engedélyezte a képviselő-testület, amit egy
éven belül tervezünk visszafizetni azért, hogy
a szennyvízcsatornázás időszakára ne terhel-
jük meg a költségvetést indokolatlanul. Az
önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete
kiegyensúlyozott, de további gondos gazdál-
kodást igényel a projektek végrehajtása és a
kötelező közszolgáltatások magas szintű
biztosítása érdekében.

Apátfalva, 2009. augusztus 27.

Varga Péter

Tájékoztató a folyamatban lévő,
Uniós támogatással

megvalósuló helyi fejlesztésekről
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2009. augusztus 25-én ülésezett a képvise-
lő-testület

Első napirendi pont keretében beszámoló
hangzott el Apátfalva Község Önkormányzat
2009. I. félévi gazdálkodásáról. A 2009. évi
eredeti költségvetés bevételi főösszege
391.604 e Ft, kiadási főösszege 515.857 e Ft,
forráshiánya 124.253 e Ft.

A 2009. évi költségvetés I. félévi bevételi
főösszege 442.980 e Ft, kiadási főösszege
436.659 e Ft, forráshiánya 92.589 e Ft.

A képviselő-testület második napirendi pont-
ban tárgyalta a Dózsa György ÁMK Általá-
nos Iskolája Intézményi Minőségirányítási
programjának végrehajtásáról szóló be-
számolót.

Dózsa György ÁMK Minőségirányítási
Programja előírja, hogy az intézmény munká-
jának minőségi mutatóit állapítsák meg. Ennek
célja, hogy képet kapjanak arról, hogy diákjai,
illetve az intézmény dolgozói, valamint „külső”
partnerei, hogyan ítélik meg az iskolában folyó
munkát. Ennek alapján a fenntartó, illetve a
képviselő- testület képet kap az intézmény
működésében bekövetkezett változásokról,
megtartandó „erősségeiről” és kiküszöbölésre
váró „gyengeségeiről”. A beszámolóban lehe-
tőség nyílt a korábbi évek mérési eredményei-
nek a legújabbakkal történő összehasonlításá-
ra, így szinte minden területen azonnal látszik
fejlődés, vagy figyelmeztető jelzés az esetle-
ges visszaesésről. Az intézmény számára
ezek az adatok hasznos útmutatást jelentenek
a következő tanév feladatainak megtervezése-
kor. Az így meghatározott feladatok beépülnek
a munkaközösségek, illetve az intézmény éves
munkatervébe, amelyek megvalósulását a tan-
évzáró nevelőtestületi értekezleten értékelik,
valamint minőségirányítási csoport a partneri
elégedettségmérés eredményének feldolgozá-
sával számszerű mutatókat is megállapít mun-
kával kapcsolatban.
Harmadik napirendi pontban került megtár-
gyalásra a Napközi Otthonos Óvoda és
Szociális Alapszolgáltatási Központ Óvo-
dájának Minőségirányítási Programjának
végrehajtásáról szóló beszámoló. 2004.
évben a Napközi Otthonos Óvoda és Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ minőségfejlesz-

tési munkacsoportja elkészítette az óvoda
minőségirányítási programját.

Program elkészítésének előzménye volt az
a 2 éves intenzív munka, melyet a COMENIUS
I. minőségfejlesztési modell kiépítésével töltöt-
tek, mely által létrejött az óvoda partnerköz-
pontú működése, amely nagyban érintette a
teljes szervezeti kultúra fejlesztését.

Az Intézményi Minőségirányítási Program /
IMIP/ elkészítését a Közoktatási Törvény 2003
évi módosítása írta elő, melynek értelmében
minden intézmény tudatosan, a tágabb és
szűkebb társadalmi, oktatási, nevelési igénye-
ket figyelembe véve készítette el minőségirá-
nyítási programját. A program, a fenntartó által
elkészített Önkormányzati Minőségirányítási
Programban az intézménytől elvárt minőségi
mutatók, valamint a Helyi Nevelési Program
céljait és feladatait figyelembe véve készült el.
A minőségirányítási programot a Képviselő-
testület elfogadta, azóta az intézmény folyama-
tosan működteti. Intézmény fenntartó társulás
révén a nagylaki tagintézmény is bekapcsoló-
dott a minőségfejlesztésbe. A minőségirányítási
program 2004. 09. 01-től lépett hatályba.

A Képviselő-testület elfogadta a 2009. évi költ-
ségvetésről szóló módosított 1/2009.(I.18.) ön-
kormányzati rendelet módosítási javaslatát. A
2009. évi költségvetés eredeti előirányzata
391.604 e Ft bevétellel, 515.857 e Ft kiadással
és 124.253 e Ft forráshiánnyal került elfogadás-
ra. A költségvetés módosított előirányzata
590.241 e Ft bevétellel, 682.830 e Ft kiadással és
92.589 e Ft forráshiánnyal kerül megállapításra.

Elfogadásra kerültek a Dózsa György ÁMK,
valamint a Napközi Otthonos Óvoda és Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ megszüntető
okiratai ill. az intézmény átszervezésekkel az
új Alapító Okiratok. Aláírásra kerültek az új
intézmények gazdálkodásáról szóló együttmű-
ködési megállapodások.

A képviselő-testület elfogadta az újonnan
megalakult Szociális Alapszolgáltatási Központ
és Faluház szakmai programját. A szakmai
program részletesen tartalmazza az intézmény
által nyújtott ellátási formákat az alapszolgálta-
tás keretében étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása, családsegítés és gyer-
mekjóléti szolgáltatás.

A képviselő-testület zárt ülés keretében dön-
tött a Szociális Alapszolgáltatási Központ és
Faluház vezetői álláshelyét betöltő személyről i
(a kiírt vezetői posztra 4 pályázat érkezett).
A testület a pályázók közül az intézmény igaz-
gatójának Kerekes Gézáné választotta.

Összefoglalóként a 2009. szeptember 1-től
működő új önkormányzati intézmények

Apátfalvi Bíbic Óvoda
Székhelye: Apátfalva, Maros u. 43.
Intézményvezetője: Faragó Erzsébet

Tagintézményei:
1. Magyarcsanádi tagintézménye

„Hétszínvirág „Óvoda
Magyarcsanád, Petőfi u. 18.

Intézményegység-vezetője:
Tóth-Pál Lászlóné

2. Apátfalvi Bíbic Óvoda
Nagylaki tagintézménye
Nagylak, Nyárfa sor 21.
Intézményegység-vezetője:
Kisné Borsos Anita

Dózsa György Általános Iskola
Székhelye: Apátfalva, Hunyadi u. 22.
Igazgatója: Mátó Lajos

Tagintézménye:
Dózsa György Általános Iskola
Magyarcsanádi tagintézménye
Magyarcsanád, Templom tér 3.
Intézményegység-igazgatója:
Jani Jánosné

Szociális Alapszolgáltatási Központ és
Faluház
Székhelye: Apátfalva, Maros u. 39.
Igazgatója: Kerekes Gézáné
Telephely:
Faluház—Apátfalva, Templom u. 57.

Felülvizsgálatra került az Apátfalva Község
Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító
Okirata. Kerekesné Varga Sára kuratóriumi
tagságáról lemondott, helyette Antal Zoltánné
lett megválasztva. Kardosné Vári Gabriella
felügyelő bizottsági tagságáról mondott le,
helyette Gyenge Ágnes lett megválasztva.

(Folytatás a 3. oldalon!)

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

A Képviselő-testület csatlakozott a

BURSA HUNGARICA
felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2010. évi fordulójához.
A pályázat kiírására 2009. október 1-én
kerül sor. A pályázatokat a polgármesteri
hivatalhoz 2009. október 30-ig nyújthatják
be a felsőoktatási intézmények hallgatói.

Értesítés—Határidő: 2009. szeptember 15.

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a 2009. második félévi
magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adó kamatmen-
tes befizetési határideje: 2009. szeptember 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegy-
banki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Újból kapható Vargáné Antal Ilona: Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései című könyve.
Kapható Apátfalva, Rákóczi u. 52.
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(Folytatás a 2. oldalról!)

Tájékoztató hangzott el a Makó és Térsége
Víziközmű Társulat apátfalvi tagjainak befize-
tési hátralékáról. A 2009. februári beszámolót
követően 68 felszólítás került tértivevényesen
postázásra, ezt követően 48 db letiltás került
kiküldésre a munkahelyekre, illetve a Nyugdíj-
folyósító Igazgatósághoz. A letiltás eredmé-
nyeként 1.964 e Ft került átutalásra a Makó
és Térsége Víziközmű Társulat folyószámlájá-
ra. A felszólítások és a letiltások negyedévente
folyamatosak, jelzálogjog bejegyzés kezdemé-
nyezése nem történt a Körzeti Földhivatalnál

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

ÜLÉSEZETT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 2009.
szeptember 1.-től nagy változáson ment ke-
resztül Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak
község önkormányzatai úgy döntöttek, hogy
Közösen intézményfenntartó társulás formájá-
ban kívánják megszervezni az óvodai nevelést.
Így jött létre a „Csanád” Mikrotérség Óvodai
Intézményi Társulás. Megváltozott az intéz-
mény neve: Apátfalvi Bíbic Óvoda. Apátfalva a
gesztor település.
Ezzel egy időben az intézményből kivált a
Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Az intézmény székhelye: a Maros u-i óvoda
melynek két telephelye van, a Rákóczi u-i óvo-
da a Dózsa György u-i óvoda és az óvoda
konyha, és két tagintézménye: a
Magyarcsanádi „Hétszínvirág” Óvoda és a
Nagylaki óvoda. Az óvodai nevelés ezen túl 5
óvodai épületben, 10 csoportban folyik közel
200 kisgyerekkel. Az öt óvodai épület 230 kis-
gyerek befogadására képes. A 2009/2010 ne-
velési évben 44 kisgyermek kezdte meg az
óvodát, 43 kisgyermek ment el iskolába. Az
intézménynek összesen 38 dolgozója van ebből
21 fő óvodapedagógus 11 dajka néni, 1 fő ad-
minisztrátor, 1 fő karbantartó és 4 fő konyhai
dolgozó.
Az Intézmény vezetője továbbra is Faragó Er-
zsébet, vezető helyettes Szilvási Mihályné,
intézmény egység vezetők Papp Józsefné és
Bunyeváczné Bakai Ágota, tagintézmény veze-
tők Tóth Pál Lászlóné a Magyarcsanádi tagin-
tézmény vezető és Kisné Borsos Anita Nagylaki
tagintézmény vezető. Az óvoda élelmezés
vezetője továbbra is Szilvási Mátyásné.
Az Intézmény 2009. augusztus 24.-én megtar-
totta tanévnyitó értekezletét, ahol megbeszélés-
re kerültek a 2009-2010 nevelési év célkitűzé-
sei, feladatai, közös tevékenységei. Az óvodák-
ban a beszoktatás után megkezdődnek a ké-
pességfejlesztő foglalkozások: szeptember 15.:
nagycsoportban, október 1.: középső csoport-
ban, november 1.: kiscsoportban. Vegyes élet-
korú csoportok esetén a legmagasabb életkorú
kisgyermek életkorát kell figyelembe venni.
A speciális foglalkozások október 1-től indul-

nak /rajz- zene-torna ovi/, só szobai foglalkozá-
sok és a hitéletre nevelés.
A nyár folyamán elkészült az Apátfalvi Bíbic
Óvoda Integrált Óvodai Helyi Nevelési Prog-
ramja. A programban megfogalmazott célok a
következők:
a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra
való felkészítése, amely magába foglalja:
a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a

tevékenységek által és a tevékenységeken
keresztül.

b) A komplex játékrendszeren keresztül tapasz-
talatszerzés és ismeretnyújtás.

c) az életre való felkészítést a tevékenységek
által és tevékenységeken keresztül.
- Közvetlen célunk óvodáskor végére, az

iskolai életre való felkészítés.
Célunk továbbá:

 A nemzeti etnikai kisebbségi irányelvből
adódó feladatok helyi megvalósítása, cigány
gyermekek fejlesztése,

 a román és szerb kisebbség még élő szoká-
sainak megismertetése kultúrájának ápolása
az óvodások hétköznapi tevékenységein
keresztül. A nemzetiségi nyelv tanulásához
szükséges alapszókészlet elsajátítása.

 A sajátos nevelési igényű gyermekekre
kiadott irányelveket alapul véve, programunk
segíti az integrált nevelésre javasolt, enyhén
sérült gyermekek beilleszkedését, megfelelő
fejlesztését. A következő fogyatékosság
szerint: enyhe értelmi fogyatékos, enyhe
mozgás, testi fogyatékos, beszédfogyaté-
kos, enyhe fokban hallássérült-nagyothalló-,
gyengén látó, a megismerő funkciók, vagy a
viselkedésfejlődésének organikus okra visz-
sza nem vezethető tartós és súlyos rendelle-
nességekkel küzdő gyerekek nevelése,
magatartás és viselkedésproblémás gyere-
kek nevelése.

 Hátrányos és Halmozottan Hátrányos Hely-
zetű családokból jött gyerekek fejlődésének
és integrációjának segítése, az esélyegyen-
lőség megteremtése érdekében.

Faragó Erzsébet
óvodavezető

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda a Dózsa
György Általános Iskolával közös szer-
vezésben ismét lehetőség nyílt
pszichológiai és nevelési tanácsadás igénybe vételére,

2009. szeptember 01- december 31-ig.

Pályázaton nyert finanszírozásból közösen tudjuk biztosítani ezt a
szolgáltatást.

Célunk: Apátfalván élő emberek jobban figyeljenek lelki egészségük-
re és a rászorulók itt helyben kapjanak, szakembertől segítő támoga-
tást.

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, aki többek közt az alábbi területe-
ken tud segítséget nyújtani:

Szorongás pánik és félelmi állapotok
Krízis és gyász helyzetek
Tanulási magatartási problémák
Gyermekkori neurotikus tünetek
Gyermekkori hasfájások
Serdülőkori problémák
valamint bármilyen lelki problémával felkereshető.

Tisztelettel:

Óvodavezetés

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2009. augusztus hó

SZÜLETÉS:
08. 07.: Matajsz Rebeka
Apátfalva, Jókai u. 9.
Anyja: Domokos Enikő, apja: Matajsz János
08. 24.: Tataroglu Musztafa
Apátfalva, Rákóczi u. 37.
Anyja: Janovics Marianna, Apja: Tataroglu Erkán

HÁZASSÁGKÖTÉS:
08. 01: Naszradi Péter, Makó

Berczán Zsuzsanna
Apátfalva, Rákóczi u. 28/a.

08.08. Csúri Tibor, Sándorfalva
Tornyai Annamária,
Apátfalva, Templom u. 123.

HALÁLESET:
Kerekes Mihályné Kerekes Aranka
Apátfalva, Templom u.31/a, élt: 92 évet
Szabó Mihályné Krizsán Veronika
Apátfalva, Rákóczi u. 100., élt 85 évet

Pszichológusi tanácsadás!
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APÁTFALVI HÍREK
Apátfalva Község Önkormányzatának

információs lapja
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
Tel.: 62/520-040

Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes
Készült: 1500 példányban

Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makói Nyomda

ISSN 2060-8039

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

Rotakapa és 300 l-es Lehel fagyasztószekrény eladó. Érk.:Széchenyi u. 189.
***

Apátfalva, Kossuth u. 150. sz. ház eladó. Érd.:06/20/-80-14-980, 06/70/222-395
***

Apátfalva központjában ház eladó! Érd.:06/20/220-9310
***

Időseknek, mozgáskorlátozottaknak—háromkerekű, kültéri—kézi kocsi. Érd.: 06/70/222-395
***

Euro GF40. 11F típusú öntöttvas, parapetes, FÉG-es, konvektorok /6 db/ kikímélt állapot-
ban eladók. Érdeklődni lehet a 06 20 261-4448 telefonszámon, vagy az Apátfalva Széche-
nyi u.158 sz. alatt.

Pályázat

Kedves Roma Fiatalok !

A Magyarországi Cigányokért Közalapít-
vány kiírta az ösztöndíj pályázatot.

Pályázhatnak azok a cigány fiatalok, akik az
általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói és
tanulmányi eredményeik 3,50-5,00 átlag
(magatartás és szorgalom nem számít bele az
osztályzatba).
Pályázhatnak azok a diákok is, akik középiskolá-
ba, gimnáziumba, szakmunkásképzőbe járnak
és tanulmányi eredményük 3,00 átlagot elérték.

A pályázati határidő 2009. szeptember 30.
A pályázati adatlap átvehető a CKÖ irodájá-
ban (Apátfalva, Rákóczi u. 30.) 2009. szep-
tember 15. (kedd) és szeptember 18-án
(péntek) 8.00 – 10.00 óráig.

A pályázat beadásához szükséges az iskolalá-
togatási igazolvány, valamint az iskolai bizo-
nyítvány hiteles másolata.

Károlyi Sándor
CKÖ elnöke

TEHERFUVAROZÁS

Ömlesztett áruk
(gabonák, gyökér, homok, tűzifa)

szállítását vállalom.

Tel.: 06/20/5028-330

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!

Bio-Pannónia Kft.
Apátfalva Önkormányzatával

együtt meghirdeti a
lomtalanítási akciót

2009. szeptember 19.-20.

(szombaton és vasárnap)

A lomtalanítást a település mindkét végén
egyszerre kezdjük, a haladás iránya meg-
egyezik a rendszeres hulladékszállítás me-
netével.
(Ófaluban a falu magyarcsanádi végén, Újfa-
luban a makói végén kezdjük a lomtalaní-
tást.)
Minden utcába csak egyszer megyünk,
minden ingatlan elől csak egyszer hozzuk
el a kitett lomot.
Kérjük a lakosságot, hogy a házuk elé
rakják ki az elszállítandó lomot legkésőbb
2009. szeptember 18-án este.

A lomot ki lehet rakni kukában, most bármi-
lyen zsákban, vagy bármilyen elszállításra
szánt edényzetben. A szálas hulladékot (fa-,
bokornyesedék, stb.) szíveskedjenek 1 m-re
kötegelni, az apró hulladékot (falomb, virág,
stb.) kukában vagy zsákban kihelyezni.

Nem kerül elszállításra és a Regionális
Hulladéklerakó Telepen továbbra sem
helyezhető el a veszélyes hulladék (a tűz-
és robbanás-veszélyes anyag, gumiab-
roncs, festékes,vegyszeres doboz, ürülék,
állati tetem, stb.) ennek elszállításáról az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

A feleslegessé vált bontatlan állapotú
elektronikai hulladékot kérjük most ne
tegyék ki a lomtalanításkor, későbbi idő-
pontban fogjuk begyűjteni.
Nem kerül továbbá elszállításra az építési
törmelék, föld.

Kérjük, hogy a lomtalanítási akció keretében
háztartási hulladékot ne rakjanak ki, azt a
rendszeres hulladékszállítás alkalmával hoz-
zuk el.

Köszönjük együttműködésüket a község és az
ingatlanok szépítése, kitakarítása érdekében.

Apátfalva Önkormányzata
Bio-Pannónia Kft.

Telefon: 510-170


