Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

V. évfolyam 1. szám

2010. január

Ismét gazdagodtunk

Szeretettel meghívunk mindenkit
Farsangi – bálunkra,
melyet

2010. január 30-án /szombat/
rendezünk meg a
Faluház nagytermében.
Gyülekező du. 14 órától.
Nagycsoportosok farsangi műsora.
Zene
Tánc
Jelmezesek felvonulása
Tombola
Üdítő, szendvics, süteményárusítás

Az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág az
elektronika, ezen belül is a számítástechnika.
Iskolánk igyekszik lépést tartani a technikai
változásokkal, amit viszonylag szűkös saját
források mellett pályázati lehetőségek kihasználásával érhetünk el. Az elmúlt években
viszont egyre kevesebb ilyen jellegű pályázat
futott le. Ennek ellenére egy közel 5 millió Ft
értékű informatikai fejlesztést végeztünk az
iskolában, lényegében 0 forintért. Teendőnk
mindössze annyi volt, hogy egy tudomásunkra
jutott lehetőségre azonnal reagáltunk. Az OEP
budapesti központja huszonöt komplett számítógépet adományozott iskolánknak három
lézer nyomtatóval. E számítógépek – bár
részben használtak, részben újak – erősebbek, korszerűbbek eddigi gépeinknél. A váratlan ajándék segítségével az informatika terem
valamennyi gépét kicseréltük és több tanterembe tudunk telepíteni a régi gépekből is.
Köszönetet mondunk az adományért az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, illetve községünk önkormányzatának, a szállítás
megoldásában nyújtott segítségért.
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Batyus bál
„Ha gyüttök lësztëk, ha hoztok ësztëk”
Az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport
2010. január 16-án (szombaton) 19 órától
BATYUS bálat az apátfalvi Faluházban.
Műsor: Arany János: Fülemüle (színdarab)
PREMIER! - Előadja: a Hagyományőrző csoport
Verset mond: Csapó Jánosné
Nótacsokor: Baka Mihály, Tóth Tamás
A mulatni, táncolni vágyókat várjuk egy jó
mulatságra, melynek hangulatáról a Pátfalvi
lakodalmas zenészei gondoskodnak.
A bálra harapnivalót (valamint evőeszközt,
tányért, poharat) mindenki hozzon magával.
1 db tombolatárgyat családonként szívesen
fogadunk!
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Csapó Jánosnénál Kossuth u. 75.
Langó Imrénénél Maros u. 56.
Langóné Sági Mónikánál Templom u. 104.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Bemutattuk az iskolát

December 19-én szombaton nyílt órákkal,
iskola bejárással, karácsonyi ünnepségekkel,
játékos szellemi és sportversenyekkel mutattuk meg a szülőknek, vendégeinknek a megújult intézményt. Az igazi ünnepélyes átadás
azonban tavasszal, az udvar felújítását követően történik meg.

Minden nap egy alma!
Iskolánk Pedagógiai Programja célul tűzi ki az
egészséges életmódra nevelést is. Ennek jegyében éltünk a lehetőséggel, miszerint minden alsós gyerek számára minden nap biztosítunk egy almát, természetesen ingyen. A tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy diákjaink
körében kedvező fogadtatásra talált az akció.

Mátó Lajos
igazgató

Vé rad ó kén t is élet ek et m en t esz!

VÉRADÁS!
2010. január 12.-én (kedd)
8-11 óráig a Faluházban!

In memoriam:
Szentesi József

Vízkereszt napján, január 6-án, 11 órakor
búcsúzott falunk, környékbeli és határon túli
volt kollegák, ismerősök Szentesi József polgármestertől a rk. temetőben. A gyászszertartást Varga Attila és Veréb László plébánosok
celebrálták.
A volt diáktársak, pedagógusok képviseletében Bakos Jánosné, az apátfalvi gazdák felkérésére Neducza Szvetiszláv, még az önkormányzat nevében Varga Péter polgármester
búcsúzott.
(Neducza Szvetiszláv és Varga Péter búcsúbeszéde a 3. old.)

A Munkaügyi

Kirendeltségen

az

alkalmi munkavállalói kiskönyvek
2009. évi lezárása és
2010. évre érvényesítése

2010.01.04-től
2010.01.29-ig
Hétfő-Csütörtök: 15-18
Pénteken: 8-17 óráig
történik.
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Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2009. december 15-én ülésezett a képviselőtestület!
A képviselő-testületi ülésen a szolgáltatók
javaslatára felülvizsgálatra kerültek a szolgáltatási díjak. Az egyeztetéseket követően a
képviselő-testület 2010-re a következő díjakat
fogadta el.
Az ivóvíz-szolgáltatás díja: 2010. január 1től 245,60 Ft/m3, lakossági alapdíj mértéke
402,90 Ft/hó.
A települési folyékony hulladék szállítási
és ártalmatlanítási díja bruttó 3.226,-Ft/m3.
A kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatra
került. Az egyedi kémlények tisztítása, ellenőrzése 730,-Ft/db, tartalék kémények tisztítása,
ellenőrzése 400,-Ft/db, egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése (szintenként)
445,-Ft/hó, a felülvizsgálati kötelezettség alá
eső kémények terhelhetőségének megállapítása, műszaki felülvizsgálata, szakvéleményezése 4.375,-Ft/db.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2010. január 1-től Apátfalván a Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft. Szeged végzi. A lakosok által fizetendő
negyedéves szemétszállítási díj a következő:

Bruttó díjtétel
1 fős ingatlan

1.307,-Ft

2 fős ingatlan

2.399,-Ft

3 fős ingatlan

3.539,-Ft

4 fős ingatlan

4.280,-Ft

5 vagy több fős ingatlan

5.333,-Ft

Közületi díjtételek

110-120 l-es kuka

Szállítási díj
Ft/nettó
Közület
695,- Ft/ürítés

1,1 m3-es konténer

6.954,-Ft/ürítés

Edényzet
űrtartalmat

4 m3-es konténer

25.286,-Ft/ürítés

Tájékoztató hangzott el a 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról.
A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti időszak-

ára szóló rendelettervezetet.
Módosításra került a Polgármesteri Hivatal
és a Szociális Alapszolgáltatási Központ,
Könyvtár és Faluház Alapító Okirata.
A képviselő-testület meghatározta 2010.
évre a köztisztviselők egyéni teljesítményértékelésének alapját képező célokat.
A Képviselő-testület továbbra is biztosítja
a gyermekorvosi ellátást, amelyre Barnáné
dr. Szalkanovics Ágnes egyéni vállalkozó
gyermekorvossal kötött szerződést 2010. január 1-től 2012. december 31-ig.
Elfogadásra került Apátfalva Község Önkormányzat— a Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat— valamint Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési gazdálkodásáról szóló együttműködési megállapodása.
Az intézményátszervezések miatt módosításra került a Pátfalváért Egyesülettel kötött
Együttműködési Megállapodás az önkormányzat tulajdonában lévő Szigetház üzemeltetéséről. A Szigetház a Polgármesteri Hivatal fenntartásába került.
Felülvizsgálatra kerültek a háziorvosi—és a
fogorvosi rendelők 2010. évi rezsiköltsége.
Felülvizsgálatra került a ravatalozó használati rendjéről szóló megállapodás. A ravatalozó épületének és az ott lévő berendezések
és kegyeleti tárgyak igénybevételének bérleti
díja 2010.január 1-től 7.875,-Ft/temetés.
Megállapításra került az önkormányzati
lakások, garázsok 2010. évi bérleti díja.
A Hunyadi u. 6. szám alatti lakások esetében
230,-Ft/m2/hó,
komfortos lakások esetében 180,-Ft/m2/hó,
félkomfortos lakások esetében 170,-Ft/m2/hó a
bérleti díj összege.
A garázsok bérleti díja 398,-Ft/m2/hó.
Elfogadásra került a Faluház és könyvtár
2010 évi programtervezete.
A képviselő-testület elfogadta a 2010 évi
munkatervét.
Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységekről: a
közoktatási szakmai szolgáltatásokról, az
úszásoktatásról, az iskolabusz hálózat működtetéséről, a mozgókönyvtár kialakításáról, a
belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáról,
a kistérségi központi orvosi ügyeletről, a kistérség által benyújtott pályázatokról, a társulás
bevételeiről és kiadásairól.

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni

Minden Kedves Tagtársamnak
Boldog Új Évet Kívánok!
Pótszilveszter! Makó Korona Étterem
2010. január 30.(szombat) önköltséges.
Kérem akit érdekel hívjon telefonon.
06/62-260-046, 06/20-419-3880
Jakabovics Mátyásné

mindazok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták.

Kérjük, az idén is ajánlják fel 2009. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át!
Adószám: 18460117-1-06
Pátfalváért Egyesület.
6931 Apátfalva, Templom u. 57.
Móricz Ágnes elnök

2010. január
Változások a
hulladékszállításban
2010. január 01-től több változás következik be a szilárd hulladék szállítás kötelező
közszolgáltatásban Apátfalván. A változásoknak az oka, hogy 2009. december 31-én
lejárt az önkormányzat szerződése a szolgáltatást eddig ellátó Bio Pannónia Kft-vel, és a
makói szilárd hulladéklerakó telep néhány
hónapon belül betelik, tehát nem lehet tovább
hulladékot erre a telepre szállítani. E két ok
miatt a képviselő testület több hónapos előkészítés után úgy döntött, hogy a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft.-vel (6724
Szeged, Cserzy Mihály u. 30/B. Tel/Fax:
62/550-027, 62/550-028) köt szerződést az
Apátfalván keletkező szilárd kommunális hulladék elszállítására. A Településtisztasági Kft.
Hódmezővásárhelyre szállítja az Apátfalváról
összegyűjtött szilárd kommunális hulladékot.
Az előbbiekben említett kényszerű változtatások csak két dologban érintik a lakosságot. Az egyik, hogy az eddig megszokottaktól
eltérően az új szolgáltató csak egy napon,
szerdán szállítja el a szemetet. Az első szállításai nap 2010-ben január 13-a szerda, ezt
követően minden második hét szerda.
Akkor is lesz szállítás, ha a szállítási nap
ünnepnapra esik. A hulladékgyűjtő edényeket a gyűjtési napon reggel 6 óráig kell
kirakni az ingatlan elé. A hulladékgyűjtő
edénybe nem kerülhet: veszélyes hulladék,
építési törmelék, egészségre ártalmas hulladék, parázs, salak, elhullott állat illetve
állati ürülék. Amennyiben a hulladékgyűjtő
edény ilyen hulladékot tartalmaz, az edényt
nem ürítik ki!
A másik, jelentős változás a kötelező
közszolgáltatás díjában jelentkezik, melynek
oka, hogy nem lehet a hulladékot Makóra
szállítani, a legközelebbi lerakó Hódmezővásárhelyen van, így a nagyobb szállítási távolság megjelenik a szoláltatás árában is. Ezért
a szilárd hulladék szállítás szolgáltatói
díját kategóriánként egységesen, 25%-al
emelte a Képviselő-testület.
A hulladékszállítás díja háztartásonként
továbbra is 5 kategória szerint lesz megállapítva, és az új szolgáltató mennyiségtől függetlenül minden olyan hulladékot elszállít, amit nem
tilos (a fentiekben részleteztük azon hulladékfajtákat, melyeket nem lehet a gyűjtőedénybe
helyezni). Tehát a kukák mellé tetszőleges
mennyiségű hulladékot ki lehet helyezni
(zsákban, vagy egyéb, kezelhető módon).
A szilárd kommunális hulladékszállítás
kötelező közszolgáltatás, tehát akkor is
fizetni kel érte, ha a lakos nem veszi igénybe, a keletkezett díjtartozás pedig adók módjára behajtható. Ezért fontos, hogy a közszolgáltatást mindenki vegye igénybe, hiszen
ezzel is biztosítható, hogy gyermekeink
tisztább, élhetőbb környezetben nőjenek
fel Apátfalván.

2010. január
Kedves Jóska!
Gyászoló Család! Tisztelt egybegyűltek!

Apátfalvi Hírek

3.

In memoriam:
Szentesi József

Ismert ember vagy szülőhelyeden, de azon túl is
ismernek. Háromgyerekes család gyermekeként nőttél fel. Gyermekéveidet betegséged nehezítette, sokszor és hosszú ideig a családtól távol
nevelkedtél, de mindig tudtad hova tartozol, honnan indultál. Érettségit a
kecskeméti piaristáknál tettél, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
hallgatója lettél.
Rövid ideig oktattál a Kisegítő iskolában Makón, majd igen korán, a
kor kihívásának eleget téve politikai pályára léptél. A Kisgazda Párt tagja
és helyi titkára lettél. Karrieredben egyenes út vezetett a polgármesteri
tisztséghez. Fiatalon vetted kézbe a község irányítását. Nem volt sok
tapasztalatod, nem volt könnyű helytállni a demokrácia kezdő éveiben.
Régi szokásokkal, hagyományokkal kellett szakítanod, új szabályozókat,
új országos törvényeket kellett bevezetni, új helyi törvényeket kellett
megalkotni.
Tizenkét évet töltöttél el a közéletben, mint választott vezető, mint
Apátfalva község első embere. Sok újat vezettél be. Már az első években sikeres volt a Falunapok megünneplése, amit te jelöltél ki végleges
időpontként Szt. Anna napjára, a község régi búcsúnapjára.
Nevedhez kapcsolódik a Díszpolgári cím megalkotása és adományozási gyakorlata. Sokat tettél annak érdekében, hogy a külföldi kapcsolatok megalapozottak és tartósak legyenek (Apáca, Kisorosz), kerested az apátfalviak gyökereit az országban is.
Gondot fordítottál a falura, a falu lakóira. Megszervezted a Rendőrőrs beindítását, a Rehabilitációs központ létrehozásával munkahelyet
tudtál biztosítani a mozgáskorlátozottaknak.
Közéleti ember voltál. Alapítója, szervezője és végig vezetőségi
tagja voltál a Gazdakörnek. Összefogtad a község gazdáit, akik a Téli
esték adta lehetőségeken keresztül sajátították el a gazdálkodás új lehetőségeit.
Megszervezted a Varga Sinka kupát, a Pünkösd kupát. A sportkör
vezetését is vállaltad, mert életed volt a közélet, az emberek igényeinek
kielégítése, a község ifjúságának foglalkoztatása, az ifjúság mozgásra
nevelése. De neked is nagy igényed volt emberek közt lenni, csak az
emberek közelségében érezted jól magad, szeretted az embereket.
Támogatója voltál a Marosvidék folyóiratnak, szinte minden összejövetelén ott voltál, jó tollforgató lévén írtál benne faludról, a falusi emberről. Tudom, beszélgetéseink során néha előkerült, volt még sok mondanivalód szülőföldedről, a pátfalvi emberről. Folytatására már nincs mód.
Ennek megörökítése már másokra vár.
A Falunapok keretében lovasnapot szerveztél, amit a falu lakosai nagy
szeretettel fogadtak és látogattak. Ezzel a rendezvénnyel minden évben
nagyon sok embert megmozgattál, csábítottál ki a régi futballpályára.
Nagy tisztelője voltál a lovaknak. Csak nagy szeretettel, átéléssel és
hozzáértéssel tudtál róluk hosszan beszélni. Tudom, nagyon szeretted
őket. Emlékszem, hogy megnyíltál, amikor egy-egy ló fajtáját kellett
jellemezni. Az apró eltéréseket is tudtad, ismerted. Ellágyultál, amikor a
saját lovadról meséltél. Mert volt lovad, csikó korától nevelted és nagyon
szeretted. Látszott a szereteted, az együttérzésed, amikor valami baj
érte. Milyen gyönyörrel tudtál róla szólni, amikor valamilyen feladatot
sikeresen teljesített.
Többször jöttél el hozzám spontán beszélgetésre. Megbeszéltük a
világ dolgait, az ország gondjait, beszélgettünk a múltról, a falu fejlődéséről, a mindennapokról. Most már hiába várlak. Ajtót nem nyitsz már
rám. Ezek a beszélgetések most már örökre elmaradnak. Más beszélgetőtársakra leltél.
Mert azt mindannyian tudjuk, hogy az emberi élet véges, annak
végére csak a számvetés marad. Életünkről és halálunkról a döntés nem
a mi kezünkben van. Erről más dönt. Más, aki felettünk uralkodik, akinek
alattvalói vagyunk. Életünkről és halálunkról a döntés az ő kezében van.
Kedves Jóska! A Gazdakör tagjai és magam nevében búcsúzom…
Nyugodj békében!
Neducza Szeviszláv

„...Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt...”
(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd - részlet)

Kedves Józsi!
Itt állunk előtted, hogy végső búcsút vegyünk tőled, az elhunyt polgármestertől, a fiútól, testvértől. Amikor búcsúzunk, amikor az élet elszakít
valakitől, akit utolsó útjára készülünk elkísérni nemcsak a jelen szomorúságát látjuk, hanem azt az embert is aki immár néma ajkakkal a koporsóban ide hívott bennünket. Kosztolányi Dezső kétségbeesett, tanácstalan szavaival élve itt hagytál egyszerre magunkra. Itt állunk koporsódnál és bizony megcsalva érezzük magunkat.
Vannak emberek, akik távozásukkal a végső búcsú idejében is szolgálják azt az eszmét, amiért egész életüket élték. Szolgálják az eszmét,
mert a végső búcsú idejében összegyűlnek mindazok, akik őt tisztelték,
szerették, és még egyszer átismétlik a tőle kapott leckét.
Ahogy Kosztolányi mondja: ismertünk téged. 12 évig szolgáltad odaadással Apátfalvát polgármesterként. Sok mindent köszönhetünk neked, küzdöttél az apátfalvi kultúráért, sportért, iskoláért, óvodáért, a
községért, a mindennapjainkért, az ünnepeinkért. Megtettél minden
tőled telhetőt azért, hogy nekünk jobb legyen. És nem vártál viszonzást. Egy Zen közmondás szerint "Ha mások szívverését hangosabban
hallod, mint a sajátodét, akkor vagy igazán hasznos." A Te nagyságod
és kiválóságod éppen ebben állt. Megtört gyenge szíved a szenvedés,
a nélkülözés láttán, mindennapjaidat az vezérelte, a lehető legtöbb
embernek jót tenni.
A Te életfilozófiád lényege: adni, adni, és még egyszer adni. Szeretetet, emberséget, jó szót, tudást, tisztességet, baráti kezet, az utolsó
forintot. Most, amikor gyászoló szomorúsággal állunk melletted, utoljára köszönjük meg neked jóságod. Mert a Te szíved melegéből mindenkinek adtál, hiszen szinte nem voltál más, csak szív, a mi szívünkhöz
közel álló. Talán sokszor érezted magad tehetetlennek, amikor a világ
bajai rád zuhantak, hogy nem bírsz el a nehézségekkel egyedül, hogy
„egy vízcsepp nem patak”. Hát e rengeteg ember álljon itt neked bizonyítékként, hogy „egy sír nem temető” (Reményik Sándor). Nem száll
veled örökre sírba az önzetlen jóságod, mert szétosztottad köztünk,
mindenkinek adtál belőle. Mert Fekete István szavait akár tőled hallanánk; Lám, jó: jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett,
annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap
az ember: az ütést is meg a simogatást is.
A Te életed Szent Pál Apostol szavainak mai megtestesítése; A szeretet… : „…Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.” A Te szereteted mindent elhitt,
mindent remélt, és mindent elviselt, ezért nem szűnik meg soha, itt él
bennünk, mi adjuk tovább.
„...Áldott a szív, mely némán szenved
S mégis tud vigasztalni mást. …”
(Ady Endre: Válasz – részlet)

Most elcsukló hangon utoljára köszönjük Neked, hogy szerettél, tiszteltél, óvtál bennünket, oly sokáig gondoskodtál rólunk. Isten veled, Nyugodj békében!
Apátfalva, 2010. január 6.
Varga Péter
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2009. december

SZÜLETÉS
12.01.: Galambosi Sára
Apátfalva, Nagyköz u. 26.
Veiner Zsuzsa—Galambosi László
12.02.: Szalárdi Martin
Apátfalva, Béke u. 17.
Zölei Andrea—Szalárdi Sándor
12.06.: Baka Viktória
Apátfalva, Pacsirta u. 9.
Szeges Brigitta—Baka Tibor
12.20.: Csapó Ferenc
Apátfalva, Maros u. 120.
Kóródi Éva—Csapó Ferenc
12.25.: Bakai Benett Balázs
Apátfalva, Széchenyi u. 183.
Kaposvári Mária—Bakai Mihály
HÁZASSÁGKÖTÉS
Szalárdi Sándor és Zölei Andrea
Apátfalva,Béke u. 17.
Szalamia János Péter és Rigó Angéla
Apátfalva, Rákóczi u. 119.
HALÁLESET
Bakainé Kádár Irén Anna
Apátfalva, Széchenyi u. 124.—élt: 46 évet
Nagy József
Apátfalva, Kereszt u. 80.—élt: 78 évet
Nagy Márton
Apátfalva, Kossuth u. 107.—élt: 85 évet
Mátó Ilona
Apátfalva, Kossuth u. 128.—élt: 74 évet
Szigeti Jánosné - Szigeti Anna
Makó, Szilágyi Dezső utca 48/A.

Meghívó népi mulatságba
Tisztelettel hívunk téged és családod táncba,
ne félj, ha eljössz nem lesz hiába.
Az időpontja 2010 január 23,
legkésőbb 16 órakor
megkezdjük mindenáron.
Legjobb helyszín a kultúra háza,
a nagyterem ajtaja mindenkinek kitárva.
Miközben a lábunk a padlót koptatja,
A táncokat Tőtős Hortenzia oktatja.
Lesz még éneklés és népdaltanítás,
Végezetül a nagyobbaknak szabad virtuskodás.
Ha éhed-szomjad csillapítani kívánod,
Jól teszed, a batyudat időben csinálod.
A zenész bandának nem tudjuk mi lesz ára
Egyáltalán ha odaérnek a mulatságba?
Gyere el jó lesz meglátod,
egy élménnyel több leszel, meg sose bánod.
Szervező: Bökény népe

VÉRADÁS!
2010. január 12.-én (kedd)
8-11 óráig a Faluházban!

SZERETNÉ MEGTAKARÍTANI
OTTHONA

EGY HAVI GÁZSZÁMLÁJÁT?
HA IGEN, KÉREM HÍVJON!

Ferenczi Ferencné, 06/20/938-79-07
GAS.HU
Tanúsítványszám: K+I 137/2009

HUNOR AUTÓSISKOLA
Makó, József A. u. 6 szám
Tel., fax : 62 / 219-705
e-mail: hunorai @t-online.hu.
OKÉV reg.sz: 06-0043-06.
Folyamatosan indít kihelyezett
elméleti tanfolyamot az apátfalvi Faluházban
(megfelelő létszám esetén)

2010.01.15-én 15.00 órakor
SZEMÉLYGÉPKOCSI ,
Segédmotoros-kerékpár, Motorkerékpár
kateg.—50% elméleti kedvezmény
Jelentkezni, érdeklődni fenti címen, vagy a
Faluházban.
Részletfizetési kedvezmény!

MINŐSÉG - REÁLIS ÁRON!
Tisztelt Adófizető Polgárok!
Az „Apátfalva község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány” kéri a Tisztelt adófizetőket,
ajánlják fel 2009. 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.
A kedvezményezett adószáma:

18455591-1-06
A kedvezményezett neve:
„Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány”
Köszönjük, hogy továbbra is gondolt ránk!
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk
Bakainé
Kádár Irén
búcsúztatóján megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló családja
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk
Szentesi József
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló Család

2010. január

BÍRÓ-KER
ÚJ AJÁNLATA
 KAZÁN ÉS BRIKETT SZÉN
 TŰZIFA
 ALÁGYÚJTÓS
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

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal 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
Apátfalván, beköltözhető, jó állapotú parasztház a Szabadság utcában eladó! Irányár: 3.900.000,- Ft. Érd.: 06/62/213-632

***
Gyökérmag eladó! 2009. évi makói hosszú,
osztályozott, bevizsgált.
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.
06/62/ 261-272, 06/20/426-72-20
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