Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja
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„Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen”
Szűréssel egybekötött Egészségnap
Az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézet Szegedi Kirendeltsége egészségfejlesztő védőnőjével az apátfalvi védőnők közös pályázatot
írtunk. Köszönjük Tóth Erikának a pályázat
megírásában, az alapítványokkal való kapcsolat tartásban és a szűrőnap lebonyolításában
való közreműködését. Nélküle ez a pályázat
nem jött volna létre.
Ez egy emlőszűrő, felvilágosító és egészségmegőrző program.
A pályázatot a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet és a JDC Marcia Presky Női
Egészségmegőrző Program támogatta anyagilag. Képviselőik itt voltak az egész nap folyamán.
Nov. 4-én és 05-én Mammográfiai szűrővizsgálatra vittük be Makóra az ÁNTSZ behívóval
rendelkező asszonyokat . Naponta 3X fordult a
busz. A beszervezett asszonyok 87%-a megjelent a szűrésen. Köszönjük Kerekes Gézánénak és Dr Halmágyiné Gombos Annának a
résztvevők koordinálását, valamint köszönjük
a szűrőközpont dolgozóinak munkáját.
Az ünnepélyes megnyitó nov. 5-én 10 órakor
volt a Művelődési Házban. Köszönjük Fekete
Irén és Károlyi Laura közreműködését.
Rajzpályázatot hirdettünk ovisoknak és
iskolásoknak „ÉN ÍGY ÓVOM AZ EGÉSZSÉGEM” címmel . Nagyon sok szép rajz, festmény
érkezett. Minden kép mást ábrázol, mégis
ugyanarról szól, a prevencióról, a megelőzésről.
Pályázatunk támogatói díjazták a beérkezett alkotásokat. Az ovisok közül a Dózsa
utcai óvoda Napraforgó csoportja által készített
hatalmas gyümölcskosár nagy tetszést aratott.
Legjobb képek között szerepeltek még Guti
Hanna és Varga Kata képei. Az iskolás kategóriában Olasz Nóra, Kerekes Botond és Kerekes Martin képeit emelte ki a zsűri. Gratulálunk
a gyermekeknek és segítőiknek.
A Nyílt Társadalom Intézet képviselője is
hozott egy kiállítást Életképek címmel hátrányos helyzetű művészek által készített képeket. Ez a kiállítás még két hétig megtekinthető a Faluházban.
A SZŰRŐVIZSGÁLATOK a Faluház klubtermeiben voltak. Minden szűrés 4 órán át tartott,
ill. a szakorvosok addig maradtak, ameddig
volt érdeklődő. Köszönjük munkájukat.

Szűrést végzők:
Bőrgyógyászati /melanóma/ szűrés: Dr Fárk
Marianna
CO mérés: Dr Gera Katalin
Általános állapot felmérés /vérnyomás, vércukor, koleszterin, súly, magasság: Dr Bittó Csaba, Oláh Andrásné, Skiba Éva
Szemészeti vizsgálat /Szemnyomás, szürke
hályog,látás élesség: Dr Gógh Beáta
Fül-orr-gége szájüregi rákszűrés, allergia szűrés: Dr Szántó Ágnes
Arteriográfiás vizsgálat /érszűkület/: Dr Takács
Zsuzsanna
Légzésfunkciós vizsgálat: Dr Simenszky Gyula
és Dr Danyi Éva
Csontsűrűség mérés: Szénásiné Krisztina
A csontsűrűség mérő készüléket a Richter
Gedeon Gyógyszergyár képviselője Mogyorósi
Noémi bocsájtotta rendelkezésünkre.
Hatalmas igény volt a szűrésekre, rengetegen jelentkeztek, ami időnként némi fennakadást is okozott.
A gyermekeknek a délelőtt folyamán játékos
humoros vetélkedőket rendeztünk, délután
pedig Játszóházat biztosítottunk. Köszönjük a
játszóház vezetését Kakas Istvánnénak, Tóth
Józsefnének, Szilvási Mihálynénak, Gyengéné
Bakai Juditnak és az összes segítőiknek.
Elsősegély bemutatót tartott gyakorlási lehetőséggel egybekötve a Makói mentőállomás
vezető mentőtisztje, Batka Tibor.
A délután folyamán étkezési lehetőséget biztosítottunk a szűrővizsgálatokon részt vevőknek.
Három fajta ételből, négy féle salátából választhattak. A saláták Sókiné Sipos Lidia reform receptjei alapján készültek. A rendezvény
végén tombola sorsolásra is sor került.
Tombola tárgyakat kaptunk a CEUMED
képviselőjétől, Szabó Katalintól. Sudocremet,
Porszi-orrszívót, és Termoszos cumisüveg
melegítőt. Termék bemutatóját egész nap
látogathatták a érdeklődők. Bemutatta az Álom
-világ légzésfigyelő készüléket is.
Az AVON képviselői szintén tartottak termék bemutatót, és öt ajándék csomagot készítettek a mammográfiai vizsgálaton részt
vevők tombolájához.
Bemutatót tartott még Tötős Hortenzia, aki
egészségmegóvó termékeket állított ki.
( Folytatás a 3. oldalon!)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
KÖZSÉGÜNK
LAKOSSÁGÁT a

Virágos, élhetőbb Apátfalva program
„Virágos Apátfalváért Mozgalom”

ÜNNEPÉLYES
EREDMÉNYHÍRDETÉSÉRE
Időpont:
2010. november 21. (vasárnap) 15 óra
Helye: Faluház nagyterme
Köszöntőt mond:Varga Péter polgármester
„Előkertek—a szépség harmóniája”
A Bíráló Bizottság által készített fotók alapján az
előkertekről szakvéleményt mond, tanácsokat
ad: Tóth Gyula kertépítő mérnök, tanár
Eredményhirdetés: a díjak, a mozgalmat
jelképező emléktáblák átadása:
Móricz Ágnes a Bíráló Bizottság elnöke
Fotókiállítás megtekintése

NCA-DP-10-E-0149

Köszönet
Ez évben immár második alkalommal bizonyították az apátfalvi lakosok, hogy szükség
esetén össze tudnak fogni, és önzetlen módon segíteni a katasztrófa sújtott embereken,
településeken.
2010. június 15-én a magyarországi árvízkárosultak részére gyűjtöttünk pénz, élelmiszer, tisztítószer, stb. adományt. Akkor
106.500,- Ft gyűlt össze.

Most az október 18-19-20-án szervezett
adománygyűjtési akcióban pénzadományt
gyűjtöttünk a Devecser és Kolontár településen élő vörös iszap katasztrófa károsultjainak.
A gyűjtésen 173.250,- Ft gyűlt össze. A pénzt
a a K&H 10405004-00026547-00000000 számú számlaszámra fizettünk be.
A Magyar Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete
nevében köszönetemet fejezem ki azon apátfalvi lakosoknak, családoknak, akik az árvízkárosultaknak és a vörös iszap károsultjainak
adományaikkal önzetlenül segítettek.

Tisztelettel:
Kerekes Gézáné
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. október 15-én 9.00 órakor
tartotta alakuló ülését.
Első napirendi pontban Gyenge Ágnes a
Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette a
választás végleges eredményét, mely után a
képviselő-testület tagjai letették az esküjüket,
majd Varga Péter polgármester úr a képviselő
-testület előtt tette le esküjét. Ezt követően
került sor a megbízó levelek átadására. Az
eskü letétele után Varga Péter polgármester
úr ismertette programját.
Megállapításra került a polgármester úr
illetmény és költségátalánya. A 3000 és
10000 közötti lakosságszámú település esetén a polgármester illetménye a köztisztviselői
illetményalap 11,0–12,5-szerese. 2010. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft,
mely alapján a polgármester illetménye a
fentieket figyelembe véve 425.150,-Ft és
483.125,-Ft között állapítható meg.
A költségátalány illetménye 20 - 30 %-a
között határozható meg, mely 127.560,-Ft
volt, 2010. január 1-től a polgármester úr saját
kérésre a költségátalány 100.000,-Ft-ra lett
csökkentve.. Ezt figyelembe véve Varga Péter
polgármester úr havi illetménye 425.200,-Ft, a
költségátalánya 100.000,-Ft/hó.
A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A képviselő

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. október 15-én 11.00
órakor tartotta alakuló ülését.
Az alakuló ülésen Gyenge Ágnes a Helyi
Választási Bizottság Elnöke ismertette a választás végleges eredményét és átadta a
megbízólevelet Károlyi Sándor, ifj. Károlyi
Sándor, Károlyi Alex és Juhász Gábor részére. A képviselők eskütételét követően került
sor az elnök és az elnökhelyettes megválasztására. Apátfalva Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökének Károlyi Sándort,

A polgármesteri és a képviselő-testületi vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tartja nyílván.

állapítható meg. A képviselő-testület az alpolgármester úr írásbeli nyilatkozatára ennél
kevesebb összegben is meghatározhatja a
tiszteletdíjat, mely 2010. október 15-től
120.000,-Ft/hó összegben került megállapításra.
Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára,
vagy az azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program az önkormányzat
részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program kidolgozására a
képviselő-testületnek 6 hónap áll a rendelkezésére, mely idő alatt a képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatát is felül
kell vizsgálni.

A képviselő-testület a polgármester úr javaslatára nyílt ülésen titkos szavazással megválasztotta alpolgármesternek Vári Miklós képviselő urat. A törvény szerint tiszteletdíjának az
összege 173.925,-Ft és 239.200,-Ft között

A polgármester úr és a képviselő-testület
tagjai az alakuló üléstől számított 30 napon
belül kell, hogy leadják a vagyonnyilatkozatukat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak.

A Képviselő-testület alakuló ülése
-testület ebben a rendeletben határozza meg
a bizottságok nevét és tagjainak számát.
A képviselő-testület a következő bizottságokat hozta létre:
1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Szociális Bizottság
A képviselő-testület megválasztotta a bizottságok elnökeit, és tagjait.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnök:
Langó Imre
Képviselő tagok:
Langó Zsolt
Mátó Lajos
Külső tagok:
Faragó Erzsébet
Nagy Istvánné
Szociális Bizottság
Elnök:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Képviselő tag: Vajda László
Külső tag:
Duma Jánosné

Kisebbségi Önkormányzatok
alakuló ülése
elnökhelyettesének Károlyi Alexet választotta
meg a képviselő-testület.
Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzata 2010. október 15
-én 12.00 órakor tartotta alakuló ülését.
Az alakuló ülésen Gyenge Ágnes a Helyi
Választási Bizottság Elnöke ismertette a választás végleges eredményét és átadta a

2010. november 2-án ülésezett a képviselőtestület

Apátfalva Község Önkörmányzat
2010. november 2-i ülés

Első napirendi pont keretében a képviselőtestület elfogadta a 2010. november és december havi munkatervét. A munkaterv öszszeállítása során figyelembe lett véve, hogy
az önkormányzati választásokra várhatóan
2010. októberében kerül sor, ezért a munkaterv szeptemberig került tervezésre. A 2010.
év hátralévő időszakára vonatkozó feladatokat tartalmazó munkaterv összeállítása a
megválasztásra került képviselő-testület feladata.

Módosításra került az önkormányzat 2010.
évi költségvetése. A 2010. évi költségvetés
eredeti előirányzata 497.567 e Ft bevétellel,
586.513 e Ft kiadással és 88.946 e Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A költségvetés
módosított előirányzata 822.017 e Ft bevétellel, 822.017 e Ft kiadással és 64.482 e Ft
forráshiánnyal kerül megállapításra.

Második napirendi pontban került megtárgyalásra a 2011. évi belső ellenőrzési terv.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok nem kapták meg a kinevezéshez szükséges igen szavazatot.

megbízólevelet Duma János, Hajas Pál, Kovács Árpád és Mátó Erzsébet részére. A képviselők eskütételét követően került sor az
elnök és az elnökhelyettes megválasztására.
Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzat elnökének Duma Jánost,
elnökhelyettesének Hajas Pált választotta
meg a képviselő-testület.
A kisebbségi önkormányzatok képviselőtestületei megbízást adtak a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatára.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonát képező földterületek
bérleti díját. A bérbeadással hasznosított
szántóföldek bérleti díját 2011. évre a következő képen állapítja meg: az ártérben lévő
földterületek bérleti díja: 1,-Ft/m2/év, az ártéren kívüli – jobb minőségű földterületek bérleti
díja: 5,-Ft/m2/év
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentését követően az interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.
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Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú
Közalapítvány szeretne köszönetet mondani
azoknak az adófizető lakosoknak, akik az
Alapítványnak ajánlották fel 2009. évi adójuk
1%. A támogatás összege: 244.826 Ft.
A támogatás felhasználásáról a Kuratórium
dönt, természetesen figyelembe véve az
óvoda igényeit, és kéréseit.
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon az
Apátfalvi Óvodai Nevelés korszerűsítéséhez,
fejlesztéséhez.

Mesemondó verseny
2010. október 27.-én, szerdán, az apátfalvi
Dózsa György Általános Iskolában mesemondó versenyt tartottak. A megmérettetésen az alsó tagozatosok vettek részt. Sok
szép mesét adtak elő, amiket nagy élvezettel
hallgattunk végig. A zsűrinek nehéz dolga
volt a produkciók után. Az eredményhirdetést
követően kiosztották a díjakat. A helyezettek
egy-egy könyvet és emléklapot kaptak. Azok
sem szomorkodtak, akik nem értek el helyezést, hiszen nagyon jól teljesítettek.
Ezúton köszönjük a felkészítő nevelők kiváló
munkáját.
Az eredmények korcsoportonként a következők:
1.-2. osztály:
1. h. Varga Szabolcs, 2. h. Varga Petra
3. h. Marjai Laura
Különdíj: Jakabovics Dávid, Mátó Domonkos
3.-4. osztály:
1. h. Luczó Dominik, 2. h. Borsos Nikoletta
3. h. Czifra Csaba
Különdíj: Borsos Mihály, Antal Kamilla

KÖSZÖNET
Az Adventista Szeretetszolgálat Szegedi
Kirendeltségétől Bébiétel adományt kapott
községünk. Szeretnénk köszönetet mondani
Murányi József lelkipásztornak.
Kérem azokat az anyukákat, akik még nem
kaptak az adomány bébiételből a védőnőknél
jelentkezzenek.
Bakáné Nagy Gyöngyi

KIRÁNDULÁS
Töltsön egy kellemes napot együtt a csodálatos
virágokkal Kecelen a VIRÁGKIÁLLÍTÁSON!

Időpont: 2010. december 4. (szombat)
Indulás: reggel 8 óra a Faluház elől
Érdeklődni lehet: Kerekes Gézánénál az
Idősek Klubjában vagy a 06/20/260-9379-es
telefonszámon.
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„Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen”
Szűréssel egybekötött Egészségnap
(Folytatás az 1. oldalról!)

A Rákbetegek Országos Szövetsége Szegedi
Kirendeltségét három fő képviselte. Ők rózsaszín szalagot tűztek ki minden szűrésen résztvevőnek. Személyes beszélgetésre és egészségnevelésre is sort kerítettek.
A Rák Ellen az Emberért a Holnapért Társadalmi Alapítvány képviselője Egészség-totót töltetett ki az érdeklődőkkel. Közösen kiértékelték, a
jól válaszolókat Béres cseppel jutalmazták. A
totó hátulján finom és egészséges étel recepteket olvashatunk.
Mit tehet Ön gyermeke egészségéért címmel hasznos tanácsokat kaphattak az érdeklődők az alapítvány által kiadott szórólapokon.
Hátulján szintén jó recepteket lehet olvasni.
Köszönjük támogatóink munkáját.
Folyamatosan biztosítottunk kulturális programokat is. Összeállítása során arra törekedtünk, hogy minden korosztályt megmozgassunk, megmutassuk, hogy milyen sokrétű értéket képviselnek helyi csoportjaink. Köszönjük
önzetlen fellépésüket.
A Jóban rosszban sorozat szereplőinek
műsora sok érdeklődőt csalt a terembe. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt nagy élményt
nyújtott, hogy kedvenceikkel találkozhattak.
A délután folyamán rózsaszín léggömbbel
rövid sétát tettünk a közeli parkba.
A programra buzdító plakátokat, szórólapokat a Budapesti Rétiron nyomda készítette.
Az ovisokat, iskolásokat és még a felnőtteket is időnként jól megmozgatta hoppmesterünk Korom István, aki a nap folyamán kézben
tartotta a programok zavartalan levezetését.
Köszönjük munkáját.
Ahhoz hogy ez a nagyon gazdag és sok rétű
program megvalósulhatott, sok támogatóra és
sok segítségre volt szükségünk. Köszönjük
helyi támogatóinknak, Simon Mihálynénak,
Kerekes Róbertnek és nejének, a Varga ABCnek a Bokréta virágüzletnek és a helyi ősterme-

lőknek az adományt. Köszönjük Kakas Istvánnénak a vendégeknek készített makramé faliképeket.
Szeretnék köszönetet mondani minden segítőnek, a Pátfalváért Egyesület tagjainak, az
önkormányzat és a művelődési ház vezetésének és dolgozóinak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, az óvodapedagógusoknak, a
szűréseket végző orvosoknak és asszisztenseknek .
Biztos voltak hiányosságok, elégedetlen emberek akik nem jutottak be néhány szűrővizsgálatra, de úgy gondolom, hogy a szűrőnap elérte
célját. Nagyon sokan részt vettek a rendezvényeken, a szűréseken. Sok olyan vizsgálatot
elvégeztek az orvosok, amelyekre egyébként
nagyon kevesen jutottak volna el. Szakszerű
tanácsot adtak mindenkinek, a kiszűrteket pedig további vizsgálatokra irányították. Az étkezési és szórakozási lehetőség mindenki számára biztosított volt, egyénileg alakíthatták
programjaikat.
Én a negatív kritikát is pozitívan értékelem,
mert mindez azt mutatja, hogy olyan sokan
vettek részt a szűréseken, hogy a nagy érdeklődés miatt nem jutottak be.
Kaptunk nagyon sok gratulációt, dicséretet,
ami nagyon jól esett.
Köszönöm Móricz Ágnesnek a szervezésben a lebonyolításban és a pályázat elszámolásában való közreműködését. Az Ő segítségével tudtuk összehozni ezt a nagyon sokrétű
tartalmas programot.
Köszönöm a résztvevők aktivitását és türelmét ! Mindenkit arra buzdítok a továbbiakban,
hogy ne csak ezen az egy napon törődjön
egészségével, hanem az év minden napján.
Vegyenek részt minél több szűrővizsgálaton /
saját szervezésben is/, mert az időben kiszűrt
betegségek jól gyógyíthatóak, és az egészséges életvitellel az életminőség javítható.

Bakáné Nagy Gyöngyi
védőnő, főszervező

OKTÓBER HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS
10.02. Varga Zétény
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 18.
Pintér Marianna—Varga Csaba
10.06. Bakai Víg Benedek Márk
Apátfalva, Nagyköz u. 3.
Víg Annamária—Bakai Roland
10.13. Deák János és Deák István
Apátfalva, Hóvirág u. 23.
Rózsa Judit—Deák Zoltán
10.17. Tari Boglárka
Apátfalva, Rózsa u. 15.
Tari Andrea—Tari Csaba
Házasságkötés nem történt!

HALÁLESET
Mátó Istvánné (Farkas Katalin)
Apátfalva, Táncsics M. u. 12.. Élt: 86 évet
Bánszki Gyuláné (Tódor Katalin)
Apátfalva, Szabadság u. 4. Élt: 76 évet
Borsos Mihály
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 6. Élt: 89 évet
Beke Istvánné (Kádár Erzsébet)
Apátfalva, Arany J. u. 5. Élt: 71 évet
Tóth János
Apátfalva, Móricz Zs. u. 53. Élt: 69 évet
Varga István
Apátfalva, Aradi u. 30. Élet: 81 évet
Nagy Gyuláné (Restás Teréz)
Apátfalva, Maros u. 10. Élt: 78 évet

4.

Apátfalvi Hírek

FELHÍVÁS

Biztosítási
Alkusz Kft.

Kedves Apátfalviak!
Minden kedves apátfalvi polgárt szeretettel
kérünk, hogy csatlakozzon egy igazán nemes
kezdeményezéshez, amely díszpolgárainkat
településünkért vállalt munkájukért és áldozatkészségükért, portréfestmény formájában
megörökíteni kívánja. A cél, hogy megfestett
arcképüket egy külön emlékfalon elhelyezzük,
ezáltal is példaképet állítva a jelen, mind a
jövő generáció számára.
A kezdeményezés megvalósításához
kérjük Apátfalva lakosainak, s az itt tevékenykedő vállalkozásoknak segítségét.
Nagyon fontosnak tartjuk Emlékeink eme
Csodájának megteremtését, hiszen ebben az
értékvesztett világban, egyre inkább híján vagyunk pozitív példaképeknek: kiemelkedő fontossággal bír, hogy gyermekeink ne pusztán a
celebek művi mintáit másolják, hanem valódi
emberértéket tudhassanak magukénak.
A kezdeményezés egyedülálló, reméljük
ezzel, példát tudunk szolgálni országunk más
települései előtt.
Szeretnénk gyűjtést szervezni, de adományaikat csak annak a személynek adják
át, aki az adomány összegéről átvételi
elismervényt is ad.
Az emlékfal fő védnöke Apátfalva Község
Önkormányzat.

Apátfalviakért odaadó tisztelettel:
Dr. Langó Julianna
Üröm az örömben!
November 5-én, pénteken a szűrésekkel egybekötött egészségnapot igyekeztünk körültekintően,
maximálisan, minőségben megszervezni. Amiért a
legtöbbet, Bakáné Nagy Gyöngyi tett. Így egy
gyönyörű, kaspóban elhelyezett cserepes virággal
jutalmaztuk volna fáradozását. Jutalmaztuk volna,
de a rendezvény végén, felkutatva a Faluház
minden zugát, mérgesen, megdöbbenve és szitkozódva vettük észre, hogy „eltűnt”. Ugyancsak
„eltűnt” a három labda is, melyeket a három óvodának adtuk volna oda….
Móricz Ágnes
22-es villamos húsdaráló töltővel és egy
Rota kapa eladó! Érd.: Széchenyi u. 189.
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos,
jó állapotú parasztház a Szabadság utcában eladó! Irányár: 3.700.000,- Ft.
Tel.: 06/62/213-632
Eladó egy OPEL Corsa A típusú személyautó, 1993-as, benzines, 1199 cm3, 3 ajtós,
elektromos ablakokkal, sportkipufogóval.
Érd.: 06/20/261-4430

Mindenféle

baromfi kopasztást és bontást
vállalok!
Varga Zoltán
Apátfalva, Kossuth u. 151.
Tel.: 06/20/923-85-83

6721 Szeged, Csemegi u. 11. fszt. 4.
SZERETNE KEVESEBBET FIZETNI KÖTELEZŐ
JÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁÉRT
2011-BEN?
A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁST
2010. NOVEMBER 30-IG LEHET FELMONDANI.
Ha érdekli a 2011-re szóló lehetőség, kérem egyeztessen időpontot telefonon vagy személyesen!

14 biztosító ajánlatát összehasonlítjuk.
Segítünk felmondani a régi szerződést és
megkötni az újat.
A honlapunkon saját kalkulációt is készíthet és
szerződését meg is kötheti.
Kérjük jelölje meg választott kapcsolattartóját, aki
a szerződés megkötés folyamatában és a
későbbiekben a segítségére lesz.
További információk a web lapon.

A szerződéskötés díjmentes
A kalkuláció, ill. a szerződés elkészítéséhez
hozza magával forgalmi engedélyét és a
jelenlegi szerződés iratait.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről
tájékozódjon elérhetőségemen:
FERENCZI FERENCNÉ
6931 Apátfalva, Maros u. 69.
06/62/260-217, 06/20/9387-907
web cím:www.starrtr.hu

2010. november

BÍRÓ-KER
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

Joó kárpitos

REKVIUM

üzleti ajánlata

Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

 Új

heverők, francia
ágyak,
ülőgarnitúrák,
szekrény
és
konyhabútorok
 Modern és antik székek és asztalok
nagy választékban

 Vállaljuk

egyedi bútorok készítését és
használt bútorok javítását, áthúzását
 Bútorszövet, szivacs, darált szivacs,
műb őrök , p onyv ák, ágy rug ók,
vasalatok, görgők és egyéb kellékek

Érd: Joó kárpitos
Makó, Szép u. 44.
Tel: 06-62/211-682
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
Lapzárta: minden hónap 3-án
Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes
Készült: 1500 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Makói Nyomda
ISSN 2060-8039

 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
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk

id. Varga István
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönet az
Atyának és a Kántor Úrnak a szép búcsúztatóért, és a zenészeknek, akik velünk együtt utolsó
útjára elkísérték.
Gyászoló Család

