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Több, mint 92 millió forint forráshiány 
 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
Apátfalva Község Képviselő-testülete a 2011. február 15-én megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésén elfogadta Apátfalva Község Ön-
kormányzat 2011. évi költségvetését. 
 

A költségvetési rendelet 436.825 e Ft bevétellel számol, amely meg-
oszlása a következő:  saját bevételek 20.237 e Ft, önkormányzat sajá-
tos működési bevételei 136.042 e Ft, költségvetési támogatás 197.249 
e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 45.955 e Ft, felhalmozási 
bevételek 37.342 e Ft. 
 

A kiadás főösszege 529.217 e Ft, amely a következők szerint kerül 
felhasználásra: működési kiadások 451.469 e Ft, felhalmozási kiadá-
sok 37.342 e Ft,  támogatások, végleges pénzeszköz átadás 37.706 e 
Ft, hitelek kamatai 2.700 e Ft. 

A bevételek nem fedezik a kiadásokat, így a forráshiány összege 
92.392 e Ft. 

A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetése 518 e Ft bevétel-
lel és kiadással, a települési román kisebbségi önkormányzat költség-
vetése 394 e Ft bevétellel és kiadással került beépítésre Apátfalva 
Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
 

A képviselő-testület legfontosabb feladata 2011 évben az önkormány-
zati intézményrendszer működésének biztosítása, a kötelező feladatok 
lehetősége szerinti maradéktalan ellátása, a folyamatban lévő beruhá-
zások és felújítások lebonyolításához a pénzeszközök biztosítása. 

A Polgármesteri Hivatal, a Dózsa György Általános Iskola, az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és a Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyv-
tár és Faluház költségvetése részletesen tartalmazza a személyi és 
dologi kiadásokat intézményegységekre lebontva 

MEGHÍVÓ 
Apátfalva Község Önkormányzata 

 tisztelettel meghívja Önt és Családját az 
1848-49–es 

Forradalom és szabadságharc kitörésének 163. évfordulója  
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre 

2011. március 15-én (kedden) 
 

8:45: Gyülekező és a megemlékezés helyszíne a Polgármesteri 
Hivatal előtti tér 
 

9.00:Ünnepi megemlékezés 
 

Himnusz 
 

Ünnepi beszéd 
 

Versek, dalok és idézetek a szabadságharc kitörésének emlékére 
Közreműködnek:  
Gombkötő Alexandra, Keresztúri Ildikó, Bakai Orsolya, Herczeg Péter 
és a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar  
 

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett 1848-49-es For-
radalom és szabadságharc emléktáblánál 
 

Szózat  

Sóki Mihályné (Fejes Anna) 
Apátfalva, Kossuth u. 164. 

 
 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 
Sorra váltják egymást föl a hetek, 
Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…” 

(Zsoldos Imre) 
 

90. születésnap 
Anna néni köszöntése 

 

Kedves Annus néni! 
 

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy-egy jeles születésnap alkal-
mával összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 
megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munká-
ban eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
 

90 év nagyon hosszú idő, mennyi minden történhet ennyi idő alatt. 
Persze ennyi idő elteltével talán már csak a szépre emlékezünk. 
A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőké-
pessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. 
 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi 
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül 
a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, min-
dent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem mú-
lik...” 

(Bibliai idézet Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.) 
 

Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében e gondolatokkal kívá-
nok Önnek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet. 
Kívánom, hogy még sokáig érezze családja szeretetét, környezete 
figyelmét. 
 

Apátfalva, 2011. 03. 03. 
Varga Péter 
polgármester 
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2011. február 22-én ülésezett a képviselő-
testület. 
 
Első napirendi pontként került megtárgya-
lásra Apátfalva község közlekedési, köz-
rend és közbiztonsági helyzetéről, a rend-
őrség, a határrendészeti kirendeltség és a 
polgárőrség 2010. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztató. 

Apátfalva község közbiztonsági helyze-
te az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve 
stabilnak mondható, az elkövetett bűncselek-
mények száma 10 %-kal csökkent,  a bűncse-
lekmények nagy részét még mindig a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik ki. A bűncse-
lekmények elkövetői nem a helyi lakosság 
köréből kerülnek ki, hanem a környező tele-
pülésekről érkeznek. Az őrs technikai felsze-
reltsége az elmúlt évben nem javult, továbbra 
sem rendelkezik olyan gépkocsival, amely 
megfelelő paraméterekkel rendelkezne a 
külterületek ellenőrzéséhez. A múlt évben 
szinte nullára redukálódott a közlekedési 
balesetek száma, köszönhető ez a megépült 
kerékpárútnak. Lakossági visszajelzések 
alapján megállapítható, hogy az Apátfalvi 
Rendőrőrs a lakossági és szakmai elvárások-
nak megfelelő szinten teljesíti feladatait, végzi 
a munkáját. 

Apátfalva község határ menti település, 
így a határrendészeti szervekkel rendszeres 
munkakapcsolatot tart az önkormányzat. 
Nagylak Határrendészeti Kirendeltség határ-
szakasza 39859 méter, ebből 18196 méter 
szárazföldi, 21663 méter vízi határszakasz.   
2009. év hasonló időszakát összehasonlítva 
2010. év hasonló időszakával a járműforga-
lomban és a személyforgalomban 4 %-os 
csökkenés következett be. A befelé irányuló 
illegális migráció aktivitása főleg a nagylaki 
közúti határátkelőre, illetve az átkelőhely mel-
letti irányokra, területekre (Kendergyár, Maros 
folyó befolyása) terelődik az értékelt időszak-
ban, az egyéb irányok (Apátfalva, Makó, Csa-
nádpalota, Pitvaros) jelentős csökkenést mu-
tatnak. 2009. év hasonló időszakához képest 
2010. évben a migrációs cselekmények tekin-
tetében 14 %-os, közokirat hamisítások ese-
tében pedig 6 %-os csökkenés következett 
be. Megállapítható, hogy a hamisítások egyre 
jobbak és nehezebben felfedhetők. A román 
határrendőrökkel kialakított folyamatos 
együttműködés elősegíti a határellenőrzési 
rendszer javulását, elsősorban a közösen 
felfedett közokirat hamisítások és a zöldhatá-
ron realizált jogsértések tekintetében. A határ 
menti települések lakosságával a kapcsolat 
továbbra is jónak mondható. 

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület közsé-
günk közbiztonságának, közrendjének jobbá 
tétele érdekében működő civil szervezet. A 
bűnmegelőzési feladatokon felül, a közsé-

günkben megrendezésre kerülő rendezvé-
nyek lebonyolítását, biztosítását is vállalják.  
2010-ben a Polgárőr Egyesület Budapesten a 
Készenléti Rendőrségnél átvehetett egy hasz-
nált személygépkocsit. Apátfalva községben 
70 fő polgárőr lát el szolgálatot, ebből decem-
ber 4-én a megjelent 60 főből 60 fő sikeres 
vizsgát tett. 2010-ben 1840 órát töltöttek a 
településünk közterületén, 11320 kilométert 
tettek meg a közrend, közbiztonság fenntartá-
sa érdekében. Az előző évekhez hasonlóan 
igen komoly anyagi és erkölcsi támogatást 
kapott az egyesület a helyi önkormányzattól 
és a lakosoktól. A statisztikai adatok alapján 
megállapítható, hogy a bűncselekmények és 
a szabálysértések száma stagnálódott. 

 

Második napirendi pont keretében tájékoz-
tató hangzott el a helyi katasztrófavédelmi 
felkészültségről. A Makói Polgári Védelmi 
Iroda, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, valamint a Hódmezővásárhelyi 
Polgári Védelmi Kirendeltség alárendeltségé-
ben működő, részben önálló feladat- és ha-
táskörrel rendelkező helyi szerv, amely illeté-
kességi területén a lakosság és az anyagi 
javak védelme érdekében a katasztrófavédel-
mi törvényben, a polgári védelmi törvényben 
és más jogszabályokban meghatározott ka-
tasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok 
tervezését, szervezését, koordinálását és 
ellenőrzését végzi az irodavezető szakmai 
irányításával. Az iroda illetékességi területe 
Csongrád megye délkeleti részén, annak 
közel egy-harmadán terül el. Az Alföld me-
dencéjének legmélyén fekszik, magába fog-
lalva annak 17 települést (Ambrózfalva, Apát-
falva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferenc-
szállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, 
Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, 
Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitva-
ros). Feladatkörében a honvédelmi igazgatás 
szerveivel, az önkormányzatokkal együttmű-
ködve, az állami irányítás rendszerében a 
mindenkori Helyi Védelmi Bizottság elnöké-
nek felügyeletével, a megyei katasztrófavé-
delmi igazgató szakmai irányításával tervezi, 
szervezi és irányítja a katasztrófavédelmi 
szakfeladatok ellátását. 

Az iroda a kistérség településeinek pol-
gármesterei részére, így Apátfalva település 
számára is igyekezett a polgári védelmi, ka-
tasztrófavédelmi tervezéshez minden segítsé-
get megadni. Az iroda állománya a polgár-
mesteri hivatal által megadott adatok és el-
képzelések alapján az előírt terveket elkészí-
tette, kidolgozásukban közreműködött. 

Minden év szeptemberében a polgármes-
teri hivatal illetékeseivel felülvizsgálatra kerül a 
település veszélyeztetettségi besorolása, a 
polgári védelmi szervezetek létszáma, valamint 
megbeszélésre kerül a rendkívüli téli időjárásra 

történő felkészülés feladatai. Február hónap-
ban a tervek pontosításakor egyeztetésre ke-
rült a rendkívüli ár- és belvízi helyzetre történő 
felkészülés helyzete, feladata. 
 

Harmadik napirendi pont keretében Tájé-
koztató hangzott el az önkormányzat belvíz-
elvezető csatornarendszerének felülvizs-
gálatáról, a szükséges feladatok ütemezé-
séről. Megvalósult a Maros utcában 761 fm 
nyílt szelvényű burkolt csatorna építése és 40 
db kapubejáró átereszekkel történő ellátása. 

Pályázatból szintén megvalósulásra került a 
Rákóczi utca és a Kölcsey utca szakaszán mint 
egy 1198 fm-n a mederkotrás és mederburkoló 
lapok elhelyezése, valamint 29 db rossz állagú 
kapubejáró támfalának a felújítása. 

Nyílt szelvényű földmedrű csatorna épült 
a Móricz Zsigmond utcában a töltés irányá-
ban 244 fm hosszúságban. Ugyancsak a 
Móricz Zsigmond utcában zárt szelvényű 
csatornává lett átalakítva a nyílt medrű csa-
torna 134 fm hosszúságban, az áteresztő 
képessége 60 cm-es betoncsöveken történik. 
A meglévő Móricz Zsigmond utcai csatornába 
kotrás után betonelemek lettek elhelyezve 
198 fm hosszúságban a 43-as főközlekedési 
útig. A pályázatból a Móricz Zsigmond utcá-
ban még 200 fm földmedrű csatorna került 
kotrásra.  Ezen túlmenően a Kereszt utca déli 
részén a Templom utcától a töltés irányába, 
valamint a Rákóczi utcai szivattyútól a töltés 
irányába medertisztítás, áteresztisztítás és 
súrjázás valósult meg. 

A képviselő-testületnek továbbra is felada-
ta, hogy azon a területeken ahol a belvízve-
szély jelentkezik megoldja a gondokat, ilyen a  
község nyugati részének Délibáb utca, Hold 
utca, Tavasz utca, Zrínyi utca, Cservölgy utca 
csatornarendszerének kiépítése. A csatorna-
rendszerünk folyamatos karbantartása érdeké-
ben egy pályázati lehetőséget használtunk ki, 
mely keretében olyan gépek beszerzésén 
fáradozunk, mely a mélyebben fekvő csatornák 
helyreállítását is képes elvégezni. Magyar – 
Szerb Határmenti Program (HUSRB/0901) 
keretében Kisorosz testvér településünkkel 
közösen február 14-én beadtuk. 
 

Megtárgyalásra került a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat működésének  
2011-2014-ig felmerülő költsége. 

Apátfalva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Magyarcsanád, Maroslele, Kis-
zombor, Földeák településekkel együtt – 
Kohézios Alap támogatással – szennyvízbe-
ruházást valósít meg. Apátfalva Község Ön-
kormányzata havonta 500 Ft támogatást nyúj-
tott 62 hónapon keresztül az egységenként 
megkötött szerződés befizetéséhez, melynek 
a lejárta 2011. 02. 28. 

…. 
(Folytatás a 3. oldalon!) 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
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ÜLÉSEZETT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

(Folytatás a 3. oldalról!) 
…. 

Apátfalva Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a szennyvízberuházáshoz kapcso-
lódó a lakás előtakarékossági szerződések 
befizetéséhez – az éves költségvetése terhére 
- 2011. 03. 01-től 2011. 12. 31-ig havonta 500,
-Ft támogatást nyújt az egységenként megkö-
tött szerződések havi befizetéséhez. 
 

A képviselő-testület a 2011. évi földhaszon-
bérleti díj befizetési kötelezettség alól 
mentesített két  haszonbérlőt, mert a belvíz 
miatt 2010-ben nem tudták beművelni a föld-
területet és jelenleg is áll rajtuk víz. 
 

A képviselő-testült elfogadta a 2011. márci-
us 15-i ünnepség programtervezetét. 
 

Tájékoztató hangzott el a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat apátfalvi tagjainak 
befizetési hátralékairól. A 2010. augusztusi 
beszámolót követően 251 felszólítás került 
tértivevényesen postázásra, ezt követően 
193 db letiltás került kiküldésre a munkahe-
lyekre, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság-
hoz. A letiltás eredményeként 3.295.193,-Ft 
került átutalásra a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat folyószámlájára. A fel-
szólítások és a letiltások negyedévente folya-
matosak.Az előírás a 2011. 01. 31-i állapot-
nak megfelelően 243.430.470,-Ft, amelyből 
már 215.301.192,-Ft befizetés történt meg, 
29.539.096,-Ft a kintlévőség. A túlfizetés 
1.409.518,-Ft. 
 

Meghatározásra került a Dózsa György Általá-
nos Iskolában az elsősök, és tudomásul vé-
telre került az Apátfalvi Bíbic Óvodában a 
kiscsoportosok beiratkozási időpontja, mely: 
2011. március 28. és április 1. között lesz. 
 

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 
megtárgyalta a szociális igazgatással kap-
csolatos  előterjesztéseket. 

ÉRTESÍTÉS—HELYI ADÓK 
 
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala 
értesíti a lakosságot, hogy a 2011. első félévi 
magánszemélyek kommunális adója, a gép-
jármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg 
kamatmentes befizetési határideje: 
 

2011. március 16. 
 

Késedelmes befizetés esetén késedelmi 
pótlék kerül felszámításra. A késedelmi pót-
lék mértéke minden naptári nap után a fel-
számítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

Közlekedési kedvezmények 
benyújtási határidő: 

április 30. 
 
2011-ben is a korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan vehetik igénybe a súlyos moz-
gáskorlátozottak az alábbi közlekedési 
kedvezményeket: közlekedési támogatás 
(fontos tudni: csak azok kaphatnak, akik 
fogyatékossági támogatásban nem részesül-
nek); szerzési támogatás és átalakítási támo-
gatás.  

A kedvezmények igénybevételének fel-
tétele, hogy a kérelmeket minden évben –  
április 30-ig – be kell nyújtani (akkor is, ha 
az állapota végleges) Apátfalva Község 
Polgármesteri Hivatalához, kivéve, ha súlyos 
mozgáskorlátozottság ténye ezen időpont 
után következik be. Ekkor határidőn túl is 
lehet kérelmezni a kedvezményeket. Felhív-
juk azonban a figyelmet arra, ha nem a fenti 
ok áll fenn, akkor határidőn túli kérelmeket 
már nincs módunk kedvezően bírálni.   

A súlyos mozgáskorlátozottság tényét 
igazoló orvosi szakvéleményt akkor kell 
csak csatolni, ha a mozgáskorlátozottság 
most keletkezett, vagy ha a szakvélemény 
változott, illetve a következő évben felülvizs-
gálandó. 

A kérelemhez csatolni kell a 2010. évi 
össz jövedelmet igazoló nyugdíjfolyósító által 
kiállított (zöld igazolás) vagy 2010. évi átlag-
keresetről igazolást. 

M E G H Í V Ó 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje: 
 2011. március 29.  (kedd) 1400  óra 

 

A soros képviselő-testületi ülés helye: Pol-
gármesteri Hivatal, házasságkötő terem:  

Apátfalva, Templom u. 69. 
 

N A P I R E N D 
 

1. Apátfalva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

2. Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ, Könyvtár és Faluház Szociális 
Alapszolgáltatási Központ és a Családi 
Napközi 2010. évi munkájáról 

Előadók:  
Bálintné Siprikó Zsuzsanna mb. igazgató, 
Kerekes Gézáné intézményegység vezető, 
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyv-
tár és Faluház 

 

3. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2010. 
évi munkájáról 

Előadó: Sajtos László jegyző 
 

4. Apátfalvi Szent Anna Napok – 2011. 
programtervezete 

Előadó: Bálintné Siprikó Zsuzsanna mb. 
igazgató, Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont, Könyvtár és Faluház 

 

5. Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és 
az előző ülés óta történt fontosabb ese-
ményekről 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

7. Interpellációk 
 

8. A szociális igazgatással összefüggő, 
valamint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)  

Előadó: Varga Péter polgármester 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
2011. FEBRUÁR 

 
SZÜLETÉS 
 

02.01. Kerekes Dorka  
Apátfalva, Liget u. 30. 
Pénzes Diána—Kerekes László 
 

02.17. Naszradi Nóra 
Apátfalva, Rákóczi F. u. 16. 
Berczán Zsuzsanna—Naszradi Péter 
 

02.18. Milicz Szebasztián 
Apátfalva, Aradi u. 15/A. 
Gyenes Katalin—Milicz Róbert 
 

02.19. Berta Rebeka 
Apátfalva, Arany J. u. 21. 
Anyja: Pintér Judit 
Apja: Berta Zsolt 
 
HALÁLESET 
 

Csapó Ferencné (Kerekes Márta) 
Apátfalva, Hóvirág u. 19. Élt: 72 évet 
 

Varga Imre József 
Apátfalva, Széchenyi István u. 79. Élt: 78 
évet 
 
HÁZASSÁGKÖTÉS 
Házasságkötés február hónapban nem volt.. 

Felhívás 
 

A Makó és Térsége Víziközmű Társulat meg-
alakulásakor egyes társulati tagok úgy dön-
töttek, hogy a havi törlesztő részt bankjukon 
keresztül állandó átutalási megbízással utal-
tatják a Társulat részére. Egyes tagjaink nem 
követték a befizetett összeget, ezért már 
túlfizetésben vannak, a bankok viszont to-
vábbra is utalják a megbízás szerint. 
 

Kérjük, hogy szíveskedjenek ellenőrizni 
számlájukat, és amennyiben a 62, illetve 49 
hónapot kifizették, akkor a megbízást vonják 
vissza bankjuktól. 
 

A túlfizetésük nem vész el, azt át kell utal-
nunk az OTP-LTP megtakarítási számlára. 
Természetesen a 30 %-os állami támogatást 
a túlfizetésre is meg fogják kapni. 
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Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselő testülete 2011. február. 
22.-én tartotta ülését. Napirendjén: a kistér-
ségben működő települési cigány kisebbsé-
gi önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásának létrehozása valamint, Makó 
kistérségben működő cigány kisebbségi ön-
kormányzatok bevonásával együttműködési 
megállapodás megkötése Makói Rendőrka-
pitánysággal. 
 

Amint az elnöki előterjesztésből is kiderül a 
településeken lakó cigány közösségek rendkí-
vül eltérő módon, színvonalon jutottak hozzá 
olyan alapvető ellátáshoz, szolgáltatáshoz, 
lehetőségekhez, amelyeknek egy rész lénye-
gében alkotmányos alapjogokhoz kapcsoló-
dik. Kirívó különbségek mutatkoznak a fel-
adatalapú támogatások, a működésük 
(oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, lakha-
tás) életviszonyainak jelentősen befolyásoló 
programok megvalósítása tekintetében.  

Ezen problémák megoldása, valamint a 
közpénzek hatékony felhasználása érdeké-
ben a kisebbségi önkormányzati, közfoglal-
koztatása feladatok térségi ellátásának ösz-
tönzése az egyik legfontosabb feladat. E cé-
lok megvalósítása csak a települési kisebbsé-
gi önkormányzatok együttműködésével és a 
feladatok ellátásában kialakított munkameg-
osztással lehetséges. Csak így biztosítható, 
hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek, a 
roma integrációs programok, szolgáltatások 
elérhetőek legyenek a romák számára is. 

A megállapodás tervezetét megtárgyalta 
a képviselő testület és egyhangúlag egyetér-
tettek a kisebbségi önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulás létrehozásában, amelynek 
koordinátora Károlyi Sándor elnök. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tör-
vény 2.§. (2) bekezdése szerint a Rendőrség 
a feladatának ellátása során együttműködik a 
társadalmi szervekkel, az állampolgárokkal és 
azok közösségeivel, támogatja az állampol-
gárok közösségének a közbiztonság javításá-
ra irányuló önkéntes tevékenységét. Ennek 
érdekében a megállapodás a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogegyenlőségének meg-
valósulását, az esélyegyenlőségek kiküsz-
öbölését célzó intézkedéseket segíti elő. 

Az elnöki előterjesztésből megállapítható, 
hogy a bűnmegelőzés csak széleskörű társa-
dalmi együttműködéssel lehet eredményes, a 
Makó térségében működő valamennyi cigány 
kisebbségi önkormányzat együttműködését 
igényli. 

A rendőrséggel történő együttműködési 

megállapodásban célként fogalmazódott meg 
a rendőrség és a cigányság közötti konfliktus- 
és előítélet-mentes viszonymegteremtése, 
ennek fő területei a bűnmegelőzés, az áldo-
zattá válás elkerülése, ismeretterjesztő kom-
munikáció, valamint a felek képviselőinek 
együttműködése. A kriminalitás okainak csök-
kentése, a bűnmegelőzés, a cigány kisebbsé-
gi önkormányzatoknak is feladatává kell vál-
nia. A kiindulópont legyen az elkövetkezendő 
generációért érzett felelősség, az állam által 
nyújtható jogbiztonság megteremtése, a ve-
szélyeztetettség megelőzése, a bűnözés 
visszaszorítása. 
 

A megállapodó felek érdekeltek a közrend és 
közbiztonság helyzetének, az állampolgárok 
vagyon és életvédelmének erősítésében és a 
jogsértő cselekmények számának csökkenté-
sében. Ennek érdekében a következő terüle-
teken valósul meg az együttműködés. 
 

A Makói Rendőrkapitányság vállalja: 
 

 A megállapodással kapcsolatban felmerü-
lő kérdések koordinálása céljából az előző 
pontban megnevezett szervezetek vezetői 
folyamatosan tartják a kapcsolatot és 
szükség szerint munkakapcsolatban áll-
nak. 

 A rendőri pálya iránt érdeklődő cigány 
származású középiskolás fiatalok kivá-
lasztásában segítséget nyújt, a támoga-
tást kidolgozza. 

 A személyi állomány továbbképzésébe- 
az anyagi lehetőségek függvényében 
fokozatosan beépítésre kerülnek a cigány-
ságra vonatkozó társadalomtörténeti, 
kulturális és szociológiai ismeretek, illetve 
a rendőrök részt vesznek a számukra 
szervezett konfliktusmegoldó tréningeken. 

 A rendőrség rendszeresen tájékoztató 
anyagokat bocsát a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok rendelkezésére, amely-
nek célja a cigányság bűnmegelőzési 
ismereteinek bővítése, valamint segítség-
nyújtás az őket fenyegető veszély felisme-
réséhez és elkerüléséhez. 

 A rendőrség és a cigányság közötti vi-
szony  közvetlenebbé tétele érdekében a 
CKÖ által szervezett programokon igény 
szerint részt vesz. 

 A rendőrség a cigányság célzott csoportjai 
számára lakóhelyén igény szerint nyílt 
napokat, speciális fogadónapokat és la-
kossági bűnmegelőzési fórumokat szer-
vez. A Speciális fogadónapok megtartása 
a településen működő Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat által biztosított helyiségben 
igény szerint történik. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok 
vállalják: 
 

 Együttműködnek a rendőrséggel a bűnö-
zés és az áldozattá válás, valamint a konf-
liktusok kialakulásának megelőzését célzó 
programok szervezésében, az esetlege-
sen kialakult konfliktusok feloldásában. 

 Törekszenek a rendőrséggel szembeni, a 
cigányság körében kialakult előítéletek 
csökkentésére, hogy az esetlegesen kifo-
gásolhatóan fellépő rendőrökkel szemben 
felmerülő ellenérzés ne vetítődjön a jog-
szerűen eljárókra. 

 Az áldozattá válás megelőzése érdekében 
ismeretek bővítése a következő területe-
ken: 

 jogkövető magatartásra nevelés 
 baleset-megelőzés 
 drogmegelőzés 
 helyes viselkedési formák a közösségben 
 magántulajdon fogalma 
 közterületeken viselkedés 
 közösségi vagyon megóvása 
 

Cigány kisebbségi önkormányzatok komplex 
vállalásai: 
 

 bűnmegelőzési napok szervezése 
 bűnmegelőzési tábor szervezése 
 drogprevenciós nap megtartása 
 rendőrség a gyermekekért program 
 propaganda-anyagok terjesztése 
 helyi konfliktuskezelés 
 fórumokon kölcsönös részvétel 
 tájékoztatás, propaganda 
 rendőri pályaorientáció 
 roma koordinációs és programiroda felállí-

tása 
 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata egyhangúlag, vita nélkül fogadta el 
az együttműködési megállapodás tervezetét. 
Makó térségében működő cigány kisebbségi 
önkormányzatok határozatai alapján egyetér-
tettek az együttműködési megállapodással. 
 

A korábbi határozataink értelmében, Varga 
Péter polgármester úr segítségével a cigány 
családok körében végzett kérdőíves felméré-
sünket megkezdtük Raffai Mónika és Nagy 
Kitti bevonásával. 
 

Kérem a cigány családokat, hogy segítsék elő 
munkánkat az által, hogy közreműködnek 
válaszaikkal, a szociológiai tanulmány elké-
szítésében, ezáltal pontos képet kapunk a 
problémák feltárásában és megoldásában. 
 

Károlyi Sándor 
elnök  

Ülésezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat…. 

Ügyfélfogadás az apátfalvi Polgármesteri Hivatalban 
 

Hétfő:  8-12 óra / Szerda:  8-17,30 óra / Péntek:  8-12 óra—Polgármester fogadó napja: szerda:  8-12 óra—Jegyző fogadó napja: péntek:  8-12 óra 
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ÓVODAI BEÍRATÁS 
 
 
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy  
2011. március 28- tól  április 1-ig, minden 
nap 800-1600 óráig lehet beíratni a gyermeke-
ket az óvodák kiscsoportjaiba, a 2011/2012 
nevelési évre. 
 

Beíratás helye: Maros utcai óvoda 
 

A nyár folyamán minden óvoda és a leendő 
csoportot vezető óvónénik, szeretettel várják a 
leendő óvodás gyerekeket, és természetesen 
a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából, 
melynek eredménye lehet a zökkenőmentes 
óvodai beszoktatás. Kérjük a nyár folyamán, 
többször látogassanak be az óvodáinkba. 
 

Beírásra kerülnek a 2008. június 1- és 2009 
június 30.-a között született gyerekek. 
A december 31.-ig született gyerekek 
szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, 
illetve folyamatosan 2.5 évesen, szoba-
tisztaságtól és csoportlétszámtól függő-
en, a 2009. évi CIX. törvény 6.§ (1) bekez-
dése értelmében.   

Továbbá beíratásra kerülhetnek azok a gye-
rekek, akik 2009. június 1. és december 31.-
e között születtek és 2011. június 1. és dec-
ember 31. között töltik a második életévüket, 
és ellátásra jelentkeznek. Ők az úgynevezett 
családi napközis csoportban kerülnek 
felvételre. 
 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
 

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

kártyája 
 A biztosítás megkötéséhez pénz 
 

Kérjük a fenti időpont pontos betartását. 
 

Nagy szeretettel várunk minden óvodást, 
bölcsődést és szülőt. Felmerülő kérdéseikkel 
forduljanak bizalommal az óvoda vezetésé-
hez. 
 

Apátfalva, 2011-03-01 
 

Faragó Erzsébet 
intézményvezető 

Apátfalva Község Képviselő Testülete 
nevében a 

 

Nemzetközi Nőnap 
alkalmából  

tisztelettel köszöntjük a Hölgyeket! 
 

Kedves Nők! 
Kik ezen a hatalmas világon vagytok,  
e kis versemet most hozzátok írom.  
Szemetekben a mosoly,  
arcotokon a kedvesség ragyog  
A férfiak szeretnek is benneteket nagyon.  
 
Vonzza őket a kedvességetek, a bájotok.  
Lehettek kevésbé szépek, vagy ragyogó 
csillagok.  
Március 8-án: E jeles napon.  
Egy-egy szál virággal kívánnak nektek.  
Boldog Nőnapot! 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI  
BEÍRATÁS 

 

A képviselő-testület határozata alapján a 
leendő 1. osztályosok általános iskolai beíra-
tásának időpontja  
2011. március 28.-április 1-jéig tart.  
 

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra hoz-
zák magukkal:  
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
 lakcím és TAJ-kártyáját 
 óvodai szakvéleményét, Nevelési Tanács-

adó szakvéleményét (amennyiben van)  
 szülő/gondviselő személyi igazolványát 

és lakcím kártyáját,  
 diákigazolványhoz 1 db igazolványképet, 

tanuló balesetbiztosítás díját (összege a 
szülő választásától függ). 

 

Szeretettel várjuk minden leendő 1. osztályos 
szüleit! 

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
A Civil Fórum, a  
„Virágos,  
Élhetőbb Apátfalva” program 
partnerei tisztelettel  
meghívnak  
minden érdeklődőt a 
 
II. VIRÁGMAG BÖRZE 

RENDEZVÉNYRE 
 
Időpont:  
2011. március 26. (szombat) 15 óra 
Helye: Faluház nagyterme 
 

Köszöntsük vidáman a Tavaszt! 
Az óvodások, iskolások zenés műsora 
 

Virágmag csere-bere tea, pogácsa mellett 
Irányító: Varga Zoltánné (Apátfalvi Gazdakör 
Egyesület) 
 

Kiállítás: A Víz  Világnapja alkalmából ké-
szített gyermekmunkák kiállítása 
 

A rendezvényre NE FELEJTSÉK ELHOZNI 
azokat az ősszel összegyűjtött magokat, 
melyeket szívesen odaadnak másnak, akinek 
nincs, vagy cserélni szeretnének. 
Kérjük, hogy a magokat fajtánként tegyék kis 
zacskóba és írják rá a virág nevét, melyeket 
a rendezvényre való megérkezéskor Varga 
Zoltánnénak szíveskedjenek átadni. 
 

A rendezvényen,  szórólapokon (hazavihetők) 
hasznos tanácsokat kaphatnak a virágokról, 
cserjékről, örökzöldekről, és arról, hogyan 
lehetünk otthon környezetbarátok (mosás, 
vásárlás, hulladékkezelés– komposztálás).  

FALUGAZDÁSZ  
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

 

Tisztelt Ügyfelek! 
 

A falugazdász ügyfélfogadása 2011. márci-
us 1-től megváltozott! 

 

Ügyfélfogadási napok: 
Kedd: 8:00-16:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 
 

Tisztelettel:  
Horváth Attila 

falugazdász 
Tel.: 06-30-336-4307 

Civil 
Fórum 

 

Február 14-én 
ülést tartottak a civil szervezetek képviselői a 
Virágos, élhetőbb Apátfalva program még 
hátralévő programjai megbeszélésére. 
Az egybegyűltek meghatározták a rendezvé-
nyek időpontjait, így: 
Virágmagbörze: március 26. 
I. Bababark felavatása:  április 9. 
Falutakarítás: április 16. 
Családi, záró rendezvény: május 1. 
Kirándulás a magyarországi Velence város-
ba: május 14. 
Az óvoda és iskola megrendezi a Víz-, és a 
Madarak, fák Világnapját. 
A fórum abban is döntött, hogy a tavalyi év-
hez azonos feltételekkel meghirdeti a Virá-
gos, Apátfalváért Mozgalmat  május 31-i 
nevezési határidővel. 
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„A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek 
jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a 
keresztény liturgikus naptárban nem kötődik 
hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gaz-
dag néphagyományokra épül. A farsang csúcs-
pontja a karnevál, hagyományos magyar nevén 
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól hús-
hagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató 
is. Számos városban ekkor rendezik meg a 
híres karneválokat (Riói karnevál, velencei kar-
nevál), Magyarországon pedig a farsang legne-
vezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.” 
 
2011. február. 26.-án /szombaton/ megrende-
zésre került ebben az évben is az Óvodások 
Farsangi bálja. A bált Luczó Patrik óvodás 
bohócos verse és Herczegné Csala Anikó 
óvodapedagógus az Óvodai Alapítvány elnöke 
nyitotta meg. Örömmel fogadtuk, hogy ilyen 
sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

A köszöntő elhangzása után, a pirosra 
tapsolt tenyerek árulkodtak a „Napsugár” a 
„Katica” és a „Napraforgó” csoport fergeteges 
műsoráról, mely a farsangi bál kezdetét jelez-
te. A műsorok után a Bíbicke Családi Napközi 
Micimackó csoportjának kisgyerekei is szín-
padra léptek, és nagy meglepetést szereztek 
a közönségnek. 

A változatos zenei válogatás, csoportos 
jelmezek nagy sikert arattak. Köszönet a cso-
portvezető óvodapedagógusoknak, segítő 
dajka néniknek, gondozónőknek, akik áldoza-
tos munkájukkal járultak hozzá a színvonalas 
műsorhoz. Összesen 67 kisgyermek táncát 
élvezhette a közönség. A gyerekek táncán 
látszott, hogy élvezik a mozgást, öröm volt 
minden kisgyerekre ránézi. 

Az idén óvodásaink közül 34-en öltöztek 
jelmezbe a műsort követően. 

A zsűrinek igen nehéz dolga volt az ötle-
tesebbnél ötletesebb jelmezesek közül a he-
lyezetteket kiválasztani. Természetesen min-
den jelmezes gyermek kapott ajándékot. 
Megköszönjük a zsűri tagjainak, hogy elfo-
gadták a nehéz feladatot, személy szerint: 
Tóth Józsefnénak, Sókiné Kubinyi Évának, 
Bálintné Nagy Erikának. Jövőre is számítunk 
munkájukra. 

Nagyon köszönjük a szülők aktív részvé-
telét minden területen, különösen a süte-
ménysütés és szendvicskészítés, a jelmezek 
elkészítése tekintetében. 

Mint minden évben az idén is a tombola 
főnyereménye 3 torta volt. Köszönjük Bálóné 
Julikának a felajánlását. Kerekes Róbertnénak 
a három gyönyörű édességkosarat. Fodorné 
Kerekes Annának a tombolahúzás zökkenő-
mentes lebonyolítását. Gratulálunk a nyerte-
seknek. Szinte senki nem ment haza üres 
kézzel, mivel tombola tárgyak bőven voltak. A 

táncosok hátizsákot, a jelmezesek helyezéstől 
függően értékes ajándékokat vihettek haza. 

 

1. h.: Haway lány— Varga Zsófia  
(Dózsa György u-i óvoda) 

2. h.: Csörgőóra—Kovacsik Levente  
(Dózsa György u-i óvoda) 

3. h. Boszorkány—Guti Hanna 
(Maros u-i óvoda) 

4. h.: Majom—Ábel Dávid (Maros u-i óvoda) 
5. h.: Sellő — Kovács Lili  

(Dózsa György u-i óvoda) 
6. h.: Eperke—Jung Fanni 

(Dózsa György u-i óvoda) 
7. h.: Makk Marci—Varga Kata  

(Maros u-i óvoda) 
8. h.: Makk Marcsi—Varga Csenge  

(Maros u-i óvoda) 
9. h.: Drakula—Borbély Bence Boldizsár  

(Dózsa György u-i óvoda) 
10.h.: Szaloncukor—Antal Boglárka  

(Rákóczi u-i óvoda) 
 

A gyerekek, és a nevelők közössége nagy 
gondossággal készül erre az ünnepre, amely 
a vidámság ünnepe, tél elűző és tavaszváró 
szerepe van. Az óvodai dolgozók előkészületi 
munkáját ezúton szeretnénk megköszönni. 
 
A műsorról és a jelmezesek felvonulásáról 
DVD készül, aki vásárolni szeretne, az jelez-
ze az óvodákban vagy Kerekes Tiborné szü-
lőnek. 

„Télbúcsúztató” Ovi – Farsang  2011 

Apátfalva Község Önkormányzata 
Apátfalvi Takarékszövetkezet. 
Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány 
tagjai 
Szülők Közössége tagjai 
Simon Mihályné Virág és ajándék nagykeres-
kedés 
Czigeldrom Koromné Pánczél Ilona 
Czigeldrom Üzletház 
Hunor Coop ABC Apátfalva 
Varga ABC Kossuth utca 
Tanácsadó BT Antal Jánosné 
Szecolor Kereskedelmi Kft 
Ludányi János Vállalkozó 
Mátó Mátyás és Mátó Mátyásné 
Bálóné Antal Julianna 
Reál Pont Vegyes Bolt Széchenyi u.: Kis Pál 
Szabolcs 
Fazekas Jánosné 
Kerekes Róbertné Egyéni Vállalkozó 
Berczán Mihály Mezőgazdasági Vállalkozó 

Gyenge József Mezőgazdasági Vállalkozó 
Kis Róbert és neje 
Apátfalvi Faluház 
Bálintné Nagy Erika 
Fodorné Kerekes Anna Egyéni vállalkozó 
fodrász 
Kerekes Gézáné 
Tóth Józsefné 
Végh Imre Mérleg Gyógyszertár 
Apátfalvi Polgárőr Egyesület 
Szécsi Istvánné 
Bernáth Jánosné 
 

Szülők (Maros u-i óvoda) 
Kerekesné Binecz Zsuzsanna 
Guti Sándorné 
Jakabovics Anett- Avon tanácsadónő 
Csapó Ferencné 
Göncziné Balázs Zsuzsanna 
Szalamiáné Rigó Angéla 

Antalné Borbély Judit 
Gulyás Zoltánné 
Antal Lászlóné 
 

Szülők (Rákóczi u-i óvoda): 
Antalné Furák Ildikó 
Nagy Ilona 
Moravszki Renáta 
Nagyné Kotormán Ágnes 
Tóth Elvíra 
Benák Klára 
 

Szülők (Dózsa Gy. u-i óvoda) 
Bíró Zoltán 
Dömötörné Faragó Anita 
Galambosi Ildikó 
Borbélyné Antal Edit 
 

Jelmezek elkészítésében segítettek:  
Szilvási Mátyásné 
Kerekes Tiborné 
Veréb Mihályné 
Bakai Orsolya 

Támogatóink 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 

Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közhasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket,  ajánlják fel 2010. évi adójuk 1% - át  alapítványunk 
részére, ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi szervezet részére. A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. 

  

A kedvezményezett adószáma: 18455591-1 -06—A kedvezményezett neve:"Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány".  
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.Tel.: (06-62) 260-052. 06-20-2500767 Email: apatovi@freemail.hu — Köszönjük, hogy gondolt ránk!  
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Drog, alkohol, dohányzás 
 

Három olyan dolog, ami károsítja az egészsé-
get, gátolja a testi-lelki fejlődést és az áldozat-
tá válás irányába sodorja mindazokat, akiknek 
szenvedélyévé a drog, az alkohol, vagy a 
dohányzás. Mint minden káros dolog eseté-
ben, itt is legfontosabb a megelőzés és az 
ennek érdekében végzett ismeretterjesztés.  

Iskolánkban évről évre megjelennek a 
rendőrség és az iskola egészségügyi szolgá-
lat szakemberei, akik osztályfőnöki órákon, 
vagy ismeretterjesztő előadásokon hívják fel 
a figyelmet a káros szenvedélyek romboló 
hatásának veszélyeire.  

Március 3-án a rendőrség bemutatóját 
figyelhették a felső tagozatos diákok. Az 
érdekes és rendkívül tanulságos előadást 
különlegesen képzett kábítószer kereső ku-
tyák bemutatója zárta. A szolgálati feladatok 
kevésbé kiszámítható volta miatt szinte csak 
az utolsó pillanatban derült ki, hogy mikor 
kerülhet sor a bemutatóra. Ez kisebb kényel-
metlenséget is okozott, mert reggel 8 és 9 
óra között le kellett zárnunk az iskola bejára-
tait, mert a kutyák bemutató előtti felkészíté-
se azt tette szükségessé, hogy az iskola 
folyosóin semmiféle mozgás ne legyen. Így 
sajnos néhány szülő átmenetileg kívül rekedt 
az épületen és az étkezési térítési díjat csak 
később tudta befizetni.  

Az esetleges kényelmetlenségért elné-
zést kérünk, de jó cél érdekében ez mégsem 
olyan nagy áldozat. 
 
Felsős farsang az iskolában 
 

Február 25-én , pénteken délután 3 órától fél 
nyolcig tartottuk a felsős farsangi bálat.  

Igen változatos és színvonalas műsorok-
kal kezdődött a program. Raffai Vivien 8. 
osztályos tanuló énekelt, majd osztálytársá-
val Koszta Noémivel duóban daloltak. A 
Quimby együttes Csík zenekar által népsze-
rűvé tett Most múlik pontosan című dalát 
adták elő. Ezután Berki Sándor ötödikes 
tanuló rap táncot mutatott be. Az első rész 
programját Botos Márk hatodikos tanuló 
tambura játéka zárta.  

Az egyéni és csoportos jelmezesek bevo-
nulása. Az iskola színjátszó szakkörösei a 
Piripócsi történet  című vidám mesét adták 
elő. Ezt követte a tanárok meglepetés-
maszkos fellépése.  

A tombola sorsolás után a táncé volt a 
főszerep DJ Zolee vezetésével. A nyolcadi-
kosok folyamatosan működtették a büfét és 
báli „kellékeket” árusítottak. 
 

Szeretnénk külön megköszönni az Apátfalvi 
Takarékszövetkezetnek, Jánosi Szabolcs 
plébános úrnak, Simon Miálynénak a szpon-
zorálást, valamint a szülők felajánlásait a 
büféhez és a tombola tárgyakhoz.  

Tisztelt Apátfalviak! 
 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 
értelmében minden adózó állampolgárnak 
lehetősége van arra, hogy befizetett adójá-
nak 1%-ával szabadon rendelkezzék. Az adó 
1%-át alapítványoknak, közhasznú tevékeny-
séget folytató szervezeteknek lehet felajánla-
ni. Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával támogas-
sák az Apátfalva Iskolásaiért Alapítványt. 
Adószáma: 18479067-1-06. 

 

Támogatásukat előre is köszönjük! 
 

Kardosné Vári Gabriella, Balázs Katalin  
kuratóriumi tagok 

2010.február 19-én a zsúfolásig megtelt Falu-
házban rendezték az alsó tagozatos tanulók 
és nevelők a hagyományos farsangi mulatsá-
gukat. A rendezvényre minden osztály ferge-
teges táncos műsorral készült. 
 
1.Tini- mini mazsorett csoport 
Betanította: Mátó Mátyásné 
Zene: A Borbély András Band felvételére adta 
elő műsorát. 
Köszönetüket fejezik ki az apátfalvi Takarék-
szövetkezetnek a szponzorálásért. 
 

2.Második osztály: Kakasok 
Betanította: 
Gyuricsekné Szilvási Mária 
Tamás Adrienne 
Köszönet a szülőknek a jelmezek közös elké-
szítéséért. 
 

3.Harmadik „a” osztály: Kán-kán 
Betanította: 
Czagányné Baczovszki Katalin 
Csávás Antalné 
Köszönetüket fejezik ki a szülőknek, hogy 
lehetővé tették a jelmezek elkészítését, a 
makói Mirage méterárú üzletnek a kedvezmé-
nyes vásárlási lehetőségért. 
Furákné Verának a szoknyák varrásáért. 
 

4.Harmadik „b” osztály: Apácashow 
Betanította: 
Simon Hajnalka 
Restás Marianna 
Köszönet a jelmezek varrásáért Juhász Eriká-
nak és Hajni tanító néninek. 
 

5.Első osztály: Cigányok ideje 
Betanította: 
Mátó Mátyásné 
Pintérné Juhász Mária 
 

6.Negyedik „b” osztály: Tűztánc 
Betanította: 
Urbancsokné Ruff Mária, Ludányi Tamás 
A gyerekek közösen készítették jelmezüket 
Marcsi nénivel és Tamás bácsival. 
 
 

7.Negyedik „a” osztály:Retró buli 
Betanította: 
Tisza Jánosné, Vizhányó Éva Nóra 
Köszönet a szülőknek, hogy lehetővé tették a 
jelmez elkészítését. Továbbá Vass Etelkának 
a ruhák varrását. 
 

Közben a vendégek megtekinthették az előtér-
ben rendezett kiállításunkat, mely a gyerekek 
munkáiból készült. Ez alkalommal kibővítve a 
4.a és 4.b osztályok szakköri alkotásaival. 

A jelmezversenyre 30 gyerek nevezett 
ötletes jelmezekkel, a zsűri munkáját igencsak 
megnehezítve. Közülük néhányat említve a 
teljesség igénye nélkül: gólyafészek (I), sze-
lektív hulladékgyűjtő (II), oroszlánvadász (III), 
tavasz anyó (IV), Spongya Bob, Zsákba 
macska , Angyalka, Pillangó, Miki egér, Ludas 
Matyi, Szemetes zsák, Csikós, Hastáncos, 
Hercegnő…stb. 
 

Köszönetünket fejezzük ki külső szponzora-
inknak, akik minden évben segítik rendezvé-
nyünket: 
Takarékszövetkezet Apátfalva 
Fekete Bika étterem Apátfalva 
Ifj. Tisza János Erste Bank Szeged 
Bálóné Julika 
Jánosi Szabocs Plébános Úr 
Kerekes Róbertné Pék bolt Apátfalva 
Bíró Rita 
Simonné Icuka 
Somodi Jenő Játékbolt Makó 
Mirage méteráru Makó 
 

Megköszönjük minden Kedves Szülő segít-
ségét, aki valamilyen formában hozzájárult e 
délután sikeres lebonyolításához. A Polgár-
mester Úrnak, a képviselőknek ,az óvoda 
pedagógusoknak, felsős és nyugdíjas kollégá-
inknak ,hogy jelenlétükkel megtisztelték ren-
dezvényünket. Külön köszönjük Judit és 
Kriszti óvó nénik munkáját. 
E fergeteges hangulatú délután tombolahú-
zással ért véget, ahol sok értékes ajándék 
talált gazdára. 
 

Alsós munkaközösség  

Alsósok Farsangja 

Faluház díszítője 
 

2010-ben számos ötletes és szép pályamunka 
segítségével díszítettük az apátfalvi Faluházat. 
Ezért 2011-ben is meghirdetjük a „Faluház 
díszítője” versenyt. 
Három kategóriában lehet nevezni: ovisok, 
iskolások, felnőttek. 
A pályázat témája szabadon választott min-
denki számára, elsősorban dekorációs mun-
kákat várunk! 
A pályamunkákkal nevezni lehet:  

2011: március 16-ig. 
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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 

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 

 
 
 

TŰZIFA VÁSÁR 
Tölgy  2100,- Ft/q 
Akác  2500,- Ft/q 

5 q felett házhozszállítással! 
 

SZÉN 
Lengyel lángborsó: 5400,- Ft/q 

Brikett: 5400,- Ft/q 
 

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 

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!  

BÍRÓ-KER 

AEGON  
lakásbiztosítási akciók! 

Kihagyhatatlan akció, akár 
50% kedvezménnyel  

március 31-ig. 
 

Az egyedi termék 46 káreseményre köthető 
és 9 kiegészítő kockázattal bővíthető. Sze-
mélyre szabott, egyéni igényeket kielégítő 
lakásbiztosítás! 
 

További információkkal keresse a 22 éves 
biztosítási, szakmai tapasztalattal rendelkező 
Ferenczi Ferencnét (Julika), aki rendelkezé-
sére áll minden régi, meglévő és leendő 
ügyfele számára. 

A tájékoztatás nem teljes körű! 
 

Ezen kívül a továbbiakban is több biztosító 
kínálata közül bármilyen biztosítással kap-
csolatban rendelkezésére állok. 
 

A biztosítók Önért Versengenek! 
 

Ferenczi Ferencné 
Tel.: 62/260-217 

Mobil: 20/938-7907 
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 69. 

E-mail: ferenczi@t-email.hu 

Gyökérmag eladó! 2009. évi, makói hosszú. 
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.  
Tel.: 06/20/426-72-20 

*** 
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó 
állapotú parasztház a Szabadság utcában 
eladó! Irányár: 3.500.000,- Ft. 
Tel.: 06/62/213-632 

*** 
Vakcinázott napos és előnevelt csibe elője-
gyezhető! Restásné (Katika) tápboltjában 
(Kossuth u. 77.). Tel: 62/261-267 

*** 
550 -öl föld veteménynek előkészítve 
kiadó! Tel.: 06/20/592-48-10 

*** 
Makó, Csanád vezér 17/A IV. szint—lakás 
április 1-től kiadó! 
Apátfalva, Délibáb u. 14. sz. ház kiadó 
2011. szeptember 1-től.  
Érd.: Tel.: 06/70/313-62-85 

APÁTFALVI HÍREK 
 

Lapzárta: minden hónap 3-ig! Hirdetések 
leadása a Polgármesteri Hivatal pénztárában! 

Apátfalva, Rózsa u. 6. sz. alatti  
ház eladó! 

Érd.: 06/20/333-36-28 

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel 
köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt 
évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a 
szervezetnek adták. 
Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2010 évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-át, melyet a 
Szigetház-Erdei Iskola működtetésére 
fordítunk. 

Adószám: 18460117-1-06 
Pátfalváért Egyesület:  

6931 Apátfalva, Templom u. 57. 

„Főzzön játszóteret” 
 

Ebben az évben is meghirdette a Knorr a 
”Főzzön játszóteret” programot, melyre sze-
retnénk rendszeresen pályázni. Kérjük a 
háziasszonyokat, gyűjtsék a Delikát 8 vonal-
kódokat, és juttassák el a Faluházba, hogy 
minél több vonalkódot beküldhessünk, a jobb 
nyerési esélyért. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázati 
lehetőség augusztus 15-ig él. 
 

Víz Világnapja 
 

A víz világnapja alkalmából Korom István 
mentálhigiénés szakember „A víz az élet 
forrása” című előadását hallgathatják meg az 
érdeklődők a Faluházban. 

Hogyan segíthetünk vízzel a lelki-testi 
problémáinkon - témakörben hasznos isme-
retekkel bővíthetjük tudásunkat, mely segít-
ség lehet mindennapjainkban. 
Az előadás időpontja: 

 2011. március 24. (csütörtök) 17 óra 
 

Ifjúsági Nap 
 

Március 26-án (szombaton) 8 órától Ifjúsági 
Napot tartunk a Faluházban az Ifjúsági Önkor-
mányzat és a Faluház szervezésében. Számí-
tógépes versennyel, sorversenyekkel, 
karaokeval várjuk a gyerekeket és a fiatalokat. 
 

Szeretettel várunk benneteket! 
 

Családi Nap 
 

A tavaly nagy sikert elérő Családi Napot az idén 
ismét megszervezzük. Az apátfalvi Hagyo-
mányőrző Csoport mókás játékokkal, sorverse-
nyekkel várja a családok apraját és nagyját. 

A családi napot 2011. április 03-án, 
vasárnap 14 órától tartjuk az apátfalvi Falu-
házban. Kérjük részvételi szándékát feltétle-
nül jelezze a Faluházban! 

Szeretettel várunk mindenkit  
a vidám délutánra! 


