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Területi és országos kisebbségi képviselõk választásának kitûzése
Az Országos Választási Bizottság az 578/2006.(XII.5.) OVB számú
határozatában a területi és országos kisebbségi önkormányzatok tagjainak általános választását 2007. március 4. napjára tûzte ki.
Az országos és a megyei/fõvárosi kisebbségi önkormányzatokat tehát ugyanazon napon választják meg.
Az OVB a határozatában a területi választást Csongrád megyében
a cigány kisebbség tekintetében tûzte ki.
Csongrád megyében a területi választáson listaállításra
jogosult jelölõ szervezetek:
1.
Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete•önállóan jogosult
2.
Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége•önállóan jogosult
3.
MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma•
önállóan is jogosult
4.
ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és Hagyományõrzõ
Szervezet vagy önállóan
A választás kitûzésekor a megyében 17 cigány kisebbségi önkormányzat mûködött.
A cigány területi kisebbségi választáson Csongrád megyében 85
elektor vehet részt.
A megválasztható képviselõk száma 9.
Az Együttélés Cigány Érdekképviseleti Szervezet, - amelynek
székhelye: 6931. Apátfalva, Csokonai u. 35. elnöke: Károlyi Sándor
- önálló listát nem állít.
Választási szövetséget kötött az MCF a Magyarországi Cigányok
Országos Fóruma és a ROM-SOM Romák Vagyunk Kulturális és
Hagyományõrzõ Szervezettel.
A szavazás helye és ideje
A szavazás helyének a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ
termét jelölte ki a Helyi Választási Bizottság.
A szavazás 600 órakor kezdõdik, és 1900 óráig tart.
Amennyiben az összes elektor leadta a szavazatát, a szavazóhelyiséget 1900 óra elõtt be lehet zárni.
Szavazás módja
A területi és országos kisebbségi képviselõk választása listás
rendszerû.
A listán a jelölteket a kisebbségi jelölõszervezetek indítják.
A települési kisebbségi képviselõk a Helyi Választási Bizottság elõtt
adhatják le szavazataikat.
A cigány települési kisebbségi önkormányzat tagjai két szavazólapot fognak kapni, az egyiken az országos listán szereplõ jelöltekre, a másikon a területi listán indított jelöltekre adhatják le szavazataikat.
(folytatás a 3. oldalon )

2007. február
Figyelem, itt a
határidõ!
Apátfalva község hamarosan a
történetének legnagyobb beruházását valósítja meg: 2011-re
minden háztartásban megteremtõdik a szennyvízcsatornára történõ rákötés lehetõsége. A 17 milliárdos nagyberuházás Ön, a makói és térségi
önkormányzatok, valamint a
magyar állam és az Európai Unió
támogatásával épül meg.
Amire Önt továbbra is kérjük:
legyen társulati tag,
járuljon hozzá, hogy a társulat
eljárjon az Ön nevében,
ha tud kössön elõ takarékossági
(LTP) szerzõdést, háztartása csatlakozzon a megvalósuló csatornára.
Mint arról bizonyára értesült a
lakosság mint kétharmadának
önkéntes csatlakozásával 2005ben megalakult a térségi
víziközmû társulat. A szervezettség most Apátfalva községben
86,80, társulati szinten pedig
87,80 %-os.
Ha eddig nem tette meg, még
most sem késõ, hogy önként
csatlakozzon a társulathoz, és
igénybe vegye a még mindig
meglévõ kedvezményeket.
Miért kell most fizetni, ha a beruházás csak évek múlva készül el?
A társulathoz már önként csatla-

kozott tagok – különbözõ konstrukciókban – mind fizetik a társulati hozzájárulást, amely a 17
milliárdos pályázatunk önerejét
alkotja. Ezt az önerõt már
most, a pályázati szakaszban
igazolnunk kell az Unió illetékes szakembereinek. Ezért
nem érünk rá csak akkor megfizetni a hozzájárulás összegét,
amikor ténylegesen megépül a
házunk elõtt a csatorna. Ez a
pályázatok logikája, amelyet a
támogatásért cserében mindenképpen érdemes elfogadnunk –
ezzel jelezzük, hogy valóban
szeretnénk
egészségesen
élni, s nem az Unió kényszeríti
ránk a beruházást.
Jó tudni, hogy a szennyvízcsatornázás valódi költsége ingatlanonként kb. 1.000.000 forint (ebben
nincs benne a telekhatáron belüli
bekötés ára), de csak 10 %-át
állja a tulajdonos, a többi a települések önkormányzatai, a magyar állam és az Európai Unió
adófizetõi adják össze. A társulat
legutóbbi küldöttgyûlésén úgy
döntött, hogy a fizetési kedvezmények 2007. február 28-ig lehet
igénybe venni.
Aki nem él e lehetõségekkel,
annak egy összegben kell a hozzájárulást megfizetnie! Ez késedelmi kamattal terhelt, közadók
módjára behajtható köztartozás, amely miatt végsõ esetben
akár jelzálog is kerülhet az ingatlanra!

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2007. február 16-án (péntek) 18.00 órai kezdettel
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S keretében
F A L U G Y Û L É S T tart.
A közmeghallgatás helye: Mûvelõdési Ház
Apátfalva, Templom u. 57.
NAPIREND
• Tájékoztató az önkormányzat 2006-ban végzett munkájáról és a
2007. évi feladatokról
Elõadó: Varga Péter polgármester
• Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú Társulása munkájáról
Elõadó: Dr. Buzás Péter, a Társulás elnöke
• Tájékoztató a Makó és Térsége Víziközmû Társulat és Társulás
munkájáról
Elõadók: Dr. Nagy Lajos a Társulat elnöke
Gazdag János a Társulás elnöke
• Egyebek
A falugyûlésre tisztelettel meghívom a község lakosságát.
Tisztelettel:Varga Péter polgármester
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Apátfalvi Hírek

Ülésezett a Képviselõ-testület!
A képviselõ-testület 2007. január 30-án tartotta az év elsõ soros ülését. A képviselõtestület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetését, amelynek
bevétele 374.024 e Ft, a kiadása 422.099 e
Ft, a forráshiány 48.075 e Ft.
Az elõterjesztés részletesen tartalmazta az
önkormányzat saját, továbbá az átengedett
és megosztott bevételeit.
Mûködési bevétel:
Saját bevétel: 33.849 e Ft
Átengedett, megosztott bevétel:110.593 e Ft
Átvett pénzeszközök: 16.506 e Ft
Állami hozzájárulások, támogatás
175.222 e Ft
Felhalmozási bevétel: 37.854 e Ft
Forráshiány: 48.075 e Ft
Bevétel összesen:422. 099 e Ft
Mûködési kiadás:
Személyi jellegû juttatások: 198.105 e Ft
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék:
63.415 e Ft
Dologi kiadások: 92.271 e Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök:
29.854 e Ft
Tartalék: 600 e Ft
Felhalmozási kiadás: 37.854 e Ft
Kiadás összesen: 422.099 e Ft

A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági ágazat tartalmazza a hivatal személyi és dologi
kiadásait, továbbá a kisegítõ mezõgazdasági
szolgáltatás (mezei õr szolgálat), a közutak
(járdák), a saját ingatlanok, a községgazdálkodással, temetõ fenntartással, közvilágítással, az önkormányzati társulásokkal, szennyvíz elvezetéssel és kezeléssel, a védõnõi szolgálattal, az egészségügyi ellátással, a rendszeres pénz ellátással, az Önkormányzati
Közbiztonsági Társulással, a Kisebbségi Önkormányzatokkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
A Dózsa György ÁMK és a Napközi Otthonos
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ
költségvetése részletesen tartalmazza a személyi és dologi kiadásokat intézményegységekre lebontva.
2007-ben a felhalmozási kiadásokra 37.708 e
Ft került betervezésre.
A képviselõ-testület megtárgyalta a Makó és
Térsége Víziközmû Társulat és Társulás munkájáról szóló tájékoztatót.
A kérdések elsõsorban az LTP szerzõdésekkel
és a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban
merültek fel, amelyekrõl két külön cikk olvasható az újságban.
A képviselõ-testület elfogadta az állami és
községi ünnepek, megemlékezések 2007. évi

programját. A programokról a rendezvényeket megelõzõen részlétesen tájékoztatjuk a
lakosságot.
Tájékoztató hangzott el a 2007-2013. idõszakban az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósítható községi és Mikrotérségi
fejlesztési lehetõségekrõl, a rendelkezésre
álló pénzügyi forrásokról.
Elfogadásra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet, továbbá a
2006. évi gyermekvédelmi munka átfogó
értékelésérõl szóló tájékoztató.
Meghatározásra került a köztisztviselõk 2007.
évi egyéni teljesítmény értékelésének szempontjai.
A képviselõ-testület kijelölte értékesítésre a
Széchenyi u. 34. sz. alatti volt vágóhíd épületét.
A képviselõ-testület igényt nyújtott be az
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ
forráshiányos önkormányzatok 2007. évi
finanszírozási elõlegét, amelynek az összege
17.758 e Ft.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb
eseményekrõl szóló jelentést követõen az
interpellációkra, ezt követõen, pedig a szociális igazgatással összefüggõ döntési javaslatok
megtárgyalására került sor.

ISKOLAI HÍREK
A könyvtár közleménye
Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy a
2007. évi beiratkozási díjak a következõképpen alakulnak:
16 éves korig, illetve nyugdíjasoknak ingyenes;
16 éves kor feletti nappali tagozaton tanuló
diákoknak 150 Ft/év;
Aki a fenti kedvezményre jogosító kategóriák
egyikébe sem tartozik, annak 300 Ft/év a
könyvtárhasználat egy évre szóló díja.
Továbbra is változatlan nyitva tartással várjuk minden olvasónkat.

Farsangi karneválra készülnek
az iskolások
A Dózsa György ÁMK diákjai és pedagógusai
nagy lelkesedéssel készülnek az idei év elsõ
jeles ünnepi rendezvényére, a hagyományos
farsangi bálra. A már megszokott módon az
alsó és felsõ tagozatosok külön tartják e mulatságot, hiszen más a két különbözõ korosztály szórakozási igénye. A tanító nénik az
osztály mûsorának összeállításával, a próbák
megkezdésével és a jelmezek készítésének
szervezésével már január eleje óta dolgoznak
a siker érdekében. Folyamatosan zajlik a
lehetséges támogatók megkeresése is. A
tervezett mûsorok mellett egyéni jelmezes
felvonulás, tombola és büfé teszi teljessé a
színpompásnak ígérkezõ farsangi kavalkádot.
Diákok és nevelõik együtt igyekeznek megmutatni, hogy a tanterv elõírta tanulmányi
munka mellett jelentõs energiát fordítanak
más kulturális tevékenységre is. Mindehhez
természetesen nélkülözhetetlen a szülõk és
más támogatók segítsége, amelyet elõre

megköszönünk. Az 5-8 osztályosok farsangjának megszervezése idén is elsõsorban a
diákönkormányzat feladata. A dekoráció
elkészítése, a zeneszolgáltatás mindig népszerû feladatnak bizonyul a gyerekek körében. A büfé és a tombola mellett idén apró
meglepetés teszi izgalmasabbá a karnevált.
Február 16-án a nagyok, 17-én pedig a kicsik
télbúcsúztató (?) mulatsága színesíti a télutó
szürke napjait. További részletekrõl a plakátok és meghívók útján tájékoztatjuk a község
lakosságát.

Új szolgáltatás az iskolában
A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Pályázatot hirdetett az esélyegyenlõség
megteremtése érdekében igénybe vehetõ
pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételére. Iskolánk eredményesen pályázott, így a
tanév végéig havonta 3-4 alkalommal iskolapszichológus segítségét vehetik igénybe a
szülõk és a gyerekek. A szolgáltatás ingyenes. Beindításával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a pszichés eredetû tanulási
nehézségek, beilleszkedési zavarok, magatartási problémák életkori sajátosságokból
adódó nevelési problémák kezelésére, feloldására. Mindannyian tapasztaljuk, hogy napjaink feszültségekkel, bizonytalansággal átjárt
világában a felnõttek és a gyermekek világában is egyre több, a lelki egészséget veszélyeztetõ tényezõvel kényszerülünk együtt
élni. Gyermekeink fejlõdõ személyisége sérülékenyebb érzékenyebb, mint a már kialakult
felnõtt psziché. Ingyenes szolgáltatásunkkal a
már említett lelki terheken kívánunk könnyíteni, mert meggyõzõdésünk, hogy az efféle

megelõzõ munkával most még elkerülhetõ
pszichés kórképek kialakulása, illetve helyes
irányba terelhetõ sok, ma még csak kamaszos kilengésnek tûnõ, de a késõbbi életpályára káros hatással bíró viselkedési tényezõ.
Tisztelettel kérjük a kedves szülõket, hogy
kérjék gyermekeik osztályfõnökének, vagy az
iskola igazgatójának segítségét az iskolapszichológussal történõ kapcsolat felvételéhez.
Kérjük, tekintsék segítõ közremûködésnek az
osztályfõnökök ezirányú jelzését, hiszen a
kiegyensúlyozott gyermekkor az egyik alapköve az egészséges, teherbíró felnõtt személyiség kialakulásának. Ebben is közös a szülõ
és az iskola felelõssége!

Az iskolai intézményi étkeztetési szolgálat kérése a szülõkhöz
Sokéves tapasztalat, hogy a tanév ezen
idõszakában gyakoribbak a légúti fertõzéses
betegségek, esetleg influenzás megbetegedések, amelyek miatt a gyermekek napokig
kénytelenek otthon maradni. Kérjük a kedves
szülõket, hogy gyermekük betegsége esetén
jelezzék, hogy elõreláthatólag hány napra
nem kérnek iskolai étkeztetést, vagy ha módjukban áll vigyék haza a kifizetett ételt. Ha a
lemondás nem történik meg idejében, akkor
a befizetett étkezési térítési díj odavész. Nyomatékosan kérjük az ingyenes , vagy 50%os térítési díjat fizetõket is, hogy jelezzék az
étkezésrõl történõ lemondást, mert a térítési
díjat esetükben a község önkormányzata
kénytelen megfizetni, akkor is, ha gyermekük
nem étkezik az iskolában, de a szülõ nem
jelzi ezt.
(folytatás a 3. oldalon)

Apátfalvi Hírek

3.

Területi és országos kisebbségi képviselõk választásának kitûzése
Területi és országos kisebbségi képviselõk
választásának kitûzése folytatás az 1. oldalról
Az elektor mindkét szavazólapot ugyanazon
borítékba helyezi bele.
A román települési kisebbségi önkormányzat tagjai egy szavazólapon, az országos listán induló jelöltekre szavazhatnak.
Szavazás során az elektor a szavazólapot, ill.
szavazólapokat borítékba zárja, amelyen
feltünteti a kisebbség megnevezését,
Iskolai Hírek folytatás a 2. oldalról

A következõ tanévre készülünk!
Tájékoztató a nagycsoportos gyerekek szüleinek
Kedves Szülõk! Idén is közeledik a pillanat,
amikor a tanköteles korú gyermekek szüleinek választaniuk kell, hol és milyen körülmények között képzelik el gyermekük iskoláztatását? A szülõi háztól jobban elszakadva egy
másik település iskolájában, vagy helyben, a
régi ovis csoporttársakkal, ismerõs tanító
nénik gondjaira bízva, akikkel nap, mint nap
személyes kapcsolatot lehet tartani, meg
lehet beszélni minden problémát. A nyugodt
és felelõsségteljes döntést igyekeztünk segíteni amikor meghívtuk a nagycsoportosokat
és szüleiket iskolai rendezvényeinkre, bemutató foglalkozásainkra. Itt „élõben” lehettek
részesei a kisdiákok mindennapi életének,

A Makó és Térsége
Víziközmû Társulat érdekeltségi hozzájárulást a tagok 3
módon fizethetik meg.
Lakástakarékpénztári szerzõdés megkötésével (2007. február 28-ig köthetõ
a szerzõdés) 49 hónapon keresztül havonta 3.480,- Ft-os részletfizetéssel +
150,- Ft-os banki kezelési költség megfizetésével.
A szerzõdés megköthetõ a
Polgátmesteri Hivatalban Bakainé Kádár
Irénnél. A
megkötéshez szükséges a
szerzõdõ személyigazolványa, adókártyája és 4400,- Ft
számlanyitási díj.
A 49 hónapon keresztül befizetett díj 3
%-os kamattal kamatozik + 30 %-os
állami támogatást nyújt a befizetett
tõke után, évente egyszeri alkalommal,
melyet a lakos LTP szerzõdésén írnak
jóvá minden megtakarítási év végén.
A fenti befizetés tartalmazza a gerincvezetéken kívül még az udvaron belöli
belsõ bekötés létrehozására egy
50.000,- Ft-os részt is, melyet a tag
részére a társulat visszafizet, ha számlával igazolja, hogy elkészült az udvari
bekötés és rácsatlakozik a gerincvezetékre. (amennyiben nem csatlakozik rá,
akkor talajterhelési díjat kell majd fizetnie)
Ha az udvari rész költsége nem éri el
az 50.000,- Ft-ot, akkor a fennmaradó
részt a lakás bármilyen felújítására fordítható (szintén számlával kell igazolni
a felhasználást).
A csatornázási hozzájárulás összes költ-

melyet ezt követõen az urnába helyez el.
Szavazás lezárása
A Helyi Választási Bizottság a szavazást
lezárja, amennyiben valamennyi szavazásra jogosult elektor megjelent és leadta a szavazatát.
Szavazatok megszámlálása
A szavazás lezárását követõen a helyi választási bizottság bontja fel az urnát,
azonban a szavazatokat nem számlálja meg.
még ha rövid idõre is. Ezek a felvillantott
képek reményeink szerint jó benyomást tettek Önökre és gyermekeikre is. Természetes
azonban, hogy sok a nyitott kérdés, milyen
jövõ elé néz az iskola? Milyen lehetõségeket
kínál gyermekeiknek? Miben jobb, vagy több
más környékbeli intézményeknél? Hogyan
kíván megfelelni az erõteljesen változó követelményeknek?
Ezekre a kérdésekre szeretnénk önöknek
választ adni február 28-án délután 5 órakor a
Dózsa György utcai óvodában a leendõ elsõsök szüleinek szóló óvodai szülõi értekezleten. Színes, az iskolai élet minden területére
kiterjedõ tájékoztatással kívánjuk megismertetni önöket meglévõ és alakulóban lévõ
lehetõségeinkkel. Kérdéseiket a leginkább
illetékeseknek, a leendõ elsõs tanító néniknek, a tanítói munkaközösség vezetõjének és
az iskola igazgatójának tehetik fel.

sége csak akkor gyûlik össze az LTP
számlán, ha minden hónapban pontosan, határidõben fizetik meg a hozzájárulás összegét, mivel a társulatnak ezt
az összeget a tárgyhónapot követõ 12.ig át kell utalni az LTP számlára.
Amennyiben valaki hátralékba esik akkor elõfordulhat, hogy nem kap annyi
kamatot és állami támogatást a befizetett összegre, ami fedezné a csatornázási bekötés költségét, ezért kérünk
mindenkit, hogy pontosan tegyenek
eleget ennek a fizetési kötelezettségnek.
Ha az LTP szerzõdés részletfizetését a
tag nem rendezi idõben, akkor, ha tartozása meghaladja az 5.000,- Ft-ot,
adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül és a társulat kérheti a helyi
adóhatóságot a tartozás behajtására.
Ebben az esetben késedelmi kamat felszámítására is sor kerül.
Aki valamilyen okból nem tud
lakástakarékpénztári szerzõdést kötni,
(van már LTP-je, Fundamentája, vagy
olyan hitele, amely magába foglal már
egy LTP szerzõdést, vagy nem magyar
állampolgár) akkor a társulattal köthet
egy részletfizetési megállapodást, mely
szintén magába foglalja az udvaron
belöli belsõ bekötés összegét. (50.000,Ft)
A futamidõ 2007. február hónapban
megkötött szerzõdések esetében 50
hónap és havonta 4.574,- Ft.
Ezt a szerzõdést is csak 2007. február
28-ig lehet kötni.
A fenti két részletfizetést a helyi

Az urnába elhelyezett borítékokat, azok felbontása nélkül, szállítóborítékba zárja és
a területi választási bizottsághoz szállítja.
A választás eredményének megállapítása
A területi választás eredményét a területi, az
országos választás eredményét az Országos
Választási Bizottság állapítja meg a területi
választási bizottság által kiállított jegyzõkönyv
alapján.

FELHÍVÁS
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és a Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége
szervezésében a kormány által meghirdetett „Lépj egyet elõre” program keretén belül a cigány Közösségi Házban
iskolai tanfolyamot indítunk cigány és
nem cigány felnõttek részére, akik nem
rendelkeznek az általános iskola 7. és
8. osztályával.
A tanfolyam 2007. március 1-tõl
indul.
Bõvebb információ telefonon vagy személyesen : ifj Károlyi Sándor oktatási
referens
Tel: 06-30/601-57-47

önkormányzat havonta 500,- Ft-tal
támogatja mindazon tagokat, akik a
részletfizetési kötelezettségüknek
eleget tesznek. Ez a támogatás biztosítja azt, hogy a tag fizetési terheit csökkentsék.
Aki nem akar részletekben fizetni, az
választhatja az egy összegû befizetést,
melynek összege 181.746,- Ft, de ez
csak a gerincvezeték hozzájárulását
tartalmazza, ezért az összegért a kapun
belül 1 méterre csatlakozási lehetõséget
biztosítanak. A befizetési határidõ 2007.
február 28. Ezt a fizetési módot sem az
állam, sem az önkormányzat nem támogatja.
Aki a fenti 2 részletfizetés lehetõségével nem él és 2007. február 28-ig nem
köti meg a részletfizetési szerzõdést,
valamint a 181.746,- Ft-os hozzájárulást sem rendezi önszántából, az 2007.
március 01-én kap egy tértivevényes
levelet a fizetési kötelezettségrõl. A
levél kézhezvételétõl számított 30 napon belül élhet a jogorvoslati lehetõséggel, amennyiben ezzel nem él, úgy a
hozzájárulás összegét 2007. április 15ig egy összegben rendeznie kell. Aki
ennek a fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a hozzájárulás összegét
a helyi adócsoportnak átadjuk behajtási
céllal. Amennyiben az átadottak rendelkeznek olyan jövedelemmel, amelybõl
ez a tartozás levonható, akkor abból
(nem a havidíjas érték kerül levonásra)
, ha nincs ilyen jövedelem, akkor végsõ
esetben az ingatlanra lesz bejegyezve a
tartozás.

Apátfalvi Hírek
OVI FARSANG
Szeretettel meghívunk mindenkit
Farsangi - bálunkra,
melyet
2007. február 10.-én szombaton
rendezünk meg a Mûvelõdési ház
nagytermében, du. 14 órától gyülekezõ.
Nagycsoportosok farsangi mûsora.
„Meglepetés mûsor”
Zene
Tánc
Jelmezesek felvonulása
Tombola
Üdítõ, sütemény, szendvicsárusítás.
Belépõ: "ki mit szán"

Tisztelt adófizetõ Polgárok!
Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közalapítvány
kéri a tisztelt adófizetõket, ajánlják fel 2006. évi
adójuk 1% - át Alapítványunk részére, ha még
nem tették meg más Alapítvány vagy társadalmi
Szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitûzéseit segítik.
A kedvezményezett adószáma:
18455591-1 -06.
A kedvezményezett neve:
"Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány".
Köszönjük, hogy gondolt ránk!
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.
Tel.: (62) 260-052.
06-20-2500767
Email:apatovi@freemail.hu

Óvodások

ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Apátfalvi lakosok!
2007. február 1.-tõl változás történt a Családsegítõ szolgálat személyzetében. A családsegítõ feladatkörét, Magyar Éva
Szociálpedagógus végzi ezen túl. A
gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is Duma Jánosné óvodapedagógus végzi, heti 10 órában.
A családsegítõ Szolgálat nyitva
tartása nem változott, a helye
továbbra is az Idõsek Otthona,
bejárat a családsegítõ Szolgálat
kapuja felõl.
A családsegítõ Szolgálat szeretettel
várja ügyfeleit.
Tisztelettel:
A szociális Alapszolgáltatási Központ
vezetõje

Kedves Apátfalvi lakosok!
Március 3.-tól szombatonként ismét
indítjuk játszóházi foglalkozásainkat a Szigetházban.
A foglakozások délután 2 órától 4
óráig lesznek, melyre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt, gyermeket szülõket egyaránt.
Ezúton kérnék a falu lakosságát,
hogy akinek vannak otthon olyan
dolgai amire már nincs szüksége
hozza el nekünk.
• Befõttes, bébi ételes üvegek

•
•
•
•

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy a 2007. elsõ félévi
magánszemélyek kommunális adója, a
gépjármû súlyadó, valamint az iparûzési adóelõleg kamatmentes befizetési
határideje
2007. március 19.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az
esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell
fizetni.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári
nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a
365-õd része.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a
2006. évi adótartozását nem rendezte az
haladéktalanul pótolja.
Amennyiben a tartozás összege nem kerül
befizetésre, abban az esetben az adózás
rendjérõl szóló 2003.évi XCII. tv.152.§ és a
153.§-a alapján az adóhatóság intézkedik a
tartozás behajtása végett, valamint a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9.§ (4)
bekezdése alapján az adóhatóság kezdeményezi a Makói Okmányirodánál a gépjármû
forgalomból való kivonását.
Apróhirdetések
Apátfalva, Hajnal u. 10sz alatti 905m2 építési
telek eladó.
Irányár: 1.050.000.-Ft
Tel: 06-70/542-51-48
Apátfalva, Széchenyi u 82. sz. alatti 3 szobás,
nagy portájú ház, melléképületekkel eladó
Érd: 06-20/989-0568 vagy 06-30/680-9480

Rongyok, gombok
Termények, bab, kukorica stb…
Cérnák, fonalak stb…
Gyertyák ( nem baj ha már csak a
csonk van)
Kenderkóc

•
• festékek

Ezeket az anyagokat a Szigetházban
mi még fel tudjuk használni játszóházakon, a csonk gyertyát újra tudjuk még önteni.
Segítségüket elõre is köszönjük !
Az anyagok leadhatók Csenteri Andreának a Mûvelõdési Házban.
Pátfalváért Egyesület

LADA 1200-S, friss mûszakival, vonóhoroggal
eladó
Érd: Apátfalva, Templom u. 48, délután 2 óra
után.
Tel: 06-62/261-184

Játszóházi foglalkozás a Szigetházban

• Március 3: madzaggal betekert üveg,
krepp papír virágokkal

• Március 10: Borostyános tavaszi dísz,
kopogtató

• Március 17:Gipszfigurák festése
• Március 24: húsvéti tojástartók
• Március 31: tojásfestés, írókázás

4.
1% a SZIGETHÁZÉRT és az
apátfalvi TÁJHÁZ kialakításáért!
Kedves Adófizetõ Polgárok!
A Pátfalváért Egyesület azzal a kéréssel
fordul Önökhöz, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át, ha még nem döntöttek másként a Szigetház mûködtetéséhez
és apátfalvi tájház kialakításért
adományozzák.

Pátfalváért Egyesület
6931 Apátfalva, Templom u. 57.
Adószám: 18460117-1-06

BÍRÓ-KER
Építkezni, felújítani szándékozók
figyelem

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ
építõanyagok, festékárú, csavarok,
szögek, fenyõ fûrészárú
Makói téglagyár és a Zala Csempe
Kerámia termékeinek kereskedõje
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210 vagy 06-20/473-32-36

AKCIÓ!
Az Angol bálás butikban 50%-os
árleszállítás!
Használt ruhák nagy választékban: Nyári
kosztümök, alkalmi szoknyák, blúzok és nadrágok, gyermek ruhák.
Új ruhák:Felnõtt és gyermek kabátok, kapucnis pulóverek BMW-Ferraris felsõk, mezek,
melegítõ együttesek.
AVON termékek széles választékban
Várjuk régi és új vevõinket Apátfalván a
Hunyadi és a Kossuth utca sarkán lévõ
üzletünkben

eMagyarország Pont
A Mûvelõdési Házban
INTERNET-FAXOLÁS– FÉNYMÁSOLÁS

Nyitva:
HÉTFÕ-PÉNTEK: 9-12-14-18 óra,
SZOMBAT: 9-13 óra
APÁTFALVI HÍREK
Apátfalva Község Önkormányzatának
információs lapja
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ
Szerkesztõség:
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
Számítógépes szerkesztés:
Csenteri Andrea
Készült: 1600 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makó Nyomda

