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II évfolyam . 1 szám 2007. január

FELHÍVÁS !
A 2007. január 1.-tõl életbe lépõ egészségügyi 
törvények és egyéb jogszabályok, valamint a 
központi  ügyelet új szabályozása miatt válto-
zik mindkét háziorvosi körzetben 
1. a rendelési idõ, továbbá a megnövekedett 
adminisztrációs terhek miatt 
2. a rendelés munkarendje is.

Új rendelési idõ
Dr. Bitto Csaba:

Hétfõ, szerda péntek: 12-16 óráig
Kedd, csütörtök: 8-12– óráig

Dr. Sziebig Géza: 
Hétfõ, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 12-16 óráig

Új munkarend
1. A betegellátásban a továbbiakban 

elõjegyzéssel történik. Idõpont ren-
delési idõben és telefonon vagy sze-
mélyesen is kérhetõ.

2. Sürgõsségi esetben (pl. magas láz, 
rosszullét, stb.) természetesen nem 
szükséges az elõzetes bejelentkezés.

3. Az állandóan szedett gyógyszerek és a 
folyamatosan használt gyógyászati 

eszközök felírása havonta egyszer 
történik. Ezekben az esetekben a be-
teg már ekkor megkapja a következõ 
esedékes idõpontját

A fenti változások 2007. január 15.-tõl 
lépnek életbe.

A jogszabályban elõírtak alapján 2007.01.01-
tõl adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer-
készítmények közül a legolcsóbbat köteles a 
háziorvos felírni. A beteg kérheti régi gyógy-
szerét ha nem vállalja az új gyógyszer szedé-
sének kockázatát. Döntését aláírásával kell a 
betegnek hitelesíteni.
2006.12.01.-tõl pelenka és kötszer felírás csak 
ÚJ szakorvosi (neurológus, urológus, nõ-
gyógyász) javaslat alapján lehetséges. 
Ezeket  kérjük beszerezni és leadni a házior-
vosoknak.
Inzulin és fecskendõ, inzulinos tû, felírásánál is 
évente kell  új szakorvosi javaslatot ( 
diabetológus)  leadni a háziorvosnak.
A megszaporodott adminisztrációs terhek 
miatt, várható, hogy a rendelõben történõ 
várakozás meghosszabbodik.

Kérjük szíves megértésüket!

Központi Orvosi Ügyelet
Hétköznap: 16 órától reggel 8 óráig

Szombat, vasárnap és ünnepnap:
Reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Ez azt jelenti tehát, hogy az orvosi ügylete 
már délután 4 órától mûködik és hívható.
Az ügylet helye nem változott. Makó, menõál-
lomás: Vorhand rabbi tér 1.

Új telefonszáma: 62/474-374

Baleseti bejelentés továbbra is a 104-es  in-
gyenes telefonszámon tehetõ.

Helyben délután 4-ig érhetõek el a háziorvos-
ok.
Emlékeztetõül a háziorvosok telefonszáma:

Dr. Bitto Csaba: 
62/260-036, vagy 06-20/929-2188

Dr. Sziebig Géza:
62/260-012, vagy 06-20/970-5821

A gyermekorvosi ügyelet nem változik!

Kérjük, szíveskedjenek munkánkat segíteni a 
fenti változtatások megértésével és betartásá-
val, hogy a ránk zúduló rengeteg jogszabályi 
változás és új kötelezettségek ellenére az 
Önök egészségügyi ellátását zökkenõmente-
sen és színvonalasan láthassuk el.

Dr. Sziebig Géza, Dr. Bitto Csaba

A Makó és Térsége Víziközmû Társulat Közleménye
Részletfizetés, LTP – szerzõdés  végsõ határideje: 2007.02.28.

Mint arról már hírt adtunk, Makó város, valamint Apátfalva, Földeák, Kiszombor, 
Magyarcsanád és Maroslele községek lakosságának összefogása eredményeként 
2005. novemberében magalakult a Makó és Térsége Víziközmû Társulat abból a cél-
ból, hogy a fenti települések területén megépítse a szennyvízcsatorna hálózatot. 
A társulat úgy alakulhatott meg, hogy a lakosság több mint kétharmada önként csatlakozott. 
A társulat létrejötte után a társulati törvény értelmében a települések területén lakóingatlannal 
rendelkezõ minden természetes és jogi személy automatikusan taggá vált. A jelenlegi szerve-
zettség Makó városban 88,6 % , Apátfalván 86,9%, Földeákon 93,5%, Kiszomboron 88,8%, 
Magyarcsanádon 72,6%, míg Maroslelén 81,4%. Ez társulati szinten 87,7%-os önkéntes 
csatlakozást jelent. A megalakulás után a társulat mindenki részére küldött tértivevényes 
levelet, amelyben ismertette a társulat megalakulásának idejét körülményeit, valamint a 
társulati hozzájárulás fizetésének módját és lehetõségeit.
A társulat küldöttgyûlése legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a fizetési kedvezményeket, ne-
vezetesen a részletfizetés lehetõségét, akár LTP szerzõdés kötésével, akár pedig részletfize-
téssel 2007. február 28-ig lehet teljesíteni. 
A fenti dátum után részletfizetésre nincs mód, a hozzájárulás összegét egy összeg-
ben kell megfizetni. Kérjük, hogy a Társulat azon tagjai, akik eddig nem jelezték fizetési 
szándékukat, de a tértivevényes levelet annak idején átvették, szíveskedjenek felkeresni a 
Társulat Makó, Lonovics sgt 24. sz. alatti irodáját, vagy a fenti községekben a Községházán 
lévõ társulati  megbízottakat a fizetés módjának megbeszélése céljából. Amennyiben akár LTP 
szerzõdést, akár pedig részletfizetési megállapodást kötnek, úgy a hozzájárulást módjukban 
áll 2011. március 31.-ig•havi részletekben törleszteni. Aki nem él ezekkel a fenti lehetõ-
ségekkel, annak egy összegben kel a hozzájárulást megfizetnie, 2007. márciusá-
ban.
Apátfalván 2005. 11.01 és 2006. 09.30 idõszak alatt 1263  lakáselõtakarékossági szerzõ-
dést kötöttek.  Az ingatlan tulajdonosok között, vannak olyanok akik a szerzõdést megkötöt-
ték, a kötelezettséget vállalták, a havi 2.638.-ft fizetésére, ennek azonban nem vagy csak 
részben tettek eleget. 
A Makó és Térsége Víziközmû Társulat kimutatása lapján 113 lakástulajdonos 2.419.046.-Ft 
összegben tartozik a 2006. 09.30. állapot szerint. A Polgármesteri Hivatal írásban küldött  
fizetési felszólításban tájékoztatta a  hátralékosokat a tartozás összegérõl és a befizetetlen 
összeg adók módjára történõ behajtásáról. 

A hátralékok letiltása megkezdõdött!

„Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget, Bort, búzát, békességet.
Aggyon Isten bõven, Az újesztendõben."

(népi köszöntõ)

Új év, új remények
Az évforduló környékén érdemes megállni egy pilla-
natra és visszatekinteni, mi is történt a magunk mö-
gött hagyott évben. Remélem többségünk elmond-
hatja, hogy rengeteg munka, öröm, kihívás, családi 
béke, és elért célok bõven voltak a magunk mögött 
hagyott esztendõben. Persze mint minden évben 
bizonyára tavaly is volt részünk bõven gondokban, 
problémákban, kisebb nagyobb kudarcokban. A kér-
dés csak az, hogy sikerült-e a kudarcokon túllépni új 
erõt, új célt találni, mely értelmet adhat mindennapja-
inknak.

Remélem, hogy a mérleg mindenki számára pozi-
tív és új reményekkel vág neki az új évnek. Azt kívá-
nom mindenkinek, hogy legyen ereje megoldani a 
nehézségeket, bízni önmagában és családjában, sze-
retetet adni és kapni, megtenni a sokszor legnehe-
zebb elsõ lépést. Legfontosabb értékeink az összetar-
tozás, legyen az a legkisebb közösség a család, vagy 
ennél nagyobb, egy falu közössége. Kívánom, hogy 
mindenki tapasztalja meg, milyen jó a segítõ kéz akár 
kinyújtjuk, akár elfogadjuk. A közösség erejébõl min-
dig meríthetünk plusz energiát.

Apátfalva Község Képviselõ-testülete nevében 
bizalomban, örömben, eredményekben és jó élmé-
nyekben gazdag, boldog 2007-es esztendõt kívánok 
minden apátfalvi lakosnak.

 Varga Péterr
polgármester
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A képviselõ-testület 2006. december 19-én 
tartotta az év utolsó soros testületi ülését.
A képviselõ-testület elfogadta a 2007. évi 
munkatervét, továbbá az önkormányzat 
2007. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti idõszakára szóló rendeltét.
A képviselõ-testület felülvizsgálta a szolgál-
tatási díjakat.
Települési  szilárd hulladékkal kapcsola-
tos közszolgáltatási díj összege 2007. január 
01-tõl a következõ:
Lakosok által fizetendõ egyszeri ürítési 
díj és a negyedéves szemétszállítási díj

Az önkormányzat éves szinten 1.203.064,-
Ft-al járul hozzá a lakosság által fizetett 
szolgáltatási díjon felül, amelyet negyed-
évente utal át a Bio-Panónia Kft.-nek.
Ivóvízdíj 2007. január 01-tõl 190,-
Ft/m3 , az alapdíj mértéke pedig 311,50-
Ft/hó, az áremelkedés mértéke 7 %-os.
A szennyvízszállítás, ártalmatlanítás 
díja  2007. január 01-tõl  2530,-Ft/m3 , 24 
órán belüli sürgõsségi megrendelés esetén 
3.289,-Ft/m3.

Kéményseprõ-ipari közszolgáltatás: a 
rendelet módosítására nem került sor.

Mezõõri járulék díja: az eddigi 500,-Ft/ha 
díja 1 ha-ig tulajdonosonként  600,-Ft/ha-ra, 
1 ha feletti  terület esetén tulajdonosonként 
0.06,-Ft/m2/év a díj mértéke, 
részaránytulajdon esetén mindkét esetben a 
tulajdoni hányad arányában kerül megállapí-
tásra a  mezõõri díj összege.
Adóváltozások: 
Kommunális adó: 4000,-Ft/év mértékérõl 
5000,-Ft-ra   került felemelésre.
Az iparûzési adó mértéke:   az adóalap 

1,8 %-ról 2 %-ra került felemelésre.
Gépjármûadó mértékét törvény állapítja 
meg, így helyi rendelet nem került elfoga-
dásra.
A személyszállító gépjármû esetében a 
gépjármû adó alapja:
• gyártási évében és az azt követõ 3 nap-

tári évben: 300,-Ft/kilówatt,
• gyártási évet követõ  4-7. naptári év-

ben: 260,-Ft/kilówatt,
• gyártási évet követõ 8-11. naptári év-

ben: 200,-Ft/kilówatt,
• gyártási évet követõ 12-15. naptári év-

ben: 160,-Ft/kilówatt,
• gyártási évet követõ 16. naptári évben 

és az azt követõ naptári években: 120,-
Ft/kilówatt.

A gyermekétkeztetés 
Az óvodások részére továbbra is az óvoda-
konyha fõz, a szülõ által fizetett személyi 
térítési díj összege 2007. január 01-tõl  tízó-
rai 67,-Ft, ebéd 182,-Ft, uzsonna 54,-Ft 
összesen mindhárom ellátás igénylése ese-
tén 303,-Ft/nap.
Az általános iskolai tanulók érkeztetését  
2007. január 01-tõl már nem az ASONIC 
KFT, hanem Molnár Istvánné egyéni vállal-
kozó konyhája biztosítja. Az iskolakonyha 
továbbra is tálalókonyhaként mûködik.   A 
szülõ által fizetett személyi térítési díj 10 órai  
74,-Ft, ebéd 295,-Ft, uzsonna 74,-Ft, össze-
sen 443,-Ft/nap.

Az idõsek klubjába az ebédet 2007. janu-
ár 01-tõl szintén Molnár Istvánné egyéni 
vállalkozó  szállítja.  1 adag ebéd ára 100 %-
os térítési díj mellett a 440,-Ft-ról 380,-Ft-ra 
csökkent.
A térítési díjat az ellátást igénylõk jövedelmül 
arányában %-os arányban fizetik, a legala-
csonyabb térítési díj 114,-Ft/adag.
A házi segítségnyújtás óradíja továbbra is 
300,-Ft/óra.
A képviselõ-testület  elfogadta a polgármes-
teri hivatal iratkezelési szabályzatát.
Megszüntetésre került a Csanádpalota, 
Pitvaros és Apátfalva község önkormányzata 
által fenntartott kiemelt építéshatósági igaz-
gatási társulás. A kiemelt építéshatósági 
feladatokat Makó város polgármesteri hiva-
tala látja el.
A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház KÖZ-
KINCS HITELPROGRAM-mal történõ felújítá-

sa, bõvítése és akadálymentesítése megva-
lósítására az egyszerûsített közbeszerzési 
eljárás alapján a kivitelezéssel a DOMI Épü-
letgépészet Egyéni Cég-et  bízta meg.
A beruházás nettó ára:  16.667.766,-Ft.
A képviselõ-testület Apátfalva Község Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzata Képviselõ-
testülete mûködési feltételeihez  2007-ben 
600 e Ft támogatást nyújt.
A képviselõ-testület benyújtja pályázatát a 
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályáza-
tára.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ (Idõsek 
Klubja) komplex akadálymentesítésére  a 
beruházás költsége 6.000 e Ft, melyhez az 
önkormányzat 5 %-os önrészt biztosít.
A képviselõ-testület felülvizsgálta a lakások 
és garázsok bérleti díját. Összkomfortos 
lakások és a Hunyadi u. 6. szám alatti laká-
sok  esetén 193,-Ft/m2/hó, komfortos lakás 
esetén 149,-Ft/m2/hó, félkomfortos lakás 
esetén 138,-Ft/m2/hó, komfort nélküli lakás 
esetén 116,-Ft/m2/hó a bérleti díj összege.  
Meghosszabbításra kerültek a lakásbérleti 
szerzõdések.

A garázsok  bérleti díja 315,-Ft/m2/hó.

Megállapításra került a háziorvosi rendelõk 
és a fogorvosi rendelõ 2007. évi rezsiköltségi 
hozzájárulása.

Felülvizsgáltra került a ravatalozó és a reha-
bilitációs üzem bérleti díja.

A képviselõ-testület elfogadta a Kistérségi 
Központi Orvosi ügyelet mûködési beosztá-
sát, elrendelte az önkormányzat teljes körû 
pénzügyi átvilágítását.

Varga Péter polgármester úr megválasztás-
ra került a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulási Tanács  
tagjának.

Felülvizsgáltra került a Dózsa György ÁMK 
létszámgazdálkodása.

A képviselõ-testület   a lejárt határidejû 
képviselõ-testületi határozatok végrehajtá-
sáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb 
eseményekrõl szóló jelentést követõen meg-
hallgatta az interpellációkat, majd a szociális 
igazgatással kapcsolatos elõterjesztéseket 
zárt ülés keretében megtárgyalta.

Egyszeri 
ürítési díj

Negyed éves 
szemétszállí-
tási díj

1 fõs ingatlan 119.- 774,-

2 fõs ingatlan 218,- 1417,-

3 fõs ingatlan 324,- 2106,-

4 fõs ingatlan 391,- 2543,-

5 vagy több 
fõs ingatlan

487,- 3167,-

A Mûvelõdési Házban

GAZDAKÖRI ESTÉK
Minden kedden 18 órától

Falugazdász fogadó napja:
Kedd: 13-16 óra

Csütörtök: 10-16 óra

Sertésfelvásárló
fogadó napja:

Csütörtök: 7,30 óra

Ülésezett a Képviselõ-testület!

’06. december 6-án ismét megrendezésre 
került a MIKULÁS FELVONULÁS.

A Mikulás meglátogatta a gyerekeket az 
óvodákban és az iskolákban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik segítségükkel támo-
gatták ezt a rendezvényt: Tari Norbert 
vállalkozó, Simon Mihályné vállalkozó, 
ANNONIMUSZ, Polgármesteri Hivatal, 
Pátfalváért Egyesület, Csenteri Andrea, 
Darócz Károly, Farkas László.
Mindenkinek sikerekben gazda új eszten-
dõt kívánunk!

Farkas Attila szervezõ

1% a SZIGETHÁZÉRT és az 
apátfalvi TÁJHÁZ kialakításáért!

Kedves Adófizetõ Polgárok!
A Pátfalváért Egyesület azzal a kéréssel 
fordul Önökhöz, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-át, ha még nem döntöt-
tek másként a Szigetház mûködtetésé-
hez  és apátfalvi tájház kialakításért 
adományozzák.

Pátfalváért Egyesület
6931 Apátfalva, Templom u. 57.
Adószám: 18460117-1-06
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdek-
lõdõt egy különös Tupperware edény be-
mutatóra.
Meg tanulhatunk Tupperware edénybe fõzni!
Húsleves fõzés lesz 15 perc alatt.
Fánk sütés újszerûen.
A bemutató helye: Idõsek Otthona, Apát-
falva Maros u.39 sz.
A bemutató ideje: 2007. január 17.-e / 
szerda/ du. 15 órakor.

A bemutatót tartja: Nacsa Gáborné tanács-
adó

Megjelenésére feltétlenül számítunk!                               

 Kerekes Gézáné
Intézményegység vezetõ

HIRDETÉS
Az Önkormányzat tulajdonát képezõ 

Apátfalva, Hunyadi u. 6/b szám alatti 
lakás
kiadó !
50 m2 alapterületû, bérleti díja 193.-
Ft/m2 /hó  összesen: 9650.-Ft/hó

A Hunyadi utca 6 szám alatt  1 db garázs 
kiadó !

20 m2 alapterületû, bérleti díja : 315.-
Ft/m2/hó összesen: 6300.-Ft/hó

Érdeklõdni lehet Pakuné Furák Klára 
igazgatási elõadónál  
Tel.: 62/ 520-040

A Mozgáskorlátozottak Apátfalvi 
Szervezete 

köszönetét fejezi ki Apátfalva Község Önkor-
mányzatának, hogy akadálymenyesítették az 
egészségházat, mely nagy segítséget jelent 
közlekedésük könnyebbé tételében.
Valamint köszönetüket fejeik ki mindazoknak 
aki a karácsonyi ünnepségükhöz felajánlásaik-
kal hozzájárultak:
Varga Magdolna ABC
Kerekes László és felesége ABC
Apátfalvi Takarékszövetkezet
Rákóczi utcai Óvoda
Frankné Varga Zsuzsanna
Résztvevõ tagság
A szervezet tagságát a 2006. évben 81 fõvel 
zárta.
Taggyûlés minden hónap elsõ keddjén  dél-
után 3 órakor .

Vezetõség

Idõsek Karácsonya
Apátfalván

Zeneszóval, muzsikával telt meg Apátfalván a 
Mûvelõdési Ház 2006. december 10.-én dél-
után. Még eddig soha nem volt ekkora  kará-
csonyfa felállítva a nagyterembe mint most 
erre az alkalomra, melyet Gyengéné Bakai 
Judit ajánlott fel a mûvelõdési háznak. A mû-
velõdési ház is karácsonyi pompába öltözött 
melyhez nagy segítséget nyújtott Simon 
Mihályné és Frankné Varga Zsuzsanna virág-
kertészek karácsonyi dekorációk felajánlásá-
val. A Szociális Alapszolgáltatási Központ 40 
éves jubileuma alkalmából ünnepelték az 
idõseket  A „Nagyszüleim és Én” címû még 
októberben meghirdetett rajzpályázatból és a 
gondozási központ elmúlt 40 évébõl készült 
fotósorozatból erre az alkalomra kiállítást 
rendeztek az elõcsarnokban. 
A mûsor kezdetéig a Borbély András Band 
szórakoztatta a gyülekezõ közönséget, majd 
a Tini Majorette csoport bevonulása és tánca 
után Csenteri Andrea köszöntötte a közönsé-
get, és Varga Péter polgármester köszöntõ 
szavai után megkezdõdött a mûsor kavalkád, 
az idõsekkel megtelt nagyteremben. Morovicz 
Andrea Karácsonyi dala után jöttek a legki-
sebbek az óvodások, akik az idõsek bevoná-
sával együtt díszítettek fel és táncoltak körül 
egy kis karácsonyfát, majd az alsó tagozato-
sok és felsõ tagozatosok megható mûsora 
következett. Majd ismét a Borbély András 
Band és a Tini Majorette csoport mûsora 
következett. A zenekar megénekeltette kará-
csonyi dallal a közönséget, Mátó Böbi eléne-
kelte Rúzsa Magdolna szerb dalát és Mátó 
Mátyás tárogatózott.
A sok mese és dal után Vári Gabriella a Csa-
ládsegítõ vezetõje értékelt a rajzpályázatra 
beérkezett alkotásokat, de még mindig nem 
volt vége a kavalkádnak. Következett a Kar-
dos István néptánccsoport gyermekcsoportja 
a Citerazenekar és a Pávakör, majd az Apát-
falvi Cigány Folklór együttes teremtett még jó 
hangulatot. Az ünnepi mûsor végéhez köze-
ledve Kerekes Gézáné a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ vezetõjének kedves szavai 
hangzottak el az eltel 40 évrõl és a szeretet-
rõl. A mûsort az Acapella Singers megható 
karácsonyi blokkja zárta, majd minden idõs 
ember egy kis ajándékcsomaggal térhetett 
haza, Borsi Sándor pedagógus tervei alapján 
készült kerámia plakettel és egy kis édesség-
gel, emlékezve erre a szép délutánra. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:
2006. november hó

Összeállította: Bakainé Kádár Irén

SZÜLETÉS:

Varga Bence   11.09.
Apátfalva, Rákóczi u.52.
Anya:  Juhász Erika
Apa:   Varga József

Ábel Dávid Gyula  11.26.
Apátfalva, Kölcsey u. 2.
Anya:  Jakabovics Anett
Apa:  Ábel Gyula

HÁZASSÁGKÖTÉS:  

2006. november 11.

Surdu Constantin  Románia
Botos Erzsébet  Apátfalva, Kereszt u. 63.

Szögi Mihály   
Léderer Klaudia     
Apátfalva, Kossuth u. 182.

Kereszturi Attila   
Szögi Brigitta      
Apátfalva, Jókai u. 4.
HALÁLESET:                 

Bárnai József  
Apátfalva, Árpád  u. 17. 
élt:82 évet 

Beke Mihályné Csapó Margit   
Apátfalva, Kölcsey u. 3. 
élt:82 évet

Veréb Györgyné Kardos Katalin 
Apátfalva, Kossuth u.61. 
élt:86 évet

Kardos János 
Apátfalva, Templom u.110. 
élt: 77 évet

Kereszturi Istvánné Tari Ilona 
Apátfalva, Tavasz u. 1. 
élt: 71 évet

ANYAKÖNYVI  ESEMÉNYEK
2006. december hó

Összeállította: Bakainé Kádár Irén

SZÜLETÉS:

Luczó Diána 12.01..
Apátfalva, Árpád u. 2/a.
Anya:  Galambosi Ildikó
Apa:   Luczó Csaba

Gombkötõ Roland 12.25.
Apátfalva, Rákóczi u. 88.
Anya:  Bárdos Szilvia
Apa:  Gombkötõ Gábor

HÁZASSÁGKÖTÉS:  
2006. december 02.

Borbély Árpád    
Antal Edit           
Apátfalva, Szabadság u. 5.

HALÁLESET:                 

Nagy Ferencné Antal Krisztina  
Apátfalva, Rákóczi  u.
27. élt: 71 évet 

Simon Mihály  
Apátfalva, Szabadság  u. 27. 
élt:73 évet

Gyenge István 
Apátfalva, Rákóczi u. 6. 
élt: 65  évet

Varga Mihályné Varga Ilona 
Apátfalva, Hóvirág u. 26. 
élt: 70 évet

Üveges Lajos  
Apátfalva,  Petõfi  u. 15. 
élt: 66 évet

Vízhányó Mihály 
Apátfalva, Rákóczi u. 45. 
élt 41 évet

Mosonyi Miklós 
Apátfalva, Széchenyi u. 61. 
élt: 86 évet

Mátó Mátyás 
Apátfalva, Maros u. 38. 
75 élt 

Mátó Péterné Varga Márta 
Apátfalva, Kossuth  u. 49. 
élt: 93 évet 

HIRDESSEN a helyi újságban!
Lapzárta. Minden hónap 3-án!

Hirdetés leadás: Mûvelõdési Ház
Csenteri Andrea
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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

„ Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha 
látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlé-
kem így áldás lesz rajtatok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

Vízhányó Mihály
temetésén megjelentek, részvétükkel 
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekez-
tek.

Gyászoló családjai

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
noknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, 
kezelõ orvosának,  akik drága szeret-
tünk,

Simon Mihály
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

 Gyászoló családjai

Hálás szívvel mondunk köszönetet ro-
konoknak, szomszédoknak, ismerõsök-
nek, kezelõ orvosának,  akik drága 
szerettünk,

Kardos János
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

 Gyászoló felesége és családjai
Élete nem volt más, csak munka és 
fájdalom. Örök álmát õrizze béke és 
nyugalom.
Köszönetet mondunk mindazoknak akik

Mátó Mátyás
búcsúztatásán megjelentek és gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család 
Apátfalva és Kakasd

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
noknak, szomszédoknak, ismerõsöknek 
akik drága szerettünk,

Üveges Lajos

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Felesége és Gyászoló családjai

Újra indulhat az Iskola-tej program 
az oktatási intézményekben.

Január második felétõl ismét kaphatnak iskolatejet ill. kakaót az óvodás és iskolás 
gyermekek.
Egy kormányzati törvénymódosítás lehetõvé tette, hogy szállító céggel is szerzõdést 
köthet az önkormányzat, aki rendszeresen heti 3 alkalommal vállalja a poharas tej és 
kakaó szállítását az óvodába és az iskolába egyaránt.
Sajnos 2006. szeptembertõl nem volt erre lehetõség, mert a gyártó cég nem vállalta 

a kiszállítást és a kistelepülések nem tudtak bekapcsolódni. Az iskolatej programot az 
állam részben támogatja, de ebben a formában az önkormányzatnak is vállalni kell 
az anyagi forrás biztosítását. Amely elõl az önkormányzat nem zárkózik el. Az iskola-
tej program nagyban hozzájárul a gyermekek egészséges életmódjának kialakításá-
hoz, napi tej fogyasztását biztosítja rendszeresen a gyerekek számára intézményes 
keretek között. A program nagyon hasznos, támogatása mindenképpen szükséges. 
Az oktatási intézmények nevében szeretném megköszönni Varga Péter Polgármester 
Úrnak / aki észrevételünket, problémánkat jelezte 
Dr. Buzás Péter Országgyûlési képviselõnek akitõl valószínû a törvénymódosítási ja-
vaslat elindult/ közremûködését. Köszönet Kardos Zoltánné pénzügyi elõadónak, 
Szilvási Mátyásné élelmezésvezetõnek a gondos közbenjárást és az ügyintézõi fel-
adatok elvégzését.  

 Faragó Erzsébet
Óvodavezetõ 

Karácsonyi Élelmiszerakció

Apátfalva Község Önkormányzata 2006. évben két pályázatot nyújtott be, melyeket települé-
sünk számára kedvezõen bíráltak el.
A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott pályázatban 126 élelmiszercsomag lett megigé-
nyelve, melybõl 50 db, 20 kg-os csomagot nyert el a települése.
A LAÉT, Létminimum Alatt Élõk Társasága szintén élelmiszeradománnyal segítette településün-
ket. Az itt megnyert mennyiség 400 adag szárazétel.
Az érintettek névsorának összeállításában minden apátfalván dolgozó szakember részt vett. A 
csomagok átadására karácsony elõtt került sor a Családsegítõ Szolgálat irodájában.
Köszönetünket fejezzük ki Csanádpalota Önkormányzatának és a Dér István Általános Iskola 
munkatársainak, hogy segítettek a Gyermekétkeztetési Alapítványtól megnyert csomagok elszál-
lításában, valamint Gacsó József Apátfalvi települési bizottság tagjának aki szintén az élelmisze-
rek elszállításában nyújtott segítséget

Apróhirdetések

Hízó eladó! Érdeklõdni: Apátfalva, 
Kereszt u. 28, vagy 09-70/619-68-59

A Fogyatékosok 
Esélye Közalapítvány

pályázatot hirdetett az önkormányzati 
felelõsségi körbe tartozó közszolgálta-
tást nyújtó intézmények akadálymente-
sítésére. A program célja, hogy ezeknek 
a középületeknek az egyenlõ esélyû 
hozzáférése biztosított legyen. A pályá-
zatot 2007. január 4-ig kellett benyújta-
ni, az eredményhirdetés idõpontja vár-
hatóan 2007. március 01.
A képviselõ-testület benyújtotta pályá-
zatát a Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont (Maros u. 39.) akadálymentesítésé-
re. A pályázó által elnyerhetõ legmaga-
sabb összeg 6 millió forint. A pályázat-
hoz 5 %-os önrészt kell biztosítani, 
amely 300.000,-Ft kiadást jelent az ön-
kormányzat 2007. évi költségvetésében.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Családsegítõ Szolgá-
latának irodája 2007. január 1.-tõl a Gon-
dozási Központban került kialakításra. 
Megközelíteni továbbra is az elõzõ épület 
udvarán keresztül lehet.
Ruhaadományok válogatására, minden 

héten, szerdán,  9-11 óráig van lehetõség.

Építkezni, felújítani szándékozók 
figyelem

A Makói Téglagyár termékei január 31-ig még 
2006-os áron megvásárolhatók

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

BÍRÓ-KER

eMagyarország Pont
A Mûvelõdési Házban

INTERNET-FAXOLÁS– FÉNYMÁSOLÁS
Nyitva: 

HÉTFÕ-PÉNTEK: 9-12-14-18 óra,
SZOMBAT: 9-13 óra


