
 

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

II évfolyam 3. szám 2007. március

 
 MEGHÍVÓ

2007-ben ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc kitörésének 159. évfordulóját.

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 

tisztelettel meghívja a község lakosságát a 
március 15-i megemlékezésre.

8.30:
•Zenés hírverés a mûvelõdési ház elõtti téren 

Közremûködik: Borbély András Band
9 óra:
 Ünnepi beszéd 
Beszédet mond: Varga Péter polgármester

•Ünnepi mûsor a mûvelõdési ház nagytermében.
Közremûködnek a Dózsa György Általános Iskola 
tanulói

•A mûsor után az ünneplõ közönség átvonul a község-
háza elõtti térre, az 1848-49-es emléktábla megkoszo-
rúzásához.
18 óra:
• Szentmise a r.k. templomban

celebrál Salamon László plébános 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

"Szép reggel az asszony: pihenést lehellõ
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellõ,

Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva;
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma"

Apátfalva Község Képviselõ-testületének 
férfi tagjai 

Nõnap alkalmából
szeretettel és tisztelettel köszönti

Apátfalva község Hölgyeit

 Varga Péter                  Vári Miklós
polgármester              alpolgármester

 
Sajtos László

jegyzõ

„Mi magyarok, magyar nemzet,
Évezredeken át büszke és dicsõ nép
…nézd meg mivé lettünk, mit tettek
a századok…”                                              Koller Zsolt

Tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõt a  
Mûvelõdési Házban

2007. március 14-én (szerdán) 17 órakor
tartandó könyvbemutatóra író-olvasó találkozóra

KOLLER ZSOLT
író, történelmi elõadó

bemutatja:
NEMZETI INTELMEINK

c. legújabb könyvét
***

Koller Zsolt
szakmai hitvallása

A XXI. század, a magyarság számára a legfontosabb feladatként azt 
jelölte meg, hogy újra megismerkedjen saját nemzeti történelmével, 
hogy ez által nemzeti öntudatát és nemzeti értékrendjét ismét az õt 
megilletõ helyre helyezhesse vissza, azaz Európa legnagyobb és leg-
büszkébb nemzetei közé. 
Oda, ahova mindig is tartoztunk, és tartozni fogunk.
Jómagam személy szerint igaz hittel és magyar nemzeti öntudattal 
csatlakoztam e nehéz, de mégis nemes feladathoz, s szakmai tevé-
kenységeim folyamán ezért küzdök és harcolok! 

Egy büszke Magyarországért!
Egy büszke magyarságért!

(A könyv és az író elõzõ kötetei a rendezvény után megvásárolhatók!)

MÁRCIUS 15.
Mi magyarok szeretünk vitatkozni, de talán mindannyian 
egyetértünk abban, hogy március 15-e egyike a leg-
szebb és legtisztább ünnepeinknek. Az akkori pillanat 
mindenkinek jelenthet hívó szót: szabadság, forradalom, 
haza, polgárság, reform összefogás, fiatalság, hevület. 
Az azóta eltelt 159 év sem homályosítja el jelentõségét, 
pedig szinte azonnal megkezdõdtek a viták.
Kossuth vagy Széchenyi? Köztársaság vagy monarchia?
Március 15-e szépsége töretlen, magasztos és minden-
kié. Sokan sokfélét gondolunk, és ez így van rendjén. E 
néhány gondolat jegyében kívánjuk minden kedves olva-
sónak , hogy ki-ki találjon minél több szépet és nemest 
ebben az évben is március idusán, ünnepeljen méltón, 
emelkedetten.



2.                                                              Apátfalvi Hírek   

A képviselõ-testület 2007. február 27-én 
tartotta soros testületi ülését. Elsõ napi-
rendben megtárgyalásra és elfogadásra 
került az önkormányzat 2006-2010. évi 
gazdasági programja. A gazdasági prog-
ram meghatározza mindazon célkitûzése-
ket, feladatokat, amelyek a költségvetési 
lehetõségekkel összhangban a helyi társa-
dalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével – a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve 
az önkormányzat által nyújtandó kötelezõ 
és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják.

A program 4 évre szóló cselekvési terv, 
amely meghatározza a megoldandó fel-
adatokat, a reálisan megvalósítható célo-
kat. A program részletesen tartalmazza az 
ivóvízminõségjavítás, a szennyvízelveze-
tés és kezelés, a csapadékvíz elvezetés, a 
hulladékgazdálkodás, a természetvéde-
lem, a közutak, a járdák, a közterületek és 
parkok fenntartását.
Az intézményellátás területén az óvodai, 
iskolai ellátást, a közmûvelõdéssel kapcso-
latos feladatokat, az egészségügyi és szo-
ciális ellátást, a gyermek és ifjúság véde-
lem, a sport, a közbiztonság, a közigazga-
tás és a kisebbségi önkormányzatokkal 
való együttmûködést.

Az életmód és jövõkép fejezetben a fog-
lalkoztatás, a munkahelyteremtés, a me-
zõgazdaság és a turizmusfejlesztés lehetõ-
ségeit foglalja magába. 

A 2007-2013 az Európai Unió költségve-
tési periódusában az erre az idõszakra 
vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv kere-
tében Magyarországon hozzávetõlegesen 
8 ezer milliárd forint kerül felhasználásra.

A községben élõkön és a képviselõ-
testületen múlik, hogy ebbõl az összegbõl 
mennyit tud megnyerni Apátfalva.

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 

belvízelvezetõ csatornarendszerének felül-
vizsgálatáról és a szükséges feladatok 
ütemezésérõl.
A község belterületén 16760 méter hosz-
szú belvízelvezetõ csatornarendszer került 
kiépítésre, ebbõl zárt rendszerû 2480 mé-
ter, és fedett medrû 2940 méter.
Az elkövetkezendõ idõszak feladata, hogy 
megoldjuk azokban az utcákban is belvíz-
elvezetõ csatornák tisztítását, amelyekben 
nincsenek fõcsatornák.
Feladatként jelentkezik a Csokonai utca 
mögötti vízelvezetõ árok kiépítése, melyet 
a Móricz Zs. utcai csatornába lehet beköt-
ni, ezzel megoldanánk a Béke utca és a 
Rózsa utca belvízelvezetési gondját is.  Ki 
kell alakítani a Móricz Zs. utca végén a 
töltésnél egy mobil szivattyú állomást, 
melyet belvíz esetén alkalomszerûen lehet 
majd üzemeltetni.
Gondot jelent a Maros utcán (Makó felöli 
részén) keletkezett csapadék- és belvíz 
elvezetése, mivel a korábban kiépített 
szikkasztó árok betöltésre került, és így 
pangóvíz keletkezik. Megoldásként a Köl-
csey utcai csatornába való bekötéssel egy 
felszíni csatorna kiépítésével megoldható 
lenne a víz elvezetése.  
Az elmúlt idõszakban munkagépek kerül-
tek beszerzésre a feladatok elvégzéséhez.

A képviselõ-testület elfogadta az apátfalvi 
román és cigány települési kisebbségi 
önkormányzatok 2007. évi munkatervérõl 
szóló tájékoztatást.
A képviselõ-testület biztosítja a kisebbségi 
önkormányzatok képviselõ-testületének 
mûködési feltételeit.  
Módosításra került a szociális rászorultság-
tól függõ pénzbeni és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló rendelet.
Jegyzõi hatáskörbe került az idõskorúak 
járadékának, a rendszeres szociális se-
gélynek, az alanyi jogú ápolási díjnak a 
megállapítása, és a közgyógyellátási iga-

zolványok alanyi jogon történõ kiadása. 
Továbbra is a képviselõ-testület hatáskö-
rébe tartozik a méltányossági ápolási díj, 
és a méltányossági közgyógyellátás meg-
állapítása.
Polgármesteri hatáskörbe kerül megállapí-
tásra az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság,  és a járulékfizetés alapjának 
igazolása, továbbá a köztemetés.
A polgármester átmeneti segélyt saját 
hatáskörben nem állapíthat meg!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álla-
pítja meg a lakásfenntartási támogatást, 
az átmeneti segélyt, és a temetési segélyt.

A rendeletben a képviselõ-testület hatás-
körébe tartozó ellátási feladatok, továbbá 
a képviselõ-testület által a polgármesterre 
és a Szociális és Egészségügyi Bizottságra 
átruházott ellátások kerültek szabályozás-
ra.

A képviselõ-testület Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tagsága alól Kardosné Vári 
Gabriellát felmentette, mert 2007. február 
01-tõl a polgármesteri hivatal köztisztvise-
lõi személyi állományába került.
A képviselõ-testület a bizottság új tagjá-
nak Bakáné Nagy Gyöngyi védõnõt vá-
lasztotta meg.

Meghatározásra kerül, az általános iskolai 
beíratás idõpontja, a leendõ 1. osztályoso-
kat a szülõk 2007. március 26-30. között 
írathatják be a Dózsa György Általános 
Mûvelõdési Központ iskolájába.
Ugyan ebben az idõpontban lehet az óvo-
dásokat is beíratni  óvodába.

A képviselõ-testület a lejárt határidejû 
képviselõ-testületi határozatok végrehaj-
tásáról és az elõzõ ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrõl szóló jelentést követõ-
en meghallgatta az interpellációkat, majd 
a szociális igazgatással kapcsolatos elõter-
jesztéseket zárt ülés keretében megtár-
gyalta.

A képviselõ-testületi ülésekrõl !
2007. február 16-án a képvi-
selõ-testület közmeghallga-
tást tartott a Mûvelõdési Ház 
nagytermében.
A közmeghallgatáson Varga Péter pol-
gármester úr tájékoztatta a megjelente-
ket az önkormányzat 2006. évben vég-
zett munkájáról, és a 2007. évi felada-
tokról.
A 2006-os év a választás éve volt, az 
új képviselõ-testület munkájához csak 
bõ 2 hónap kapcsolódik.
2006. évben sok dologban nem döntött 
a képviselõ-testület, inkább azt mondta, 
hogy majd a következõ képviselõ-
testület megoldja a problémát.
Az elõzõ képviselõ-testület jól végezte 
munkáját, hitelállománya nem volt, 
ennek az volt az ára, hogy a DÉMÁSZ 
Részvények értékesítésre kerültek.
A választás után 4 szó kapott bizalmat 

„fejlesztés, rend, felelõsség, összefo-
gás”.
Ennek a 4 szónak a tükrében kezdte el 
munkáját a képviselõ-testület  a válasz-
tást követõen. 
Megkezdõdött és folytatódik a közterü-
letek rendbetétele, (Móricz Zs. u. Temp-
lom u.). A képviselõk egy-egy települési 
részért felelõsek. A 2007-es évre jel-
lemzõ az ésszerûség, takarékosság, 
elõrelátás.
A fejlesztések területén kiemelt feladat 
az új központi óvoda megépítése. Az 
általános iskola, a Mûvelõdési Ház fel-
újítása és a mozi épületébõl az új 
könyvtár kialakítása.
A település szebbé, lakhatóvá tétele 
mindenkinek feladata, úgy az önkor-
mányzatnak, mint a lakosságnak.
Varga Péter  polgármester úr tájékoz-
tatóját követõen került sor dr. Buzás 
Péter a Makói Kistérségi Többcélú Tár-
sulás elnökének tájékoztatójára, a Tár-

sulás munkájának eredményeirõl és 
mint országgyûlési képviselõnek a Par-
lamentben végzett eddigi munkájáról.
Tájékoztató hangzott el a Makó és Tér-
sége Víziközmû Társulat és Társulás 
munkájáról.
A Társulás elnöke dr. Nagy Lajos tájé-
koztatta a jelenlévõket a Társulás mun-
kájáról. 
Az általános közmeghallgatás kereté-
ben kérdések, javaslatok hangoztak el a 
lakosság részérõl.
Hozzászólt, illetve kérdést tett fel Antal 
Jánosné, Ács Józsefné, Magyar István, 
Antal Sarolta, Antal József, Károlyi Sán-
dor, Langó Ferenc, Sóki István, Börcsök 
Imre, Beke Mihály.
A kérdésekre  Varga Péter polgármes-
ter, dr. Buzás Péter országgyûlési kép-
viselõ, dr. Nagy Lajos lés Jenei Tünde 
(Víziközmû Társulat) Sajtos László jegy-
zõ válaszolt.
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ÉRTESÍTÉS
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a la-
kosságot, 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 alapka-
mat 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 in-
tézkedik a tartozás behajtása végett, valamint a gép-
jármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9.§ (4) bekez-
dése alapján az adóhatóság kezdeményezi a Makói 
Okmányirodánál a gépjármû forgalomból való kivoná-
sát.

Közlekedési kedvezmé-
nyek

Idén is a korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan vehetik igénybe a súlyos 
mozgáskorlátozottak az alábbi közleke-
dési kedvezményeket:

Ezeknek a kedvezményeknek feltétele, 
hogy a kérelmeket minden évben egy 
meghatározott idõpontig – idén ez április 
30. – be kell nyújtani Apátfalva Község 
Polgármesteri Hivatalához, kivéve per-
sze, ha a súlyosan mozgáskorlátozottság 
ténye ez idõpont után következik be.
Ekkor értelemszerûen lehet kérelmezni a 
kedvezményeket. (Felhívjuk azonban a 
figyelmet, hogy a nem a fenti okból ké-
sõ, határidõn túli kérelmeket már nincs 
módunk kedvezõen bírálni.)
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét 
igazoló orvosi szakvéleményt akkor kell 
csak csatolni, ha a mozgáskorlátozottság 
most keletkezett, vagy ha a szakvéle-
mény változhat, illetve a következõ év-
ben felülvizsgálandó.
A közlekedési kedvezményekre való 
jogosultság megállapításánál az egy fõre 
esõ havi nettó jövedelem nem haladhat-
ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a két és félszeresét . A tá-
mogatásokkal kapcsolatban a feltételek-
rõl részletes tájékoztatást a polgármes-
teri hivatalban lehet kérni Kardosné Vári 
Gabriellától, személyesen vagy telefonon 
(520-040-es számon) ügyfélfogadási 
idõben .

Tájékoztató a vizitdíj 
megfizetésérõl

A vonatkozó kormányrendelet alapján 

az egészségügyi szolgáltatók kötelesek a 
február 15-tõl fizetendõ vizitdíjról tájéko-
zatót készíteni, melyet a makói Dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelõintézet lapunkon keresztül, az 
alábbiakban ad közre.

A járóbeteg-ellátásban fizetendõ vizitdíj 
és a fekvõbeteg-ellátást terhelõ kórházi 
napidíj (amelynek összege 300,-Ft) sza-
bályozása megtörtént. A részletes tájé-
koztatók kifüggesztésre kerültek a ren-
delõintézet bejáratánál, a sürgõsségi 
betegellátó hely betegfelvételi irodánál 
és a mûtétes osztályok épületének, elõ-
terében.
A vizitdíj Makón készpénzzel fizetendõ, 
melyet az ellátás igénybevételének meg-
kezdéséig kell befizetni. A kórházi napidí-
jat a kórházból történõ elbocsátáskor a 
makói kórházban szintén készpénzben 
kell befizetni. 
Nem kell vizitdíjat fizetni sürgõs szükség 
fennállása esetén. Az orvos a vizsgálatot 
megelõzõen köteles a beteget – ameny-
nyiben állapota lehetõvé teszi – arról 
tájékoztatni, hogy a vizsgálatért és az 
azt követõ ellátásért emelt összegû 
(1000,-Ft) ügyeleti vizitdíjat kell fizetnie, 
ha a vizsgálat eredménye szerint a sür-
gõs szükség nem áll fenn. (Sürgõs szük-
ség: az egészségi állapotban bekövetke-
zett olyan változás, amelynek következ-
tében azonnali egészségügyi ellátás hiá-
nyában a beteg közvetlen életveszélybe 
kerülni, illetve súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodást szenvedne.)
Minden esetben az orvosnak a vizsgálat 
elvégzését követõen kell megállapítania, 
hogy sürgõs szükség fenn állt-e, vagy 
sem, azaz kell-e vizitdíjat fizetni a beteg-
nek, vagy sem. A betegnek kötelessége 

minden esetben, ha az orvos a vizsgálat 
elvégzését követõen úgy dönt, hogy a 
beteg állapota a sürgõs szükség körébe 
nem tartozik, a vizitdíjat megfizetni.
Nem számít külön alkalomnak, ezért 
nem kell külön vizitdíjat fizetni az orvos 
által rendelt injekciós kúráért, kötözé-
sért, amennyiben azt nem orvos végzi. 
A további mentességeket a vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelõen a sza-
bályzat tartalmazza.
Fekvõbeteg-gyógyintézeti beutalás ese-
tén a beteget a mindenkor érvényben 
lévõ, lakcímhez kötött beutalási rend 
szerint kell beutalni, a beutalási rendtõl 
eltérõ igénybevétel esetén – kivéve a 
sürgõs szükség körébe tartozó ellátáso-
kat – a betegnek részleges térítési hoz-
zájárulást kell fizetni a fekvõbeteg-
gyógyintézet részére (ez akár jelentõs 
összeg is lehet).
Gyógyszerfelírás esetén az ügyeletes 
orvos minden esetben gyógyszerfelírási 
nyilatkozat formájában tájékoztatja a 
beteget a gyógyszerfelírás érvényes jogi 
szabályozásáról. 
A kórház a beteg által fizetett vizitdíjról 
az érvényben lévõ számviteli és a min-
denkori adózási jogszabályokban megfe-
lelõen számlát állít ki. A számla az aláb-
biakat tartalmazza: beteg adatait (név, 
lakcím, TAJ-szám), az ambuláns napló 
sorszámát.
Az ellátás kapcsán, illetve a fenti tájékoz-
tatóval kapcsolatos észrevételeiket a Dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelõintézetében tehetik meg 
(titkarioshosp.hu; telefon: 06/62/511-
151; levelezési cím: H-6900 Makó, Kór-
ház u. 2.), illetve a betegjogi képviselõ-
nél.

A Bio Pannónia Kft tájékoztatója

A 2007. 01-03. hónapokra megküldött számla melléklete az apát-
falvi lakosoknak tévesen került kipostázásra.
A mellékletként kipostázott tájékoztatóban szereplõ információ csak 
a makói ügyfelekre vonatkozik.

Mivel Apátfalváról többen megkeresték Társaságunkat, ezért tájé-
koztatjuk a falu lakosságát hogy a község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a díj megállapítását olyan módon kérte, hogy az 
már eleve tartalmazza azt a különbséget, amely szerint azokon az 
ingatlanokon, ahol kevesebben élnek, ott a hulladék mennyisége 
kevesebb a tapasztalatok alapján. 
Ezért lett figyelembe véve Apátfalván a díj megállapításakor, hogy 
az adott ingatlanra hány fõ van bejelentve. A személyek alapján 
került - az országos tapasztalatok felhasználásával - kiszámításra a 
hulladék mennyisége és került a díj különbözõ mértékben megálla-
pításra.

A téves tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük partnerünk nevé-
ben is.

 

Tisztelettel: Bio-Pannónia Kft



MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Román Kisebbségi 

Önkormányzat 
Képviselõ-testülete

2007 március 21.-én (szerda) 16.30 
órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁS
keretében testületi ülést tart

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal házasságkötõ 
terme 
(Apátfalva Templom u. 69)
Tájékoztató a román állampolgárok 
magyarországi tartózkodásának•
munkavállalás, tanulmányok folyta-
tása, családegyesítés stb… feltételei-
rõl.

Elõadó: Dr. Petrik Orbánné igazgató 
Bevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal  Dél-alföldi Regionális Igazgató-
ság.

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Apátfalva Község Román Önkor-
mányzata

Ezúton kíván minden apátfalvi 
nõnek

Nagyon Boldog Nõnapot.

Megváltozott az építési tör-

melék

elhelyezése!
Apátfalva Község Önkormányzata a Vá-
góhíd épületét eladta, így a vásártérre, 
kizárólag építési törmeléket csak a Móricz 
Zsigmond utca felõl kialakított bejárón 
keresztül helyezheti el. 
Az elhelyezett törmeléket a „ beszállító” 
köteles elsimítani.
A beszállítás elõtt köteles egyeztetni 
Vancsó Márton  mezõõrrel.
Címe: Apátfalva, Széchenyi u. 39/a
Telefonszáma: 06-20/49-31-151

4.                                                            Apátfalvi Hírek                                                 

1. A 2006. évi egységes területalapú támogatás (SAPS) kalkulációja

A SAPS fajlagos támogatásának számításnál az EU jogszabályaiban (1973/2004/EK és 118/2003/EK rendelet) hazánk számára 
megállapított bázisterülettel és SAPS pénzügyi kerettel kalkulálunk.
E szerint 2006-ban a SAPS támogatás felsõ értéke 102,29 €/ha, ami az elõírt 2006. október 1-i árfolyamon (273 Ft/€) 27.925,17 
Ft/ha. 
A kérelmek feldolgozása után megállapított közel 5 millió hektár támogatható (jogosult) terület figyelembevételével vált szüksé-
gessé az ún. visszaosztási ráta kiszámítása, melynek értéke:0,8745.
Ennek megfelelõen az adott évi hektáronként kifizethetõ támogatás összege kerekítve 24.421.- Ft/ha. 

A fenti adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

2. A 2006. évi kiegészítõ nemzeti („top-up”) támogatások kalkulációja

A köztartozásokkal rövidül a nemzeti kiegészítõ („top up”) támogatás
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 28.§ (5) bekezdésében leírtak értelmében az 
igénylõknek megítélt, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatásból (az ún. „Top up”-ból) a 
kifizetésért felelõs Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) köteles levonni a kedvezményezett esetleges köztartozásait. A 
köztartozás összegének levonása az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) által az MVH részére szolgáltatott adatok alapján 
történik.
A levonással érintett kedvezményezettek, több esetben fordultak panasszal az MVH-hoz a támogatási összeg csökkentése miatt, 
vitatva a köztartozásuk összegét, illetve fennállását. 
A köztartozás összegének helytállósága tekintetében az MVH nem rendelkezik hatáskörrel, mivel azok az APEH nyilvántartásában 
szereplõ adatok, amelyeket az MVH nem vizsgálhat felül, s a közölt adatoknak megfelelõ összeget utalja át az adóhatóságnak.
A támogatási összeg köztartozás levonása miatti csökkentésébõl eredõ panaszaikkal az érintettek az illetékes megyei APEH Igaz-
gatósághoz fordulhatnak, ahol tájékoztatást kaphatnak a köztartozásaik alakulásáról.
Az APEH-hez történõ átutalásával egyidejûleg a köztartozás megfizetettnek minõsül, ezt az MVH által az érintetteknek megküldött 
Értesítés tanúsítja. 
Amennyiben a kedvezményezett a támogatás átutalásával egyidejûleg rendezte köztartozását, illetve az APEH a kedvezményezett 
egy másik számlájáról már inkasszóval leemelte azt, az adótúlfizetést az APEH-tõl, az ott rendszeresített 0717 számú nyomtatvá-
nyon igényelheti vissza

   Antal Sarolta
szaktanácsadó

GAZDÁK FIGYELMÉBE KÍVÁNOM AJÁNLANI A 2006. évi FÖLDALAPÚ TÁMOGATÁSOK SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉT

Megnevezés Bázisterület Visszaosztási 
ráta

Támogatás 
legfelsõ mér-

téke
(€/ha)

Támogatás legfel-
sõ mértéke

(Ft/ha)

Végleges támogatá-
si összeg 

(kerekített)
(Ft/ha)

SAPS 4.355.000 0,8745 102,29 27.925,17 24.421.-

Megnevezés Bázisterület
(ha)

Visszaosztási ráta Támogatás legfelsõ 
mértéke
(Ft/ha)

Végleges támoga-
tási összeg 

(Ft/ha)

Egyes szántóföldi 
növények

3.528.916 0,9718 12765 12405

Rizs 3.222 - 66000



ÓVODAI 
BEÍRATÁS!

Értesítjük a Kedves Szü-
lõket, hogy 2007. már-

cius 26- 30-ig, minden nap 800-
1600 óráig lehet beíratni a gyermeke-
ket az óvodák kiscsoportjaiba, a 
2007/2008 nevelési évre.
Beíratás helye: Maros utcai óvoda

A nyár folyamán minden óvoda és a leen-
dõ csoportot vezetõ óvónénik, szeretettel 
várják a leendõ óvodás gyerekeket, és 
természetesen a szülõket, ismerkedés, 
látogatás céljából, melynek eredménye 
lehet a zökkenõmentes óvodai beszokta-
tás. Kérjük a nyár folyamán többször 
látogassanak be az óvodákba.
Beírásra kerülnek a 2004. június 1-
és 2005 május 31.-e között született 
gyerekek. 
A december 31.-ig született gyere-
kek szeptembertõl kerülnek óvodai 

ellátásba.
Január 1-e után született gyerekek, 
folyamatosan, harmadik évüket be-
töltve jöhetnek óvodába, a Közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 
módosításáról rendelkezõ 2003. évi 
LXV. törvény 24§ (1) bekezdésében 
foglaltak alapján.
A beíratáshoz szükséges dokumen-
tumok:

• A gyermek Születési Anyakönyvi Kivo-
nata

•Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez

•A gyermek TAJ száma

•A szülõ Személyi Igazolványa, Lakcím-
kártyája

• A biztosítás megkötéséhez pénz 
Kérjük a fenti idõpont pontos betar-
tását. 
Nagy szeretettel várunk minden óvodást 
és szülõt. Felmerülõ kérdéseikkel fordul-
janak bizalommal az óvoda vezetéséhez.

Faragó Erzsébet s.k.                                             
Intézményvezetõ

Apátfalvi Hírek                                                   5.

Beiskolázási szülõi értekez-
let a Dózsa György utcai 

óvodában
Február 28-án a tanköteles korú gyer-
mekek szülei számára tájékoztató szülõi 
értekezletet tartottunk, óvónõk, leendõ 
elsõs tanító nénik, tanárok részvételével. 
A majdnem kétórás összejövetelen igye-
keztünk minél teljesebb képet adni isko-
lánk lehetõségeirõl, jövendõ terveinkrõl. 
A szóbeli elõadást látványos, számító-
géppel támogatott bemutató kísérte. Az 
oldott hangulatú találkozón gyorsan ki-
alakult „kérdezz, felelek” jellegû párbe-
széd során valamennyi fontos kérdés 
elõkerült, amelyekre pillanatnyi ismere-
teink szerint õszintén válaszoltunk. A 
leglényegesebb kérdések egyike az volt, 
hogy hány elsõ osztály indul? Reménye-
ink szerint kettõ. Amennyiben a szüksé-
ges létszámot nem éri el a beiratkozók 
száma, akkor csak egy, viszonylag na-
gyobb létszámú osztály indítható. Ez 
utóbbi esetben azonban szándékunkban 
áll csoportbontás segítségével megoldani 
a problémát, vagyis két, kb. 15 fõs cso-
portban, két különbözõ tanteremben 
tanulnának egyszerre a gyerekek, ter-
mészetesen két pedagógus vezetésével. 
Ez az oktatási forma is lehetõvé teszi, 
hogy egy-egy diákkal többet, hatéko-

nyabban tudjon foglalkozni a tanító néni.
Úgy érezzük, hogy az iskola és ezen 
keresztül a település jövõje is nagyban 
függ attól, hogy hányan „szavaznak bi-
zalmat” intézményünknek. Partnereink 
körében végzett felméréseink alapján, 
tanulóink verseny és tanulmányi ered-
ményei szerint, az itt tanító pedagógu-
sok felkészültsége alapján az iskola fel-
szereltségében, külsõ és belsõ megjele-
nésének megváltozásában tapasztalható 
pozitív eredmények okán mindenkit 
õszintén bátorítunk: Írassa gyermekét 
iskolánkba! És arra is kérünk minden 
apátfalvit, hogy településünk és az iskola 
érdekében, amennyiben törekvéseinkkel 
egyetért buzdítsa, bátorítsa, gyõzze meg 
ismerõseit arról, hogy az apátfalvi gye-
rek számára legelõnyösebb választás az 
apátfalvi iskola!

Verseny eredmények:

Az Apáczai Kiadó által szervezett termé-
szettudományi verseny területi forduló-
ján iskolánk csapata az elõkelõ harma-
dik helyen végzett és továbbjutott a 
megyei fordulóba. Csapatunk neves ma-
kói iskolák versenyzõit utasította maga 
mögé. Az erõs mezõnyben szép helytál-
lást tanúsító diákjaink névsora: Kovács 
Ernõ, Tódor István, Vígh Dániel. Mind-

annyian nyolcadikos tanulók. Felkészítõ 
tanáraik: Antalné Répás Dorottya és 
Varga Klára.

Február utolsó napjaiban rendezték meg 
az Almási Kupa teremlabdarúgó tornát, 
ahol II. korcsoportos csapatunk I. he-
lyezést ért el. A csapat tagjai: Varga 
Zsolt, Kóródi Márk, Köteles Attila, Kardos 
Gábor, Bittó Péter, Borbély László, Vass 
András. Edzõ: Bárány Mihály testnevelõ 
tanár.

A felsõsök farsangja
Egy nappal az alsó tagozatosok farsangi 
bálja elõtt rendezte az 5-8. osztály a 
farsangi mulatságot. A már hagyomá-
nyosan „Suli-buli” jellegû rendezvényen 
a diákok maguk gondoskodtak a ven-
déglátásról, a tombolaárusításról és ter-
mészetesen a zeneszolgáltatásról is. 
Ötletes jelmezek emelték a délután szín-
vonalát. A bevétel jelentõs részébõl a 
diákönkormányzat a napközis csoport 
számára vásárol játékokat.

Köszönet a rendezvény támogatóinak

Iskolai beíratás

Apátfalva Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete februári soros ülésén 
meghatározta az iskolai beíratás idõ-
pontját: 
2007. március 26-30-ig, naponta 8-

12, délután 13-16 óráig az iskola 
gazdasági irodájában (Apátfalva, 

Hunyadi u. 22.).

A beiratkozásra a következõ okmányo-
kat szíveskedjenek magukkal hozni:
A gyermek születési anyakönyvi kivo-
natát
TAJ kártyáját
1 db kisméretû igazolványképet a diák-
igazolvány elkészítéséhez
Az óvodai szakvéleményt az iskola-
érettségrõl, valamint egyéb esetleges 
szakértõi véleményeket (ha ilyen van)
Az egészségügyi alkalmasságról szóló 
orvosi igazolást (apátfalvi gyerekek 
esetében ezt az illetékes orvosok juttat-
ják el az iskolába)

Mindenkit vár az apátfalvi iskola!

Óvodai iskolai fontosabb események



„Elmullott a rövid Far-
sang” ahogyan a gye-

rek-dal is mondja!

2007. február 10-én délután fél 3-kor 
tartottuk az óvodások farsangját, a Mû-
velõdési ház nagyterme ekkorra zsúfo-
lásig telt.
A nyitó táncot a Napsugár, Napraforgó, 
és Katica csoport gyermekei adták elõ. 
A három csoport bemutatóját vastaps-
sal hálálta meg a közönség.
A gyermekeket felkészítette: Tóth 
Józsefné, Hulman Mátyásné, Papp 
Józsefné, Szalamia Mátyásné, 
Herczegné Csala Anikó és Sóki 
Mátyásné óvodapedagógusok. 
A Maros utcai óvoda Katica csoportja 
megköszöni Magyar Lászlóné Évi néni-
nek a jelmezek megvarrását. Kerekes 
Tibornénak megköszönjük a 
videófelvétel megszervezését.
Ezt követte a meglepetés mûsor amit a 
„ Gabi, Tomi és a léghajó „ duó szolgál-
tatott. A zenés összeállítás mellett Gabi 
és Tomi igyekezett megtáncoltatni a 
gyermekeket és a vendégeket is nagy 
sikerrel! A mûsort Apátfalva Község  
Önkormányzata 30.000 Ft-al támogat-
ta. A mûsor után a jelmezesek felvonu-
lására került sor, összesen 39 jelmezbe 
öltözött gyermek vonult fel a nézõk 
elõtt. Megköszönjük Mátó Mátyásné, 
Gyuricsekné Szilvási Marika tanító né-
niknek, Sókiné Kubinyi Éva az Alapít-
vány könyvelõjének, és Bálintné Nagy 
Erikának a jelmezesek zsûrizésében 
való aktív részvételt, munkájukra jövõ-
re is számítunk. 
Az ötletesebbnél ötletesebb jelmezek 
közül a zsûri az alábbiak szerint dön-
tött:
Mamut / Vass János Maros u-i óvo-
dás/                                                                                                                             
Maharadzsa / Szabó Máté Márk Rá-
kóczi u-i óvodás /
Kiskacsa / Kányási Dávid /
Cseresznyefa  / Kardos Gergõ Dózsa Gy 

u-i óvodás /
Pingvin /Bittó Anna Maros u-i óvodás /
Oroszlán / Mátó Domonkos Maros u-i 
óvodás /
Beszélõ mesekönyv  / Borsos Mihály 
Dózsa Gy u-i óvodás/
8.-9. Hastáncosok  / Gaudi Cintia, 

Farkas Ramóna  Rákóczi u-i óvodá-
sok/

10. Pinokkió  / Czifra Csaba Maros u-i 
óvodás /

11. Indiánlány  / Langó Dorina Maros 
u.i óvodás /

12. Pillangó  / Farkas Viktória Dózsa 
Gy u-i óvodás/

13. Tini nindzsa  / Wirt Bence Dózsa 
Gy u-i óvodás / 

14. Nyúlanyó  / Farkas Maja  Rákóczi 
u-i óvodás/

15. Frankeistein menyasszonya  / 
Hegedûs Cintia Maros u-i óvodás / 

A többi jelmezes is kapott ajándékot. 
Megköszönve támogatóinknak akik ezt 
lehetõvé tették.
Köszönjük a szülõknek a sok süteményt 
és a Szülõi Munkaközösség tagjainak a 
szendvicsek elkészítését.
A tombola húzás lebonyolításáért kö-
szönetet mondunk Fodorné Kerekes 
Anna Alapítványi tagnak és a húzásban 
közremûködõ szülõknek.
Minden felajánlást és segítséget hálásan 
köszönünk!

Támogatóink:
Apátfalva Község Önkormányzata
Apátfalva Község Óvodásaiért Közala-
pítvány tagjai
Szülõk Közössége tagjai
Mûvelõdési Ház
Takarékszövetkezet Apátfalva
Tanácsadó 99 Bt Antal Jánosné
Czigeldrom Koromné Pánczél Ilona
Varga Zoltán egyéni vállalkozó Temp-
lom u.
Sókiné Kubinyi Éva
Szabó Rita egyéni vállalkozó fodrász
Simon Mihályné virág és ajándék keres-
kedés

Szécsi Istvánné
Gyuricsek Tibor
Fodorné Kerekes Anna egyéni vállalko-
zó fodrász
Kerekes Gézáné  Települési képviselõ
Kóródiné Varga Éva szülõ
Bucsuné Bíró Zsuzsanna szülõ
Sinoros Szabó László szülõ
Báló Istvánné
Varga Magdolna ( Varga ABC )
Mátó Józsefné
Bernáth Jánosné
Varga Sándor Padödö ABC
Vargáné Czagány Kriszta
Sóki Jánosné Széchenyi u-i kenyérbolt
Mérleg Gyógyszertár Végh Imre Gyógy-
szerész Úr
Borsos Zoltán szülõ
Hunor Coop Apátfalvi Kirendeltsége
Szecolor Papír Nagyker Szeged
Verébné Szabó Tünde Virág és ajándék 
kiskereskedés
Kerekes Tiborné szülõ
Langó Zsolt szülõ
Vass Roland szülõ
Varga Martin óvodás
Imre János egyéni vállalkozó
Síposné Marjai Zsuzsanna szülõ
Szelei Lászlóné szülõ
Wirthné Kiss Anita szülõ
Mátóné Sóki Bernadett szülõ
Jakabovics Gáborné szülõ
Csonka János szülõ
Szabóné Kerkes Marianna szülõ
Farkas Tiborné szülõ
Búvárné Kovács Mária Újfalusi vendéglõ
Sóki Jánosné szülõ
Mátó Mátyás zenetanár
Frankné Varga Zsuzsanna Virág és 
ajándék kiskereskedés
Bálintné Siprikó Zsuzsanna Szülõ
Vári Miklósné
Polgárõrség Apátfalva
Nagyné Dezsõ Andrea

Az Ovi- farsang bevételét az óvodák 
udvarainak korszerûsítésére kívánjuk 
fordítani.

Az óvoda vezetõsége

Karnevál az iskolában
„Felkötjük a farsang farkát” mondták 
még régen az idõsebb emberek, ha szó-
rakozni, mulatozni mentek.

Ezt tettük mi is február 17-én szomba-
ton a zsúfolásig megtelt kultúrházban, a 
hagyományos iskolai farsangi mulatsá-
gon. Valamennyi alsó tagozatos kisgye-
rek és tanító néni lázasan készülõdött 
erre az eseményre, hisz minden évben 
felejthetetlen élmény ez a délután gye-
reknek, szülõnek, nevelõnek egyaránt.
A színes forgatagban jó volt együtt tölte-
ni néhány gondtalan órát, s gyönyörköd-
ni gyermekeink boldog tekintetében, 
amint produkcióikat elõadták.

Köszönjük a kedves szülõknek, szponzo-
roknak, hogy rendezvényünk sikeréhez 
valamilyen formában hozzájárultak: sü-
temény, tombola, szendvics, jelmezké-
szítés, árusítás, arcfestés.
Most is, mint minden évben a farsang 
bevételét gyermekeink javára fordítjuk. 
Ez alkalommal az osztálykirándulások 
költségeihez szeretnénk hozzájárulni.

Külön szeretnénk megköszönni külsõ 
szponzorainknak is hogy minden évben 
szívesen segítenek, s támogatják ren-
dezvényeinket.

Apátfalva Önkormányzata
Takarékszövetkezet Apátfalva
Molnárné Ica MTH Konyha

Bokréta Virágüzlet
Fõtéri ABC Kerekes László
UNILEVER Magyarország Kft
ifj. Tisza János Erste Bank
Zombor Cipó Vass Bálint
Varga Edina
Újfalusi ABC Dömötör Árpád
Simon Mihályné Icuka
Czigeldrom-Korom ABC
Suzuki Takács Makó

Reméljük, hogy jövõre is ilyen színvona-
las mûsorral kedveskedhetünk önöknek, 
s tölthetjük együtt a felhõtlen szórakozás 
pillanatait.

Köszönettel:
A gyerekek és a tanító nénik
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ANYAKÖNYVI    ESEMÉNYEK:             
2007. január hó

SZÜLETÉS:  
Pap Lilla 
Apátfalva, Aradi u.13.
Anya:  Jakabovics Szilvia
Apa:   Pap Tamás

Gulyás Zsolt  01.08..
Apátfalva, Tavasz  u.3.
Anya:  Hajdú Anikó
Apa:  Gulyás Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉS: 2007  január házas-
ságkötés nem volt.

 
HALÁLESET:                 
Varga László András 
Apátfalva, Rákóczi  u. 85. élt: 53 évet 

Boros Józsefné Otlokán Romána 
Apátfalva, Móricz Zs. u. 26. élt:83 évet

2007. február

SZÜLETÉS:nem történt

HÁZASSÁGKÖTÉS:  

02.03 . 
Antal Gábor   Maros u.68.                                                     
Borbély Judit  Arany J. u. 13.       

02.03. 
Tari Norbert       Rákóczi u. 132.                                               
Tóth Hajnalka   

 
HALÁLESET:                 
Üveges Lajosné Bagi Erzsébet  
Apátfalva, Petõfi  u. 15. élt: 63 évet 

Szentesi Balázsné Kardos Juli-
anna Apátfalva, Kossuth  u. 98. 
élt:78 évet

Langó Imréné Veréb Krisztina 
Apátfalva, Kossuth u. 67. élt: 85 
évet

Bárdos István Apátfalva, Béke u. 
27. élt: 58 évet

Vigh Imrérné Varga Anna Apát-
falva, Rákóczi u. 105. élt: 82 évet

Tisza Imréné Horváth Mária 
Apátfalva, Pacsirta u. 12. élt: 67 
évet

Farkas János Apátfalva Petõfi u. 2 
élt:56 évet

Véradók vacsorája
A hagyományokhoz híven ez évben is ünnep-
séget szerveztünk a Véradók tiszteletére.
Az ünnepségre 70 fõ fogadta el a meghívásun-
kat, Véradók, hozzátartozók és a meghívott 
vendégek. Az ünnepség helyszíne a Pintér ven-
déglõ volt. 
Az ünnepelteket Varga Péter polgármester, 
Kocsis Ernõné a Véradó Állomás vezetõ asszisz-
tense, és Kardos Sándorné a Magyar Vöröske-
reszt Makó Területi Szervezetének titkára kö-
szöntötte.
A köszöntõkben méltatták a véradók önzetlen 
segítségét, amellyel nagyon sok ember életét 
tudják megmenteni.
A vér és a vérkészítmények a mai orvosi tudo-

mány szerint mással nem pótolhatók, ezért is 
nagyon fontos, hogy minél több új véradót 
tudjunk megnyerni, e nemes cél érdekében.

„Aki vért ad, életet ment!”  
Apátfalván 108 nyilvántartott véradónk van. 
Éves szinten 100-110 véradás történik, de 
sajnos ez a szám évrõl évre csökken. 
A véradók köszöntése után a többszörös vér-
adók kitüntetésének az átadására került sor. Ez 
évben is köszönthettünk körünkben 70-50-40-
30-25 és 10-szeres véradókat, összesen 14 fõt.
A kitüntetések mellé 1 szál virágot és szerény 
kis ajándékot is adtunk.
Az ünnepség után a finom vacsorát zeneszó 
mellett fogyaszthattuk el. A zenét Károly István 
szolgáltatta.  A vacsora elfogyasztása után, 
farsang lévén, táncra is perdültünk. 

A véradók és a magam nevében köszönöm a 
támogatók segítségét, hiszen a Vöröskereszt 
egyedül nem tudná fedezni az ünnepség költsé-
geit. 

Köszönet:
Apátfalva Község Képviselõ-testületének,
Apátfalvai Takarékszövetkezetnek,
Apátfalva Búzakalász Kft.-nek.
Köszönjük a Pintér vendéglõnek a finom 
vacsorát, a zenésznek a jó hangulatte-
remtést.

 Kerekes Gézáné
Apátfalvi Vöröskereszt Helyi Szervezeté-

nek Ügyvivõje

A Nemzetközi Nõnap 
története 

A Nemzetközi Nõnap gondolata a szá-
zadfordulón merült fel elõször. Az elsõ 
hivatalos európai nõnapot Németország-
ban tartották. Oroszország 1913-tól, 
Ausztrália pedig csak 1928-tól csatlako-
zott az ünneplõkhöz. Magyarországon 
1914-tõl ünnepeljük hivatalosan is a 
nõket.
Elõzmények:
1910–ben, a Koppenhágában ülésezõ 
Szocialista Internacionálé alapította meg 
a Nemzetközi Nõnapot, tiszteletadásuk 
jeleként a nõk jogaiért évek óta küzdõ 
feminista mozgalmak elõtt. A megemlé-
kezés dátumaként akkor még nem jelöl-
tek ki konkrét idõpont. 
Egy évvel késõbb, 1911-ben, a Koppen-
hágában hozott döntés értelmében az 
elsõ nõnapot Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban ünnepel-
ték meg, március 19-én. 
1913-ban az orosz nõk február utolsó 
vasárnapját választották, hogy 
"kenyérért és békéért" tüntessenek a 
háború pusztította Oroszországban. A 
politikai vezetõk ellenezték ugyan a tün-

tetés idõzítését, de a nõk kitartottak. 
Ami ezután történt, az már történelem: 
négy nappal késõbb a cár lemondásra 
kényszerült, és az ideiglenes kormány 
azonnal szavazati jogot adott a nõknek. 
Mindez az Oroszországban akkor hasz-
nálatos Juliánusz naptár szerint február 
23-án, az általában használatos Gergely-
naptár szerint viszont március 8-án tör-
tént. 
Az oroszországi események után lett 
hivatalosan is március 8-dika a Nemzet-
közi Nõnap

Március: 
Tavaszelõ, Szelek hava, Böjtmás hava

Julius Caesar óta az évnek harmadik hónapja, 
azelõtt az elsõ volt. Marsnak szentelték s róla 
nevezték el. Vele kezdõdik a tavasz. Nálunk az 
1848-i ifjúság tette emlékezetessé 15-i napját 
a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral . A 
Nap a Kos jegyébe és az egyenlítõbe lép, ami-
vel egyidejûleg áll be a tavaszi napéjegyenlõ-
ség is 20-22 között.

Márciusi jeles napok
Március 1.
A Nukleáris Fegyverek Elleni Harc Világnapja,
A Polgári Védelem Világnapja

Március 3.
A Békéért Küzdõ Írók Világnapja
Március 6.
Nemzetközi Energiatakarékossági Világ-
nap
Március 8.
Nemzetközi Nõnap
Március 14.
Nemzetközi Pí Nap
Nemzetközi Akciónap a Gátak Ellen, a 
Folyók, a Víz és az Élet Melett
Március 15. 
Az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc Évfordulója•A Magyar Sajtó 
Napja•A magyar Köztársaság Ünnepe,
Fogyasztóvédelmi Világnap
Március 19.
A Cigányság Világnapja
Március 21.
A csillagászati tavasz kezdete
Költészet Világnapja
A Faji Megkülönböztetés Elleni Nemzet-
közi Küzdelem Napja
Március 22.
Víz Világnapja
Magyar Fordítók Napja
Március 23.
Meteorológiai Világnap
Március 24.
Tuberkulózis Világnapja
Március 27
Színházi Világnap
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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

Apróhirdetések

Összkomfortos családi ház eladó, Apátfalva, 
Móricz Zs u. 49.
Érd: 06-20/468-27-23 vagy 06-30/914-0769

Épít-

kezni, 
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

BÍRÓ-KER

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata

• Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitú-
rák, szekrény és konyhabútorok

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
mûbõrök, ponyvák, ágyrugók, 
vasalatok, görgõk és egyéb kellékek

Érd: Joó kárpitos
Makó, Szép u. 44.

Tel: 06-62/211-682

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, szomszédok-
nak, ismerõsöknek és barátoknak akik 
drága szerettünk,

Bárdos István

Hamvait utolsó útjára elkísérték, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

„ Nélküled  semmi nem olyan, mint régen, 
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívé-
ben. Idézzük szavaid, tetteid, emléked. 
Szeretünk nagyon-nagyon téged!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédoknak és isme-
rõsöknek az önkormányzat és intézményei 
vezetõinek és dolgozóinak, akik szeretett 
halottunk

özv. Szentesi Balázsné
Kardos Julianna

temetésén megjelentek, részvétükkel, imáik-
kal és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, gyászunkban osztoztak
Külön köszönet a plébános úrnak és a kéntor 
úrnak a meghatóan szép búcsúztatásért és 
gyászmiséért

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
denkinek akik drága szerettünk,

özv Langó Imréné
Veréb Krisztina

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászunkat eny-
híteni igyekeztek.

Gyászoló családja

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

Üveges Lajosné
Bagi Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló családja

FELHÍVÁS
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata és a Regionális Munkaügyi 
Központ Szegedi Kirendeltsége szervezé-
sében a kormány által meghirdetett 
„Lépj egyet elõre” program keretén belül 
a cigány Közösségi Házban iskolai tanfo-
lyamot indítunk cigány és nem cigány 
felnõttek részére, akik nem rendelkeznek 
az általános iskola 7. és 8. osztályával.
A tanfolyamra még lehet jelentkez-
ni.
Bõvebb információ telefonon vagy sze-
mélyesen : ifj Károlyi Sándor oktatási 
referens
Tel: 06-30/601-57-47

Megváltozott az 
eMagyarország 
nyitva tartása

Hétfõ: 
de: 10-12 és du: 15-18-ig

Keddtõl -Péntekig:
de:10-12 és du: 14.30-18-ig

Szombat:
De: 9-12 óráig

PINTÉR VENDÉGLÕ
AJÁNLATA

( Apátfalva, Széchenyi u. 94)

AKCIÓ
Március 15-16-17-18. 

15 órától Pizza, Gyros, Hamburger
„MB” Yugoszláv csapolt sör– 130Ft/korsó
Pacal pörkölt fõtt burgonyával, uborkával-
500.-Ft/adag

Csütörtök•Péntek•Szombat
élõzene Kobolák Mihállyal

Jó idõ esetén látványkonyha a Pintér Vendéglõ 
teraszán: csevap•rablóhús, chilis mexikói 
pulykamell csíkok

Az ételeket házhoz szállítjuk!
Március 24.-én szombaton 

Filézett ponty hallé 750.-Ft
Haltepertõ sültburgonyával 1200.-Ft

Kedves Apátfalvi lakosok!
Ezúton kérnék a falu lakosságát, hogy 
akinek vannak otthon olyan dolgai 
amire már nincs szüksége hozza el 
nekünk.
• Befõttes, bébi ételes üvegek

• Rongyok, gombok

• Termények, bab, kukorica stb…

• Cérnák, fonalak stb…

• Gyertyák ( nem baj ha már csak a 
csonk van)

• Kenderkóc

• Festékek

• Parafadugó 
Ezeket az anyagokat a Szigetházban 
mi még fel tudjuk használni játszóhá-
zakon, a csonk gyertyát újra tudjuk 
még önteni.

Segítségüket elõre is köszönjük !

Az anyagok leadhatók Csenteri Andreá-
nak a Mûvelõdési Házban.

 Pátfalváért Egyesület

eMagyarország Pont
A Mûvelõdési Házban

INTERNET-FAXOLÁS– FÉNYMÁSOLÁS
Nyitva: 

HÉTFÕ-PÉNTEK: 10-12-15-18 óra,
SZOMBAT: 9-12 óra

Játszóházi foglalkozás a 
Szigetházban

• Március 10: Borostyános tavaszi dísz, 
kopogtató

• Március 17:Gipszfigurák festése

• Március 24: húsvéti tojástartók

• Március 31: tojásfestés, írókázás

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklõdõt!


