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2014. október 27. alakuló ülések
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27én tartotta alakuló ülését.
Kecskeméti Imréné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az
önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményét. A
szavazás napján a választók névjegyzékében 2561 választópolgár szerepelt, a szavazóhelyiségekben 1239-en jelentek meg, a részvételi arány
48,37%-os volt.

A képviselő-testület tagjai:
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Langó Imre
Antal Sarolta
Kiszely Jánosné
Kovács Józsefné
Mátó Lajos

A polgármester választás összesített jegyzőkönyve alapján a megjelent
1239 választópolgár 1221 érvényes és 18 érvénytelen szavazatot adott le.

A képviselő-testület tagjai a megbízólevelet 2014. október 16-án átvették. A képviselők, a polgármester, az alpolgármester és a bizottságok
nem önkormányzati képviselő tagjai letették az esküjüket.

A szavazás eredménye:
1.) Szekeres Ferenc
2.) Varga Péter
3.) Kucsora István

590 szavazat
488 szavazat
143 szavazat

Apátfalva község polgármestere 2014. október 12-től Szekeres Ferenc
A kislistás összesítő jegyzőkönyv alapján a leadott szavazatok száma
1239, az érvényes szavazólapok száma 1204, az érvénytelen szavazatok
száma 35.
A 19 képviselő jelölt összesen 5933 szavazatott kapott.
Önkormányzati képviselő-jelöltekre leadott szavazatok száma
Bálintné Siprikó Zsuzsanna
Langó Imre
Antal Sarolta
Kiszely Jánosné
Kovács Józsefné
Mátó Lajos
Veréb Anett
Vajda László
Vári Miklós
Faragó Erzsébet
Papp József
Czigeldrom-Korom Zoltán
Restás Marianna
Bíró Antal
Hulman Anikó
Beke Margit
Tóth Bernadett
Tamás Mihály
Szirovicza Péter

580
575
482
448
446
426
415
400
346
312
287
247
244
235
155
116
100
88
31

A 3000 és 5000 közötti lakosságszámú települések képviselő-testületébe
6 képviselő választható. A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel 7 fő.

Szekeres Ferenc polgármester úr ismertette a programját.
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását követően került sor a képviselő-testület bizottságainak létrehozására, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok megválasztására.
Pénzügy, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök: Kovács Józsefné
Önkormányzati képviselő tagjai:

Langó Imre
Antal Sarolta
Nem önkormányzati képviselő tagjai: Antal Jánosné
Czigeldrom Korom Zoltán
Szociális és Nemzetiségi Bizottság

Elnök:
Önkormányzati képviselő tagjai:

Kiszely Jánosné
Kovács Józsefné
Mátó Lajos
Nem önkormányzati képviselő tagjai: Herczegné Jáksó Anita
ifj. Károlyi Sándor
Kulturális, Vallási, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

Elnök:
Önkormányzati képviselő tagjai:

Antal Sarolta
Langó Imre
Kiszely Jánosné
Nem önkormányzati képviselő tagjai: Veréb Anett
Vargáné Nagyfalusi Ilona
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A polgármesteri illetményt és költségtérítésének mértékét 2014. október 12. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény állapítja meg, fix összegben. Szekeres Ferenc polgármester illetménye 2014. október 12-től havi 448.726,-Ft, költségtérítése
67.310,-Ft.
A képviselő-testület titkos szavazással Bálintné Siprikó Zsuzsanna települési képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. A képviselő-testület az illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján illetményét havi 314.110,-Ft-ban, költségtérítését 47.116,-Ft-ban állapította meg.
A képviselő-testület megbízást adott a Szervezeti és Működési Szabályzat és a 2014-2019. évi ciklusra szóló gazdasági program elkészítésére.
2014. október 27-én megalakult a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete.
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén a Helyi Választási Iroda elnökének tájékoztatása alapján az október 12-i választáson
„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári szövetség
4 képviselő jelöltje indult. A megválasztható képviselő-testületi tagok
száma 4 fő.
A névjegyzékben szereplő 134 választópolgárból 108-an adták le szavazatukat, az érvényes szavazatok száma 371.
A megválasztott képviselő-testület tagjai:
Ifj. Károlyi Sándor
Károlyi Sándor
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Károlyi Alex
Juhász Mária
A képviselő-testület tagjai letették az esküjüket.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöknek Károlyi Sándort, elnökhelyettesnek Károlyi Alexet megválasztotta. Károlyi
Sándor elnök úr ismertette az önkormányzat 5 éves ciklusprogramját.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én tartotta alakuló ülését
A Román Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén a Helyi Választási Iroda elnökének tájékoztatása alapján az október 12-i választáson a
Magyarországi Románok Országos Érdekvédelmi Egyesület 3 képviselő
jelöltje indult. A megválasztható képviselő-testületi tagok száma 3 fő.
A névjegyzékben szereplő 27 választópolgárból 19-en adták le szavazatukat, az érvényes szavazatok száma 21.
A megválasztott képviselő-testület tagjai:
Füvesiné Varga Anikó
Duma Árpád
Károlyi Andrea
A képviselő-testület tagjai letették az esküjüket.
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöknek
Duma Árpádot, elnökhelyettesnek Füvesiné Varga Anikót megválasztotta.
A képviselő-testület megbízást adott a Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára.

Milliókkal léptek le a vesztes polgármesterek
Makón, Apátfalván, Magyarcsanádon és
Földeákon 3 havi végkielégítés jár a választásokon vesztes régi polgármestereknek,
ami mindenhol milliókat jelent. Az előző ciklusban Makó alpolgármestereként
dolgozó Marosvári Attilának ugyan nem
jár végkielégítés, de mégis 4,5 milliót kap
– 180 napnyi ki nem vett szabadsága után.
A vonatkozó törvény szerint 3 havi munkabérüknek megfelelő végkielégítés jár azoknak a polgármestereknek, akik a helyható
sági választásokon nem szerezték meg ismét
választóik bizalmát. A makói térségben négy
településen, Makón, Apátfalván, Földeákon,
Magyarcsanádon távozott a korábbi polgármester. Miután a végkielégítést a települések
önkormányzatai pénzéből fizetik ki, azok
összege – lévén közpénzről van szó – nyilvános adat, ezért kikértük azokat a jelenlegi
települések polgármesteri hivatalaitól.
Varga Péter Apátfalva előző polgármestere 3 havi illetménye, azaz végkielégítése 1 millió 275 ezer 600 forint, s ehhez jön
a ki nem vett szabadság után fizetendő
541 ezer 163 forint. A volt polgármester
idén ugyanis csak 6 nap szabadságot vett ki.

Guba István Magyarcsanád polgármestere
szabadságmegváltásként 1 millió 458 ezer 125
forintot kap (neki 60 nap, azaz cirka 2 évnyi
szabadsága maradt kivetetlen), míg végkielégítésként 985 ezer 500 forintot kapott.

kap – tudtuk meg Czirbus Gábortól. Makó
alpolgármestere hozzátette: bár végkielégítés nem jár az előző alpolgármesternek, de
a jelenlegi városvezetés nagy meglepetésére
kiderült, hogy Marosvári Attila 6 éve nem
volt szabadságon, így részére szabadságmegváltás címen – 180 nap után – 4 millió 260
ezer forintot kell kifizetnie a városnak, ami
jelentős tételt tesz ki. Czirbus Gábor közölte:
érthetetlen, hogy a korábbi alpolgármester
munkáltatója miért nem kötelezte Marosvárit, hogy vegye ki a szabadságát.

Vass Imre Földeák volt polgármesternek
a törvényben meghatározott 3 havi munkabér mellé gesztusként egy negyedik havit
is megszavazott a testület – ez 4-szer bruttó 445 ezer, azaz összesen 1 millió 780 ezer
forintot jelen. A plusz havi bérrel ismerték
el – tudtuk meg Hajnal Gábor polgármestertől – a faluért végzett, s nyáron a Földeákért Az alapszabadságok mellé az alpolgármesdíjjal is elismert községvezetői m unkáját. tereknek is jár pótszabadság, egyébként
A helyi testület arra is gondolva szavazott évente körülbelül két hetet voltam szabadsáa plusz juttatásról, hogy számolnak azzal, gon – magyarázta Marosvári Attila, hogyan
hogy a volt polgármester ebből támogatja gyűlhetett fel ennyi ki nem vett szabadsámajd valamelyik helyi civil egyesületet vagy ga. Makó előző alpolgármestere hozzátette,
alapítványt. Vass Imre közel egyhavi bérét hogy hány napig volt távol, az a polgármeskapta a 25 napnyi szabadságmegváltásként. teri hivatal nyilvántartásából kiderül. Arra a
Ez utóbbi pontos összegét azonban nem a felvetésünkre, hogy a munkáltatóknak kötehelyi önkormányzat, hanem az Államkincs- lezniük kell dolgozókat, hogy az előző évről
tár állapítja meg.
maradt szabadságukat legkésőbb márciusig
vegyék ki, azt mondta, hogy a munka sűrűBuzás Péter előző makói polgármester sége ezt nem tette lehetővé.
végkielégítésként szintén 3 havi munkabérét, összesen 1 millió 565 ezer 400 forintot
(Forrás: makohirado.hu)
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Polgármesteri
program
Legfontosabb feladatunknak a munkahelyteremtést tartjuk, hiszen ha van
munka akkor, minden van vagy lehet.
Fontos, hogy munkahelyekkel itt tartsuk
fiataljainkat, a családok számára megélhetést, tervezhetőbb jövőt biztosítsunk.
Az országgyűlési képviselőnk Lázár János
segítségével befektetőket fogunk hozni
Apátfalvára, munkahelyteremtés céljából.
Szeretnénk bekerülni a szabad vállalkozási zónába, így a gazdasági szereplők számára vonzó telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet biztosítani, támogatva
e területek gazdasági vérkeringésbe való
tényleges bekapcsolását. A zöldségszárító
üzem létrehozásával nemcsak az ott foglalkoztatott embereknek adunk munkát,
hanem a mezőgazdaságban élők piaci
lehetőségeit is bővítjük. Térkövet fogunk
gyártani, ami biztosítja majd Apátfalva
járdáinak felújítását, illetve ezen a területen további lehetőséget nyújtanak a más
önkormányzatokkal való partneri együttműködések. Értékrendünkben a környezetvédelemnek is nagy szerepe van, amit
a munkahelyteremtésben is fontosnak
tartunk fejleszteni. A zöldhulladék kezelése mellett, kiépítjük a biobrikett gyártás
feltételeit.
Gondolunk a megváltozott munkaképességű emberekre is. Szeretnénk a szá-

munkra is munkát biztosítani, hogy a
megélhetésük könnyebbé váljon. Első
feladataink egyike e feladat megvalósítása.
A közmunka méltóságát helyreállítjuk,
mind az abban résztvevők, mind a település lakói számára megbecsült, értékteremtő tevékenységet végezzenek a
közmunkásaink a falu fejlődéséért és
szépüléséért. Járdákat és utakat építünk,
javítjuk a javíthatót. Megépítjük a települési igényeket kiszolgáló iskolakonyhát és a sportcsarnokot. A közbiztonság
javítása érdekében elindítjuk a posztos
rendőr programot, térfigyelő kamerák kihelyezéséről, gondoskodunk és az idősek
számára jelzőrendszert építünk ki. Lakossági igényfelmérés alapján egy bankautómata üzembe helyezését is mihamarabb
meg kell valósítani. Az apátfalvi lakosok
egészségmegőrzéséért létrehozzuk az
Egészséges Apátfalváért Mozgalmat, mely
feladata az egészségtudatos életmód terjesztése, szűrővizsgálatok szervezése lesz.
Egészségügyi területen vállalt feladatunk
a Kistérségi Kártya bevezetése, mely további kedvezményeket nyújt a lakosoknak egészségügyi területen. Biztosítjuk
a rendszeres gyermekorvosi szolgálatot,
ami apró polgáraink hatékonyabb egészségügyi ellátását hivatott szolgálni.
Az új sportcsarnok megépülése is a tele-

pülés lakóinak egészégét hivatott szolgálni, a szabadidő értékes eltöltése mellett.
Így vélekedünk a nagy hagyományokkal
rendelkező futball klub jelentőségéről is,
ezért fontosnak találjuk a hatékony támogatását.
Apátfalva kulturális munkájában kiemelkedő fontosságú a hagyományőrzés. Nem
felejthetjük az ősök hagyatékát, gondoskodnunk kell átadásáról a felnövekvő
nemzedék számára. Ezt a feladatot nemcsak a közvetlen kulturális munkában
fogjuk feldolgozni, hanem az oktatás kapcsán is lehetőséget keresünk. Megvalósítjuk a nyári napközös tábort, hogy a szülők
számára a gyermekfelügyelet megoldott
legyen a nyári szünetben, a gyermekek
számára pedig hasznos időtöltést biztosítana a tábor.
Minden civil szervezetet támogatni fogunk és terveink között szerepel egy ifjúsági egyesület létrehozása is.
Ehhez a munkához kérem mindannyiunk
segítségét és támogatását, mert közös célunk az apátfalvi lakosok élet lehetőségeinek javítása, Apátfalva élhetőbbé tétele.

Szekeres Ferenc
polgármester
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óvodai hírek – október
Az Apátfalvi Bíbic Óvodában szeptember 1-én
beindult a 2014/2015 nevelési év.
Kiemelt feladat továbbra is az
Óvodai Integrációs program működtetése.
Ezt a tevékenységet ebben a félévben is az
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő
pályázati támogatásból tudjuk megvalósítani.
Az elnyert támogatási összeg 1 380 000 Ft.
A támogatási keretből már támogattuk
a gyerekek színházbérletének megvásárlását.
A színházlátogatás, a kulturális tevékenységek
szervezése fontos feladata és szerves része
a pályázatnak. A színházbérlet négy előadást
tartalmaz. A programot szintén
a Magyarcsanádi „Hétszínvirág” óvodával
közösen valósítjuk meg. Két előadás lesz Apátfalván
és két előadás lesz Magyarcsanádon.

Kirándulás
a Szegedi Vadasparkban
Az Állatok Világnapja (október 4.) alkalmából a Szegedi Vadasparkban voltunk kirándulni, szintén a pályázati támogatásból.
54 kisgyermek és 13 felnőtt vett részt a programon. A Szegedi Vadaspark színvonalas program lehetőséget kínál minden évszakban,
a gyerekek számára, hiszen csodálatos és természetes környezetben figyelhetik meg a gyerekek az állatok életét. A kiránduláson
sok újdonsággal találkoztunk, a nagy kedvenc pingvineket, fókákat, az egzotikus zsiráfokat, zebrákat szájtátva figyelték a gyerekek.
Ez az a kirándulás, melyet nem lehet megunni, mindig látunk
valami újdonságot. Ezzel hozzájárulunk a gyerekek természet és
környezetvédelmi neveléshez, a természet megszerettetéséhez.

Színházelőadások időpontjai:
Népek zenéje – 2014. október 6.
Görényke, a kis lovag – 2015. február 2.
A Nagy fülű nyuszi család – 2015. március 2.
Álomlátta leveske – 2015. április 27.

Alapítványi 1%
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottságának tagjai
megköszönik az adófizetőknek a 2013 évi adójuk 1%-át, melyet az óvodai Alapítvány számára utaltak át.
Pontosan az összeg 293 000 Ft, amely már megérkezett az Alapítvány számlájára. Tájékoztatjuk a támogatókat, hogy az összeget az Apátfalvi Bíbic Óvoda óvodai nevelésének megszervezésére, a színvonalas
programok megvalósítására költjük.
Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy 2014. szeptembertől
megváltozott az alapítvány számlaszáma és a pénzintézet neve:

PILLÉR Takarékszövetkezet (Apátfalva)
Számlaszám: 56900123-10005029

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!
Faragó Erzsébet óvodavezető
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hírek a faluházból

Béles mustra
A tavalyinál kevesebb sütemény, de sokkal több Mariann, Restás Györgyné, Kányásiné Szentesi
érdeklődő vett részt a II. Béles mustrán októ- Erika. Kakas Istvánné Ancsa vezetésével Lanber 25-én, szombaton.
góné Sági Mónika és Tóth Tamás gondoskodott
15 vállalkozó kedvű háziasszony jött el – közöt- azokról, akiknek nem jutott a kóstolóból.
tük egy férfi – felhívásunkra ez évben a süte- Százával sütötték a buktákat, melyeket saját
mények nagy parádéjára.
készítésű lekvárral ízesítettek. 4 sütőben, egész
Szebbnél szebb és finomabbnál finomabb édes- délelőtt és délután fáradhatatlanul dolgoztak,
ségek csábították a résztvevőket fabatkák vá- a jelenlévők pedig örömmel fogyasztották a
sárlására, kevésnek is bizonyult a megvehető és szemre is szépséges kelt tésztákat.
fogyasztható darabszám.
Külön köszönjük munkájukat, nélkülük éhen
A klasszikus és modernebb alapanyagokból ké- maradt volna a jelenlévők többsége.
szült bélesek mellett volt rémesen krémes tor- A műsoros délután Bakainé Molnár Katalin
ta, fügés kosárka, zserbó, nemzeti színű, diós meglepetésével kezdődött. Bemutatta saját késütemény, cseh túrós, díszíthető torta és még szítésű menyasszony és vőlegény babáját, eresok más.
deti apátfalvi népviseletben. Hímzetten, viráAkik sütöttek: Simon Mihályné, Czigeld- gosan, gyönyörűen be- és felöltöztetve állította
rom-Korom Judit, Bálóné Antal Julianna, ki őket, férje Bakai Mihály segítségével még
Langó Imréné, Kerekesné varga Sára, Hös feliratozott kapu is volt fölöttük. Készítőjük elSándorné, Kerekesné Binecz Zsuzsanna, Szi- mondta a főbb tudnivalókat, a közönség nagy
geti Andrea, Langóné Sági Mónika, Kakas Ist- tapssal jutalmazta e hatalmas munkát. Ezúton
vánné, Kónya Istvánné, Kónya István, Restás is köszönjük és várjuk a többi meglepetést is!

Fotók: makohirado.hu

Tóth József a lakodalmi főzések személyes élményeit mesélte el a színpadon. Megtudhattuk
tőle, hogy 400 főre is főzött, 2-4 fős segítséggel
dolgozott, csütörtöktől egészen vasárnap hajnalig. Minden bográcsot ő kóstolt és fűszerezett, ezt nem bízta senkire. A jelenlévők között
többen is voltak, akiknél ő volt a főszakács.
E hasábokon is köszönjük részvételét és kívánunk jó egészséget!
A Szentesről érkezett Zöldi Lászlóné tekerőlanton játszott a műsor további részében.
A teremben ülők élvezettel hallgatták az elhangzott dalokat.
A Decs községből érkezett Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes 45 fővel adott műsort a délután zárásaként.
Sárközi lakodalmasuk nagy sikert aratott, ruháik csodálatosak voltak, a közönség élvezte az
előadást, vastapssal jutalmazták a látottakat.
Az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport nagy
szeretettel fogadta a messziről érkezett együttest, jó hangulatú beszélgetés, vendéglátás zárta a napot, köszönet nekik.
Élményekkel és új ismeretségekkel távoztak a
vendégek, bízunk a további találkozásban.
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„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett
szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk
volna.”
Kristine Barnett
Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit arról,
hogy a falunk legfiatalabb közössége munkához látott. Elindult egy szerveződés, amilyenre
már rég nem volt példa nálunk. A faluház keretein belül, mint önszerveződő ifjúsági csoport
akik eltökélték, hogy felpezsdítik a falu életét
és tesznek azért, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezhessék magukat.
Minden ott kezdődött, amikor a kulturális közfoglalkoztatás keretein belül megismerkedtem
a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) munkatársaival, akik 2014. szeptember 23-án meg
is látogattak bennünket a Faluházban,és egy

2014. november

szuper programot hoztak el nekünk. Volt ott szajelzést kaptunk, szóval már szervezzük is a
minden, Ytong szobrászat, előadás a környék- következő programot.
beli túrázási lehetőségekről, élményekről, rocktörténeti óra Plesivel, azaz Dr. Rock-kal, ott Szeretnénk megköszönni a segítséget egy pár
volt a Katt rádió és a Kontaktpont munkatársai embernek, akik támogattak bennünket ötleteis, akik közösségfejlesztő játékokat hoztak ne- ink megvalósításában!
künk. Bemutatkozott első amatőr zenekarunk, A Faluház munkatársai, Bíró Rita, Szabóné
a KSB is. És történt még valami nagyon fontos Koczka Zsuzsanna, Ludányiné Dinnyés Éva,
ezen a délutánon: összeültünk páran a nap vé- Némethy Ilona Eszter, Antalné Furák Ildigén, és elhatároztuk, a DÖK berkein belül egy kó, Langóné Sági Mónika, Gyenge Andrásné,
jó kis csapattá szerveződünk.
Kerekesné Binecz Zsuzsanna, Gyenge Regina,
Nem is telt el sok idő és bemutatkoztunk Antal Petra mamája, Nyárfa kocsma, Hulman
első programunkkal, a Halloween péntekkel, Anikó.
2014. október 31-én a Faluházban. Ez egy
remek szórakozási lehetőség volt kicsiknek Utóirat: Nagy örömünkre szolgál, hogy vannak
és nagyoknak is. Délután volt tökfaragó ver- olyan fiatalok, akik szabadidejükben a velük
seny, rajz verseny, kreatív sarok, csillámtetkó, egykorúaknak szórakozási és kikapcsolódási
sebfestés, eszem-iszom, dínom-dánom. Este lehetőséget szerveznek. Köszönjük az aláb20:00-kor fellépett a rendkívül tehetséges Ma- bi diákoknak a lelkes munkát: Antal Eszter,
Rock zenekar. Fergeteges nap volt, délután a Langó Dorina, Antal Tamás, Antal Kamilla,
gyerekzsivajtól, este pedig a rock ’n roll-tól Kerekes Botond, Olasz Nóra, Joó Rebeka, Joó
volt hangos a ház. Nagyon sok pozitív vis�- Benedek.

Egészségnap
Október 30-án sokan eljöttek a meghirdetett egészségnapra.
Vérnyomás- és vércukormérés, testsúly ellenőrzés, életmódra
vonatkozó jó tanácsok várták a betérőket.
A meghirdetett bőrgyógyász vizsgálat a doktornő elfoglaltsága
miatt sajnos elmaradt, de november 13-ára minden jelentkező
kapott időpontot, várjuk az érdeklődőket 14 órától 17 óráig.

Könyvtári Napok
Az októberi Könyvtári Napok keretében a legkisebbeknek Badicsné
Szikszai Zsuzsa vezetésével babaringató program volt. Anyukák és
gyermekeik nagyon jól érezték magukat a dalokhoz kapcsolódó testtartás javító gyakorlatok alatt.
Huzella Péter a Kaláka együttes egyik frontembere rendhagyó személyiségfejlesztő órára várta a felső tagozatos diákokat a könyvtárban. Saját életéből hozott példákkal, sok énekkel, zenével varázsolta
el hallgatóit.

Novemberi programok:
Óvoda bál november 15-én, szombaton.
A nagy érdeklődésre való tekintettel Tornyai
Kata mentőtiszt újraélesztéssel kapcsolatos
előadását két alkalommal hallgathatják meg
az érdeklődők:
• November 21. péntek, 17 óra
• November 22. szombat 17 óra

A Könyvtári Napok vendége Budai Ilona nép- Kérem a helyi Nyugdíjas Klub tagjait, jöjjenek
dalénekes lesz november 28-án, pénteken, 14 el, állítsuk össze együtt a koszorút.
órai kezdettel. A kora délutáni időpont az
általános iskolás érdeklődők miatt van, sze- Az adventi gyertyagyújtások ideje:
retnénk, ha minél több diák megismerhetné a
• November 29. szombat 16.30
népdaléneklés közismert szereplőjét.
• December 6. szombat, 16.30
• December 13. szombat, 16.30
November 29-én, szombaton 14 órától készít• December 20. szombat, 16.30
jük a község adventi koszorúját a Faluház
előterében.
Mindenkit szeretettel várunk!
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„Az öregség tiszteletre méltó
minden nemes lélek előtt.”
(Pillico)

Idősek Világnapja
2014.
Ez évben immár 16. alkalommal rendeztük
meg az Idősek Világnapi Ünnepségünket. Az
ünnepségre 816 apátfalvi 60 éven felüli szépkorúnak küldtünk ki meghívót, akik közül
250-en fogadták el meghívásunkat. Az ünnepi
műsort a Rákóczi utcai óvodások kedves, aranyos, szívet melengető műsorával kezdtük. Köszönjük a felkészítő Papp Józsefné, Lúczó Anikó óvodapedagógusok és Izsák Lászlóné dadus
lelkiismeretes munkáját.
Az ünnepi hangulatot budapesti vendégművészek fokozták, akik magyar nótákat,
operett slágereket énekeltek. A műsor utáni
finom vacsorát a Bíbic Óvoda konyháján ké- Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki seszítették, Szilvási Mátyásné Manyika, Gyenge gített a rendezvény megszervezésében és leboAttila és Ludányi István, köszönöm önzetlen, nyolításában, az önkormányzat dolgozóinak,
segítő munkájukat. A vacsora utáni jó han- közmunkásainak és természetesen a Szociális
gulatról Károlyi István gondoskodott, sokan Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Falunótázgattak, majd később táncra is perdültek. ház valamennyi dolgozójának.
Köszönetemet fejezem ki az ünnepség támogatóinak, Simon Mihályné Icuka, Gyenge
Kerekes Gézáné
József vállalkozóknak és Apátfalva Község
intézményegység vezető
Önkormányzatának.

Céginformációk
A GDF Suez (Dégáz) Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra között
tart cégképviseletet a Démász Liget utcai telephelyén.
Az EDF Démász Zrt. szerdán 8–12, csütörtökön 14–18 óra között fogad ügyfeleket a Liget utcai telephelyén.
Az Invitel Zrt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti
alkalmat a makói ESC Számítástechnika Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.)
A T-Home ügyfeleket minden munkanap és szombaton nyitvatartási
időben fogad a Szegedi u. 8/c. szám alatt. Telefon: (62) 213-055.
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfőtől csütörtökig
8–15 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt.
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. hétfőtől szerdáig 8–12 és 12–15, csütörtökön 7–19 óra között fogad ügyfeleket a
Lonovics sugárút 24. alatt.
Makói Kommunális Nonprofit Kft. Makó, Návay Lajos tér 5–7.
ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd: 8–16, szerda: 7–19, csütörtök: 8–16,
péntek: 8–12 óráig. ebédidő: 12–13-ig. Telefon: (62) 212-837, Ügyelet: 0630 403-6267.
Kéményseprési és Távhő Iroda: Makó, Návay Lajos tér 5–7. ügyfélfogadási idő: szerdán 7–19 óráig. Telefon: (62) 212-837
DIGI TV: (megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések,
kérések): Makó, Kossuth u. 62/a. Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd,
szerda, csütörtök: 8–16.30, péntek: 8–14-ig. Telefon: 0670 312-7739

apróhirdetések
Búza eladó
Érdeklődni: 0630 485-9508
Bontott parasztcserép és piros kúpcserép
eladó.
Érdeklődni: 0620 426-7220
Apátfalva, Petőfi u. 31.

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
Áldás és hála övezi a sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa,
Bánatos családodnak, most az őrangyala”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek akik drága szerettünk

MÁTÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára a szeretet virágait elhelyezték,
hogy fájdalmunkat enyhítsék. Külön köszönet a plébános úrnak
és a kántor úrnak a szép szertartásért.
A gyászoló felesége és családjai
Úgy gyönyörködj gyermekeidben, mint akik téged folytatnak majd…
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennünk,
ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd,
s érdemük szerint becsült meg őket
Keresztúry Dezső
Az Apátfalva SC utánpótlás ezúton szeretné
megköszönni az alábbi támogatóknak a támogatást: Mátó Lajos iskolaigazgató, Apátfalva Művelődési ház dolgozói, Apátfalva
Polgármesteri Hivatal, Czagány József gazdabolt, Vár-Lak ajándéküzlet Makó, Apátfalva Polgárőrség, Langó Ferenc, Simon Mihályné
virágüzlet, Kerekes Róbert Fornetti, Nyárfa söröző, Búzakalász Kft.,
Varga ABC, Apátfalvi SC vezetőség, Contitech Fluid Automotive
Hungária Kft., Apátfalvi felnőtt labdarúgó csapat, és nem utolsó sorban az összes szülőnek, aki segített a faluház díszítésében, a résztvevőknek és a többi Apátfalvi támogatónak.
Köszönjük!
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Tájékoztató
a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati rendszer
működéséről

T ŰZ I FA

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az 1997.
évi CLV. törvény (fogyasztóvédelmi törvény) 17/B. § (3) bekezdésében előírtaknak
megfelelően átalakítottuk ügyfélszolgálati
rendszerünket a következők szerint:

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2014.(IX.25.)Bm rendelet alapján benyújtotta pályázatát 652 erdei m³ kemény lombos fafajta szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A belügyminiszter – Csongrád megyében a legmagasabb összegű – 5 848 350 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, amelyből 307 erdei m³ fa vásárolható. Az önkormányzat
a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.-től vásárolja meg a tűzifát. A kérelemhez a nyomtatvány
a polgármesteri hivatalban, a családsegítő szolgálatnál és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől is átvehető. A kérelmek elbírálása a szociális és nemzetiségi bizottság hatáskörébe tartozik. A bizottság döntését követően a polgármesteri hivatal levélben értesíti az
érintetteket a tűzifa átvételének helyéről és napjáról. A tűzifa elszállításáról a támogatásban
részesülőknek kell gondoskodni.

Személyes és telefonos ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00
Csütörtök:7.00–19.00
Péntek:8.00–13.00
Személyes ügyfélfogadás helyszíne:
6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám
I. emelet 102. szoba
Központi ügyfélszolgálati telefon:

(62) 777-111
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2014. október

SZÜLETÉS:
Október 8.: Lakatos Natasa Zselyke
Édesanyja: Rózsa Anett Ilona
Édesapja: Lakatos János
Apátfalva, Kölcsey u. 37.
Október 16.: Berta Laura
Édesanyja: Pintér Judit
Édesapja: Berta Zsolt
Apátfalva, Arany J. u. 21.
Október 25.: Szabó Martin
Édesanyja: Farkas Anikó
Édesapja: Szabó János
Apátfalva, Templom u. 114.
HALÁLESET:
Mátó József – Apátfalva, Maros u. 16. élt
87 évet), Veréb Mihályné (Pintér Rozália)
– Apátfalva, Aradi u. 32. élt 86 évet, Csendes
István – Apátfalva, Hóvirág u. 24. élt 64 évet,
Aigner Béla Imre – Apátfalva, Kossuth
L. u. 159. élt: 67 évet.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,
Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Szén, tűzifa
• Alágyújtós és koromtalanító
• Cement, mész
• Gipszkarton-Hőszigetelők
• Festékek
• Fenyő fűrészáru
• Szögek, csavarok
• Kerítésléc, oldeszka
• Kertiszerszámok
Bíró Antal
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

REKVIUM
Temetkezési Vállalkozás

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre
– Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása,
– Otthoni és kórházi elhalálozás
esetén is
– Kegyeleti tárgyak értékesítése
– Gyászjelentés újságban való
megjelenítése
– Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva, Aradi u. 16/a.
Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Lakossági hibabejelentő vonal
Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság minél
hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Az AGRO-LAK Kft.
folytatja
búza, árpa
és kukorica

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Helyesbítés! A szeptemberi hírekben tévesen került a férj neve beírásra: Lőrincz Anikó Apátfalva, Kereszt u. 55. és Varga István
Apátfalva, Liget utca 23.

terményfelvásárlását
azonnali fizetéssel,
kompenzációs felárral.

Október 18-án:
Ozsvath Csilla Zsuzsanna Apátfalva, Aradi
u. 23. és Gera Zoltán Makó, Nyizsnyai u. 3.

Érdeklődni:
0630 608-7997
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