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ékés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kíván
községünk minden lakójának.
Varga Péter polgármester

Vári Miklós alpolgármester

Sajtos László jegyző

Főbb híreink!
•
•
•
•
•

2. old.: Ülésezett a Képviselő-testület,anyakönyvi események
3. old.: Új személyigazolvány—mozgáskorlátozottak jogosítványa—Ifjúsági Önkormányzati választás
4. old: Csatorna díj ingatlan eladás esetén—Rendőrségi hírek— Péli Mihályné: Búcsú Edit doktor nénitől
5. old: Ovi-hírek / 6– old: Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolója
7. old.: Suli-hírek, Faluház információi—karácsonyi programok / 8. old.: Robbanás, tüzek—elkerülhetők!

In memoriám Dr. Kási Edit
...
Búcsúznunk kell.
El kell köszönnünk
valakitől, aki részévé
vált az életünknek. Nehéz a szó, amikor valaki útra kel közülünk.
Edit néni, aki most elment közülünk rendkívül
értékes életet élt. Élete értelme az volt, hogy
gondoskodott mindazokról, akiket a Sors, vagy
inkább a Gondviselés rábízott. 15 évig szolgált
Apátfalván körzeti orvosként, egész lényéből
áradt az orvosi eskü egyik legfontosabb része:
Egyenlő figyelemmel és gondoskodással gyógyítok minden embert. Én is, és akik most itt
vagyunk talán mindannyian fel tudunk idézni egy
-egy történetet, melynek Ő volt a hőse. De ezek
e történetek nem csak az orvos-beteg kapcsolatról, a gyógyulásról, egy-egy pontos diagnózisról
szólnak. Ezek a történetek a hivatástudatról,
mérhetetlen türelemről, a gondosságról, a kifogyhatatlan odaadásról, a feltétel nélküli szeretetről szóltak, mellyel mindig embertársai felé
fordult. Ez most is élő emlékezetként róla megmarad bennünk, ahogy Rónay György Ajánlásában írja:
„Most,
halálom napjaiban
még egyszer összegyűjtöm,
amit a földön kaptam,
barátságot, szerelmet,
hűséget, örömet,
szeretetet, ragaszkodást,
szépséget, tisztaságot,
jóságot, önfeláldozást és egy utolsó lendülettel
felmutatom az égnek Egyetlen vagyonom Fogadjátok szívesen, Mennylakók.”

Endrődi Sándor

Edit néni valóban szeretett bennünket, nem
elsősorban a szó érzelmi értelmében, hanem
tudatosan, életformaként. Amikor most megállunk és búcsút veszünk Edit nénitől, talán azt
kérdezhetné valaki, hová tűnik a jóság, a
szeretet, az önfeláldozás, a tudás, a tisztaság, melyet értünk összegyűjtött. Mi tudjuk a
választ; mindezt odaadta nekünk, örökségként hagyta ránk, családtagjainak, betegeinek, ismerőseinek, rokonainak. Mi visszük
tovább, hiszen egy kicsit mi is ebből épülünk
föl. Az Ő szeretetéből, türelméből, gondoskodásából, tudásából, amelyeket nekünk adott,
és amelyek hozzánk nőttek részünkké váltak.
Hányszor kellett szembeszállnia a szenvedéssel, a kínnal, az égető fájdalommal, a halál
fenyegető árnyékával. Az orvos, aki hétről
hétre, hónapról hónapra találkozik vele tudja,
hogy a halál az életünk része. Mégis milyen
nehéz, amikor szembesülünk vele, ahogy
Jorge Semprun mondja; „ A halál pillanata
mindig szokatlan időpont.”. Mint oly sokszor
ilyen pillanatokban feltolakszik bennünk a
kérdés, mi is akkor az élet értelme. De az élet
értelmét nem keresni kell, hanem nekünk kell
értelmet adni neki. „Az életnek értéket csak a
szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye
felé fordulunk…” Ehhez a gondolathoz mintha
a doktornő adta volna a példát Márai Sándor
számára. Ezek a szavak Edit néni utolsó nekünk mondott szavai, nekünk szóló végrendelete.
Dr. Kási Edit! Doktornő! Edit néni! Isten vele,
nyugodjon békében!
Varga Péter

polgármester
(Elhangzott Templomunkban 2008. november 29én Dr. Kási Edit búcsúztató miséjén)

Karácsony
Szeretet ünnep,
Ragyogó karácsony
Nincs nálad áldottabb
Ünnep a világon!
Míg örömláng nyúl ki
Zöld fenyőid árnyán:
Ringatózik lelkünk
Boldog béke szárnyán.
Felderül az arcunk,
Mely imént borongott
Elfeledünk bú-bajt,
Minden földi gondot:
Vidámság mosoly
Csillog a szemünkbe;
Nevető angyalok
Szállnak a szívünkbe.
Ma minden kicsi ház
A Jézuska ház:
Szíve örömének
Tündöklő tanyája
Sehol szomorúság
Ránk hulló árnyéka;
Itt is, ott is csak fény,
Angyalok játéka…
Kedves tiszta ünnep
Ragyogó karácsony
Nincs nálad áldottabba
Ünnep a világon!
Te vagy az az egy nap
A küzdelmes évben,
Mikor csak szeretünk
A fenyőfa tövében.
Mintha az a sok fa
Egyetlen fa volna
S az egész világot
Betakarja lombja;
S mintha az a sok szív;
Mind egy nagy szív volna;
Egymásra hajolva
Mind együtt dobogna...
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Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2008. november 25-én ülésezett a képviselőtestület.
A képviselő-testület közmeghallgatás keretében tárgyalta Apátfalva Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepcióját.
Apátfalva Község Önkormányzatának 2009.
évi költségvetési koncepciója a kormány elé
beterjesztett törvényjavaslat, valamint az Áht.
68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásainak
figyelembevételével, valamint az ágazati törvények, rendeletek áttekintésével került öszszeállításra.
A koncepció tartalmazza a várható 2009.
évi bevételeket, a költségvetési, működési
kiadásokat, községüzemelési feladatokat, a
szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
lehetőségeit, az oktatási, igazgatási feladatokat, az önkormányzat vagyongazdálkodását,
a kisebbségi önkormányzatok működését, az
önkormányzat beruházási és felújítási terveit.
Fő feladat a fejlesztési kiadások előfinanszírozása és a működési költségvetés folyamatos biztosítása.
Beszámoló hangzott el Apátfalva Község
Önkormányzatának 2008. III. negyedéves
gazdálkodásáról. Az eredeti költségvetés
bevételi és kiadási főösszege 443.361 e Ft. A
forráshiány 77.526 e Ft. A II. negyedévi bevételi főösszeg 391.785 e Ft, a kiadási főösszeg
388.927 e Ft.
Harmadik napirendi pont keretében beszámoló hangzott el a Települési Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terv végrehajtásáról. A
települési közoktatási egyenlőségi terv célja,
hogy folyamatosan segítse elő az Apátfalván
élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
javulását, biztosítsa az esélyegyenlőséget,
hogy a településen érvényesüljön a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség,
megvalósuljon a másság elfogadása, a helyi
társadalomban lévő hátrányos helyzetű csoportok integrációja. Elengedhetetlen feltétel,
hogy az egyenlő hozzáférés biztosításán túl,
olyan támogató lépéseket, szolgáltatásokat
tervezzen, valósítson meg, melyek csökkentik a
meglévő hátrányokat, javítják a gyermek és
felnőtt sikerességét, mely hosszú távon megállítja az elvándorlást, erősíti a falu megtartóerejét.
Fontos szerep hárul az Apátfalván élő ki-

sebbségekre, kisebbségeket képviselő, öszszefogó önkormányzatokra. Az elmúlt időszakban mindkét kisebbségi önkormányzat
több alkalommal szervezett olyan programokat, amelyek elősegítették a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek integrációját.
Az oktatási intézmények teljes körűen figyelembe veszik azokat a települési közoktatási
esélyegyenlőségi célokat, melyeket az önkormányzat az intézkedési tervében megfogalmazott. Az intézmények maximálisan biztosítják a szegregációmentességet, az egyenlő
bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.
A képviselő-testület módosította Apátfalva
Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.06)önkormányzati
rendeletét, mely az előirányzatok átcsoportosítása miatt vált szükségessé.
A képviselő-testület támogatta Barkó József
r. hadnagy Apátfalva Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezését. Több mint 10 éves
rendőri tapasztalattal rendelkezik, és kellő
mértékben ismeri a közrendvédelmi és a bűnügyi munkát is. Az őrsparancsnoki beosztásához a szakmai és vezetői tevékenysége megfelel az elvárásoknak.
Beszámoló hangzott el Apátfalva Község
Ifjúsági Koncepció cselekvési tervének
megvalósításáról. A koncepcióra is jellemző,
hogy a világ és környezetünk változásaival,
az ifjúságot érintő gondok, feladatok is változnak. Továbbra is legnagyobb probléma a 1419 éves korosztállyal való kapcsolattartás,
valamint itt tartása, mellyel megelőzhetnénk a
lakosság csökkenését. Természetesen a megoldást elsősorban gazdasági, szociálpolitikai
lehetőségek biztosítanák, de erre önkormányzatunknak nagyon kevés lehetősége van.
A közéleti szerepvállalásban nem látható a
megfelelő aktivitás, mely még 15-20 évvel
ezelőtt igen aktív volt. Ezért nagy szerep
hárul a még óvodás, általános iskolás korosztállyal foglalkozó szakemberekre, hiszen ezek
a gyermekek lesznek a következő generáció.
Az Apátfalvi Ifjúsági Önkormányzat 2007.
évben újból megalakult. Az elmúlt egy évben
több alkalommal szerveztek programokat.
Azonban fontos lenne az Ifjúsági Önkormányzat életkorának kiterjesztése, vagy egy segítő
– támogató csoport/szervezet létrehozása.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2008. november hó
SZÜLETÉS: 11.30.: Bárnai Dominik István
(Apátfalva, Tavasz u. 16.) Restás Adrienn—Bárnai István
HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt.
HALÁLESET: Pintér Mihály (Hajnal u. 13.) élt: 46 évet
Dr. Kási Edit (Hunyadi u. 10.) élt 77 évet

Így az ifjúsági életben résztvevő aktív fiatal
felnőttek és a 18 év alatti fiatalok közösen
tevékenykedhetnének Apátfalva ifjúságáért.
A Pátfalváért Egyesület tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt évben végzett munkájáról. A tájékoztató részletesen ismertette
az egyesületnek a Szigetház –Erdei Iskolában végzett munkáját, az ott folyó tevékenységeket. A Szigetház bevétele 2008. október
31-ig 341.100,-Ft volt. A HEFOP 1.3.1. pályázat Projekt a Roma nők Integrációjáért az
előző beszámoló óta a projekt lezárult 15 fő
sikeresen levizsgázott és szociális gondozónői OKJ-s végzettséget szerzett, 7-en jelenleg
is szakmájukban dolgoznak.
Jelentés hangzott el Apátfalva Község Önkormányzatánál 2008. évben végzett belső
ellenőrzésekről. A Belső Ellenőrzési Csoport
által feltárt hiányosságok megszüntetésre
kerültek.
Felülvizsgálatra kerültek Apátfalva és Nagylak
Községek Önkormányzatainak Napközi Otthonos Óvoda és Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulások megállapodásai. A Belső
Ellenőrzési Csoport által tett észrevételezések javításra kerültek
Makó Város Önkormányzata pályázatot nyújt
be a „Téli közmunka” pályázati forrásra. A
Munkaügyi Minisztérium által kiírt felhívásra
kistérségenként egy pályázat nyújtható be,
így Apátfalva Község Önkormányzat is csatlakozott a programhoz.
A választható tevékenységek közül Apátfalva a parkosítást, a csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat karbantartását tűzte ki
célul.
Apátfalva Község Önkormányzat 4 fő közmunkást foglalkoztatna a pályázat kedvező
elbírálása esetén.
A képviselő-testület elfogadta Apátfalva község helyi építészeti örökségének védelméről
szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően meghallgatta
az interpellációkat, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.
APÁTFALVI HÍREK

Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság—
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
Készült: 1600 példányban—Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makói Nyomda

Apátfalvi Hírek
Mi kell az új személyihez?
Új személyazonosító igazolvány igényléséhez többfajta iratra lehet szükség. Más
és más okiratot kell vinni a Makói Okmányirodába, ha bizonyos okmányokkal
már rendelkezünk, mint ha nem. Írásunkban ezeket az eseteket foglaljuk össze.
Illetékmentes a személyazonosító igazolvány ellátása abban az évben, amikor a 14.
életévét betölti a gyermek és nem rendelkezik
érvényes útlevéllel. Ebben az esetben szükséges a születési anyakönyvi kivonat és a
hatósági bizonyítvány a személyi számról
vagy a lakcímigazolvány.
Ha az igénylő rendelkezik érvényes
útiokmánnyal vagy nem abban az évben
igényli a zemélyazonosító igazolványát, amikor betölti a 14. életévét, 1.500 Ft illetéket kell
fizetni és be kell mutatni az érvényes útlevelét, illetve le kell adni a hatósági bizonyítványt a személyi számról vagy a lakcímigazolványt.
A személyazonosító igazolvány érvényességi idejének lejárta esetén, ha az
igénylő rendelkezik érvényes útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel, akkor kell
a lejárt személyazonosító igazolvány; 1.500
forintos illeték; születési anyakönyvi kivonat;
nőknél a névviselés megállapításához házassági anyakönyvi kivonat.
Ha nem rendelkezik érvényes okmánnyal
(útlevél, kártyaformátumú vezetői engedélylyel), akkor szükség van 3.000 forintos illeték
befizetésére, születési anyakönyvi kivonatra,
nőknél a névviselés megállapításához házassági anyakönyvi kivonatra.
Ha a személyazonosító igazolvány érvényes, de adatai megváltoztak (névváltozás,
doktori cím megszerzése), akkor hozni kell az

érvényes személyazonosító igazolványt,
1.500 forintos illeték befizetésének igazolását, névváltozást igazoló okiratot, vagy a
doktori cím viselésére jogosító okiratot, a
születési anyakönyvi kivonatot és a házassági anyakönyvi kivonatot.
70 év felett illetékmentes az eljárás, ha a
kérelmezőnek nincs érvényes úti okmánya
vagy új típusú vezetői engedélye.
Ha a személyi igazolvány elveszik, ellopják vagy egyéb más módon megsemmisül, az újhoz kell kártyaformátumú személyigazolványnál a születési anyakönyvi kivonat,
nőknél a névviselés megállapításához házassági anyakönyvi kivonat, 1.500 forintos illeték,
illetve ha van érvényes útlevél vagy új típusú
vezetői engedély, akkor az is.
Régi típusú személyigazolványnál, ha az
igénylő rendelkezik érvényes útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel, akkor hoznia kell az érvényes útlevelet, vezetői engedélyt, a születési anyakönyvi kivonatot, nőknél a névviselés megállapításához házassági
anyakönyvi kivonatot és 1.500 forintos illeték
befizetését igazoló feladóvevényt. Ha a régi
személyivel rendelkező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, kártyaformátumú vezetői
engedéllyel, akkor szükséges a születési
anyakönyvi kivonata, nőknél a névviselés
megállapításához házassági anyakönyvi kivonat, és 3.000 forintos illeték befizetése.
A fenti iratok mindegyike szükséges az új
személyihez, ezért, kérjük, vigyék ezeket
magukkal, ellenkező esetben az új személyazonosító igazolvány kiállítása nem lehetséges.
Az igazolványhoz szükséges fénykép a
helyszínen készül el.

Ön tudja, mikor jár le a jogosítványa?
A kártya formátumú vezetői engedélyeken két érvényességi dátum van, egyik a kártya, a
másik az orvosi alkalmasság érvényességét mutatja. A két dátum a kártya kétfajta funkciójára utal, ezért szerepel kétszer.
A jogosítvány ugyanis amellett, hogy vezetői képességünket bizonyítja, a személyazonosság
igazolására szolgál, egy bizonyos határideig: ezt jelzi a kártya elején lévő dátum. A kártya hátoldalán futó dátum pedig az orvosi alkalmasság végső határidejét mutatja. A két dátum eltérhet,
erre érdemes ügyelni, hiszen bármelyik dátum lejártakor büntetésre számíthatunk.

***

Az apátfalvi Mozgáskorlátozott csoport szeretné megköszönni szponzorainak a Polgármesteri Hivatalnak, az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek, a Pátfalváért Egyesületnek, Vass András
zöldségesnek, Frankné Varga Zsuzsannának az önzetlen segítséget.
Ezúttal szeretnék minden tagtársunknak, szponzorainknak és
egész Apátfalva lakosainak Boldog Karácsonyi Ünnepeket, valamint Békés Boldog Reménytelibb Újévet kívánni.
Jakabovics Mátyásné titkár

3.
Ifjúsági Önkormányzati
Választás
Apátfalva Község Ifjúsági Önkormányzatának
megbízatása 2008. december 1-vel lejárt. A
2008. évi Ifjúsági Önkormányzati választás
választási bizottságának elnöke: Antal Máté,
(Apátfalva, Ady E. u. 7/a.) 8. osztályos tanuló
tagjai: Méreg Nóra (Apátfalva, Kossuth u.
112.) és Varga Nóra (Apátfalva, Templom u.
124.) 8. osztályos tanulók.
A választási bizottság elnöke a választás
napját 2008. december 13. (szombat) napjára tűzte ki.
Választásra jogosult minden 12-18 év
közötti apátfalvi állandó lakcímmel rendelkező
fiatal. Ifjúsági polgármesternek és képviselőnek megválasztható az a 12 és 18 év közötti
apátfalvi fiatal, aki a jelölését elfogadta.
Lapzártáig – december 3-ig - Ifjúsági polgármesternek történő jelölését vállalta Kis
Enikő (Apátfalva, Rákóczi u. 119.) 6/a. osztályos tanuló, képviselő jelöltégét vállalta: Fejes
Szilvia (Apátfalva, Zrínyi u. 4.) 7. osztályos
tanuló, Bárdos Renáta (Apátfalva, Templom
u. 122.) 7. osztályos tanuló, Pécsi Franciska
(Apátfalva, Dózsa Gy. u. 7.) 6/b. osztályos
tanuló és Szegedi Evelin (Apátfalva, Nagyköz
u. 1/a.) 6/b. osztályos tanuló.
Az ajánlóív leadásának határideje
2008. december 8.
Ifjúsági polgármester jelölt lehet az a
személy, akit a választó jogosultak közül 20
fő ajánlott, Ifjúsági képviselő pedig az a jelölt
lehet, akit a választó jogosultak közül 10 fő
ajánlott.
Az lesz polgármester jelölt aki a 20 ajánlást, illetve képviselő jelölt aki a 10 fő ajánlást
megkapta.
A 2008. december 13-i választáson lesz
megválasztva az ifjúsági polgármester, és a
4 ifjúsági képviselő.

Apátfalva Község Ifjúsági
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Apátfalva Község
minden lakójának
boldog békés karácsonyt és
boldog új esztendőt kíván.

Apátfalva Község Települési Román
Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testülete
békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag új évet kíván
Apátfalva minden állampolgárának!

A Gondozási Központ dogozói és lakói szeretetteljes ünnepet és eredményekben gazdag új esztendőt kíván a község minden lakójának és mindazoknak, akik
egész évben támogatták, szponzorai voltak rendezvényeiknek.
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VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT KÖZLEMÉNYE

Elkerülhető a konfliktus
A községünkben a víziközmű társulat megalakulásakor 1367 olyan lakóingatlan volt,
amely érintett a csatornázásban. Azóta
körülbelül kb. 30 gazdát cserélt. Néha konfliktus keletkezett abból, hogy a felek nem
tértek ki a társulati hozzájárulás fizetésére az
adásvételi szerződésben. Pedig ez fontos
lenne!
Azok a tulajdonosok, akik a csatornázással
érintett területen ingatlannal és LTPszerződéssel rendelkeznek, de ingatlanukat
eladják, megegyezés szerint az alábbi
lehetőségeket választhatják a befizetett
pénzükkel kapcsolatos elszámoláskor (a
választásukat a tulajdonosváltozást igazoló
okiratban – pl.: adásvételi szerződés – is
rögzíteniük kell):
a) az okirat szerint a régi tag (az eladó) az
általa a változás hónapjának utolsó napjáig befizetett érdekeltségi hozzájárulást
engedményezi az új tag (a vevő) javára,
az új tag pedig egyidejűleg az engedményezett összeggel csökkentett teljes érdekeltségi hozzájárulást köteles megfizetni, vagy
b) az okirat szerint a régi tag (az eladó) az
általa a változás hónapjának utolsó napjáig befizetett érdekeltségi hozzájárulás
nettó összegét visszaigényli a társulattól,
egyidejűleg az új tag (a vevő) a teljes
érdekeltségi hozzájárulást megfizeti.
Adásvétel esetén tehát minden esetben
célszerű a szerződésben kikötni, hogy a
társulati hozzájárulást az eladó az eladás
napjáig megfizette-e. A vevőnek, mihelyt
tulajdonhoz jut, azonnal fizetési kötelezettsége keletkezik, amit egy összegben kell
teljesíteni. Célszerű adásvételt megelőzően
felkeresni a társulat irodáját, - Makó,
Lonovics sgt. 24. - és érdeklődni a fizetési
lehetőségekről. Ez annál inkább is fontos,
mert az LTP-szerződésen túl más fizetési
konstrukció is létezik. Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 8–16 óra, szerda 8–
17:30, péntek: 8–12 óra.

FIGYELEM
FAGYVESZÉLY!
A Makó-Térségi Víziközmű KFT. kéri fogyasztóit, hogy a fagyveszélyes csapoló
helyek leürítéséről, hőszigeteléséről gondoskodni szíveskedjenek.
Kérjük, feltétlenül gondoskodjanak
vízmérőjük fagy elleni védelméről is.
(Ezt a felhívást a Pátfalvi Szókimondó 2002. decemberi számából kölcsönöztük—ez aktuális most
is!- szerk.)

Rendőrségi hírek
A gyalogosok forgalmát irányító
fényjelző készülékkel kapcsolatban
Tisztelt apátfalvi lakosok és a községben megforduló polgárok!

Apátfalva községben november hónapban felszerelésre és beüzemelésre került a
gyalogosok forgalmát irányító fényjelző készülék, mely gyalogos és kerékpáros számára egyaránt
segítséget nyújthat a 43-as főúton való biztonságos átkeléshez, annak használata esetén.
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a balesetek megelőzése érdekében gyalogosan mindig
csak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken menjenek át az úttesten, és amennyiben fényjelző készülék van elhelyezve, csakis annak szabad jelzésekor. Ne keljenek át az úttesten tiltott helyen, illetve tilos jelzésen, és az úttestre lelépést megelőzően győződjenek meg a járműforgalomról, az átkelés biztonságáról.
Mint tudjuk a KRESZ szerint a gyalogosnak a zebrán mindig elsőbbsége van! Ennek ellenére minden esetben meg kell győződni az úttestre való lelépés előtt, hogy a járművezetők
ezt az elsőbbséget megadták, valamint a fényjelző készülék szabad jelzésre váltott. Közlekedési baleset a szabályok betartása ellenére is bekövetkezhet sajnos, de a szabályok betartásával jelentősen csökkenhet azok száma.
Itt hívnánk még fel a lakosság figyelmét, hogy a téli időjárás beállta előtt ellenőriztessék gépjárműveik műszaki állapotát. A közlekedésben résztvevőknek nem csak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Gondolatok a közlekedésről
Nagyon gyakran látni, az autósok előzés esetén annyira közel mennek a másik autóhoz, hogy
az, ha hirtelen fékez, már reménytelen a megállás. Igaz ugyan, hogy a vezetés gyakorlatában
az előzésre való felkészülés azt is jelenti, hogy közelíteni kell valamelyest az előzendő
járműhöz, de azért ez nem 5–10 méter 90-es tempónál!
Ajánljuk még mindenki tisztelt figyelmébe az előzés közbeni biztonságos oldaltávolságot is,
valamint a minimális sebességkülönbséget. Sokan kellő oldaltávolság hiányában mégis elkezdik
az előzést vagy sokáig haladnak együtt a másikkal, mert nem képesek gyorsabban menni. Ilyen
esetekben nem is lenne szabad előzni. Itt hívjuk fel mindenki szíves figyelmét az őszi betakarítás miatt a mellék- és főútvonalainkon a megnövekedett traktor és munkagépforgalomra. Figyelem: ezek sokszor saját maguknál lényegesen szélesebb munkaeszközt cipelnek, ami a sötétebb szakaszokon nehezen észlelhető, főleg az esti vagy reggeli szürkületben. Kalkuláljuk be
ezt is ezek megközelítésekor. Ha sárfelhordást észlelünk, közlekedjünk sokkal óvatosabban,
lassabban, főleg esőben. Hosszabb utazáskor kalkuláljunk azzal is, ilyenkor már közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek szombati napokon is. Megérkezésünk idejét lerövidítheti vasárnap, ha olyan útvonalat választunk, ahol hétköznap egyébként nagy a kamionforgalom. Kis
kerülővel is gyorsabban elérhetjük célunkat, ha autópályát, illetve gyorsforgalmi utat választunk.
Ekkor még az autó is kevesebbet fogyaszt! Ha lehet, hosszabb útjainkon kerüljük a lakott területeken, nagyvárosokon való áthaladást.
Péli Mihályné:Búcsú Edit doktor nénitől

(Apátfalva, 2008. december 03.)

Csaknem húsz éve annak,
hogy új körzeti orvosunk van.
Editke volt addig orvosunk,
akit igen gyakran látogattunk,
vagy éppen ő látogatott nálunk. Két gyermek
mellett, s két idős emberrel sűrűn igénybe vettük
gyógyító tevékenységét.
Emlékszem, amikor egyik gyermekemet a rendelőbe elvittem, gyönyörűséggel fogadta. Amikor anyósam beteg volt, többször – folytonosan
nálunk volt. S már amikor nem merte kockáztatni azt mondta, most már kórházba kell utalni!
Időben felismerte az intézkedést, hiszen felépülése hamarabb megtörtént. Mindig készséggel gyógyított családunkban, de úgy gon-

dolom, máshol is megtalálta a megfelelő
gyógymódot, őszinteségével már fél gyógyulás volt. Nyugdíjazása után is kedves volt
mindenkihez, gyermekekhez, felnőttekhez.
Kis unokáimat is ismerte, s ha arra mentünk
egymást köszöntöttük, s egy-egy kicsit beszélgettünk. Néhány éve azonban észrevettem nem olyan, mint régebben. Egyre vékonyabb lett, s betegsége kedvetlenebbé tette.
Bizonyára tudatában volt annak, mi lesz betegsége következménye. Tartotta azért magát, amíg csak lehetett – gyógyszerekkel, de
a halál erősebb volt s elragadta közülünk őt!
Nyugodjék békében Editke doktor néni!

Apátfalvi Hírek

KISTÉRSÉGI ÓVODAI
MUNKAKÖZÖSSÉG

Tisztelettel
meghívunk minden Kedves
érdeklődőt
Pszichológiai előadásra
Az apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda
integrált nevelés témakörben és az
„Aranyhíd” program keretében Pszichológiai
előadást szervez.
Az előadás témája:
A kisgyermekkori nemiség és az óvodáskor
szexuális megnyilvánulásai. Melyek a kóros
tünetei, melyekre kell nekünk szülőknek,
óvodapedagógusoknak odafigyelni.
Az előadás után beszélgetésre is lesz lehetőség.
Előadó: Fodor Sándor szakpszichológus.
Az előadás helye:
Szociális Alapszolgáltatási Központ társalgója Apátfalva. Maros u.39. vagy, Apátfalva
Faluház Könyvtára Apátfalva Templom u. 58.
érdeklődéstől függően.
Az előadás ideje:
2008. december 10./szerda/
16.30 - órai kezdettel.
Kérem a részvételi szándékot jelezzétek!
2008. december 8-ig,
telefonon: 06-62/260-052
Faragó Erzsébet 06- 20/261-4448
e-mail címünk: apatovi@freemail.hu

Értesítés!
Pszichológusi tanácsadásról
A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális
Alapszolgáltatási Központ a Dózsa György
ÁMK iskolájával közös szervezésben ismét
lehetőség nyílt pszichológiai és nevelési
tanácsadás igénybe vételére, 2009. Januártól- Június 30.-ig.
Pályázaton nyert finanszírozásból tudjuk
biztosítani ezt a szolgáltatást.
Célunk: Apátfalván élő emberek jobban
figyeljenek lelki egészségükre és a rászorulók itt helyben kapjanak, szakembertől segítő
támogatást.
A tanácsadás helyszíne:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Irodája—Maros utca 39 sz. bejárat a töltés
felől.
Az időpontokról még értesítést adunk!

Apátfalva Község
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag
Boldog Új évet kíván
a falu összes lakóinak.
***
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával honlapot szerkesztett.
Önkormányzatunk hírei, eseményei megtalálható a www.romanikrisz.hu , kellemes időtöltést kívánunk !
***

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 20-án, a hagyományokhoz híven megrendezi a kisebbségek napját a közösségi
házban. Ezen a napon tehetséges cigány
fiatalok kulturális műsort adnak elő és ajándékot adunk át a gyermekeknek.

Tanácsadó, terapeuta: Fodor Sándor szakpszichológus, aki többek közt az alábbi területeken tud segítséget nyújtani:
•
•
•
•
•
•
•

Szorongás pánik és félelmi állapotok
Krízis és gyász helyzetek
Tanulási magatartási problémák
Gyermekkori neurotikus tünetek
Gyermekkori hasfájások
Serdülőkori problémák
Valamint bármilyen lelki problémával felkereshető.

Tisztelettel:

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Faragó Erzsébet
intézményvezető

Bodor Miklós:

Betlehemi csillag
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.

Egy család asztalnál
szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza
üres egy szék egy tál.

Karácsony este van
csend honol a tájra
szeretet szívekben
békesség hazája.

Zöldel a fenyőfa
besétál a házba
ünnepre öltözik
csillogó ruhába.

Harang hangja kondul
hótakarta tájon
templomba hívogat
havas pusztaságon.

Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát.

Harangszó hívogat
zengő szép zenével
egybeolvad hangja
hívők énekével.
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(Megjelent: Pátfalvi Szókimondó
2004. decemberi szám)

Óvodavezetés

Szimbolikus
tábla
a kistérség
településeinek

Az elkövetkezendő, 2013-ig tartó időszakban
1 milliárd 200 millió forint áll rendelkezésre
térségünk fejlesztésére a LEADER-program
keretében, melynek során megújulhat egy-egy
település arculata, megerősödhetnek a helyi
civil kezdeményezések, illetve a térségi vállalkozások akár 65%-os támogatással valósíthatják meg fejlesztési céljaikat.
A program helyi nyitányaként a helyi
akciócsoport településeinek mindegyike két
LEADER-táblát kapott november 13-án, melyek azt hirdetik az ott élők és az oda érkezők
részére egyaránt: a település az európai
LEADER családhoz tartozik.
A táblák ezen felül azt is üzenik, hogy az
itteniek hisznek az összefogásban, értékelik
térségük adottságait, bíznak saját tehetségükben, és amikor a változás szelei fújnak,
nem falakat, hanem vitorlákat húznak fel.
Az aktuális pályázati kiírásokról a LEADER
Munkaszervezete fogja tájékoztatni az érintetteket, amint a kistérségi pályázatok megjelennek.
Pintér Szilvia:

Újévi köszöntő
Váljon valóra minden álmunk
Én ezt tiszta szívemből kívánom.
Az újév hozzon nagy sikereket
Erőt, egészséget és sok szeretetet.
(Megjelent: Pátfalvi Szókimondó 2002. decemberi
szám)
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Beszámoló Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi munkájáról

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az évben munkatervében meghatározottak szerint 6 rendes
ülést tartott. A rendkívüli ülések száma pedig 4.
A testület által hozott határozatok száma
75. Az előterjesztések száma 65.
A kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésében, érdekképviselettel,
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
kapcsán említésre méltó, hogy Apátfalva
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
véleményezte a települési önkormányzat a
cigány közösség ház használatba vételi díjára
vonatkozó megállapodást, felülvizsgálta a
költségvetés tervezet összeállításának és a
rendelet megalkotásának részletes szabályaira és eljárási rendjére vonatkozó együttműködési megállapodást, kezdeményezte a játszótér fejlesztését, elfogadta az általános iskola
pedagógiai programját, javasolta a népismeretei oktatás bevezetését, elfogadta az óvodai
nevelési év kezdetére való felkészülés című
előterjesztést, javasolta az óvodai szakmai
színvonalának emelését, elfogadta az általános iskola és az óvoda integrációs programját,
javasolta a multikulturális program bevezetését, véleményezte a települési önkormányzat
2009. évi költségvetési koncepcióját, javasolta, civil, kisebbségi alap létrehozását.
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodást
kötött a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató
Központjával. A megállapodás felülvizsgálatra került és azt fenntartja. Támogatja a
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történő
együttműködését, melynek feltétele részletes
cselekvési program kidolgozása. Apátfalva
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kezdeményezte a Makó Kistérségi Kisebbségi
Önkormányzati Társulás létrehozását.
A kisebbségek kulturális autonómiájával
(kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok.
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Közösségi Házat tart fent,
melynek feladata szociális, egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálta működtetése, jogsegélyszolgálat, cigány gyermekek
oktatását segítő tanoda működtetése, klubtevékenységek, tanfolyamok szervezése, karitatív tevékenység.
A helyi önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények tekintetében az alábbi feladatok végeztük el.
Cigány közösségünk tagjai körében felmé-

rést végeztünk és a nyilatkozatok alapján
meghatároztuk az óvodás cigány gyermekek,
cigány tanulók létszámát, a kisebbségi nevelés, oktatás tekintetében. Értékeltük pályázati
program keretén belül konzorciumi partnerként
a „hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” című pályázati program végrehajtását
(tanoda, kerekasztal beszélgetések, felmérés,
önismereti és konfliktuskezelő program (...).
Önértékelést készítettünk. A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Program keretében meghirdetett HEFOP 2.1.908/1 „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
integrált nevelésből történő oktatása, lemorzsolódásának csökkentése érdekében nyári
fejlesztő és szabadidős tevékenység megvalósításával 80 fő gyermek vett részt programunkban, segítve az oktatási intézmények pedagógiai programját. A program lebonyolítását roma
származású pedagógusok végezték, bevonva
az iskola fejlesztő pedagógusát.
Az apátfalvi cigány közösség jobb megismerése érdekében honlapot szerkesztettünk, a
helyi újság szerkesztő bizottságában tevékenykedünk.
Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészítő
gyermek és ifjúsági tevékenység, a kisebbségi közösség jobb megismerését
szolgáló (népismereti, néprajzi, nyelvi)
tanfolyamok, kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatok,
ösztöndíjak adományozása:
Pályázati felhívásunknak megfelelően minden
évben meghirdetjük ösztöndíj pályázatunkat a
felsőfokú tanulmányokat folytató cigány fiatalok
körében és egyszeri támogatást nyújtunk részükre. Az általános iskola felső tagozatos
cigány és nem cigány tanulóknak „Te is más
vagy, te sem vagy más” címmel önismereti és
konfliktuskezelő tréningeket tartottunk heti
rendszerességgel a cigány közösségi házban.
A foglalkozáson részt vevők létszáma 15-20 fő.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
iskolai lemorzsolódásának csökkentésére
irányuló nyári táborozás költségeihez támogatást nyújtottunk. A táborozáson részt vevő
gyermekek száma 80 fő + 10 fő pedagógus,
népművelő, szociális munkások. A cigány közösségi házban zajló tanodai foglalkozások,
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtása tekintetében minden évben értékeljük a
cigány gyermekek oktatásának helyzetét, ajánlásainkkal támogatjuk ösztöndíj pályázataikat.
A programban résztvevő általános és középiskolások száma 40-50 fő. Heti rendszerességgel rendezzük meg a cigány közösségi házban
a „Mesélő édesanyák” klubfoglalkozásait. A
programban gyermeküket nevelő cigány szülőket vonunk be, a létszám 15-20 fő.
Az „Együttélés” Cigány Érdekvédelmi Szer-

vezettel közösen X. alaklommal rendeztük
meg Szent Anna Napok keretén belül a X.
Maros menti Nemzetközi Kulturális Találkozót
nemzeti és etnikai kisebbségek bevonásával,
a résztvevők száma 500 fő. (Lásd:
www.romanikrisz.hu) Minden évben, az idén
is megrendezzük a kisebbségek napját 400 fő
részvételével, cigány gyermekek karácsonyi
ajándékozásával (120 fő.) Nőnapi rendezvény: 120 fő roma nőt köszöntöttünk.
A kisebbségi léttel, esélyegyenlőség megteremetését elősegítő tevékenységgel
összefüggő egyéb feladatok
Tevékenység, támogatás módja rövid leírása:
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást kötött az „Együttélés” Cigány
Érdekvédelmi Szervezettel, a Dél-alföldi Roma
Diplomások Egyesületével, továbbá a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával, amely a cselekvési program kidolgozásával válik hivatalossá.
Jó kapcsolatot ápolunk a Makó és térségében
működő
kisebbségi
önkormányzatokkal
(Kiszombor, Makó, Maroslele).
A Falunapi rendezvényünket, a Kisebbségi
Napokat, a tábort, a játszótér fenntartását az
„Együttélés” CÉSZ-szel rendezzük meg, a
költségek viselése is közös. A Dél-alföldi Roma
Diplomások Egyesületével, a programjaikhoz a
helyiséget biztosítottuk, a cigány nyelv oktatásához tagjaikat a táborok szervezésébe, kivitelezésébe bevontuk. Kisebbségi önkormányzatokkal közös pályázatokat nyújtottunk be kulturális rendezvényekhez.
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2-34/2006.
(05.23.) sz. határozatával együttműködési
megállapodást kötött „Apátfalvi Romákért”
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületével. A 75/2007.(05.29.) képviselőtestületi határozatával együttműködésből adódó feladatokat értékelte és továbbra is fenntartja a megállapodást. 2008. októberi soros ülésén Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatta
Apátfalva Község Önkormányzatát a cigány
önkormányzat 2 éves munkájáról. Értékeltük a
szociálpolitikai kerekasztal munkáját, melynek
tagja Apátfalva Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzata. Véleményeztük az esélyegyenlőségi program időarányos végrehajtását. A cigány családok környezetében a Móricz
Zsigmond utcai játszótér a cigány kisebbségi
önkormányzat használatában van. Minden
évben fejlesztésre kerül sor. Ezen túlmenően
kezdeményeztük a települési önkormányzat
felé a játszótér fejlesztését pályázat útján.
Apátfalva, 2008. december 1.
Károlyi Sándor elnök
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Nyertes közoktatási pályázatokról
Iskolánk 2004-2005-ös tanévtől bevezette a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai rendszerét.
E tevékenység támogatására a korábbi években normatív állami támogatást kaptunk, az elmúlt
évben és idén viszont pályázat útján nyerhettünk támogatást.
A pályázatok elbírálásánál döntő szempontként vették figyelembe az intézmény e területen
korábbi években végzett munkáját.
Örömmel vettük tudomásul, hogy ez évben 3.874.500 Ft-ot nyertünk a már említett esélyegyenlőségi program keretében.
Ebből az összegből taneszközök, szakkönyvek beszerzésére, a tanulóbarát környezet kialakítása jegyében iskolabútorok és egyéb berendezési tárgyak megvásárlására, tanulóink színvonalas kulturális rendezvényekre történő eljuttatására nyílik lehetőség.
E program keretében nyertünk el 135 tanulónk (3-8. évfolyamosok) egynapos kirándulásának
költségeit fedező 1.012.500 Ft-ot. A kirándulásra december 8. és február 28 között kerül sor, az
említett tanulók számára ingyenesen teljes ellátást és tartalmas programot biztosítva.
Kimondottan az iskolai eszközfejlesztésre, ezen belül is elsősorban informatikai fejlesztésre
irányult két pályázat, melyek közül az egyik megközelítőleg 480.000 Ft-os eszközbeszerzést
tesz lehetővé. Ezen összeget az informatika tanterem korszerűsítésére kívánjuk fordítani.
A másik informatikai fejlesztést célzó pályázaton nem pénzt, hanem modern, digitális oktatási
eszközöket nyertünk. Digitális táblák, projektorok, tantermi munkaállomások és hálózati eszközök szerepelnek a kínálatban. Ezek beszerzéséről és szállításáról későbbi időpontban kapunk
információt, tekintettel arra, hogy országos közbeszerzési eljárás lefolytatása után derül ki,
hogy a nyertesek mely informatikai cégek termékeit kaphatják.
Mindezek a beruházási és fejlesztési lehetőségek kiegészülve a DAOP iskolafelújítási pályázat lehetőségével biztosítják, hogy az iskola épülete és eszközállománya meg tudjon felelni a
kor követelményeinek.
Mindezek mellett a tartalmi fejlesztés is fontos követelmény. Ennek jegyében a szakmai megújulás érdekében korszerű módszertani elemekkel igyekszünk gazdagítani pedagógiai eszköztárunkat. E törekvésünk megvalósítását is pályázatok segítik, amelyeknek előkészítése, megírása jelenleg folyamatban van.
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Ezúton szeretnénk megköszönni Csala
Lajosnénak a Faluházunk számára adományozott filodentront, valamint Faragó Erzsébetnek a yuccafát.
Szeretnénk megköszönni minden támogatónknak az egész éves önzetlen segítségnyújtását, és a sok önkéntes munkát a programok megvalósításában, melyet Apátfalva
közösségért végeztek.
Kívánunk mindannyiuknak
kiváló egészséget, és sok sikert
a 2009-es esztendőre!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a falugazdász ügyfélfogadási rendje megváltozott.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-16 óráig, szerda: 8-16 óráig.
Szükség esetén a
06-30/ 349-5021- es számon kereshető Szabó-Nacsa Andrea falugazdász.
Ebben az évben is nyert érdekeltség növelő pályázaton Faluházunk.
Az elnyert összegből felújításra került a Faluház nagytermének, színpadának, valamint az
előtér világítása. A nagyterembe sötétítő
függönyöket, a színpadra balett szőnyeget
vásároltunk. Egy jó minőségű digitális fényképezőgép beszerzésére is sor került az
elnyert összegből.

Hatósági ellenőrzés az iskola-konyhán
Az elmúlt időszakban az iskolai közétkeztetéssel kapcsolatban több panasz jutott el az intézmény vezetéséhez. Ezek kivizsgálása és az ezzel kapcsolatos ügyek megbeszélése érdekében nemrégiben összevont szülői értekezletet tartottunk, ahová meghívtuk községünk polgármesterét, valamint az iskolai étkeztetést biztosító vállalkozót.
Az igények és lehetőségek egyeztetése után bízunk abban, hogy az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos problémák orvoslást nyernek és a továbbiakban is zökkenőmentesen tudunk
eleget tenni e feladatunknak.
Az étkeztetési helyzettel kapcsolatosan említést érdemel, hogy iskolánk tálalókonyháján az
ügyben illetékes Csongrád Megyei MGSZH Állategészségügyi Igazgatóság hatósági ellenőrzést tartott, melynek során megállapítást nyert, hogy a tálalókonyha higiéniai állapota megfelelő, kirívó hiányosságot az ellenőr nem tapasztalt. Az általa tett két észrevétel (kenyérvágó
deszka cseréje, és a poharak tisztítását, fertőtlenítését, öblítését is be kell venni a háromfázisú
mosogatásba) kapcsán azonnal intézkedtünk.
Az ellenőrzés tanulságaként megállapítható, hogy az iskola tálalókonyháján uralkodó higiéniai állapotok megfelelőek, az ott étkezők számára semmiféle egészségügyi kockázat nem áll
fenn.
Ezen hatósági ellenőrzést alaposnak, mindenre kiterjedőnek és korrektnek ítélem meg,
amelyért köszönetet mondok.
Mátó Lajos ÁMK igazgató

Szeretetteljes
karácsonyt és boldog
új évet kívánunk
minden apátfalvinak!
Pátfalváért Egyesület

A Dózsa György Általános Művelődési
Központ minden dolgozója nevében
boldog karácsonyt és
vidám, békés új évet kívánok.
Mátó Lajos
igazgató

Karácsonyi programok
December 17-én (szerdán) 15 órai kezdettel
Betlehemest adnak elő a Pátfalvi lakodalmas szereplői, melyre mindenkit nagyon sok
szeretettel várunk a Faluház nagytermébe.
A Betlehemes megtekintése díjtalan!
A Betlehemes megtekinthető lesz még karácsonykor az éjféli misén is.
December 20-án (szombat) 9 órától karácsonyi játszóházzal egybekötött családi
napot tartunk Faluházunkban. A délelőtt
folyamán várjuk a kézműves foglalkozást
kedvelő gyereket. A kézműves foglalkozások után táncházat tartunk a nagyteremben,
melyre mindenkit szeretettel várunk korhatár
nélkül!
December 21-én (vasárnap) délután 14
órától lesz a már hagyománnyá vált Idősek
karácsonya. Ez alkalomból fellépnek az
óvodások és iskolások, a Kerekes Márton
Népdalkör és Citerazenekar, a Tini Majorette
csoport, az Írisz Táncklub, valamint a Borbély András Band ad ünnepi hangversenyt.
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Robbanás, tüzek – elkerülhetőek!
Elkezdődött a fűtési szezon!
A gázfűtés tiszta és kényelmes. Nem kell
tüzelőanyagot
betárolni,
hordani,
salakolni, takarítani. Elegendő a termosztátot beállítani, és élvezni a meleget. A fűtési
szezon kezdete óta a makói tűzoltók három
olyan esethez vonultak, amelyben a kazánok, illetve környezetük okoztak komoly
károkat. Reméljük, ezzel az összeállítással
felhívjuk a lakosság figyelmét tűzesetek
megelőzésére.
A makói tűzoltók tapasztalata, hogy a gáz
árának emelkedésével ismét előtérbe kerülnek más, alternatív fűtési megoldások is.
Ilyenek a vegyes tüzelésű, és a szalmabálás
tüzelésű kazánok.
Sok esetben korszerűsítik, felújítják a gáz
bevezetése óta nemigen üzemeltetett vegyes
kazánt, illetve beállítanak újat, hogy ezek használatával csökkenthessék a fűtési költségeket.
Ugyanezen céllal fejlesztették ki a szalmabálás tüzelőanyaggal üzemelő kazánokat is.
Kelendőek a fatüzelésű kandallók is, egy-egy
formás darab még a lakás dísze is lehet.
A szezon óta eddig máris két esetben szalmabála tüzelésű kazán üzemeltetése során
keletkezett nagy kárral járó tűz, a harmadik
esetben pedig felrobbant egy vegyes tüzelésű
kazán, súlyosan megrongálva az épületet.
Ezen esetek tapasztalatait is felhasználva
kéri a makói tűzoltóság, hogy a szilárd anyagú
tüzelési rendszereket használók fogadják meg
az alábbi néhány jó tanácsot saját és környezetük biztonsága érdekében: Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú
tüzelőberendezést használjunk!
Beüzemelést, javítást bízzuk szakemberre!
Rendszeresen ellenőriztessük kéményünk
állapotát! Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot

a kazán közelében! A kazán környezetét tartsuk tisztán, éghető anyagtól mentesen (pl.
szétszóródott szalma)!
A tüzelőanyagot ne tároljuk a kazán közvetlen környezetében!
Ügyeljünk arra, hogy a kazán füstcsöve,
kéménye se gyújthasson, tartsunk megfelelő
távolságot!
A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről! Ügyeljünk arra is,
hogy a vízkör elmenő, és visszatérő szelepe a
fűtés alkalmával nyitva legyen!
Áramszünet esetén a keringető szivattyú
nem működik! Ilyen esetben a tüzelést ne
folytassuk, tartsunk készenlétben nem
éghető anyagú edényt, és lapátot (pl. fémvödör, kis szeneslapát), amelyekkel ki tudjuk szedni a parazsat a kazánból, és biztonságosan kivihetjük olyan helyre, ahol
azután eloltható.
Ha elmegyünk otthonról, ne rakjuk meg a
kazánt, mert ha áramszünet lesz, a keringetés
megszűntével a víz felforr a kazánban, és az
felhasadhat, felrobbanhat!
Fatüzelésű kandalló előtt ne szárítsunk
mosott ruhát!
A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kazánok,
kandallók nyílt égésterűek, tehát a működéshez szükséges oxigént a környezetükből nyerik! Ha a tüzelőberendezés a lakásban van,
ügyeljünk arra, hogy mindig legyen a tökéletes égéshez elegendő levegő!
A korszerű, jól záró, hőszigetelt ablakok beépítése során gondoljunk arra, hogy lakásunk
megfelelő légutánpótlása, szellőztetetése biztosítva legyen! Így akadályozhatók meg a szénmonoxid mérgezések, és a tökéletlen égés
látható nyomai, a koromlerakódások a falon.

KRESZ tanfolyam
FIGYELEM!
KÖZELEG A KARÁCSONY!
SZÁMÍTÓGÉP! LAPTOP!
Ha még nincs, vagy bővítené szeretné, esetleg javítani, telepíteni,
vírust irtani kell a Kiss-Kamilla Bt.
továbbra is versenyképes árakkal
várja Önöket.
Mindenféle számítástechnikai
terméket forgalmazunk.
Gyors, precíz megbízható
munkavégzés, tanácsadás.
Tintapatron töltés
(HP, Cannon) megvárható.
Apátfalva, Dózsa György u. 19.
06/-30/635-38-83
Csengessen bármikor!

A Hunor Autós iskola segédmotor kerékpár, személygépkocsi, motorkerékpár
vezetői tanfolyamokat indít megfelelő létszám
jelentkezése esetén a Faluházban.
Jelentkezési határidő: december 20.
Bővebb információ: a Faluházban,
vagy T: 06-62/ 219-705.

BÍRÓ-KER
Bíró Antal
építőanyag kereskedő

TÉLI AJÁNLATAI:

•
•
•
•
•
•
•
•

SZÉN—zsákos, ömlesztett
TŰZIFA
Alágyújtós
Kályha csövek
Hólapátok
Kerítés oszlopok
Akóldeszkák
Drótfonat
Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog új évet kívánok!
Bíró Antal

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata
• Új

heverők, francia
ágyak, ülőgarnitúrák,
szekrény és konyhabútorok
• Modern és antik székek és asztalok
nagy választékban
• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és
használt bútorok javítását, áthúzását
• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs,
műbőrök, ponyvák, ágyrugók,
vasalatok, görgők és egyéb kellékek
Érd: Joó kárpitos
Makó, Szép u. 44.

REKVIUM

Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

• Koporsós és urnás temetések
Hálás szívvel köszönöm, akik felejthetetlen édesapám

Fazekas György
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút,
csokrot helyeztek és végső útjára
elkísérték.
Gyászoló felesége, lányai és családjaik
Jakabovicsné Fazekas Gyöngyike
„Ha rólam beszéltek köztetek leszek
De fáj, ha látom könnyetek.

lebonyolítása

• Otthoni és korházi elhalálozás
esetén is

• Kegyeleti tárgyak értékesítése
• Gyászjelentés újságban való
megjelenítése

• Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/ 260-210 vagy
06-20/431-96-29

