Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

III. évfolyam 7.szám

2008. július

Főbb híreink!
•
•
•
•
•

Önkormányzat információi: 2.-3. oldal
80 gyerek ingyenes táboroztatása 4. oldal
Varga Sinka József Vándorkupa mérkőzéseinek sorsolása: 4. oldal
Iskolai , Faluházi hírek: 5.-6. oldal
Pátfalváért Egyesület közhasznúsági jelentése 2007. : 7. oldal

Szent Anna Napok
Apátfalva
2008. július 25-26-27.

2008.július 25. (péntek)
18.00 X. Nemzetközi Maros-menti
Nemzetiségi Kulturális Találkozó
Helyszín: Faluház, Rendezvénysátor

A rendezvényt köszönti:
Magyar Anna,
a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke
Varga Péter,
Apátfalva Község polgármestere
Program:
Bartók Béla Közművelődési Egyesület néptánc együttese
(Horgos, Szerbia)
Bánát Néptánc Együttes (Jimbolia, Románia)
Kardos István Néptánc Együttes (Apátfalva)
Apátfalvi Cigány Folklór Együttes
Dzsamilla formáció (Szeged)
Talent Tehetségkutató Énekstúdió (Szeged)
Hamza Gianni roma pop énekes Szeged

2008. július 26. (szombat)
06.00 Zenés ébresztő
09.00-17.00 Ugrálóvár, vízifoci, lovaskocsizás,
póni lovaglás
Helyszín: Régi könyvtár udvara
09.00 Aszfaltrajz verseny
Helyszín: Faluház, Templom u.
09.30 Parasztolimpia
Helyszín: Régi könyvtár udvara
10.00 Térzene
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti tér
10.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti tér

11.00 Kitüntető címek átadása
Helyszín: Faluház nagyterme
14.00 Régi képek Apátfalváról - kiállítás
Rajzovis és Iskolai - kiállítás
A kiállítást megnyitja: Mátó Lajos
Helyszín: Faluház, klubterem

14.30 Mandula Színház: Kleopátra
Helyszín: Faluház nagyterem
16.00 Díszpolgárok sírjainak koszorúzása
17.00 Pátfalvi lakodalmas
20.00 Vacsora
Helyszín: Rendezvénysátor

2008.július 27.(vasárnap)
09.00-14.00 Mesterségek sétánya
09.00 Póni lovaglás, lovaskocsizás
Helyszín: régi könyvtár udvara
09.00 Kempo bemutató
09.30 Aerobic bemutató
Helyszín: Rendezvénysátor
10.00 Erős ember kerestetik
Helyszín: régi könyvtár udvara
Ping-pong, darts, csocsó bajnokság
Helyszín: Iskola tantermei
10.30 Gyermek divatbemutató
Helyszín: Rendezvénysátor
16.00-20.00 Varga Sinka József Vándorkupa döntők
Helyszín: Iskola pályája
17.00 Móra Ferenc Népszínház előadása
Bartha Lajos: Zsuzsi
Helyszín: Faluház nagyterme
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Beszámoló hangzott el a Napközi
Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ óvodájának
2007/2008-as tanévben végzett
munkájáról. A nevelési év
2007.09.01.-én kezdődött és 2008.
08. 31.-én fejeződött be.
2007 október 01.-i statisztikai jelentés alapján a beírt gyermeklétszám
129 volt, 2008. május 31-i adatszolgáltatás alapján 143 gyermek volt
regisztrálva. Óvodánkénti gyermeklétszám megoszlása a következő: a
Maros utcai óvoda 42 fő, a Rákóczi
utcai óvoda 45 fő, a Dózsa György
utcai óvoda 46 fő, a nagylaki óvoda
10 fő.
2007/2008 nevelési évben a négy
óvoda épületében összesen 7 óvodai
csoport működött. A csoportonkénti
létszám megfelel a csoportszobák
nagyságainak. A gyermeklétszám
85%-a egész napos óvodai ellátást
vett igénybe. Az óvodai kihasználtság a statisztikai adatok alapján
jónak mondható, működtetésük indokolt. A nevelési évben jellemző
volt a 2,5 éves gyermekek óvodai
jelentkezése. Felvételük általában
indokolt, mely polgármesteri engedéllyel történt.
A gyermekek 65%-a részesül gyermekvédelmi kedvezményben, jelenleg 74 gyermek. Nekik az óvodai
étkezés teljesen ingyenes.
Továbbra is működik óvoda-iskola
munkaközösség, amely hosszú távra
garantálja a szorosabb együttműködést a két intézmény között. A szakmai munkaközösségek aktívan közreműködnek az óvodai szabályzatok, programok kialakításában is.
A személyi feltételek tekintetében 1
fő óvodapedagógus és 1 fő óvoda
dajka a nevelési év végén a kedve-

zőbb nyugdíjba vonulási feltételek
miatt nyugdíjazását kérte. A nevelési évben 2 fő közmunkás segítette
és jelenleg is segíti az óvodai munkát.
Az óvoda tárgyi feltételei jelentősen
javultak, és folyamatosan fejlődik az
elmúlt év során eszközellátottság
tekintetében. Pályázaton nyert támogatás segítségével beszerzésre
került: 3 db számítógép, és sok korszerű fejlesztő játék, továbbá megtörtént a bútorzat cseréje. Az alapítvány segítségével és szülői támogatással beszerzésre került: nyomtató,
mikrohullámú sütő, színes televízió,
DVD lejátszó, 3 db levegőtisztító
berendezés, és óvodánként 1-1 vízszűrős porszívó.
Az óvoda szolgáltatásának célja: a
meglévő kapacitásainak ésszerű és
hatékony felhasználása, az óvodát
látogató gyerekek színvonalas és
szakszerű fejlesztése érdekében,
megteremtve az esélyegyenlőség
lehetőségeit minden gyerek és szülő
részére településtől függetlenül.
A képviselő-testület meghosszabbította az önkormányzati lakások bérleti szerződéseit.
A képviselő-testület ismét tárgyalt
„vásártér” megmaradó részének
értékesítéséről.
Módosításra került mindhárom intézmény (Polgármesteri Hivatal,
Dózsa György ÁMK, Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ) Szervezeti és Működési Szabályzata, amely a közszférában dolgozók vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével egészült ki.
Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület benyújtotta támogatási
kérelmét a 2008/2009-es bajnoki
éved őszi fordulójára. Az őszi fordu-

ló lebonyolítása az egyesület elnökének előzetes számításai alapján
1.885.000,-Ft-ba kerül. Az egyesület 355.000,-Ft saját bevétellel számol és így az önkormányzattól a
működésre 1.530.000,-Ft-ot igényelt. A képviselő-testület a forráshiányos költségvetésének figyelembe vételével az őszi fordulóra
500.000.-Ft támogatást nyújtott. Az
egyesület a bajnokság kezdetével
kapcsolatos kiadásokra 160.000,-Ftot igényelt a támogatásból.
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 és a kitüntetési javaslatokat.
A képviselő-testület a 94/2008.
(06.24.) Kt. határozatával Postumus
„Apátfalva Díszpolgára” címet adományozott Keresztúri András néptanítónak.
„Apátfalva Díszpolgára” kitüntetést
adományozott a képviselő-testület a
95/2008. (06.24.) Kt. h-val Fazekas
István nyugdíjas tanár úrnak a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar vezetőjének.
Apátfalva község képviselő-testülete
a következő kitüntető címeket adományozta:
„Apátfalva Község Közszolgálatáért”
Kardos Lászlónénak a polgármesteri
Hivatal dolgozójának,
„Apátfalva Községért”Tóth Imrének
a Gazdakör elnökének.
A díszpolgári és a kitüntető címek a
falunap keretében kerülnek átadásra.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány – mi is ez?
A települési önkormányzat jegyzője
azoknak, akik szociálisan rászorultak és
más jogcímen (munkaviszony, diák,
nyugdíjas, stb.) nem jogosultak egészségügyi szolgáltatások igénybevételére,
jogosultságot állapíthat meg.
Jogosultak köre
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociálisan rászorult az a
személy, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34.200-Ft), egyedül élő
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

(42.750-Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
Vagyonnak minősül
az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
• külön-külön számított forgalmi értéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát,
vagy
• együttes forgalmi értéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások jogosultsági feltételeinek

vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűn lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármű.
A szociális rászorultság igazolásáról a
jegyző hatósági bizonyítványt állít ki. A
bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A
szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv
felé .
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Tűzveszélyt rejthet a nyár
A nyári meleg megérkezésével már sokéves tapasztalat, hogy a szabadban keletkező tüzek száma is megszaporodik. Hogy ezt megelőzzük, az alapvető tűvédelmi szabályokra hívnánk fel az olvasók figyelmét.
Nyári tűzesetek általában két okból keletkeznek: az
egyik az izzó, nem eloltott cigarettacsikk eldobása a
száraz, útmenti növényzetre, a másik, amikor a száraz
gazt égetjük és figyelmetlenek, felelőtlenek vagyunk.
Fontos tudnunk, hogy szabadban csak kerti hulladékot,
gazt égethetünk, egyéb (papír, műanyag, gumi, rongy,
stb.) anyagokat nem, mert ezek égése során mérgező
gázok és füst keletkezik, mely a levegőt szennyezi és
az égetést végzőre is veszélyt jelent. Műanyag, PVC
égésekor pl. sósavgőz keletkezik, ami belélegezve a
tüdőt károsítja. A ház körül keletkező növényi hulladékokat (lenyírt fű, kigyomlált gaz) ha lehet, komposztáljuk, vagy a szemeteskukákba tegyük, ne égessük.
Ha ez nem megoldható, és mégis az égetést választjuk,
akkor azt az alábbiak szerint végezzük:

Közterületen, utcán tilos égetni! Magánszemélyek saját
telkükön (udvarban, kertben, Lúdvár, Disznójárás, Szilvás stb.) tüzet a szomszédos telken lévő épülettől legalább 10 m-re, saját telken lévő épülettől 5 m-re nyújthatnak. Szalma és szálastakarmány kazaltól minimum
20 m távolságot kell megtartani.
Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a
közelben lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Tüzet gyújtani reggel 8 és 17 óra között lehet szélcsendes időben. Égetést csak olyan 18 éven felüli személy végezhet, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas
arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Égetés során a tüzet felügyelet nélkül hagyni
nem szabad.
Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt,
vagy legalább 50 l vizet vagy működőképes 6 kg-os
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül
lapátot, ásót, vasvillát, vagy egyéb olyan szerszámot
kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

A szünidő veszélyeiről
Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő ideje. Az
iskolai megpróbáltatások után a többnyire jól megérdemelt pihenésé a főszerep. A nagyobb szabadság, a kalandok keresése azonban veszélyeket is rejthet magában. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a veszélyekre, hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek se
kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia régi vagy
új osztálytársainak.
A nyár a gyermekek számára a vidám, gondtalan szünidő időszaka.
Megszabadulva az iskolai kötelezettségektől óriási szabadságérzést jelent a rég vágyott semmittevések vagy
éppen a nagyon is konkrét célok megvalósítása. A hirtelen megnövekedett szabadidőt, a ragyogó napsütést
ki kell használni. Legyünk sokat a szabadban, játszótereken, erdőkben, vizek mellett, de gondoljuk végig,
hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekeinkre, s még időben hívjuk fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket. Ebben szeretnénk a szülők segítségére lenni néhány gondolatébresztő jó tanáccsal.
A víz jó barát, de adott esetben a meggondolatlan ember számára végzetessé válhat!
Annak érdekében, hogy pihenésük, nyaralásuk
gondtalanul végződjön, kérjük, szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a szabad vizeken való
tartózkodás alapvető szabályait. Természetes fürdővízben fürödni csak a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott lehet, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá.
Szabadvizek mentén legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek választják és jelölik ki. Itt vannak meg a feltételek,
amelyek lehetővé teszik - szükség esetén – a gyors
mentést. Itt rendelkezésre áll a gyors és szakszerű
mentéshez a személyi és tárgyi feltétel. Azonban itt is
ügyelni kell, hogy a fürdőhelyet kijelölő bóják között
történjen a fürdőzés, mivel a biztonság itt garantálható.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Maros folyó partszakaszán nem található kijelölt fürdőzési terület Apátfalva

és Magyarcsanád térségében!

A Marosban fürdeni tilos, és életveszélyes!
A nyári melegben, a legmelegebb nappali órákban lehetőleg senki ne sportoljon, ruházata pedig legyen szellős! Fokozottan ügyelni kell a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss víz formájában, pótolva
ezzel a vízveszteséget.
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt
időpontokhoz magát. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran bűncselekmény a vége. Nyaranta
megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok száma.
„Alkalom szüli a tolvajt” – hallhattuk szüleinktől, nagyszüleitektől. Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet feltűnő
viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, ékszerek
stb.)!
Készpénzt lehetőleg ne, vagy csak több helyen elosztva
vigyünk magukkal. Ha van bankkártya, annak PINkódját ajánlatos a kártyától elkülönítve tárolni.
Ha valamilyen esti programon szeretnénk részt venni,
oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében menjünk. Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel! Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a lakásba.
A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes
italt célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt, hogy akaratunkon
kívül bármi olyan szert tegyenek bele, keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák. A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” felfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudni, sok
kábítószer akár csak egyszeri kipróbálása is függőséget okozhat.
A „diszkóbalesetek”, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést vagy a taxit.
Bízunk abban, hogy megfogadja tanácsainkat, kellemesen és
gondtalanul pihenhet, szórakozhat és élvezheti a nyár örömeit
a szabad vizek partján. Mindenkit hazavárnak!
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FELHÍVÁS 80 GYERMEK
TÁBOROZTATÁSÁRA

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásával halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése
napközis és bentlakásos nyári táborokat szervez két turnusban.
I. turnus:
helyszín:
Mátrafüred

II. turnus:
helyszín:
Cigány Közösségi Ház Apátfalva
időpont:
2008.08.05.-08.14-ig (10 nap)
jelentkezhetnek:
alsó tagozatos cigány és nem cigány tanulók
1.osztálytól-5. osztályig

Mindkét tábor ingyenes!

időpont:
2008.07.27.-08.02-ig (7nap)

Bővebb információ és jelentkezés:
Ifj. Károlyi Sándor
Apátfalva, Csokonai u. 3.
tel: 06/30-820-62-83

jelentkezhetnek:
cigány és nem cigány felső tagozatos iskolás diákok,
5. osztálytól a júniusban elballagott tanulókig

Szécsi Istvánné
Apátfalva, Széchenyi u. 5.
tel: 06-70/-381-26-99

Varga Sinka József Vándorkupa
férfi felnőtt kispályás labdarugó bajnokság sorsolása
2008. július 04.- július 27.
1. mérkőzésnap: 2008. július 04. péntek
18.00: ASK Ifjúság – VGM Gépgyártó KFT.1.
19.00: Újfalu – Apátfalvi Takarékszövetkezet
20.00: Magyarcsanád – VGM Gépgyártó KFT.2.
2. mérkőzésnap: 2008. július 05. szombat
18.00: Fantomok . Fortuna
19.00: Sunyik – Apátfalvi Takarékszövetkezet
20.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – Újfalu
3. mérkőzésnap: 2008. július 06. vasárnap
18.00: Magyarcsanád – Apátfalvi Takarékszövetkezet
19.00: Fantomok – Újfalu
20.00: VGM Gépgyártó KFT.1. – Fortuna
4. mérkőzésnap: 2008. július 09. szerda
18.00: Fantomok – Magyarcsanád
19.00: ASK Ifjúság – Újfalu
20.00: VGM Gépgyártó KFT.1. – VGM Gépgyártó KFT.2.
5. mérkőzésnap: 2008. július 11. péntek
18.00: VGM Gépgyártó KFT.1. – Újfalu
19.00: ASK Ifjúság – Fortuna
20.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – Sunyik

vetkezet
19.00: Újfalu – Fortuna
20.00: VGM Gépgyártó KFT.1. – Sunyik
11. versenynap: 2008. július 22. kedd
18.00: Apátfalvi Takarékszövetkezet – Fortuna
19.00: Sunyik – Fantomok
20.00: ASK Ifjúság – Magyarcsanád
12. versenynap: 2008. július 23. szerda
18.00: Magyarcsanád- Fortuna
19.00: Újfalu – Sunyik
20.00: ASK Ifjúság – Fantomok
13. versenynap: 2008. július 26. szombat
19.00: alapszakasz 1. – 4. helyezett
20.00: alapszakasz 2. – 3. helyezett
14. versenynap: 2008. július 27. vasárnap
18.00: az 1.- 4. vesztese a – 2.- 3. vesztesével
19.00: az 1.- 4. nyertese a – 2.- 3. nyertesével (Döntő!)
A döntő mérkőzése után ünnepélyes eredményhirdetés
és díjkiosztás.
A Vándorkupát átadja: Papp Ferencné Varga Sinka Margit.

6. mérkőzésnap: 2008. július 12. szombat
18.00: ASK Ifjúság – Sunyik
Esőnap: a mérkőzés elmaradását követő első „üres”
19.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – Fortuna
nap.
20.00: VGM Gépgyártó KFT1. – Apátfalvi TakarékszövetA mérkőzések helyszíne: Dózsa György ÁMK Általános
kezet
Iskolájának aszfaltos kézilabdapályája (Apátfalva, Hu7. mérkőzésnap: 2008. július 15. kedd
nyadi M. utca 22.)
18.00: Magyarcsanád – Sunyik
Kapunyitás: Az első mérkőzés kezdete előtt 30 perccel,
19.00: Apátfalvi Takarékszövetkezet – ASK Ifjúság
kapuzárás az utolsó mérkőzés vége után 30 perccel.
20.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – Fantomok
8. mérkőzésnap: 2008. július 17. csütörtök
18.00. VGM Gépgyártó KFT.1. – Fantomok
19.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – ASK Ifjúság
20.00: Újfalu – Magyarcsanád

A mérkőzés helyszínén büfé áll a sportolók és a nézők
rendelkezésére.

9. mérkőzésnap: 2008. július 18. péntek
18.00: Fortuna – Sunyik
19.00: Magyarcsanád – VGM Gépgyártó KFT:1.
20.00: Fantomok – Apátfalvi Takarékszövetkezet

A csapatoknak sportszerű, eredményes focizást, a nézőknek kellemes szórakozást kívánunk!

10. versenynap: 2008. július 20. vasárnap
18.00: VGM Gépgyártó KFT.2. – Apátfalvi Takarékszö-

A kupasorozat főrendezője, akitől információ kérhető:
Szentesi József , telefon: 06-20-661-5433

Varga Péter
polgármester

Szentesi József
ASC elnök

Apátfalvi Hírek

Versenyeredmények
Városi és térségi Kazinczy
szépkiejtési verseny
1. Szabóki Réka 4. oszt.
4. Kerekes Gergő 4. oszt.
Városi és térségi helyesírási verseny
6. Szabóki Réka 4. oszt.
Keresztúri Tamás 4. oszt.
Kalmár László országos matematika verseny megyei versenye
6. Szabóki Réka 4. oszt.
További résztvevők:
Keresztúri Tamás
Kerekes Gergő
Bucsu Evelin
Városi és térségi matematika
verseny
4. Kerekes Gergő 4. oszt.
7. Szabóki Réka
12. Keresztúri Tamás
24. Bucsu Evelin
4. Herczeg Barnabás 2. oszt.
Megyei matematika verseny
22. Kerekes Gergő 4. oszt.
13. Herczeg Barnabás 2. oszt.
Költészetnapi versmondó
verseny
„Szállj költemény, szólj költemény”
projekt keretében az alsó tagozatosok versmondó versenyt rendeztek.
Első alkalommal hívtuk meg az óvodai versmondó verseny helyezettjeit
Díjazottak:
1-2. osztály:
1. Herczeg Barnabás 2. oszt.
2. Borsos Nikolett 1. oszt.
3. Varga Tamás 2. oszt.
Különdíj:
Rádai László 2. oszt.
Czifra Csaba 1. a.
Darócz Andrea 1. a.
3-4. osztály:
1. Prém Attila 4. oszt.
2. Bucsu Evelin 4. oszt.
3. Kerekes Eszter 4. oszt
Különdíj:
Varga Árpád 3. oszt.

2008. téli-tavaszi sport
Labdarúgás:
Futball-diák olimpia Makó térség
IV. kcs. (7-8 osztály) fiúk.
4. hely

Almási-kupa teremtorna
II.kcs(3-4 osztály) 3. hely
Almási- kupa teremtorna
III. kcs. (6-7. osztály) 2. hely
Makótérségi
diákolimpia
végerdemény:
I. kcs 3. hely
I. kcs. csapattagok: Varga Tamás,
Herczeg Barnabás, Rádai László, Veréb Roland 2. osztályosok, Varga
Máté, Keresztúri Tamás, Földesi Mózes, Szegedi Zsolt, Kardos Gergő 1
osztályosok.
II.kcs: 4. hely
III.kcs2. hely
III:kcs.csapattagok: Károly
Márk, Igaz Szilveszter, 7. oszt
lyosok, Graur Demeter, Botos
Ferenc, Varga Viktor, Varga
Zsolt, Varga Dániel, Handl Jenő
6. osztályosok, Kóródi Márk, K
teles Attila, Vass András 5. os
tályosok.
IV.kcs: 4. hely

Makó térségi diákolimpia
Lány kézilabda 4. hely
Atlétika:
5 próba fiú
IV. kcs. csapat. 4. hely
Egyéni:
300m futás
Jani Attila 8.osztály 2. hely
Súlylökés:
Jani Attila 8. osztály 6. hely
100 m futás:
Dobrea Alex 8.osztály 4. hely
Távolugrás:
Dobrea Alex 8.osztály 4. hely
Kislabda hajítás:
Mezei Anna 8.osztály 3. hely
400 m futás:
Méreg Nóra 7.osztály 3. hely
2007/08. évi Literátum Országos
Levelező verseny, angol nyelvből
A nehézségi kategóriában:
Beke Zsolt – arany fokozat
B nehézségi kategóriában:
Szegedi Evelin – arany fokozat
C nehézségi kategóriában:
Kovács Gergő – arany fokozat
Ember- Föld Világegyetem III.
D.I. nevű csapatunk vett részt.
Tagjai:
Antal Máté 7. o.
Galgóczki Ádám 8. o.
Herczeg Tamás 8. o.
Nagy Ádám 8. o.

5.

A Víz Világnapja 2008
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek,
amikor az emberiség számára fontos dolgokra irányul a figyelem. Az ENSZ 1993ban nyilvánította a víz napjává március 22
-ét. E napon világszerte megemlékeznek a
vízről, annak fontosságáról, és a vízkészletek megóvásáról.
A Földet ugyan vízkészletei miatt kék
bolygónak nevezzük, azonban ezen a
készletnek túlnyomó része az óceánokhoz
tartozik, és alig néhány százalékot tesz ki
az édesvíz. Ráadásul ez a néhány százalék is nagyrészt fagyott állapotban, a
sarkvidéken található, s mennyisége évről
-évre csökken. Ha ezek után hozzáteszszük, hogy a növekvő népesség miatt vízigények is folyamatosan nőnek, akkor valóban elmondhatjuk: a legkevesebb, ha az
év egy napján elgondolkodunk azon, mekkora kincset jelent az ivóvíz! Hazánkban
egy ember átlagosan 100-105 liter vizet
használ el átlagosan.
A Víz világnapja rajzpályázat eredménye
1. a. osztály:
1. Daróczi Andrea
2. Simon Ádám
3. Antal Kamilla
1.
b. osztály:
1.Sallai Szabina
2. Furák Balázs
3. Simosca Dániel
2. osztály:
1. Dalmadi Nikolett
2. Varga Tamás
3. Stalmájer Nikoletta
Felső tagozat:
1. Sallai Vivien 5. b.
2. Kóródi Márk 5. a.
3. Borbély László 5. b
Föld napi rajzpályázat eredményei
2. osztály:
1. Szigeti Beatrix
2. Tari Ágnes
3. Joó Rebeka
4. osztály:
1. Papp Lívia
2. Varga Alexandra
3. Keresztúri Tamás
Föld napi totó eredmények
4-6. osztályos kategória:
1. Vancsó Dénes 5. b.
2. Farkas Máté 5. a.
3. Szabóki Réka 4. o.
7-8. osztályos kategória:
1. Herczeg Tamás 8. o.
2. Dinnyés Mihály 7. o.
3. Sallai Zoltán 7. o.
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Apátfalvi Hírek
Semmelweis Nap, Köztisztviselői Nap
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel
köszöntjük az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozókat a Semmelweis Nap, a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselőket pedig a
Köztisztviselői Nap alkalmából! Egész éves áldozatos munkájukért a község
lakói nevében ezúton mondunk köszönetet!
Varga Péter polgármester

Vári Miklós alpolgármester

Sajtos László jegyző

( (folytatás az 5. oldalról)

A 4.osztály osztálykirándu- Ezután mentünk a Szalajka völgybe. bástyára. Mire leértünk kinyitottak az
Ott ügyességi pályák voltak. Aztán árusok. Vásároltunk. Vártunk egy
lása
2008. Április 24-25-én kirándulni
voltunk. Reggel fél 6-kor indultunk a
Művelődési ház elől. Út közben beszélgettünk. Szolnoknál egy repülőgép Múzeumnál álltunk meg. Zárva
volt, de egy kedves katona beengedett minket. Gergőt mintha ágyúból
lőtték volna ki, úgy rohant a géphez.
Volt ott német, szovjet, magyar, angol repülő, pl.:Stuka. Aztán mentük
tovább. Aggtelek felé vezetett az
utunk. A barlang bejáratánál egy nagyon meredek sziklafal állt. Bementünk. Volt ott sok terem. Pl.: Koncert
terem, Tigris terem, Fekete terem.

Falulakodalmas
támogatása
Továbbra is várjuk a sütemény felajánlásokat a Falulakodalmasra.
Kérjük, aki támogatni szándékozik a
rendezvényt, jelezze a Faluházban!
Jegyek a Falulakodalmasra még
korlátozott számban kaphatók a
Polgármesteri hivatalban, Kovács Józsefnénál.

Megvettük a csocsó
asztalt!
Nagy örömmel tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a lakossági
adományoknak köszönhetően júniusban sikerült megvásárolnunk a
csocsó asztalt. Az asztal és a szállítási költség 102.840,-Ft volt. A la-

mentünk Egerbe a szálláshoz. A ház
előtt várt minket a házigazda. Kipakoltunk és mentünk enni. Evés után
elmentünk esti városnézésre. Visszamentünk a szállásra és lefeküdtünk
aludni. Másnap megnéztük a várat.
Láttunk ágyút. Aztán lementünk a
panoptikumba. Ahol viaszbábúk voltak, és alattuk volt a nevük pl.: szpáhi, vagy jumurdzsák. Bementünk a
titkos alagútba és egy kis denevért
láttunk. Eztán megnéztük Gárdonyi
Géza házát. Utána visszamentünk a
várba. Később egy templom romjai
között sétáltunk. Megnéztük a tüzes
kereket. Felmentünk a Gergely-

ágyú elsütésére. Átmentünk a Marcipán Múzeumba, ahol sok marcipán
mű volt. Ezután mentünk enni. Evés
után megnézhettünk egy templomot
és a bazilikát. Majd elmentünk a
szépasszony völgybe, ahol bort lehet
vásárolni. Nem sokkal ezután indultunk haza. Szolnoknál megálltunk a
Corában. A szülők bementek ennivalót venni. Ettünk. Azután hazaindultunk. Út közben énekeltünk. Este
21.00 órakor értünk haza. Megfogadtam, hogy még egyszer eljövök erre
a helyre.

kossági adományozók mellett köszönetet kell mondanunk az Apátfalváért Alapítványnak, valamint az asztalt forgalmazó Novo-Parts Kft-nek.
A cég jelentős árkedvezményt nyújtott az eredeti vételárból.
Köszönjük mindazon személyek segítségét, akik az utolsó, hiányzó
forintok összegyűjtésében mellénk
álltak.
Az örömünk nem csak egy nagyobb
értékű eszköz megvásárlásának öröme. Jó volt látni, hogy sok apátfalvi
próbál segíteni, és sokan szurkoltak
azért, hogy a vételárat sikerüljön
összegyűjtenünk.
A gyerekek minden nap izgalmas
meccseket játszanak az új játékkal.
Talán sikerül a nyári szünidőt még
vidámabbá, tartalmasabbá tenni
számukra.

-két forintosok gyűjtése kezdetén,
hogy ennyi pénzt sikerül összegyűjtenünk?

A Faluházban tovább folytatódik a
gyűjtés; új célunk egy ping-pong
asztal vásárlása. Továbbra is sok
szeretettel várjuk a felajánlásokat
Faluházunk perselyébe.
Ugye nem is gondoltuk volna az egy

4. osztály

Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk Titeket a nyári
szünet ideje alatt is a Faluházban,
ahol lehetőségetek van csocsózni,
tollasozni, kifestőzni, meséket és
filmeket nézni.
A hosszú nyári napokra remek olvasmányokkal várjuk az érdeklődő
gyerekeket, fiatalokat és a felnőtteket egyaránt.
Könyvtárunkban megtalálhatjátok a
Buci maci, Csodaceruza, Ifjúsági
magazin és a Vadon című folyóiratok legfrissebb számait is.

Apátfalvi Hírek
JÚLIUS—SZENT JAKAB
HAVA
Július az év közepe, az aratás hónapja. Ez a legszebb nyári hónap.
Ilyenkor minden az élet örömérõl
szól. Ebben a hónapban az év legfontosabb munkája következik el, a
biztonságot és életet adó gabona
betakarítása, az aratás. Még a XX.
század közepén sem volt mindenütt
általános a gépi aratás Magyarországon. A parasztok aggódva kémlelték az eget, vajon sikerül-e jó
idõben befejezni a munkát, hiszen
az elkövetkezendõ év bõsége, vagy
szûkössége múlott rajta. Az aratást
kora hajnalban kalapemeléssel,
imádsággal, fohászkodással kezdték. A munkánál használatos eszközeiket a templomkertben gyûjtötték
össze, ahol a pap megszentelte. Az
aratók a búzatábla szélén letérdeltek, és keresztet vetettek. Az elsõ
learatott búzaszálnak, az elsõ kévének nagy jelentõséget tulajdonítottak. Hitük szerint, amelyik baromfi
ebbõl evett, az egészséges és termékeny lett. A legtöbb hagyomány
az aratás végéhez kapcsolódott.
Egy talpalatnyi gabonát aratatlanul
hagytak, hogy jövõre is jó termés
legyen, és jusson az ég madarainak
is. Ahogy az elsõ learatott kévének
úgy az utolsónak is nagy
jelentõséget tulajdonítottak a hiedelmek. Ahogy az évezredek alatt
kialakult népszokásokból is kiderül,
az emberek lelke és a kenyér között
igen szoros volt a kapcsolat. Nem is
olyan régen még így hangzott a
minden asztalnál elmondott asztali
áldás: „Aki nékünk ételt adott, annak neve legyen áldott" A XX. század közepe óta a géppel végzett
aratás fokozatosan személytelenné,
az emberi lélektõl elszakadttá vált.
2007.-ben a gyerekek döntõ többsége azt sem tudja, hogy a kenyér
mibõl készül, hát még azt, hogy
miképpen néz ki a búzakalász. A
boltokban kapható fehér kenyér
rengeteg vegyszert tartalmaz, a
silány beltartalmat és más hiányosságot kiegyensúlyozandó. A mindenek feletti terméshozam növelés
miatti „nemesítés" (génmódosítás)
során olyan fehérjék keletkeztek
bennük, amelyeket szervezetünk
testidegenként fogad és kivet magából. Napi fogyasztása allergiás
reakcókat eredményez. Így vált
szûk száz év alatt az ember
„áldásos" beavatkozása következtében a mindennapi kenyér - mindennapi allergénné! Isten áldásából
Isten csapása.
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Pátfalváért Egyesület— Közhasznúsági Jelentés—2007.
Célok:
A faluért társadalmi munkában tenni
akarók összefogása.
Szellemi és gyakorlati segítségnyújtás
a falu életének minden területén.
A helyi tradicionális múlt örökségének
megőrzése, átörökítése
Kulturális, tudományos, szociálpolitikai
célok szolgálata.
A község természeti kincseinek védelme, környezetvédelem
A falusi turizmus lehetőségeinek feltárása
Nem nyereségközpontú céllal erdei
iskola működtetése
Tevékenységek:
Szigetház – Erdei iskola cél szerinti
működtetése, fejlesztése
Cél szerinti közhasznúsági tevékenység
Közgyűlések: január 17., április 26.
Megbeszélések: 04. 19., 10. 1.
Munka: Szigetház-Erdei Iskola: tavaszi
nagytakarítás: május 12.
Beszámolók:
Pénzügyi: Apátfalva Község Önkormányzatától kapott 2006. évi támogatás elszámolása
Tartalmi: Apátfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2007.
november 27-i testületi ülés napirendi
pontjához.
Pályázatok:
Főpályázó: NCA (működési) – nyertes
pályázat
(A többi pályázatról a közhasznúsági
tevékenység leírásában.)
Alapszabály I. 5/3 Az Egyesület az
1997. évi CLVI. Törvény 26. § c) pontja alapján az alábbi, cél szerinti közhasznú tevékenysége 2007-ben:
2. alpont: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
Augusztus 25. Térítésmentesen helyet
adtunk a Szigetházban a helyi Mozgáskorlátozottak Egyesületének évi hagyományos ünnepi összejöveteléhez
4. alpont: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
A Szigetházban játszóházi foglalkozások helyi gyerekeknek: márciustól
május végéig, szombatonként; május
hónaptól szeptember végéig: egy-két
napos, hetes időtartamban gyermek
és ifjúsági csoportokat fogadása, számukra helytörténeti, természetismereti foglalkozások tartása: (egy-három
nap - Makó, Szeged, Maroslele)
Az egyesület közreműködött a
HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egymáshoz csiszolódnak”- Integrált nevelés fejlesztése Apátfalván c. nyertes
projekt megvalósításában (2007. június 1-től- 2008. március 31.)- projektkidolgozás, rendezvény lebonyolítás
5. alpont: Kulturális tevékenység
Február 1. A Főtér c. tv műsor apátfalvi forgatásának megszervezése, lebonyolítása
Április, június: A Hefop-1.3.1 pályázat

keretében két alakalommal az un.
Családi napot a Szigetházban tartottuk
október 5. a 13 aradi vértanúra emlékeztünk a Dózsa Gy. ÁMK tanulóinak
közreműködésével.
November 30.: a Hefop 1.3.1 projekt
záró rendezvénye
December 15. „Karácsonyi készülődés,
családias hangulatban” c. rendezvény
szervezése, lebonyolítása a a Hefop
2.1.5B projekt keretében.
6. alpont: Kulturális örökség megóvása
A Szigetházban kiállított népi tárgyi
emlékek állagmegóvási munkálatai,
katalogizálás
11., 14. alpont: Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
biztosítása:, munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
Nyertes pályázat: HEFOP 1.3.1-05/1 –
P.R.I.M.A. – Projekt a Roma nők Integrációjáért Makó címmel – konzorciumban megvalósuló projekt– 15 roma nő
szociális gondozónői képzése (OKJ-és
képzés), 10 fő számára fél évig foglalkoztatás biztosítása) a Makói Kistérségben. A projekt lebonyolítása. A projekt
2007. november 30-val befejeződött.
Az egyesület közreműködött a
HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egymáshoz csiszolódnak”- Integrált nevelés fejlesztése Apátfalván c. nyertes
projekt megvalósításában (2007. június 1-től- 2008. március 31.)- projektkidolgozás, rendezvény lebonyolítás
15. alpont: euroatlanti integráció elősegítése
Április 26-30-ig Csenteri Andrea egyesületi tag képviselte Apátfalvát
(néprajzi értékeke, gasztronómia) a
németországi Löbau-ban rendezett
turisztikai fesztiválon a Makói Tourinform Iroda szervezésében
Az Egyesület koordinálta a zsombolyai
(RO) Banat-Ripensis Vidékfejlesztési
Mikroregionális Szervezet 2006/2007
Phare CBS – „A partnerség megerősítése a kommunikáció útján a határon
átívelő mikro-régiók között” c. nyertes
projektjét. A projekt célja: Csanádmikrotérség (6 település) és a Zsombolyai kistérség (10 település) turisztikai
együttműködésének kidolgozása – közös kulturális rendezvények, gyermektáborok, kiállítás, turisztikai kiadvány

Foglalkoztatottak
Megbízási díj jogviszonyban: 5 fő
Júniustól novemberig: 6 órás munkaviszonyban: 10 fő alkalmazása (szociális
gondozó-ápoló munkakör) a Csanád
mikrotérség településein (Makó, Apátfalva, Csanádpalota, Királyhegyes, Magyarcsanád)
(Az egyesület gazdálkodását a újság
következő számában közöljük!)
Móricz Ágnes elnök

8.

Apátfalvi Hírek
JOGI MEGOLDÁSOK

Joó Kárpitos

dr. Erki Kiss Edit
ügyvédjelölt
települési képviselő
teljes körű, bármely jogterületet
érintő
(ingatlanjog, gazdasági jog, munkajog, családjog, büntetőjog, stb.)
kérdés megválaszolására a település
lakóinak rendelkezésére áll.

üzleti ajánlata

Fogadóóra ideje:
2008. július 15. (kedd) és
2008. július 17. (csütörtök)
6.00 – 18.00

• 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.
Tel: 06-62/211-682

helye: Polgármesteri Hivatal
Kapcsolatfelvétel: 20/4661-301
Mindenkit tisztelettel várok!
dr. Erki Kiss Edit

ANYKÖNYVI HÍREK
2008. június hó
SZÜLETÉS:
Mezei Vanessza 06. 02.
Apátfalva, Maros u. 21.
Anyja: Jankó Ibolya
Apja: Mezei Sándor
Vári Regina 06.14.
Apátfalva, Rákóczi u. 140.
Anyja: Ferenczi Mónika
Apja: Vári Csaba
Gán Martin 06.28.
Apátfalva, Petőfi u.8.
Anyja: Balogh Aranka
Apja: Gán Zoltán
Hardon Lóránt Levente 06.28.
Apátfalva, Kereszt u.9.
Anyja: Hardon Alexandra Edit
Apja: Majoros Csaba
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2008. június 21.
Kis Róbert és Dorogi Zsuzsanna
Apátfalva, Délibáb u. 3.
HALÁLESET:
Kardos Jánosné Csala Mária
Apátfalva, Szabadság u. 17.
élt: 47 évet
Kerekes Mártonné Bakai Rozália
Apátfalva, Damjanich u. 59 .
élt 63 évet
Üveges József
Apátfalva, Dózsa Gy .u. 11.
élt 61 évet

KÖNYVELÉS,
TB ÜGYINTÉZÉS
Őstermelők, egyéni vállalkozók,
társas vállalkozások teljes körű
könyvelését vállalom.
Társadalombiztosítással kapcsolatos
ügyintézést, igénybejelentést vállalok (táppénz, nyugdíj,biztosítási
jogviszony kapcsán felmerülő bejelentési költségek intézése)
WAN-TOLLA BT
Fazekas Istvánné
Érd: 06-20/260-019
vagy 06-30/518-16-16

Július
Szent Jakab hava
Oroszlán
Nyárhó VII.21—VIII.20
Sarlós Boldogasszony. Asszonyoknak dologtiltó nap. Ekkor tartják az aratási vásárokat.
5. Sarolta. Ha esővel köszönt be,
rossz lesz a dió- és mogyorótermés.
13. Margit. Ha esőt, zivatart hoz,
"mérges Margit"-nak nevezik. Ha
ezen a napon jó idő van, akkor hagyomány szerint elkezdődhet a szabad-ban való fürdőzés.
20. Illés. ősi kígyó- és medveünnep, a pász-toroknak dologtiltó nap.
Gonoszjáró napnak is számít: gyakran zivatart jégesőt hoz.
21. Dániel Ha Illés nem hoz esőt,
Dánieltől várhatjuk.
22. Mária-Magdolna. Szépségvarázsoló nap. Az e napon vágott leányhaj biztos sikert arat. MáriaMagdolna is zivatarhozó napnak
számít.
25. Jakab. Ezen a napon áll meg a
szőlő növekedése, és kezd édesedni. Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számíthatunk, de
nincs kizárva a zivatar sem.
26. Anna. E napon szakad meg a
virágos kender töve.

BÍRÓ-KER
Bíró Antal
építőanyag kereskedő

ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
• szögek, csavarok
• fenyő fűrészárú
• lambériák
• Szegődeszkák
• Cement
• oltott mész
• gipszkartonok
• tégla
• csempék, padlóburkolók
• ragasztók
• festékárú
• esőcsatornák
• Marosi homok
Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210, 06-20/473-32-36

REKVIUM

Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre
• Koporsós és urnás temetések 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 0620/431-96-29
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
Számítógépes szerkesztés:
Csenteri Andrea
Készült: 1600 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Dornbach és Magony BT. Makó

