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Főbb híreink!  
• Az önkormányzat információi: 2., 3., 4. old. — Közterület használati díjak változása: 3. old. 
• Szennyvízelvezetés—a közel 1000 oldalas pályázat beadásra került: 3. old. 
• Felhívások: Varga Sinka József Vándorkupa, Focitábor: 4. old. 
• Ovi-hírek: 5. old.— Suli-hirek, Faluház információi: 7. old. 
• Pátfalváért Egyesület közhasznúsági jelentése: 6., 8. old. 

Figyelem!  
2008. június 01-től megváltozott a közterület-használati díj! 

A képviselő-testület a 2008. május 27-i testületi ülésén felülvizsgálta a közterület használatáról és a közterület 
használati díjáról szóló 22/1999. (12.21.) sz. önkormányzati rendeletét, és a 11/2008. (V.28.) önkormányzati ren-
deletével elfogadta az új közterület használati díjakat, a díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A kérelem illeték-
mentes. A helyszíni ellenőrzés során felszólítjuk azokat, akik engedély nélkül veszik igénybe a közterületet. Közte-
rület használati engedély ügyében a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben Pipis Gábor műszaki főtaná-
csos részletes tájékoztatást nyújt.                                                                                   (Díjtáblázat a 3. oldalon!) 

A közlekedésbiztonsági kerékpárút építése és a 
belterületi útépítés és felújítás után a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítésére 
is kapott uniós támogatást Apátfalva 
 

 2007. volt a tervezés éve Apátfalván; összesen 26 db 
pályázatot adtunk be különböző pályázati kiírásokra 
472 millió Ft. értékben, az igényelt támogatás összesen 
409 millió Ft. volt. Eddig 192 millió Ft. összegű támo-
gatás, 28 millió Ft. szükséges önerő felhasználásával 
224 millió Ft. összegű fejlesztést hajthatunk végre 
2008-ban. Most egy kisebb méretű, de annál fontosabb 
fejlesztésre kapott támogatást az Önkormányzat, a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ – az idősek otthona  
akadálymentesítésére. 
 

A DAOP-2007-4.3.1. pályázati kiírás célja a közszolgál-
tatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása. 
Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek számára bizto-
sított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esé-
lyű hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokol-
ja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormány-
zati és nem önkormányzati fenntartású intézmények 
épületei jelentős részében még nem biztosítottak a 
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés 
feltételei. 
A konstrukció meghirdetésekor 1,022 milliárd Ft. állt a 
pályázók rendelkezésére a dél-alföldi régióban, melyre 
108 db pályázat érkezett 970, 6 millió forint értékben. 
A bírálat után az Irányító Hatóság 67 db projektet talált 
támogatásra jogosultnak, összesen 675,5 millió Ft. tá-
mogatási összeggel.  

 

Apátfalva fejlesztési elképzelése Apátfalva közintézmé-
nyeinek akadálymentesítési programjának része. A 
2007. XXIII.tv.-nek megfelelő ütemezés szerint. Apát-
falván az Egészségház (2 körzeti orvosi rendelő, gyógy-
szertár, védőnői szolgálat, fogorvosi rendelő) teljes 
körű, a Faluház és a Családsegítő Szolgálat részleges 
akadálymentesítése megtörtént. Jelen projekt kereté-
ben a Szociális Alapszolgáltatási Központ teljes körű 
akadálymentesítését fogjuk elvégezni. A fejlesztés ösz-
szesen 6.575.241,- Ft., melyből 5.917.717,- Forint a 
Dél-alföldi Operatív Program támogatása, 657.524,- Ft. 
Apátfalva Község Önkormányzatának saját hozzájárulá-
sa. Az eredeti ütemterv szerint a munkálatokat 2008-
ban be kell fejezni. 
Apátfalván a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Apát-
falvi Csoportjának több mint 60 tagja van, látás és hal-
lássérültek jelentős számban élnek Apátfalván, nagy-
többségük idős. A fogyatékos emberek a társadalom 
egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a minden-
kit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős 
nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. 
Mindenek előtt a beruházás keretében teljeskörű aka-
dálymentesítésre kerülő Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont közvetlenül hozzájárul a települési -a község fej-
lesztési koncepciójában is feltüntetett- szociális szolgál-
tatások infrastruktúrájának fejlesztéséhez, ezáltal 
könnyebben elérhetővé válnak az alapfokú közszolgál-
tatások a fogyatékkal élők számára is. 
 

Varga Péter 
polgármester 

Fejlesztés! Fejlesztés! Fejlesztés…! 
 

Akadálymentésíthetjük az Idősek Otthonát 



2.                                                             Apátfalvi Hírek                                                  

Tájékoztató hangzott el a Napközi 
Otthonos Óvoda és Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 
2008/2009-es nevelési év előké-
szítéséről, a csoportok létszámának 
meghatározásáról, és a nevelési 
évre történő felkészülésről. Az óvo-
dai beíratás idejében 35 apátfalvi, 
és 1 nagylaki gyermek került beíra-
tásra. A 2008/2009-es nevelési év-
ben továbbra is az előző nevelési 
évhez hasonlóan mind a négy óvo-
dai épületben vegyes életkorú cso-
portok indulnak. Az óvodából 39 
gyermek iratkozott be az általános 
iskolába, 33 gyermek Apátfalvára, 6 
gyermek Makóra. A tavalyi évhez 
képest a gyermekek szüleinek fele 
választotta csak a makói iskolát.   
Az óvoda felvállalta programjában a 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztését, a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatását és a cigány gyere-
kek speciális fejlesztését, segítség-
nyújtást, rendszeres óvodába való 
járáshoz. Minden óvodában a közép-
ső nagycsoportokban egy-egy szá-
mítógép került beszerzésre, az in-
formatikai ismeretnyújtás céljából.  
Az óvodákban Apátfalván 128, a 
nagylakiban pedig 11 gyermek vár-
ható a tanévkezdésre. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta és 
értékelte a 2007. április 15. és 
2008. április 15-e között benyújtott 
pályázatokat. A polgármesteri 
hivatal 12 db pályázatot nyújtott 
be, amelyből 7 db nyert, 4 db 
elbírálás alatt van, 1 db elutasí-
tásra került. A Napközi Otthonos 
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ által benyújtott mind a 7 
db pályázat kedvezően került 

elbírálásra. A Dózsa György Álta-
lános Művelődési Központ 5 db 
pályázatából 3 db nyert, 1 db 
elbírálás alatt van, 1 db elutasí-
tásra került. 
A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 5 db pályázatot nyúj-
tott be, 4 db kedvezően került 
elbírálásra, 1 db elutasításra ke-
rült. A Települési Román Kisebb-
ségi Önkormányzatnak mind a 
két pályázata nyert. 
Az igényelt pályázati támogatás 
(egy év alatt) 431.681.707,-Ft, az 
elnyert támogatás összege 
193.662.564,-Ft, amelyhez 28 
millió forint önerőt biztosít az ön-
kormányzat. A pályázati támogatási 
igény  csak 11.680,-Ft-al kevesebb az 
önkormányzat 2008. évi eredeti költ-
ségvetési bevételi és kiadási főössze-
génél. 
A testületi ülés után kaptuk az értesí-
tést, hogy a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ akadálymentesíté-
si pályázata is nyert, az igényelt 
támogatás 5.917.717,-Ft. 
Az előző önkormányzati ciklusokat 
figyelembe véve a jelenlegi önkor-
mányzat a legeredményesebb pá-
lyázó. Néhány kiemelt nyertes pá-
lyázat: útépítés 84.033.592,-Ft, ke-
rékpárút építés 81.527.472,-Ft,  43-
as főút közlekedésbiztonsági pályá-
zata 10.746.000,-Ft, 
Alapszolgáltatási Központ akadály-
mentesítése 5.917.717,-Ft. A többi 
nyertes pályázat 5 millió forint alatti 
összegű. 
 

Az önkormányzat módosította a 
2008. évi költségvetési rendele-
tét, az eredeti előirányzat bevételi 
és kiadási főösszege 443.361 e Ft 
volt, a forráshiány 77.526 e Ft. A 

módosítás során az eredeti előirány-
zat 467.511 e Ft-ra növekedett, a 
forráshiány 70.878 e Ft-ra csökkent. 
A képviselő-testület felülvizsgálta 
a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeni és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló 3/2007. (II. 
28.) Ör rendeletét és felülvizsgálta a 
közterület használatáról és a közte-
rület használati díjról szóló rendele-
tét, amelyről külön tájékoztatjuk a 
lakosságot.   
 

A képviselő-testület elfogadta a 
2008. évi belső ellenőrzési tervet, 
elfogadta az óvodai intézményfenn-
tartó társulás pénzügyi elszámolá-
sát, kilépett a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi Társulásból 
(székhelye: Sándorfalva), és döntött 
a Makó és Térsége Szúnyoggyérítési 
Társulás megszüntetéséről. 
 

Az önkormányzat benyújtja pályá-
zatát a belvízelvezető csatornák 
rekonstrukciójára. 
 

A 2007/2008-as tavaszi bajnokság ered-
ményes befejezéséhez a képviselő-
testület 108.000,-Ft-al támogatta az 
Apátfalva SC  Labdarúgó Sportegye-
sületet. A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat nyári hagyományőrző táboroz-
tatás kiadásaihoz nem tudott támogatást 
nyújtani. 
 

A képviselő-testület a lejárt határ-
idejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 
szóló jelentést követően meghall-
gatta az interpellációkat, majd zárt 
ülés keretében megtárgyalta a szo-
ciális igazgatással kapcsolatos elő-
terjesztéseket, továbbá a Rákóczi 
utcai óvoda előtt 2008. május 13-án 
történt demonstrációt.  

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

TEGYEN A PARLAGFŰ ELLEN! 
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű irtását 
június 30-ig – még virágzás előtt – azt követően október végéig még két 
alkalommal haladéktalanul végezzék el. A növényvédelemről szóló 2000. 
évi XXXV. törvény értelmében a gyommentesítés minden ingatlantulajdo-
nos, földtulajdonos, földhasználó számára kötelező.  
Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségé-
nek, belterületen a jegyző, külterületen a növényvédelmi szolgálat – felszólítást 
követően – védekezési kötelezettséget rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédel-
mi bírságot szab ki, melynek összege 20.000,-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig terjedhet. 
Amennyiben az ingatlantulajdonos, földtulajdonos vagy földhasználó a védeke-
zésre kötelező határozatnak nem tesz eleget, közérdekű védekezés elrendelésé-
re kerül sor, melynek költségeit a földtulajdonos vagy a földhasználó köteles 
megtéríteni. A közérdekű védekezés költsége nem fizetés esetén adók módjára 
behajtható.  
A parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi számon várjuk: Polgár-
mesteri Hivatal Apátfalva (62) 520-040 vagy a 06-20/533-2853. 

Amerikai  
fehér szövőlepke  
elleni védekezés! 

 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy az ameri-
kai fehér szövőlepke  elleni véde-
kezést 2008. június 10. után az 
Antal és Társa  Kft. megkezdi. A 
vegyszer emberi szervezetre egyál-
talán nem tartalmaz káros anyagot, 
a felhasznált vegyszer Dipel, így 
annak várakozási ideje elméletileg 
nincs. 
Gyakorlatilag alapos gyümölcsmo-
sás, fáról szedett gyümölcs esetén 
vagy 1 napi várakozás a fák alatti 
füvek állati etetése során. 
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Fontos mérföldkőhöz érkezett a 
térségi szennyvízcsatornázás. 
Majd 8 éves előkészítés után 
benyújtottuk a Makó és térsége 
szennyvízelvezetésének és tisz-
tításának megoldását célzó – 
közel ezeroldalas – pályázatot, 
az ország három első ilyen, má-
sodik fordulós pályázatának 
egyikeként – jelentette be dr. 
Buzás Péter polgármester, or-
szággyűlési képviselő. 
Az Európai Unió a méretgazdasá-
gosság alapján rangsorolta a tele-
püléseket, ezért az első körben, 
2000 táján a nagyvárosok részesül-
tek támogatásban a szennyvízcsa-
tornázások megvalósításánál. A fej-
lesztéseknek, a tőke betelepülésé-
nek komoly gátja, hogy nincs 
szennyvízcsatorna a településeken, 
éppen ezért örülünk, hogy beadtuk 
végre a pályázatot – nyilatkozta a 
sajtótájékoztatón Varga Péter pol-
gármester úr.  
Ugyancsak a projekt komolyságát 
hangsúlyozta Gazdag János, a 
Víziközmű Társulás elnöke azzal, 
hogy kiemelte, az első között nyújtot-
tuk be a komplett pályázatot, és a 
hitelt folyósító bank is először nyújt 
hazánkban ilyen típusú segítséget. 
 

A késés oka: 
A most beadott pályázat nettó 
13,96 milliárd forintos beruházás 
megvalósítására irányul 82,49%-os 
uniós és hazai támogatás mellett, a 
kormányzat EU önerő alapjára is 
támaszkodva, összesen 1,75 milli-
árd Ft-os saját forrással. A saját 
forrás részben az eddigi lakossági 
előtakarékosságra, részben bankhi-

telre támaszkodik. Az eredeti ütem-
terv szerinti késés okáról dr. Buzás 
Péter elmondta, a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség munkatársai a 
brüsszeli kollégákkal az önerő mér-
tékéről vitatkoztak ilyen sokáig. 
Brüsszel álláspontja szerint a meg-
térülő (hiszen a lakosság  csatorna-
díjat fizet) beruházásokat csak ke-
vesebb pénzzel támogatja, így 30% 
önerőt várt el a 14 milliárdos beru-
házáshoz. Ezt a tárgyalások során 
18%-ra sikerült lefaragni. Ebből 6%-
ot a kormány magára vállal, ezt is 
komoly  háttértárgyalásokkal sikerült 
elérni – hangsúlyozta a polgármester. 
A határidők csúszása komoly pénz-
ügyi előnyt jelent tehát. 
 

Az önerőről: 
A 12%-os önerőből 6%-ot a közel 
15 ezer érintett ingatlantulajdonos 
adja össze. Dr. Nagy Lajos, a Tár-
sulat elnöke elmondta, az önerővel 
nem lesz a beruházásnak gondja, a 
térségiek és a makóiak döntő több-
sége havi  rendszerességgel, időben 
fizeti be a hozzájárulást. A társulat 
elnöke elmondta, hogy 92%-a az 
érintetteknek első, vagy épp máso-
dik szóra csatlakozott önként a Tár-
sulathoz, és vállalta az előtakaré-
koskodás terhét. 
Dr. Ortutay Miklós aljegyző, a csa-
tornázás városházi projektmene-
dzsere ehhez hozzátette, valameny-
nyi pályázati munkatárs igyekszik 
méltó lenni munkájával ahhoz a 
beruházáshoz, amelyet a lakosság 
az erkölcsi támogatáson túl anyagi-
lag is támogat. 
A hiányzó 6%-nyi önerőt bankhitel-
lel fedezzük, melyet a Társulás vesz 

fel, és az a majdan fizetendő szol-
gáltatási díjakból térül meg. Nem 
lehet azonban „mohó”, ugyanis az 
unió előírja, az átlagjövedelem ma-
ximum 3,5–4%-a lehet a víz- és 
csatornadíj összege. 
 

Mire pályázunk? 
A megvalósítás során mindösszesen 
143,4 km gerincvezeték és 82,4 km 
nyomott alapcsatorna épül, vala-
mint közel 14 220 bekötés várható 
Makón, Apátfalván, Földeákon, Kis-
zomboron, Magyarcsanádon és Ma-
roslelén. 
Egyúttal a makói szennyvíztisztító 
telep kapacitása is bővül. A telep 
vízvonalának bővítése keretében 
két új, kombinált, levegőztető, utó-
ülepítő medencét kell építeni, to-
vábbá gondoskodni kell a 20%-os 
szárazanyag-tartalomra csökkentett 
térfogatú szennyvíziszapok szárítá-
sáról, esetleg komposztálásáról 
(technológiai alternatívák), majd a 
kezelt szennyvíz-iszapok mezőgaz-
dasági hasznosításáról. 
 

A közeljövő várható eseményei: 
A beadást követően megkezdődik 
és várhatóan 90 nap alatt befejező-
dik a pályázat elbírálása a hazai 
intézményrendszerben. Az ezt kö-
vető 45 napon belül megtörténhet a 
projekt kormány általi jóváhagyása 
(szeptemberre), ez követően kerül 
a projekt benyújtásra az EU-hoz, 
ahol is 6 hónapon belül történik 
meg a projekt támogatásáról való 
döntés. Az EU-s döntést a közbe-
szerzési eljárások lefolytatása köve-
ti: így 2009. második vagy harma-
dik negyedévében kezdődhet meg a 
tényleges építés. 

ERŐNK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZEFOGÁSÁBAN KERESENDŐ! 

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-
homlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető, (előtér), ernyőszerkezet, hirdető 
berendezés, (fényreklám) cég, címtábla  

 
 
 
125,-Ft/m2/hó 

Termelő- és szolgáltató tevékenység-
gel összefüggő gépek, berendezések 
és tartozékok elhelyezése (pl.: gépi 
automaták üzletek előtt)   

 
 
 
125,-Ft/m2/hó 

Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, 
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 
dohány árusítására szolgáló bódé, pavi-
lon)- a 43-as főútvonal mellett 

 
 
 
140,-Ft/m2/hó 

Egyéb tüzelő (szén, fa) mezőgazdasági 
termék (pl.: gyökér, hagyma, széna, 
szalma, kukorica szár) közterületen 
való tárolása    

 
 
 
50,-Ft/m2/hó 

egyéb közterületen 100,-Ft/m2/hó Mutatványos és cirkuszi tevékenység  200,-Ft/m2/nap 

Önálló hirdető berendezés  340,-Ft/m2/hó Sport- és kulturális és vallási rendez-
vények 

mentes 

Építési, bontási munkával kapcsolatos 
anyagok, szerkezetek elhelyezése  

 
100,- Ft/m2/hó 

Kiállítás, vásár, alkalmi árusítás, bú-
csúi kirakodóvásár 

 
400,-Ft/m2/nap 

Idényjellegű árusítás  125,-Ft/m2/hó Vendéglátó ipari előkert  130,-Ft/m2/hó 

Javító- és szolgáltató tevékenység, 
amennyiben lakossági érdeket szolgál 

 
125,-Ft/m2/hó 

xxx xxx 

Közterület használati díjak változása (folytatás a 1. oldalról) 
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ANYKÖNYVI HÍREK 
 

2008. április hó 
 

SZÜLETÉS: 
04. 26. Kerekes Anna 
Apátfalva,  Templom u.111. 
Anyja: Varga Zsuzsanna 
Apja: Kerekes Gábor 
 

04.11.: Köteles Anett 
Apátfalva, Arany J. u. 16. 
Anyja: Kovács Florentina 
Apja: Köteles István  
 

HÁZASSÁGKÖTÉS:  
 

Április 12. 
Vári Csaba és Ferenczi Mónika 
 Apátfalva,  Rákóczi u. 140. 
 

Április 19. 
Gulyás Zoltán és Vancsó Beáta  
Makó 
 

HALÁLESET:   
 

Szilágyi Istvánné Kurusa Katalin 
Apátfalva, Kossuth  u. 154.  
élt: 82  évet 
Aranyos Antal 
Apátfalva, Széchenyi  u 131.  
élt 74 évet 
Kolompár Istvánné Károlyi Anna 
Apátfalva, Móricz Zs.u. 29.  
élt:65 évet 
Erdős Györgyné Kakuja Rozália  
Apátfalva, Délibáb  u. 2.  
élt. 65 évet 
Takács Mihályné Ferenczi Katalin  
Apátfalva, Kossuth  u. 133.  
élt: 88 évet  
 
2008. május  hó 
 

SZÜLETÉS: 
05. 07.:Kovács Kinga 
Apátfalva, Nagyköz u. 8/a. 
Anyja: Csikota Szilvia 
Apja: Kovács Krisztián 
 

05.08.: Popány Dávid  
Apátfalva, Széchenyi u. 42. 
Anyja: Vaszkó Ágnes 
Apja:  Popány Károly 
 

05.14.: Bíró Alexandra  
Apátfalva, Móricz Zs. u.11. 
Anyja: Bacsa Anita 
Apja: Tokai József 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS:     
május 03. 
Bakai Attila és Kisfügedi Tünde 
 Apátfalva, Rákóczi u. 5. 
 

HALÁLESET:  
 

Kolompár Dezső  
Apátfalva, Rákóczi  u. 129.  
élt: 61  évet 
Kereszturi Mihályné Simon Ilona 
Apátfalva, Damjanich  u. 13. 
élt 57 évet 

Varga Sinka József Vándorkupa 
nevezési felhívása 

 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Apátfalvi Falunapok keretében 

 

+ Varga Sinka József, Apátfalva Díszpolgára emlékére 
az idén is megrendezi a már hagyományos 

 

Varga Sinka József Vándorkupa 
férfi felnőtt kispályás labdarugó bajnokságot. 

 

Nevezési határidő: 2008. június 30. (hétfő) 18.00 óra. 
 

Nevezési díj: 3.600.- Ft/csapat ( Minium 6, maximum 15 fő) 
 

A nevezési dokumentumok átvehetők, ill. leadhatók, a bonyolítással kap-
csolatos egyéb részletekről felvilágosítás kérhető 2008. június 10.-től: 
 

Szentesi József főrendező 
Apátfalva SC Labdarugó Sportegyesület elnöke 
Apátfalva, Kossuth utca 96. 
Telefon: 06-20-661-5433. 

 

A bajnokság bonyolítási ideje a nevező csapatok számának függvényében 
2008. július elejétől – 2008. július 27. tart. 
 

Az elődöntők és a döntők ideje: 2008. július 26-27.-én, a falunapok prog-
ramjának keretében. 
 

A bajnokság mérkőzéseinek sorsolása és a  
nyitóértekezlet helye és ideje: 

2008. június 30. hétfő 18.00 órakor  a 
Polgármesteri Hivatalban , Apátfalva Templom utca 69. 

 
Szeretettel várjuk az apátfalvi és vidéki csapatok, szponzorok je-
lentkezését! 
A csapatoknak jó focizást, sportszerű nemes versenyzést, - a nézők-
nek pedig jó szórakozást kívánunk! 
 
 
      Varga Péter                                                        Szentesi József 
     polgármester                                                             elnök 
Apátfalva Község Önkormányzata                         Apátfalva SC Labdarugó 
                                                                                  Sportegyesület 

FOCITÁBOR 
 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása és  a Maros-menti Utánpótlás 
Futball Club, nyári  focitábort  szervez  az  1996 / 1997 -ben  született 
focizni szerető fiatalok részére. A napközis rendszerű tábor, a résztvevők 
részére díjmentes. 
A sporttábor időpontja:  

első turnus: 2008. július 07–12./ második turnus: 2008.  július 14 – 19. 
 

A tábor ideje alatt a résztvevők Makón a Maros-menti UFC edzőinek irányí-
tásával napi két edzésen vesznek részt. Elméleti foglalkozásokon ismerked-
nek a játékszabályokkal és a játék taktikai ismereteivel. Közös programok, 
pl: fürdőlátogatás színesíti az egy hetes tábort. A résztvevőket csak az uta-
zás költsége terheli, az ebéd és a tábor egyéb költségeit a szervezők állják.  
 

Jelentkezni a települések önkormányzatainál, a helyi általános isko-
lák testnevelőinél és a Maros-menti UFC 213-881 vagy 70/384-
8139 telefonján lehet. 

Rendezők 

A Varga Sinka Kupa keretében az Ifjúsági Önkormányzat  

IFJÚSÁGI LABDARÚGÓ TORNÁT 
szervez. 

Jelentkezni lehet 15 év alatti fiataloknak a Művelődési Házban! 
Jelentkezési határidő: 2008. július 7.(hétfő).  

 

Oláh Dalma ifjúsági polgármester 
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Egy független szakértői tanács-
adó és szolgáltató cég készítette 
el a projekt hatékonyság vizsgá-
latát, melynek összefoglalóját 
olvashatják. 

Összegzés:A HEFOP - 2.1.5 „ A kövek 
egymáshoz csiszolódnak – Integrált 
nevelés Apátfalván” c. projekt sikeres 
kiépítését az elért eredmények, és a 
pedagógusok körében végzett kérdő-
íves felmérés egyértelműen igazolja. 
A projekt zárása óta kevés idő telt el, 
így a hatásvizsgálat elsősorban a ki-
építés idején bekövetkezett változáso-
kat mutatja be. 
Megállapítható, hogy a kitűzött célo-
kat megvalósították, melyek pozitív 
változásokat hoztak a programban 
résztvevők számára. Szorosabbá 
vált a partnerek közötti kapcsolat, a 
párbeszéd. A szülők szerepe felérté-
kelődött a hátránykompenzáció ke-

zelésében. A CKÖ felelősséggel vett 
részt a program megvalósításában, 
és hosszabb távon is segítő partner-
ként jelenik meg. Az önkormányzat, 
mint fenntartó támogató szerepe 
végig érzékelhető volt. 
A pedagógusok nagy számban vet-
tek részt azokon a továbbképzése-
ken, melyeken az integrált nevelés 
hatékony alkalmazásának módszer-
tanát, pedagógiáját, pszichológiáját 
ismerték meg. Az intézményeken 
belüli és intézmények közötti szak-
mai együttműködés a gyakorlati 
megvalósítást segítették. Az óvoda-
iskola közötti átmenetet segítő 
programok, a tevékenységközpontú 
nevelés és oktatás továbbvitele a 
folytonosság biztosítását szolgálják. 
A szervezeti kultúra változásában is 
pozitív irányú elmozdulás tapasztal-
ható. Felerősödött a team munka, 
javult a kétirányú kommunikáció. A 

tanulóbarát környezet és a fejlesztő 
helyiségek kialakítása nagymérték-
ben hozzájárul a hátrányos helyze-
tű/etnikum tanulók felzárkóztatásá-
hoz. Erősödött a IPR tevékenység, 
ami hosszú távon kedvező az intéz-
mények számára. 
Az Esélyegyenlőségi programban 
megfogalmazott feladatok jól illesz-
kednek az IPR programhoz, együt-
tes megvalósításuk segíti a program 
továbbvitelét. 
A személyes beszélgetés alkalmával 
a partnerek egyértelműen kinyilvá-
nították szándékukat a program to-
vábbvitelére, konkrét fejlesztési ja-
vaslatokat fogalmaztak meg az új 
tanév munkatervéhez. 
Összességében elmondható, hogy a 
projekt eredménnyel zárult, a to-
vábbvitel biztosított. 
 

Pusztainé Szabó Margit           
Közoktatási Szakértő 

Lezárult a HEFOP - 2.1.5B „A kövek egymáshoz csiszolódnak- 
Integrált nevelés fejlesztése Apátfalván c. projekt.” 

Értesítés! 
Pszichológusi Tanácsadás 

 

A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ szervezésében ismét lehetőség nyílt pszicholó-
giai és nevelési tanácsadás igénybe vételére január-
tól- 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 Gyermek-
jóléti Szolgálat Irodája 
                        Maros utca 39 sz. bejárat a töltés felől. 
Júniusi időpontok: 
Június 2. / Június 9. / Június 16. / Június 23. 

Június 30. 
 

Tanácsadó, terapeuta: Fodor Sándor szak-
pszichológus, 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. 
   

Időpontja: Minden hétfő 13-16 óráig 
 

Esetleges időpontváltozásról a Maros utcai óvoda bejára-
ti ajtaján adunk tájékoztatást. 
  
Bejelentkezés: személyesen a fenti időpontban.  
 

Tisztelettel: 
 

Óvodavezetés 

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ÓVODÁKBAN! 
 

Az Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közalapítvány Kuratóriuma  

ismét, PAPÍGYŰJTÉSI AKCIÓT szervez, 
melyre kéri a lakosságot, hogy kapcsolódjon be. 

 

2008. június 1- augusztus 31.ig 
folyamatosan lehet elhelyezni  

az újág papírokat és kartondoboz papírokat az 
óvodákban elhelyezett papírgyűjtő helyre. 
Külön gyűjtjük a műanyag flakonokat is. 

Kérjük a papír dobozokat hajtsák szét, - csak 
így lehet elhelyezni! 

Az előző, nyár eleji akció nagyon sikeres volt, ezért 
ismételjük meg. 

 

Ezzel a tevékenységgel nagyban hozzájárultunk 
az Alapítvány támogatásához. 

 

Tegyünk közösen a környezetünk tisztaságáért!!! 
Köszönjük! 

 

Tisztelettel: Herczegné Csala Anikó 
          Kuratórium elnöke  

Értesítés a Nyári Óvodai 
Takarítási Szünetek rendjéről 

 

Maros u-i óvoda: 2008. június 16 - július 11-ig 
 

Rákóczi és Dózsa Gy- u-i óvoda: 
 2008. június 30 - július 25-ig 

 

Óvoda Konyha: 2008. június 30 – július 11-ig 
Ez időpontban mindhárom óvoda zárva van! 

 

A fenti időpontokból látható, hogy az óvodákat nem 
egyszerre zárjuk be, így lehetőség van a megszokott 
óvoda helyett egy másik óvodában ügyeletet kér-
ni, melyet kérjük jelezze az óvodában. 
 

Óvó nénik, óvodások 



   6.                                                             Apátfalvi Hírek                                                          

Tisztelt lakosság! 
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a nyitva tartásunk megvál-
tozott: 

Hétfőtől-péntekig 4.15-12.00, 14.00-18.00-ig 
Szombat: 4.15-12.00 
Vasárnap: 6.00-11.00 

Újdonság! 
Ezen túl félautomata kenyérszeletelő géppel állunk a rendelkezésükre, 
melye lehetővé teszi, hogy a kenyér és a kalács szeletelve ne a zacskóban 
álljon, szivacsosodjon, hanem a vevő kérésére történjen az általa kiválasz-
tott termékkel. Így megmarad a ropogós héjszerkezet és jobb minőségű 
szelt termékkel, tudjuk kiszolgálni a vevőket, mindezt díjmentesen végez-
zük el, majd kérésre becsomagoljuk. Bármelyik kenyeret és kalácsot 
felszeleteljük a géppel, 20-25 egyenlő vastagságú szeletre. 
Ára az 1 kg-os Zombori kenyérnek 210 Ft marad, de most, már a szeletelt is 
210 Ft lesz. 
Újdonság még az étkezési utalvány elfogadása, mely bevezetésre került. 
Folyamatosan bővülő árukészlettel, a megszokott alacsony árakkal, friss 
péksüteményekkel, hűtött üdítőkkel, sörrel és kedves, figyelmes kiszolgálás-
sal várjuk Önöket. 
Ízelítő árainkból: 

tejszínhab 200.-Ft 
kristálycukor 210.-Ft/kg 
porcukor 160.-Ft/ 0,5 kg 
kockacukor 170.-Ft/0,5 kg 
Tchibo family kávé 400.-Ft/0,25 kg, 1400.-Ft/ kg 
német sör 4,8% 140.-Ft/doboz 0,5 l 
ICE tea 85.-Ft/0,5 l, 120.-Ft/1,5 l 
tejföl 20% 90.-Ft/175g, 200.-Ft/450g 
Trappista sajt (óvári) 1300.-Ft/kg 

 

Ezúton szeretnénk Önöknek egészséget kívánni, focirajongóknak kellemes 
Európa Bajnokságot, párjuknak türelmet és megértést! 
 

Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel a boltot (Kossuth u. 65.) és a 
jövőben ha már megunták a szivacsos héjszerkezetű kenyeret, akkor pró-
bálják ki a kedvező árú frissen szeletelt kenyeret és kalácsot is. 
Kérjük éljenek a lehetőséggel. 
 
Tisztelettel:  

Kerekes Róbertné (egyéni vállalkozó), Kerekes Róbert ( pékmester) 

 Tanfolyamot indít: 
2008. 06. 20-án 19 órakor az 

APÁTFALVI FALUHÁZBAN 
megfelelő létszám esetén. 

 
Tel: 62/219-705 
Makó, József A u. 6 (a volt mozival szemben) 
 

BALLAGÁSI KEDVEZMÉNY! 
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS SEGÉDMOTOROS—KERÉKPÁR 

 

Kategóriákra 50% -os elméleti kedvezmény 
 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VIZSGALEHETŐSÉG IS! 
 

• Részletfizetés, számítógépes gyakorlás 
• Korrepetálási lehetőség 
 

Jelentkezni, érdeklődni lehet folyamatosan a fenti címen telefonon, vagy a 
tanfolyam kezdetén a Faluházban. 
Email: hunorai@t-online.hu 
Látogassa meg honlapunkat: www.hunorweb.extra.hu 
IWIW-en is tájékozódhat 

TEMETKEZÉS  
A Csongrád Megyei  

KEGYELETI KFT 
Kirendeltsége  
APÁTFALVÁN! 

 

Apátfalva, Dózsa György utca 2. 
(Temetőnél) 
VIRÁGBOLT 

Képviselőnk:  
Frankné Varga Zsuzsanna 

Ügyelet éjjel-nappal:  
06-30/565-8384 

Eladó: Apátfalva, Hunyadi u. 29 sz 
alatti ház. Érdeklődni: 260-056 

***************** 

Vágó csirke elvihető 2008.06.28-án 
(szombat) a telephelyemen. 
Tel: 06-30/238-6596 
2008.07.03-ra Templom u. 50 sz. 
alatt előjegyezhető 

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

• Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabú-
torok 

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
műbő rök,  ponyvák,  ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

Érd: Joó kárpitos, Makó, Szép u. 44. 
Tel: 06-62/211-682 

Pátfalváért Egyesület 
Közhasznúsági Jelentés 2007. 

 

Bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság: 
60066/1997. 
Nyilvántartási száma: 1285 
Cím, elérhetőség: 6931 Apátfalva, 
Templom u. 57. : 06/20/550-91-71. 
e-mail: patfalvae@freemail.hu 
Honlap: www.patfalvaert.shp.hu 
 

Az Egyesület tagja: 
Gyermekek Testközelben Egyesület 
(Seregélyes) 
Dél-alföldi Regionális Települési Egész-
ségterv Egyesület (Zákányszék) 
Makó és Térsége Turisztikai Egyesület 
(Makó) 
Együttműködési Megállapodás:  
2007. január 1-i dátummal határozat-
lan időre: Apátfalva Község Önkor-
mányzatával között a Szigetház-Erdei 
Iskola működtetésére 
2007. szeptember 1. Dózsa György 
Általános Művelődési Központtal kö-
zös programok szervezése általános 
iskola diákjainak        (Folyt. a 8. old.) 

mailto:patfalvae@freemail.hu�
http://www.patfalvaert.shp.hu/�
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Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, 
VAKÁCIÓ! Ahogy azt mindannyian 
írtuk diákkorunkban a táblára. 
Hosszú, küzdelmes év vége felé 
közeledünk, ám az utolsó hetekre, 
napokra is jut még esemény prog-
ram. A tavasz vége közeledtével 
megtörténnek a tanulmányi kirán-
dulások, melyek közelebbi, vagy 
távolabbi úti célok felé egy, vagy 
több napos formában, busszal, vo-
nattal, esetleg kerékpárral zajla-
nak, hogy diákjaink megismerhes-
senek egy-egy újabb szegletet szű-
kebb, vagy tágabb pátriánkból. Az 
itthoni programok is színesítik az 
évvége egyébként feszítettebb 
munkáját. Megtartottuk az eredeti-
leg kétnaposra tervezett, ám az 
időjárás szeszélyéből adódóan egy-

napossá zsugorodott „Dózsa Na-
pok” rendezvényeit. Ahogy azt már 
az előző számban is jeleztük, idén 
a görög kultúra feldolgozását tűz-
tük ki célul. Ennek jegyében diákja-
ink sok előzetes feladat megoldása 
közben önálló kutató és alkotó 
munka közben jutottak új ismere-
tekhez, amelyeket egymással is 
megosztottak a Dózsa –napi ren-
dezvénytér színpadán. Volt ógörög 
divatbemutató, harcosok vonultak 
fel saját készítésű korhű öltözet-
ben, drámaverseny, népgyűlés és 
jósda tette izgalmassá a délelőtt 
programját. Délután a ókori olimpi-
ák hangulatát idézve az olimpiai 
láng meggyújtása után a klasszikus 
olimpiai számokban mérhették ösz-
sze erejüket, rátermettségüket di-

ákjaink. A gerelyhajítás, diszkosz-
vetés, futás, helyből távolugrás és 
birkózás mellett megrendeztük a 
gyerekek által készített kocsik ver-
senyét is. Emlékezetes nap volt 
diákok és tanítók, tanárok számára 
is. Jövőre újra megpróbáljuk… 
És ami még hátra van: A ballagás 
június 14-én és az évzáró az azt 
követő héten. Itt nyílik alkalom a 
tanév eseményeinek átfogó összeg-
zésére, versenyeredmények kihir-
detésére, jutalmak, oklevelek át-
adására. Minderről bővebb informá-
ció a rövidesen megjelenő iskolaúj-
ságban és az intézmény rövidesen 
megújuló honlapján érhető el és 
természetesen e lap következő szá-
mában is. 

Közeledik a tanév vége 

Pedagógus nap 

Minden év júniusában köszöntjük a pedagógusokat. Óvó 
néniket, tanítókat és tanárokat, megköszönve egész 
éves fáradozásukat gyermekeink neveléséért, szellemi, 
lelki fejlődésükért. 
Engedjék meg, hogy e sorok írójaként pedagógus nap 
alkalmából nemrég elhunyt gimnáziumi tanáromra em-
lékezzek, akire ma, több, mint 20 év távlatából is sok 
szeretettel és hálával gondolok.  
Nem csupán az irodalmi műalkotások elemzését sajátítottuk 
el tőle, a tárgyi tudás átadása, az irodalom iránti rajongása 
eszközként szolgált a kezében azon az úton, melyen az ön-
álló gondolkodás és véleményalkotás felé vezette az ifjúsá-
got. Véleménnyé, melyet mindenki maga alkot, és nem a 
leírt, mások által meghatározott vagy érzett benyomások 
feltétlen elfogadása. Önálló gondolatalkotás, ami alapja le-
het jó dolgok születésének. 

Tanítványai iránt érzett jószándéka, a tudás és tanulás 
átadásának vágya egy általa gyakran ismételt mondat-
ban mutatható meg leginkább, amit az éppen rosszul 
teljesítő diákoknak mondott:  
” Nem Magára haragszom, hanem Magáért!” 
Megértettük. 
Tudtuk mindig számíthatunk rá, bízhatunk benne. 
 

Ma, amikor a világunk annyi eltorzult eszmét és értéket 
cipel a vállán nagyon nehéz a pedagógusok feladata. 
Hitet adni, célt mutatni a gyerekeknek, lelkesíteni azt 
hiszem ma jóval nehezebb feladat, mint akár egy évti-
zede volt. 
 

Kívánunk minden pedagógusnak erőt, egészséget ehhez 
a nemes feladathoz, és hogy higgyék a mindennapi ne-
héz küzdelmek nem hiábavalók.  
Az eredmények nem csupán érdemjegyekben mérhetők… 

Jótékonysági gyűjtés 
 

Nagyon köszönjük a lakossági ado-
mányokat Faluházunk számára. A 
véglegesen összegyű l t összeg 
84.ezer forint! 
 

Külön köszönjük Galgócziné Varga 
Magdinak, Varga Sándorné Varga 
Magdinak és Simon Mihályné Gyenge 
Icukának, hogy üzleteikben több hó-
napon keresztül gyűjtötték az adomá-
nyokat. 
 

Az adományozott összegből reménye-
ink szerint hamarosan megvásároljuk 
a csocsó asztalt a gyerekek számára. 
 

Még egyszer nagyon köszönjük min-
denkinek! 

Pátfalvi lakodalmas 
 

Első alkalommal kerül megrende-
zésre településünkön a pátfalvi la-
kodalmas, ami az idei Szent Anna 
napi falunapok kiemelt rendezvé-
nye lesz, 2008. július 26-án. 
Minden pénteken vidám hangulat, 
kopogó cipők és népdalok töltik 
meg a faluház nagytermét, hiszen 
már hosszú hetek óta javában foly-
nak a próbák. A készülődés minden 
szereplőt egyre fokozódó izgalom-
mal tölt el. A résztvevő fiatalok, és 
idősebbek közösen egy célért dol-
goznak, hogy a néző egy hagyomá-
nyos, fordulatokkal teli, igazi 
pátfalvi lakodalmat éljen meg a 
színpadon és azon túl is. 

Az előadás mindenki számára meg-
tekinthető, a belépőjegy a fenntar-
tott helyekre szól. 
 

A jegyek elővételben, korlátozott 
számban vásárolhatók a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában Ko-
vács Józsefnénál, 2008.06.16 és 
2008.07.04. között.  

1. Belépő jegy 500.-Ft (100 db) 
2. Belépő jegy (vacsorával) 2500.-
Ft  (300 db)  
 

Vacsora marhapörkölt, köret, sava-
nyúság. 
 

Várjuk a falu lakosságának felaján-
lásait a falulakodalmas rendez-
vényhez (sütemény). A felajánlása-
ikat a faluházban tehetik meg. 

eMagyarország Pont Nyitva: hétfő-péntek: 9,30-tól-18 óra, szombat: 8-12 óra. 
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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 

BÍRÓ-KER 

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 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás 

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll 
rendelkezésre 

 

• Koporsós és urnás temeté-
sek lebonyolítása 

• Otthoni és korházi elhalálo-
zás esetén is 

• Kegyeleti tárgyak értékesí-
tése 

• 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 

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 védel-
me, 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 Önkor-
mányzatától kapott 2006. évi támoga-
tás elszámolása 
Tartalmi: Apátfalva Község Önkor-
mányzata 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) pont-
ja alapján az alábbi, cél szerinti köz-
hasznú tevékenysége 2007-ben: 
2. alpont: szociális tevékenység, csa-
ládsegítés, időskorúak gondozása 
Augusztus 25. Térítésmentesen helyet 
adtunk a Szigetházban a helyi Mozgás-
korlátozottak Egyesületének évi ha-
gyományos ünnepi összejöveteléhez 
 

4. alpont: nevelés és oktatás, képes-
ségfejlesztés, ismeretterjesztés; 
A Szigetházban játszóházi foglalkozá-
sok helyi gyerekeknek: márciustól 
május végéig, szombatonként; május 
hónaptól szeptember végéig: egy-két 
napos, hetes időtartamban gyermek 
és ifjúsági csoportokat fogadása, szá-
mukra helytörténeti, természetismere-
ti foglalkozások tartása: (egy-három 
nap - Makó, Szeged, Maroslele) 
Az egyesület közreműködött a 
HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egy-
máshoz csiszolódnak”- Integrált neve-
lés fejlesztése Apátfalván c. nyertes 
projekt megvalósításában (2007. júni-
us 1-től- 2008. március 31.)- projekt-
kidolgozás, rendezvény lebonyolítás 
 

5. alpont: Kulturális tevékenység 
Február 1. A Főtér c. tv műsor apátfal-
vi forgatásának megszervezése, lebo-
nyolítása 
Április, június: A Hefop-1.3.1 pályázat 

keretében két alakalommal az un. 
Családi napot a Szigetházban tartottuk 
október 5. a 13 aradi vértanúra emlé-
keztünk 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 cso-
portok társadalmi esélyegyenlőségének 
biztosítása:, munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoz-
tatásának elősegítése 
Nyertes pályázat: HEFOP 1.3.1-05/1 – 
P.R.I.M.A. – Projekt a Roma nők Integ-
rációjáért Makó címmel – konzorcium-
ban megvalósuló projekt– 15 roma nő 
szociális gondozónői képzése (OKJ-és 
képzés), 10 fő számára fél évig foglal-
koztatás biztosítása) a Makói Kistérség-
ben. A projekt lebonyolítása. A projekt 
2007. november 30-val befejeződött. 
Az egyesület közreműködött a 
HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egy-
máshoz csiszolódnak”- Integrált neve-
lés fejlesztése Apátfalván c. nyertes 
projekt megvalósításában (2007. júni-
us 1-től- 2008. március 31.)- projekt-
kidolgozás, rendezvény lebonyolítás 
 

15. alpont: euroatlanti integráció elő-
segítése 
Április 26-30-ig Csenteri Andrea egye-
sületi tag képviselte Apátfalvát 
(néprajzi értékeke, gasztronómia) a 
németországi Löbau-ban rendezett 
turisztikai fesztiválon a Makói Tourin-
form Iroda szervezésében 
Az Egyesület koordinálta a zsombolyai 
(RO) Banat-Ripensis Vidékfejlesztési 
Mikroregionális Szervezet 2006/2007 
Phare CBS – „A partnerség megerősí-
tése a kommunikáció útján a határon 
átívelő mikro-régiók között” c. nyertes 
projektjét. A projekt célja: Csanád-
mikrotérség (6 település) és a Zsombo-
lyai kistérség (10 település) turisztikai 
együttműködésének kidolgozása – kö-
zös kulturális rendezvények, gyermektá-
borok, kiállítás, turisztikai kiadvány 
 

Foglalkoztatottak  
Megbízási díj jogviszonyban: 5 fő 
Júniustól novemberig: 6 órás munkavi-
szonyban: 10 fő alkalmazása (szociális 
gondozó-ápoló munkakör) a Csanád 
mikrotérség településein (Makó, Apátfal-
va, Csanádpalota, Királyhegyes, Magyar-
csanád) 
 

(Az egyesület gazdálkodását a újság 
következő számában közöljük!) 

Móricz Ágnes elnök 

Pátfalváért Egyesület— Közhasznúsági Jelentés—2007. 
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