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Isten éltesse az
Édesanyákat!
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PÁLYÁZATI SIKER

Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az alábbi
versrészlettel köszönti az
Édesanyákat:

Régen várt útfejlesztés
Apátfalván

„Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Öröm könnyek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.”
(József Attila)

Köszöntjük
a Pedagógusokat
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete nevében a
Pedagógusnap alkalmából tisztelettel
köszöntöm az óvodapedagógusokat,
a tanítókat, a tanárokat. Munkájukhoz jó egészséget és sok szép eredményt, örömet kívánok!
Varga Péter
polgármester

A Csongrád megyei települések közül jelenleg Apátfalva az egyetlen kistelepülés, amely két, a Dél-alföldi Operatív Programban
kiírt pályázaton tudott nyerni, összesen 165,5 millió Forint támogatási összeget. A közlekedésbiztonsági kerékpárút építése után
84 millió Forint támogatással 3811 m útburkolat felújítása, 1048
m új út építése valósulhat meg Apátfalván.
A DAOP-2007-3.1.1 Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése konstrukció célja a kül
- és belterületen megfelelő sűrűségű, kiépítettségű és jó minőségű alsóbbrendű (4 és 5 számjegyű) és helyi közúthálózat biztosításával a kistérségek kohéziójának erősítése, a kistérségi központok, települések népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének, illetve a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk minél gyorsabb
terjedésének elősegítése. A belterületen jelentősen növelhető a forgalmi
és gyűjtő utak kiépítettsége, korszerűsítéssel javítható a meglevő hálózat
állapota.
A pályázat meghirdetésekor a DAOP-2007-3.1.1 Önkormányzati és állami
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c. konstrukció támogatására 2007-2008. évben rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg várhatóan 9,576 milliárd forint melyből 4.730 milliárd Ft került elkülönítésre a DAOP -2007-3.1.1/B Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi közutak fejlesztésére.
A kiírásra összesen 209 pályázat került beadásra, 24,1 milliárd forint értékben, melyből 27 projekt került támogatásra 4,6 milliárd forint értékben (forrás: www.emir.nfu.hu). 2007. november 16-ai határidővel két
pályázatot adott be Apátfalva Község Önkormányzata, melyből az egyik
nyert az előbbi számok alapján is kimutatható rendkívül éles versenyben.
14 829 458 Forint saját forrás és 84 033 592 Forint támogatással összesen 98 863 050 Ft. kerül felhasználásra belterületi útjaink építésére és
felújítására. Az eredeti ütemterv szerint a Móricz Zsigmond utca szilárd
burkolattal való ellátása, a Kossuth, Kereszt, Templom, Maros, Kölcsey
utcák felújítása még ebben az évben megtörténik.
A mostani pályázati fordulóban nem nyert Újfalusi utcák (Szellő, Szabadság, Jókai, Petőfi, Liget) pályázati anyaga sem kerül veszendőbe, hiszen
a következő fordulóban, mely várhatóan még idén nyáron meghirdetésre
kerül, újra megmérettetjük elképzelésünket.
Varga Péter
polgármester
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta az önkormányzat 2007.évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A
2007. évi eredeti költségvetés bevételi
és kiadási főösszege 422.099 e Ft a
forráshiány összege 48.075 e Ft volt.
A zárszámadási rendelet alapján az
önkormányzat 2007. évi bevétele
531.546 e Ft-ra növekedett, a kiadása 502.733 e Ft. A bevétel teljes egészében nem került kiadásra, így a
pénzmaradvány összege 28.813 e Ft.
A független könyvvizsgálói összefoglaló jelentés alapján a 2007. évi
éves költségvetési beszámoló az
államháztartás szervezete vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad. Apátfalva Község Önkormányzat 2007.
évi egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli záradékkal látta el.
Tájékoztató hangzott el a község
teljes körű közvilágítás szolgáltatásának az elmúlt 4 évben végzett
feladatairól és kötelezettségvállalásáról. A község területén több
fajta közvilágítási lámpatest van
felszerelve, a számuk jelenleg 799
db. A teljesítménye 49,42 kW.
2003-ban a kompakt fénycsövek ki
lettek cserélve, a meghibásodások
mértéke jelenleg a küszöbértéket
nem haladja meg, amely indokolttá
tenné az újabb cseréket. A lámpakarok és a lámpatestek 2005-ben
kerültek lefestésre, amely 10 évig

biztos korrozió védelmet nyújt.
Az önkormányzat és a DÉMÁSZ Zrt.
egy új közvilágítás üzemeltetési és
karbantartási szerződést kötött
2012. december 31-ig.

téssel, a gazdálkodással és az adóval kapcsolatos feladatokra.
A képviselő-testület megköszönte a
polgármesteri hivatalban foglalkoztatottak 2007-ben végzett munkáját.

A Polgármesteri Hivatal beszámolt a
képviselő-testületnek a 2007. évi
munkájáról. 2007-ben összesen
6939 ügyirat került iktatásra a hivatalban. A hatósági ügyekben 14 fellebbezésből 10 esetben a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal, 4
esetben pedig a képviselő-testület
döntött az ügyfelek fellebbezéséről.
A polgármesteri hivatal előkészítette
a képviselő-testület 20, a cigány
kisebbségi önkormányzat 6 és a román önkormányzat 5 képviselőtestületi, és a három bizottság 42
ülését, majd ezt követően elkészítette az ülések jegyzőkönyveit.
A népesség nyilvántartási adatokból
megállapítható, hogy 16 házasságkötésre és 19 halálozási alapbejegyzésre került sor. Az elmúlt évben 56
lakos meghalt és mindössze csak 29
gyermek született.
Növekedett a szociális pénzbeni ellátást igénybe vevők száma.
A beszámoló részletesen kitért a
vállalkozó igazolványokkal, az üzletek működési engedélyével, a környezetvédelemmel, a hulladékgazdálkodással (folyékony, szilárd) a
közterület használattal, az építésüggyel, a szabálysértésekkel és a
közoktatással, továbbá a költségve-

A képviselő-testület megtárgyalta a
Dózsa György ÁMK Általános Iskolája 2008/2009-es tanév előkészítéséről az osztályok és tanulócsoportok
létszámának a meghatározásáról
szóló tájékoztatót.
Az első osztályba beiratkozott tanulók létszámát figyelembe véve kettő
első osztályos osztály indítására kerül sor szeptemberben.
A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét, továbbá a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportjának
az összefoglaló ellenőrzési jelentését, a gyermekvédelmi munka átfogó értékelését és a környezetvédelmi programból adódó feladatok
megvalósulását..
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.

TEGYEN A PARLAGFŰ ELLEN!

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű irtását június
30-ig – virágzás előtt – azt követően október végéig még két alkalommal maradéktalanul végezzék el. A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény értelmében a gyommentesítés minden ingatlantulajdonos, földtulajdonos, földhasználó számára
kötelező. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a
jegyző, külterületen a növényvédelmi szolgálat – felszólítást követően – védekezési kötelezettséget rendel
el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot szab ki,
melynek összege 20.000,-Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig terjedhet. Amennyiben az ingatlantulajdonos, földtulajdonos vagy földhasználó a védekezésre kötelező határozatnak nem tesz eleget, közérdekű védekezés elrendelésére 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: Polgármesteri Hivatal
Apátfalva (62) 520-040 vagy a 06-20/533-2853.

A közvilágítás meghibásodását a Polgármesteri Hivatal
titkárságán is be lehet jelenteni.
Közvetlen bejelentés a DÉMÁSZ Rt-hez pedig a
ugyfelszolgalat@demasz.hu internet címre, vagy a
06-40/82-20-00 telefonszámra.

EBOLTÁS
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy az eboltás
2008. május 16.(péntek) reggel 6-8 óráig
a tűzoltó szertár előtt
2008. május 17. (szombat) reggel 6-8 óráig
a Lukács háznál
2008. május 18. (vasárnap) reggel 6-8 óráig
a Művelődési Ház előtt lesz.
Az oltás díja: 2.000.-Ft/db
Kérjük, hogy a kutya oltási lapját és az oltás díját
hozza magával!
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltatni!
Polgármesteri Hivatal

Apátfalvi Hírek
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Javaslatot kérünk a díszpolgári és a kitüntető címek adományozására
A képviselő-testület a 7/2007.
(III.28.)Önkormányzati rendeletével döntött a díszpolgári cím és a
8/2007. (III.28.) önkormányzati
rendeletével a kitüntető címek átadásáról, amely alapján egy választási ciklusban (2006 – 2010. között)
egy esetben kerül átadásra az
„Apátfalva Község Díszpolgára” és
„Apátfalva Oktatásügyéért, Apátfalva Község Közszolgálatáért és az
Apátfalva Községért” kitüntető cím.
Antal Sarolta települési képviselő
javasolta, hogy ebben az évben a
képviselő-testület kérjen javaslatot
a díszpolgári és a kitüntető címek
adományozására.
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete felhívással fordul minden intézményhez, társadalmi és tömegszervezethez, a falu
polgáraihoz, hogy tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket a méltóságteljes címek elnyerésére érdemesnek tartanak.
Apátfalva Díszpolgára
Apátfalva Község Képviselőtestülete az „Apátfalva Község Díszpolgára” kitüntető címmel ismeri el
mindazon élő vagy elhunyt, magyar
vagy külföldi személynek az érdemeit, aki:

• kimagasló munkásságával köz-

vetlen hozzájárult a község fejlődéséhez, a község tekintélyének
emeléséhez,
• a különböző szakterületeken,
vagy társadalmi munkában a
község érdekében végzett kiváló
tevékenységet,

Ebben az évben is a majális a hagyományos zenés
ébresztővel
kezdődött,
kellemes hangulatot varázsolva a
friss tavaszi reggelbe.
A főzőversenyen résztvevő csapatok
már 8 órakor meggyújtották a tüzet
a bográcsok alatt.
A majális megnyitója után színes
műsort tekinthettek meg a nézők.
Fellépett a Kardos István Néptánccsoport, a zeneovis gyerekek, a Dózsa György ÁMK énekkara, az Opál
Hastánccsoport, valamint anyák
napja alkalmából verset mondott
Herczeg Barnabás. Kézműves foglalkozás várta a gyerekeket 10 órától, délután pedig az Ifjúsági Önkor-

• művészeti, vagy irodalmi alkotással gazdagította a községet,
• a község vezetésében hosszú
időn át áldozatos és eredményes
munkát fejtett ki,
• a község múltjának feltárásáért
és terjesztéséért kiemelkedően
dolgozott.

Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló
• tevékenység, alkotás vagy
• munkásság részletes ismertetését és méltatását.
„Apátfalva Oktatásügyéért”
Apátfalva Község Oktatásügyéért”
kitüntetés adományozható azoknak
az óvónőknek, tanítóknak és tanároknak, iskolában, óvodában alkalmazásban álló vagy állt technikai
dolgozóknak, és adminisztratív
munkát végzőknek, valamint olyan
természetes és jogi személyeknek,
jogi személyiség nélküli társaságoknak, akik a község oktatás és nevelés ügyében kimagasló eredményt
értek el, illetve kiemelkedő eredményességgel dolgoztak.
„Apátfalva Község Közszolgálatáért”
Apátfalva Község Közszolgálatáért
kitüntetés adományozható azoknak
a közművelődés, közgyűjtemény,
egészségügy, szociális ellátás területén, a köztisztviselői körbe tartozó
dolgozóknak, akik szakterületükön
tartósan kimagasló teljesítményt
nyújtottak.
A kitüntetés adományozását kezdeményezheti a kitüntetendő személy

mányzat által szervezett játékos
vetélkedőkön lehetett részt venni.
A déli harangszóval vette kezdetét a
bográcsban főtt finomságok zsűrizése. A zsűri tagjai Zölleiné Takács
Anna, Csenteri Andrea, Fekete Irénke és az elnök Kardos István igazi
ínyencek módjára ízlelgették és értékelték az elkészült ételeket. Pártatlan és alaposan megfontolt döntésük eredménye alapján:
Első helyezést ért el Ludányi Bálint
csapata, második lett a Gazdakör és
harmadik helyen a Ludányi család
csapata végzett. Gratulálunk min-

munkáltatója, valamint minden természetes és jogi személy.
„Apátfalva Községért”
„Apátfalva Községért” kitüntető cím
adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik nem
állnak vagy álltak az önkormányzat
által működtetett intézmények alkalmazásában, de a községben kifejtett tevékenységükkel (pl.: hagyományőrzés, népművészet, színjátszás, sport, egyházi terület, településfejlesztés, állategészségügy, a
helyi közélet és demokrácia elősegítése, … stb.) kimagasló eredményt
értek el, vagy Apátfalva területén
működnek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a kitüntetésre méltónak tartott
• személy nevét, pontos címét,
• az elismerni kívánt tevékenység
részletes ismertetését.
A képviselő-testület kéri a javaslattevőket, hogy ne csak a javasolt
személy nevét és lakcímét írják az
ajánlásukba, mert ebben az esetben
a képviselő-testület érdemben nem
tudja tárgyalni a javaslatot. A képviselő-testület a javaslatokról hozott döntések után határozza meg
az átadás időpontját és helyét.
Az ajánlásokat postai úton vagy
személyesen június 06-án (péntek)
12.00 óráig a polgármesternek kell
benyújtani.
Apátfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a júniusi testületi ülésen dönt a beérkezett javaslatok alapján a kitüntetések adományozásáról.

den résztvevőnek!
A délelőtt fináléja a szabadban
elfogyasztott
finom ebéd volt, melyet jó hangulatú nóták tettek még élvezetesebbé.
Késő délutánig tartó baráti beszélgetésekkel zárult az apátfalvi majális.
A rendezők megköszönik Mátó Mátyásnak és a Borbély András Bandnek a zenés ébresztőt, továbbá Rékasi Mihálynak, hogy ebben az évben is elvállalta a zenekar szállítását.
Köszönjük a műsorban szereplő
résztvevőknek, a kézműves foglalkozás vezetőinek, és az Ifjúsági
Önkormányzatnak is a programban
való részvételüket!
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Ballagás és Évzáró Ünnepség
az Óvodákban.
Szeretettel és Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az Apátfalvi
Napközi Otthonos Óvoda Évzáró és
Ballagási Ünnepségére, 2008. május
31.-én szombaton.
Az óvodák eltérő időpontban tartják,
melyek a következők:
• Rákóczi u.i Óvoda de. 8 óra
30 perckor.
• Marós u-i Óvoda de. 9 órakor
• Dózsa Gyu-i Óvoda de. 9 óra
30 perckor
Óvodáinkból összesen 39 kisgyermek iratkozott be az iskolába, ők a
ballagó kisgyerekek. Tőlük búcsúzik
el az óvoda ünnepélyes keretek között.
Ballagtató óvodapedagógusaink és a
dajka nénik: Duma Jánosné és
Csenteri Andrea, Tari Józsefné dajka
néni/ Rákóczi u-i óvoda, Szilvási
Mihályné és Gyengéné Bakai Judit,
Pintér Györgyné dajka néni / Maros
u-i óvoda/, Bunyeváczné Bakai Ágota és Tornyai Jánosné, Kerekes Istvánné dajka néni./ Dózsa György u-i
óvoda/ Nekik megköszönjük munkájukat és fáradozásukat. A gyerekeknek meg sok sikert kívánunk az iskolakezdéshez.

Gyereknap az Óvodákban.
2008.

május.

26.-án

mindhárom

Elnyertük az „Ökoiskola”
címet
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen pályázatot írt
ki általános és középiskolák számára
az Ökoiskola cím elnyeréséért.
Nemrégiben értesültünk arról, hogy
iskolánk a 2008-2001 közötti időszakra elnyerte az említett címet.
Iskolánk képviselői 2008. június 6-án
részt vehetnek a Budapesten rendezendő ünnepélyes címátadó rendezvényen.
A pályáztató döntését a Pedagógiai
Programunkban szereplő környezeti
nevelési program, valamint környezet és természetvédelemmel kapcsolatos oktatási tevékenységünk
alapján hozta meg. Intézményünk
környezetvédelemmel összefüggő
tevékenységének, valamint a pályázat előkészítésének koordinálása

óvoda Gyermek-napot szervez az
alsó tagozatos kisiskolás gyerekekkel együtt. Régóta tervezi már az
óvoda –iskola munkacsoport a közös
gyermeknapot most úgy tűnik sikerrel. Az óvodák egy egész délelőtti
programok szerveznek erre az alkalomra. Terveznek reprezentatív gyümölcsnapot, kézműves foglalkozásokat, udvari játékokat, sorversenyeket stb. Gyermeknap alkalmából
az Óvodai Alapítvány 90. 000 Ft
kapott az Apátfalvi Búzakalász
Kft-től, melyet ezúton szeretnénk nekik megköszönni. Az
összeget udvari játékok fejlesztésére kívánja költeni az óvoda.
Ilyenkor gyermeknap környékén,
pontosan 2008. május 19-25.-ig
rendezik meg a Makói Hagymaházban a Hüllő kiállítást és vásárt.
Aki tudja, feltétlen nézze meg gyermekével egy közös családi kirándulás alkalmával.

Takarítási Szünet rendje az
óvodában.
Maros u-i óvoda 2008. június 16július 11.-ig van zárva
Rákóczi u-i és Dózsa György u-i
óvoda 2008. június 30- július 25.-ig
van zárva
Az óvoda konyha két hétig van
zárva: 2008 június 30- július 11.
-ig ekkor minden óvoda zárva
van. A nyár többi időszakába

Varga Klára biológia-földrajz szakos
kolléganő lelkes munkáját dicséri.
A cím elnyerése intézményünket
kötelezi arra, hogy továbbiakban
egyre magasabb szinten szerezzünk
érvényt környezeti nevelési programunkban szereplő célkitűzéseinknek elősegítve ezzel diákjaink környezettudatos felnőtté válását.
Ennek jegyében rajzpályázatot hirdettünk a Víz világnapja és a Föld
napja alkalmából, valamint elméleti
vetélkedőt rendezünk a felső tagozatosok számára a környezetvédelem aktuális kérdéseiről.(Az említett
vetélkedők díjazottjainak nevét a
következő számban közöljük.)

Dózsa-napok 2008.
Az elmúlt tanév végén nagy sikerrel
rendeztük meg a Dózsa-napot. Nevelőtestületünk úgy határozott,

valamelyik óvoda ügyeletet tart.

Óvodai Beíratás.
2008. március 31- április 4.-ig az
óvodai beíratás megtörtént. 36 új
kisgyereket írattak be óvodáinkba.
Beíratásra kerültek a 2005. június.
1. és 2006. május 31.-e között
született gyerekek. Aki még nem
iratkozott be az kérem, jelentkezzen
a Maros u-i óvodába. A gyerekeket
és szüleiket a nyár folyamán szeretettel várjuk ismerkedés céljából,
mely megkönnyítheti a gyerekek
zökkenőmentes óvodakezdését.
Alapítványi Hírek
Az Apátfalva Község Óvodásaiért
Közhasznú Közalapítvány hivatalos
Bírósági végzés alapján Közhasznú
Szervezet lett. Az Alapítvány az év
elején feladatának tűzte ki, hogy az
óvodás gyerekek óvodai egészséges
életmódjának kialakításához hozzájárul. Minden óvodában beszerelésre
került egy-egy Levegőtisztító berendezés és megvásárlásra került
óvodánként egy-egy vízszűrős
porszívó. Terv még ez évre az
óvodai udvarok berendezéseinek
fejlesztése, amely még tervezés
alatt áll. Ezúton szeretnénk
megköszönni az Alapítvány Kuratóriumának ebben a nevelési
évben nyújtott támogatását.
Faragó Erzsébet óvodavezető

hogy iskolánk ez évi munkatervébe
kétnapos rendezvénysorozatként
építjük be ezt a programot.
Idén erre május 23-án és 24-én
kerül sor. E rendezvénnyel hagyományt kívánunk teremteni, melynek
keretében évről-évre a hagyományos tanórai keretektől eltérően
más-más történelmi korszakok tudományos, művészeti és kulturális
értékeit dolgozzuk fel. Idén az ókori
görög kultúra igen gazdag világát
dolgozzuk fel. Többek között felelevenítjük az eredeti olimpiai játékok
eseményeit, az athéni népgyűlés
hangulatát és a híres görög jósdák
mellett a kor matematika és fizika
tudományával kapcsolatos eredményeit.
A térségi iskolákkal való jó kapcsolat ápolásának jegyében sportversenyeinkre négy társintézmény diákjait is meghívjuk.
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FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET!
Főzzünk együtt játszóteret a gyermekeinknek településünkre! Gyűjtsenek össze minél több Delikát 8
termék vonalkódot, hogy együtt
nagyobb eséllyel vegyünk részt a
sorsoláson.
A gyűjtődobozokat megtalálhatják az
óvodákban és a Faluházban is.
Minden hónapban a 10-éig beérkezett vonalkódokat postázzuk, egészen az utolsó, augusztusi sorsolásig.
Az utolsó sorsolás ideje:
2008. 08. 15

ANYÁKNAPJA
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, ezzel a kis
verssel szeretnénk megköszönni
értünk tett fáradozásaikat, önzetlen
és kifogyhatatlan szeretettüket,
soha meg nem szűnő törődésüket.
Kalász László:
Anyámnak kontya van kerek,
sötét és dús, mint egy meleg
eső utáni éjszakán
sötét és dús a lomb a fán.
Anyámnak szíve van, meleg,
piros és fáj, ha nem merek
időnként szemébe nézni:
ő minden gondomat érti.
Csak akkor leszek kedvesed,
ha kerek kontyod lesz neked;
ha mint anyám: első jajomra
gyógyírt találsz minden bajomra.

GYERMEKNAP
Májusban van egy nap, a mely a
világ valamennyi gyermekének
ünnepnapja:GYERMEKNAP. Kívánjuk minden gyermeknek, hogy e
nap gondtalansága kísérje a mindennapokat.
Osváth Erzsébet: Zenés ébresztő
Rigókórus fenn a fán, nektek énekel talán,
Gyermeknapra zengenek, ünnepi
karéneket.
Ébresztő ez, hajnali, vidám hangjuk
hallani,
Mindenfelől, minden fáról, nyírfaágról, bükkfaágról,
Ébredjetek, ébredjetek!
Várnak már a játszóterek! Vidámparkban autók.
Állatkertben a mackók, sürgönydrótón fecskék frakkban,
Erdőben gombák kalapban. Vár a
pitypang bóbitája,
Repítsétek messzi tájra.

Nemzetközi
Vöröskereszt Napja
Idén ünnepli fennállásának 125.
évfordulóját a Nemzetközi Vöröskereszt. Május 8-án a világnap alkalmat ad arra, hogy köszönetet
mondjunk azoknak, akik e nagy
múltú, fontos és tiszteletre méltó
szervezetek tagjai, önkéntesei.
A Nemzetközi Vöröskereszt tevékenységével azt bizonyítja, hogy
"ember és ember össze tud fogni
azért, hogy egy olyan világ jöjjön
létre, ahol a szolidaritás nem egy
szlogen, egy szó, vagy valamifajta
hatalmi érdekekben használt fogalom, hanem a megfogható, kitapintható valóság”.
Településünkön leggyakrabban a
véradással kapcsolatban találkozunk a Vöröskereszt szervezetével.
Véradással segíthetünk beteg és
sérült embertársainkon. Az évente
több alkalommal, helyben megrendezett véradás jó lehetőséget nyújt
minden segíteni szándékozónak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a már sokszoros és a leendő
véradóknak is önzetlenségükért.
Reméljük e nemes szándék minél
több embertársunkat megérinti!

ORIENTÁLIS HASTÁNC
BEMUTATÓ
Első ízben került megrendezésre a
Faluházban 2008. április 26-án este
fél 8– órai kezdettel az Opál hastánccsoport bemutatkozó estje. A
csoport közel két éve működik és
az eltelt időszak munkájának eredményét láthatta az érdeklődő közönség. Az est alkalmával röpke
bepillantást nyerhettek a keleti zene és tánc világába a közel egy
órás műsor alatt.
A csoport nemrég vett részt Makón a
Kelemen Házban egy országos amatőr versenyen melyen szóló kategóriában Nagy Ivett országos harmadik,
és csoportos kategóriában a csoport
4. és 7. helyezést ért el.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik támogatták a
csoport munkáját: Mátó Lajos,- ÁMK
igazgató, anonim támogatók.

FELHÍVÁS
Régi fényképeket keresünk településünkről. A képeket kölcsön szeretnénk kérni, hogy a képek digitalizálása révén Apátfalva múltjáról állandó
tárlatot hozhassunk létre.

5.

ÖSSZEFOGÁS EREJE
A Faluház perselyében eddig közel
69 ezer forint gyűlt össze, melyet
csocsóasztal vásárlására fordítunk.
Örömmel fogadjuk a további felajánlásokat.
Köszönjük minden adományozónak!

EMAGYARORSZÁG PONT
Internet használat, nyomtatás, fénymásolás, faxolás, spirálozás, laminálás. Megtekinthetők az aktuális állásajánlatok, és az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat információs kiadványai.
Nyitva: hétfő-péntek: 9,30-18 óra
szombat: 8-12 óra.

AZ APÁTFALVI LAKODALMAS
VÉGRE MEGVALÓSUL
„ Már régen meg kellett volna csinálni ezt a lakodalmast ”- hallom
mostanában jó néhány falubelimtől.
Úgy érzem, hogy nagy érdeklődéssel várja Apátfalva lakossága, hogy
színpadra kerüljön ez a szép hagyomány, ami múltunk öröksége,
és ami nekünk apátfalviaknak a
gyökereinkhez vezet.
Elsősorban nagy tisztelettel adózunk Kardos István bácsi emlékének ezzel az előadással, mert ő
olyan hangulatot tudott teremteni
az egyéniségével, hogy mondhatni
az apátfalvi lakodalmas az ő nevétől lett olyan híres.
Megpróbálunk a nyomdokába lépni,
és méltó utódjává válni. Ennek
megvalósítása érdekében nagy szeretettel és tehetséggel tanít bennünket Mátó Mátyásné, Magdika,
aki a koreográfiát is készítette.
A próbák már javában zajlanak,
amihez az apátfalvi zenészek Mátó
Mátyás vezetésével fújják a talpalávalót. A fáradságos elfoglaltságuk
mellett azért minden zenész ott
van a próbákon Punye Imi, Szent
Laci, Josti, hogy a legjobbakat említsem. Sokan vagyunk, akik szívesen vállaltuk a szereplést, a neveket nem említem, hadd legyen ez
meglepetés.
Az önkormányzat hozzáállása nélkül pedig nem tudtuk volna megvalósítani ezt a nagy, várakozásokkal
teli eseményt.
Ez mutatja, hogy mindannyiunkat
megérintett az, hogy apátfalviak
vagyunk, és szeretjük ezt a falut.
Szent Anna napján jó szórakozást
és jó mulatást kívánok mindenkinek!
Csapó Jánosné

6.
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Szűrővizsgálatok
Apátfalván az orvosi rendelőben szűréseket végeznek a szakorvosok, melyekre a háziorvosoknál és a védőnőknél lehet jelentkezni. A megvizsgálható betegek száma adott, naponta 20-30 fő. Ennél több beteg vizsgálata
nem lehetséges, ezért kérjük az előzetes bejelentkezést
Fül-orr-gége:
Csak nagyothallók vizsgálata és hallókészülékek felírása történik.
Ideje: 2008.05.16-án 14 órától
Léguti allergia szűrés:
Széna nátha szűrése, gyógyszer felíráshoz szakorvosi javaslat adása. Meglévő betegségeknél leletek birtokában gyógyszerjavaslat meghosszabbítása. Könnyezés, szemviszketés, orrfolyás esetén várjuk betegeinket.
Ideje: 2008.05.26-án hétfőn 14 órától.
Bőrgyógyászati szűrés:
Viszkető, hámló elváltozások, anyajegyek vizsgálata, gyógyszerek felírása.
Ideje: 2008.05.29. csütörtök13-órától.

I. Apátfalvi
Íjásztalálkozó
Első ízben került megrendezésre Apátfalván az I. Íjásztalálkozó, 2008. április
27- én, melyen összemérhették tudásukat az íjászat kedvelői. A versenyen
felnőtt és gyermek kategóriában lehetett indulni.
Felnőtt kategória helyezettjei:
I. Csonka Ferenc Szegedi—Sasíjász
II. Fodor Zoltán Szegedi—Sasíjász
III. Lele János Szegedi—Sasíjász
Gyermek kategória helyezettjei:

Az R+R sörözőben (Topogó)

•
•
•
•
•
•
•
•

Varga Ferenc és családja
Apátfalvi Önkormányzat
Zombor Cipó Kft
Czigeldrom-Korom Zoltán -vállalkozó
Farkas Zoltán - kertészet Makó
Kerekesné Varga Sára
Pintér Attila
Kiss Attila—Fatelep

Valamint köszönet a lovagoltatásért:

•
•
•
•

Beke Mihály
Barát János
Darócz Károly
Vígh Mátyás

És köszönet nem utolsó sorban az
Apátfalvi Íjász társaságnak a több
hónapos felkészülésért és lebonyolításért valamint anonim segítőiknek.
Apátfalvi Íjász Társaság

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!

NON-STOP JÁTÉKTEREM nyílt,
2008. május 1-től!
A vendéglátó egységbe
pultost keresünk
Fizetés megegyezés szerint
Érd: 06-20/510-59-90

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

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata

Üvegezés, Képkeretezés
Tóth Pál László
Magyarcsanád, Fő u. 66.
Tel: 261-737 vagy
06.20/475-77-86

I. Varga László—Apátfalvi Íjász társaság
II. Fodor Zoltán—Kiszombor
III. Varga Balázs—Apátfalvi íjász Társaság
Az apátfalvi íjásztársaság ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak aki
szponzorálták a rendezvényt:

BÍRÓ-KER

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 06
-20/431-96-29

• 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
Apátfalva, Hajnal u. 8 sz alatti 2,5
szobás ház, sok melléképülettel eladó! Irányár: 2,3 millió
Érdeklődni: 06-20/20-19-364
***
50 m3 –es YAMAHA robogó eladó!
Tel: 06-20/553-40-21

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

