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Apátfalva Község Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be a Dél-
alföldi Fejlesztési Tanácshoz „Tájékoztatást elősegítő információs rendsze-
rek fejlesztése Apátfalván” címmel. Az összesen 1.700.000,- Ft teljes beke-
rülési összegből a Tanács 1.360.000,- Ft. támogatást ítélt meg a falu részé-
re. 

Községünkben évtizedes probléma, hogy az utcák többségéről hiányoz-
nak, vagy nem is voltak utca névtáblák, a meglévők pedig olvashatatlanok. 
Ezért nem csak a településre látogatók vannak rendszeresen nehéz helyzet-
ben, ha egy ingatlant keresnek, hanem az itt élőknek is jelentős gondot 
okozhat, ami esetekben tragédiába is torkollhat. Könnyű belátni, mennyivel 
egyszerűbb tájékozódni a bajba jutottakhoz siető mentőnek, tűzoltónak, 
rendőrnek, orvosnak Apátfalván, ha jól látható utca névtáblák segítik őket 
ebben. 

A táblák kiválasztásánál, a méret, a szín, az anyag, a betűtípus megha-
tározásánál a Képviselő-testület döntésének fő szempontja az a szándék 
volt, hogy a legkisebb, legeldugottabb utcába is a körülményekhez mérten 
a legkönnyebben odataláljon a mentő, tűzoltó. Ennek megfelelően összesen 
385 db utca névtáblát rendelt meg az önkormányzat. A táblák egységes 
megjelenésűek, de különböző méretűek (37 db 70×30 cm-es, 348 db 
60×20 cm-es). A nagyméretű táblák a 43-as főközlekedési út mentén, a 
kisebbek a település többi utcájába kerülnek. A táblák az adott utcaszakasz 
sarki házaira, csavarozással kerülnek kihelyezésre az eddig is meglévő gya-
korlatnak megfelelően. A táblák arculatát tekintve olyan megoldást válasz-
tott a Képviselő-testület, mely várhatón dísze lesz az adott ingatlannak. A 
kihelyezés során a lehető legnagyobb gondossággal járnak el az önkor-
mányzat szakemberei, az adott ingatlan sajátosságait is figyelembe véve. 

A táblák kihelyezése közérdek, ezért Apátfalva Község Képviselő-
testülete bízik az érintett ingatlantulajdonosok megértésében. A munkálato-
kat az önkormányzat munkatársai fogják elvégezni 2008. november és dec-
ember folyamán, az érintett ingatlanokat külön levélben tájékoztatja a Pol-
gármesteri Hivatal és a munkálatok megkezdése előtt lakossági fórum 
kerül megrendezésre 2008. november 13-án 17.00 órakor a Faluház-
ban (Művelődési Ház). Amennyiben kérdésük, észrevételük van a táblák 
kihelyezésével kapcsolatban, forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hiva-
tal műszaki ügyintézőjéhez, Pipis Gáborhoz, aki a Hivatal ügyfélfogadási 
idejében készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére. 

(Ügyfélfogadás: Hétfő 08.00-16.00, Szerda 08.00-17.30, Péntek 08.00-
12.00, Telefon 62/520-040, 20/533-28-53, apatfalva.polg@vnet.hu) 

 

Varga Péter 
polgármester 

Cégképviseletek 
Makón 
 

Dégáz ZRt. 
Minden szerdán 8–15 óra között tart 
cégképviseletet a régi Városházán 
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épü-
lete). 
 

Démász ZRt. 
Minden szerdán 12–20 óra között 
ügyfelez a Liget utcai telephelyén. 
 

Invitel ZRt. 
Minden hónap második péntekjén 
tart cégképviseleti alkalmat a makói 
ESC Kft.-nél 
(Makó, Csanád vezér tér 4.). 
 

T-Kábel 
Minden munkanap és szombaton 
nyitvatartási időben fogad a  
Szegedi u. 2. szám alatt  
(Tel: 213-055). 
 

Makó-Térségi Víziközmű Kft. 
ügyfélfogadása: 
hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, 
csütörtök: 8–17 óráig a  
Tinódi u. 8/a. szám alatt. 
A Lonovics sgt. 24. szám alatt közmű-
nyilatkozat, szakvélemény, hozzájáru-
lások kiadása pénteken 8–12 óra kö-
zött. 
Szippantás megrendelése a  
213-925-ös telefonszámon. 

Közgyógyellátásban 
részesülők, 

FIGYELEM! 
Ezúton hívjuk fel az érintettek figyel-
mét, hogy a közgyógyellátás iránti 
kérelem a jogosultság időtartama 
alatt, annak lejártát megelőző 
három hónapban is benyújtható. 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
2008. október 28-án ülésezett a 
képviselő-testület 
 

Első napirendi pontként került meg-
tárgyalásra a Makó és Térsége 
Víziközmű Társulat és Társulás 
munkájáról szóló tájékoztató. A 
Társulatnak a 6 településről – Apát-
falva, Földeák, Kiszombor, Magyar-
csanád, Makó és Maroslele – össze-
sen 41 ezer tagja van, az építkezés 
11676 háztartást érint. A Társulat-
nak megalakulása óta Dr. Nagy La-
jos az elnöke, részletes tájékozta-
tást ad a megalakulásról, a szerző-
déskötések határidejének a meg-
hosszabbításáról, a befizetési morál-
ról és a hátralékos kimutatásáról. 

Az Elnök Úr mellett 2 fő admi-
nisztratív munkatárs 8 órában gon-
doskodik a társulati tagok befizeté-
sének könyveléséről, a befizetési 
kötelezettség elmulasztása esetén 
az adóhatósághoz történő kimuta-
tásról és a pénzintézethez utalás 
teljesítéséről. 

A Társulás – tagja a 6 település 
önkormányzata - feladata Makó vá-
ros és térsége teljes körű szennyvíz-
csatornázásának elérése. 

Ennek megvalósítására munkája 
közé tartozik a pályázatok előkészí-
tése kidolgozása és benyújtása. 

A 2008. augusztus 13.-i kor-
mányülés döntött a Makó és térsége 
szennyvízkezelési projekt támogatá-
sáról. A kormánytámogatás után a 
projekt Brüsszelbe kerül, ahol 6 hó-
napon belül történik meg a döntés a 
támogatásról. A pályázat befogadás-
ra került. 

Makó és az öt társult település 
82%-os EU és hazai támogatás mel-
lett, az EU önerő alapra is támasz-
kodva 1,75 milliárd Ft-os saját for-
rással valósítja meg a térség törté-
netének legnagyobb beruházását. A 
projekt megvalósításához a nettó 
11 515 803 284 forintot a Kohéziós 
Alap, valamint a Magyar Köztársa-
ság költségvetése társfinanszírozás-
ban biztosítja. A saját forrás részben 
az eddigi lakossági előtakarékosságra, 
részben bankhitelre támaszkodik. 

A tényleges építkezés 2009. má-
sodik negyedévében kezdődhet, 
amely építkezés 41 ezer lakost, 
11676 háztartást érint. 
 

Második napirendi pontként került 
megtárgyalásra Apátfalva Község 
Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének és 
Apátfalva Község Települési Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2 éves 

munkájáról szóló beszámoló. 
Községünkben a cigány kisebbségi 
önkormányzat és a települési román 
kisebbségi önkormányzat a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban foglaltak, 
valamint az elfogadott munkatervük 
alapján végzik munkájukat. 

A törvény alapján a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban került rög-
zítésre a települési kisebbségi ön-
kormányzatok képviselő-testületi 
ülései működési feltételeinek biztosí-
tása: a helyiség használat, a postai 
és kézbesítési feladatok, előterjesz-
tések és jegyzőkönyvek készítése, 
fénymásolása stb. feladatok ellátása 
és az ezzel járó költségek viselése. 

Mindkét önkormányzat képviselő-
testületének a működéséhez Apátfal-
va Község Önkormányzat az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Rákóczi u. 
30. szám alatti ingatlanban külön-
külön irodahelyiségeket biztosított. 

A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat maximálisan kihasználja a 
„Közösségi Házat”, előadásokat, ta-
nodát, orvosi vizsgálatokat, asztali-
tenisz versenyt stb. rendeznek. A 
testületi előterjesztések, jegyző-
könyvek írása a polgármesteri hiva-
talban történik. 

A Települési Román Kisebbsé-
gi Önkormányzat az utóbbi 2 év-
ben általában a polgármesteri hiva-
talban tartotta ülését, de most már 
az elkészült közösségi házban kerül-
nek megtartásra az ülések. 
 

A képviselő-testület módosította 
Apátfalva Község Önkormányzatá-
nak 2008. évi költségvetését. A 
költségvetés módosított előirányzata 
464.018 e Ft bevétellel, 520.588 e 
Ft kiadással és 56.570 e Ft forráshi-
ánnyal kerül megállapításra. 
 

A képviselő-testület a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlako-
zás és a pályázatok elbírálásának 
helyi szabályairól rendeletet alko-
tott. A kormányprogram által priori-
tásként meghatározott felsőoktatási 
szociális ösztöndíjrendszer az esély-
teremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiata-
lok számára is elérhetővé kívánja 
tenni a felsőoktatásban való részvé-
telt. E cél elérésének érdekében a 
kormány mind központi költségveté-
si, mind pedig önkormányzati forrá-
sokat mobilizál. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
létrehozásának célja, hogy a szociá-
lis támogatási rendszerben azon a 

szinten történjen a döntéshozás, 
ahol a legtöbb ismeret birtokában 
képesek a rászorultságot elbírálni. 
Ennek megfelelően az önkormányzat 
által évente kiírt Bursa Hungarica 
pályázat helyben kerül elbírálásra. A 
támogatás havi összegét pályázón-
ként állapítja meg az önkormányzat. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta a 
Makói Kistérség Többcélú Társu-
lás társulási megállapodásának 
módosítását.  A települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi tár-
sulásáról szóló 2004. évi CVII. tör-
vény 3. § (1) bekezdés 2008. január 
1. napjától hatályos h) pontja előír-
ja, hogy a többcélú kistérségi társu-
lási megállapodás tartalmi elemei 
között meg kell határozni az önkor-
mányzatok vállalt pénzügyi hozzájá-
rulása nem teljesítése esetén irány-
adó eljárást (a társulás döntésétől 
függően az azonnali beszedési meg-
bízás – inkasszó – alkalmazását). 
 

A képviselő-testület megtárgyalta a 
DAREH Önkormányzati Társulás 
működésével kapcsolatos hatá-
rozatokat. A Délkelet Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Önkormányzati Társulás 2008. októ-
ber 15-én tartotta ülését, amelyen 
több olyan napirendi pont került 
megtárgyalásra, amelyhez a tag ön-
k o r m á n y z a t o k  k é p v i s e l ő -
testületeinek döntése szükséges. 
 Mártély Község Önkormányzatá-

nak kilépése a társulásból, 
 Csabaszabadi, Kőrösnagyharsány, 

Magyardombegyház és Nagyér 
község önkormányzatának, vala-
mint Mezőhegyes város önkor-
mányzatának csatlakozása a tár-
suláshoz, 

 A társulási megállapodás módo-
sítása, 

 „Települési szilárdhulladék – 
gazdálkodási rendszer fejleszté-
se” című KEOP-1.1.1. kódszámú 
pályázat első forduló benyújtása 
és a saját forrás biztosítása. 

A képviselő-testület mind a négy 
határozati javaslatot támogatta és 
elfogadta. 
 

Elfogadásra került a 2009. évi belső 
ellenőrzési terv. Apátfalva Község 
Önkormányzatánál a Belső Ellenőr-
zési Csoport 3 témakörben kíván 
ellenőrzést lefolytatni: … 

Napközi Otthonos Óvoda és Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központnál a 
leltározási és selejtezési tevékeny-
ség ellenőrzése. ... 

(Folytatás a 3. oldalon!) 
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
(Folytatás a 2. oldalról!) 

… 
A Cigány Kisebbségi Önkormány-

zatnál és a Települési Román Ki-
sebbségi Önkormányzatnál pedig a 
Bankszámlaforgalom lebonyolításá-
nak rendje 
 

A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepciójának fe-
lülvizsgálatát. 

Csongrád Megyei Önkormányzat 
szociális szolgáltatástervezési koncep-
ciója megfelelő szakmai előkészítő 
munkát követően 2004. évben elké-
szült, melyet Csongrád Megye Köz-
gyűlése elfogadott.  A megyei szolgál-
tatástervezési koncepció felülvizsgála-
ta 2006. évben megtörtént. A szüksé-
ges módosítások megfogalmazásával 
együtt alapvetően elérte célját, a 
programok megvalósulási/előkészítési 
aránya jó. A szociális törvény a kon-
cepció 2 évenkénti felülvizsgálatát írja 
el, melynek célja a bekövetkezett vál-
tozások bemutatása és a jövőkép új-
rafogalmazása. 

Megfogalmazott fő célok nem vál-
toztak, továbbra is meghatározóak.  

A Csongrád Megyei Önkormány-
zat a megye értékeinek megőrzését 
figyelembe véve a lakossági igé-
nyekhez igazodó differenciált szociá-
lis hálózat kialakítására és a működ-
tetésére, az Európai Uniós követel-
ményeknek megfelelő minőségi ellá-
tások nyújtására az ellátottak élet-
minőségének javítására törekszik, a 
területi és ellátási egyenlőtlenségek 
megszüntetése mellett. 

A szociális alapszolgáltatások 
fejlesztési célkitűzései: jogszabályi 
kötelezettség szerinti ellátások nyúj-
tása minden településen, hiányzó 
ellátási formák kialakítása. - Szol-
gáltatáshoz való egyenlő esélyű hoz-
záférés megteremtése; - Tárgyi, 
személyi feltételek javítása; - 

Együttműködés a civil, nonprofit, 
egyházi és piaci szervekkel; -  stb. 

A szolgáltatások biztosítása terén 
a területi egyenlőtlenségek csökken-
tése az alapszolgáltatás teljes körű 
kiépítése, adott településeken a hi-
ányzó ellátási formák kialakítása. 
Konzorciumok alakítása a szolgálta-
tások nyújtására, közös pályázatok 
megfogalmazására, állami támoga-
tást figyelembe vevő férőhely struk-
túra kialakítása stb. 

A szolgáltatások minőségi fejlesz-
tése terén szükséges feladatok a 
minimum feltételek teljesítése, al-
kalmatlan intézmények kiváltása új 
intézmények építésével, külső lakó-
otthonok fejlesztése, intézményi 
zsúfoltság csökkentése, akadálymen-
tesítési program folytatása, tárgyi és 
személyi feltételek javítása, stb. 
 

A képviselő-testület kerékpárút 
építése a 43-as számú főút men-
tén pályázat beadását támogatja. 
Apátfalva Község Önkormányzata és 
Makó Város Önkormányzata pályá-
zatot kíván benyújtani a KÖZOP-
2008-3.2. kódszámú Kerékpárút-
hálózat fejlesztése című pályázati 
felhívásra külterületi kerékpárút épí-
tésére. A pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapo-
dás megkötése Apátfalva és Makó 
települések között.  Ezt követően a 
pályázatot Makó Város Önkormány-
zata nyújtja be, mint Gesztor. A pá-
lyázat beadási határideje 
2008.12.31. 

A projekt megvalósításához szük-
séges tervdokumentációkat a Dél-
Alföldi Mérnöki Iroda Kft. már elké-
szítette, jelenleg az engedélyezési 
eljárás folyik. A tervdokumentációk 
tartalmazzák Apátfalva külterületi, 
belterületi kerékpárút valamint 2 db 
kerékpáros híd terveit. 

A tervek elkészítésére 2007-ben 
az önkormányzat 50 %-os pályázati 
támogatásban részesült, a tervezést 

költsége 3.000.000.- Ft  volt. A pá-
lyázat során Makó és Apátfalva közt 
a 43. számú főút mentén a Makó 
külterületén 34+64887 és a 37+995 
km szelvények között valamint Apát-
falva külterületén a 37+995 és a 
40+699,24 km szelvények között a 
43. számú főúttal párhuzamosan 
6050,37 méter hosszúságban és 
260 cm szélességben kerékpárút 
kerül kialakításra. A kerékpárút 
nyomvonala keresztezi a Sámson-
Apát fa lv i  és  az  Apát fa lva -
Mezőhegyesi főcsatornákat, melye-
ken kerékpáros híd megépítése válik 
szükségessé. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta 
az önkormányzat tulajdonát ké-
pező földterületek bérleti díját, 
és 2009. évre a következő képen 
állapítja meg: 
 az ártérben lévő földterületek bér-

leti díja továbbra is: 1,-Ft/m2/év 
 az ártéren kívüli – jobb minőségű 

földterületeken a bérleti díja to-
vábbra is: 5,-Ft/m2/év. 

 

A képviselő-testület döntött a közös-
ségi közlekedésfejlesztési pályázat-
hoz szükséges önerő biztosításáról. 
 

A képviselő-testülete a Dózsa 
György ÁMK Általános Iskola épüle-
tének infrastrukturális fejlesztéséhez 
szükséges engedélyes műszaki terv-
dokumentáció elkészítésével a T-
BAU Kft. Makó bízta meg.Az engedé-
lyes műszaki tervdokumentáció el-
készítésének díja 3.120.000,-Ft. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról és az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló jelen-
tést követően meghallgatta az interpel-
lációkat, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással 
kapcsolatos  előterjesztéseket. 

Ingyenes hallásvizsgálat 
2008. november 19-én (szerda) du. 4 órakor  
lesz Apátfalván a Faluházban (Művelődési Ház) 

Ingyenes hallásvizsgálat, hallókészülékek felíratása, 
kipróbálása. 
Csúcstechnológiájú, korszerű angol, német, dán és 
svájci hallókészülékek minden árkategóriában. Kedvező  
árú hallókészülékek a közgyóggyal rendelkezőknek. 
 

Jelentkezni lehet: Jakabovics Mátyásné,  
Apátfalva, Dózsa Gy. u.17/B, 260-046-os telefo-
non vagy 06/20/419-38-80-as mobil telefonon 
du. 2 óra után. 
A vizsgálatokat csak korlátozott létszámban végzik el! 

Meséd „Lapozzunk együtt” 
 

Kedves Szülők! 
 

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat tisz-
telettel meghívja Önöket 
 

MESÉLŐ ÉDESANYÁK KÖRE klubfoglalkozására. 
 

Időpontja:2008. november 17. (péntek) de. 10 óra 
Helye: Apátfalva, Rákóczi u. 30. Cigány Közösségi Ház 
 

Előadók: Tóth Erika védőnő, a Makói ÁNTSZ munkatársa 
      Furugh Switzer szociológus 
 

Jöjjenek el érdemes, hasznos ! 
 

Károlyi Sándor 
elnök 
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
2008. október hó 

Születés 
10.06.: Szögi Armand Mihály 
Léderer Klaudia—Szögi Mihály (Kossuth u. 182.) 
10.08. Varga Katrin 
Janovics Tímea—Varga Dávid Szilárd (Csokonai u. 12.) 
 

Házasságkötés nem volt! 
 

Halálozás 
Mátó Jánosné Bikisán Mária—Kisköz  u. 22.—élt: 75 évet 
Pintér Jánosné Bárdos Mária—Maros u. 96.—élt 77 évet 

Köszönet nyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni Hentes Bélánénak a 
Faluházunk számára adományozott yukka fát. 

*** 
Házhoz megy a Mikulás 
 

December 5-én (pénteken) 17 órától házhoz megy 
a Mikulás. 
Igényeiket kérjük december 3-áig jelezzék a Falu-
házban. 

*** 
KRESZ 
 

A Hunor Autós iskola segédmotor kerékpár, személy-
gépkocsi, motorkerékpár vezetői tanfolyamokat indít 
megfelelő létszám jelentkezése esetén a Faluházban. 
Jelentkezési határidő november 20. 
Bővebb információt a faluházban, vagy a 06-62/ 
219-705-ös telefonszámon kaphatnak. 

*** 
A falugazdász új ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 8.00-16.00—Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 
Elérhetőség: 30/349-5021 

*** 
Kedves Apátfalviak! 
 

Szeretettel szeretnék mindenkit megszólítani ebben a 
néhány soros gondolatmenetben! 

Nagyon sokszor jutott már eszembe az, ahogyan a 
régi öregek téli hónapokban hosszú utakat tettek meg 
esténként, ellátogatva egymáshoz, hogy elbeszélgessen 
a mindennapok kérdéseiről és közben teljes nyitottság-
gal, meghallgassák egymást. 

Az őszintét bevallva, mi már nehezen mozdulunk ki 
otthonainkból, holott sokkalt könnyebben megtehet-
nénk; az igazsághoz az is hozzátarozik, hogy elkényel-
mesedtünk ezen egyoldalú telekommunikációs vilá-
gunkban. Nagy árat fizetünk ezért a kényelemért, hi-
szen így aligha van lehetőségünk egymással beszélget-
ni, pedig egy-egy aktuális kérdés megbeszélése számos 
olyan lehetőséget hordoz magában, amely hosszasan 
alakíthatja emberi kapcsolatunkat az egy településen 
élő embertársainkkal. 

A mi kis falunkban is nagyon sok érdekes és hasznos 
gondolattal megáldott ember lakik, és lehet, hogy sok 
rejtett érték is felszínre kerülhet egy érdekes esti be-
szélgetés keretében. Ezért arra szeretnék buzdítani 
mindenkit, hogy nyitott érdeklődéssel, felvállalt vagy 
éppen rejtett gátlásainkat legyőzve mi is szánjunk időt 
egymásra és egy-egy téli estén mi is, üljünk le beszél-
getni egymással a könyvtárban. Szeretnénk ugyanis 
elindítani egy beszélgető sorozatot, ahol egy-egy érde-
kes téma mentén elindulva jó hangulatban megismer-
hetnénk mások gondolatait és mi magunk is újabbakat 
fogalmazhatunk meg, vagy éppenséggel alakíthatjuk a 
már kialakult véleményünket. 
 

A beszélgető sorozat első témája:  
„Barátság és/vagy tolerancia” 

Helyszín és időpont:  
Könyvtár, november 21-én este fél 6 órakor 

 

Várakozó örömmel és szeretettel várok mindenkit, aki-
nek érdeklődését sikerült egy picit is felkeltenem. 
 

Langó Julianna 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 
50/2008. (IX. 4.) közleménye 

 

a 2008/2009. gazdálkodási évben elvégzendő talajvizsgá-
latokról a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-
környezetgazdálkodási támogatásban részt vevő földhasz-
nálók számára 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költ-
ségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában 
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatá-
sok igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/-
2004. (X. 12.) FVM rendelet 8. melléklete alapján a támo-
gatási időszak utolsó évében a jogszabály által előírt bő-
vített illetve teljes talajvizsgálatokhoz szükséges ta-
lajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának 
kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső idő-
pontja 2009. május 31. 
 

Bővített talajvizsgálat az alábbi célprogramokba 
bevont területek esetén kötelező: 
 Alapszintű szántóföldi célprogram, 
 Tanyás gazdálkodás célprogram, 
 ÉTT Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-

fejlesztési előírásokkal célprogram, 
 ÉTT Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-

fejlesztési előírásokkal célprogram, 
 ÉTT Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírá-

sokkal célprogram, 
ÉTT Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési elő-
írásokkal célprogramnál. 
Teljes talajvizsgálat az alábbi célprogramokba be-
vont területek esetén kötelező: 
 Integrált szántóföldi célprogram, 
 Ökológiai szántóföldi célprogram, 
 Integrált ültetvény célprogram, 
Ökológiai ültetvény célprogram. 
Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfej-
lesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes 
Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatáro-
zásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. számú mel-
léklete alapján, mely a Helyes Gazdálkodási Gyakorla-
tot tartalmazza, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-
környezetgazdálkodási támogatásban részt vevő föld-
használóknak ötévente a gazdaság teljes területére 
vonatkozó szűkített talajvizsgálatot kell végezni.  
A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat által előírt szűkített 
talajvizsgálat kizárólag azon szántóföldi növényter-
mesztésbe, valamint ültetvényes gazdálkodásba vont 
területek esetén kötelező, amelyek a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási támogatásban 
nem vesznek részt. 
 

A gyepgazdálkodásba vont területek esetén talaj-
vizsgálatra nincs szükség. 

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály  
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A Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
vidékfejlesztéshez kapcsolódó prog-
ramjaira pályázatot hirdet. Dr. For-
gács Barnabás FVM szakállamtitkár 
közleménye szerint 2008. október 
18-tól megnyílnak az ÚMVP vidék-
fejlesztési tengelye, az úgyneve-
zett hármas tengely programjai. 

Jelen pályázati kiírások keretében az alábbi tevékenysé-
gekre igényelhető támogatás:  

I. Falmegújítás- és fejlesztés, mely keretében le-
hetőség nyílik: 
 helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek 

külső felújítására, 
 a település környezetét és megjelenését javító kislép-

tékű infrastruktúra-fejlesztésekre, 
 a helyi piacok létrehozására és fejlesztésére,  
 kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kiala-

kítására, meglévők korszerűsítésére.  

II. Vidéki örökség megőrzése, mely keretében le-
hetőség nyílik: 
 helyi vagy országos védelem alatt álló építmények 

külső, belső felújítására, 
 parkoló kialakítására, 
 kapcsolodó zöld felületeinek rendezésére, létreho-

zására, felújítására, 
 kapcsolodó kertítésének kialakításra, felújítására, 
 új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, 
 természeti és történelmi látnivalók közvetlen környe-

zetének rehabilitációjára, 
 tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására, 
 helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, 

környezet védelméről táblák készítésére és elhe-
lyezésére, tájékoztató kiadványok készítésére.  

III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése, mely 
keretében lehetőség nyílik:  
 falusi magánszálláshelyek és a kereskedelmi és a fi-

zető vendéglátó szálláshelyek bővítésére, korszerűsí-
tésére, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesz-

tésére új szálláshelyek kialakítására, 
 ifjúsági szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások 

kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, akadály-
mentesítésére, és szolgáltatásainak fejlesztésére,  

 minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgálta-
tások kiépítésére, már működő szolgáltatások bővíté-
sére, korszerűsítésére, fejlesztésére és marketingjére.  

IV. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, 
mely keretében lehetőség nyílik:  

 a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épü-
letrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -
korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -
korszerűsítés, új épület kialakítása, 

 épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű 
infrastruktúra-fejlesztés, 

 minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, 
szabvány bevezetése, 

 eszközbeszerzés a fentebb sorolt tevékenységek vo-
natkozásában.  

 

A pályázatok keretében az önkormányzatok, egyházak, 
non-profit szervezetek ill. vállalkozások akár 60-100%-
os támogatási intenzitásban részesülhetnek. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje 
2008. november 30.  

 

Az ÚMVP vidékfejlesztési programjának sikeres lebonyo-
lítása érdekében alakult meg országosan 96 helyi vidék-
fejlesztési közösség, közöttük a Maros-völgyi LEADER 
Egyesület, melynek elnöke Dr. Buzás Péter.  
Az Egyesület munkaszervezete látja el a pályázatok ope-
ratív lebonyolítását, illetve a pályázatokkal kapcsolatos 
tájékoztatási, információs tevékenységeket. A munka-
szervezet vezetője Rozsnyai Éva. 
 

A pályázatokkal kapcsolatban részletesebb információ 
található az alábbi oldalakon: www.fvm.hu , www-
.umvp.eu, www.mvh.gov.hu, www.mako.hu/Új 
LEADER kiírás 
Továbbá: Maros-völgyi LEADER Egyesület Munkaszerve-
zete Kontakt: Rozsnyai Éva 30/655-4766, 
rozsnyai@mako.hu ill. Makón, a Koronában lévő 
irodában. 

Az elkövetkezendő, 2007–2013. közötti időszakban 1 milliárd 200 ezer forint áll rendelkezésre a 
makói térség fejlesztésére, melynek keretében megújulhat egy-egy település arculata, megerő-
södhetnek a helyi civil kezdeményezések, és a térségi vállalkozások akár 65%-os támogatással 
valósíthatják meg fejlesztési céljaikat. 
A térségi köz-, vállalkozói-, illetve civil szféra szervezeteinek széleskörű bevonásával elkészült 
Helyi Vidékfejlesztési Tervben meghatározott intézkedésekre pályázhatnak a helyi szereplők.  
A két legfőbb témakör pályázati lehetőségei között van a Maros-völgy örökségének megőrzése, 
valamint gazdasági és turisztikai fejlesztése. 

Pályázati felhívás 

Mit jelent a Leader program Makó kistérségnek? 
„… 
Lehetőség és önmérséklet 
A LEADER program arra biztosít lehetőséget, hogy valamennyi település a saját lehetőségeihez mérten fejlődjön. A 
LEADER megkülönbözteti a hátrányosabb és a jobb helyzetű településeket, ez utóbbiaknak önmérsékletet kell tanú-
sítaniuk a források felhasználása során. Makó számára például összesen 70–80 millió forint fog rendelkezésre állni. 
Megmozdítani a gazdaságot 
A program elsődleges célja a helyi gazdaság szereplőinek bevonása a térség fejlesztésébe. Ugyanakkor komoly fel-
adata is, hogy sikerüljön a helyi mikro- és kisvállalkozásokat megszólítani, a pályázatokba bevonni. … 
 

(Folytatás a 7. oldalon!) 
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MEGHÍVÓ! 
Apátfalva Község Óvodásaiért 

Közhasznú Közalapítvány Kura-
tóriuma ismét megrendezi  

Hagyományőrző, 
jótékonysági bálját, 

  

2008. november 22-én (szombat) 
19 óra 

 

A Bál helyszíne: 
Apátfalvi Faluház 

 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Herczegné Csala Anikó 
Dózsa György u-i óvoda 
Mátóné Sóki Bernadett 

Maros u-i óvoda 
Papp Józsefné 

Rákóczi u-i óvoda 
Fodorné Kerekes Anna 

fodrászüzlet 
Czigeldromné Pánczél Ilona-

Korom ABC 
 

VACSORA-ZENE-TÁNC-TOMBOLA
-MEGLEPETÉS MŰSOR! 

Integrációs óvodai fejlesztő program  
működtetése az apátfalvi óvodákban. 

 

Az apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 2007-2008 nevelési évben már bizto-
sította az integrációs óvodai fejlesztő program szerinti fejlesztést a Halmo-
zottan Hátrányos Helyzetű gyerekek számára. A 2008-2009 nevelési évben 
36 kisgyermek halmozottan hátrányos helyzetű, már év eleje óta az óvoda-
pedagógusok a fejlesztő program szerint szervezik számukra az óvodai fej-
lesztést és a nevelést. 

A megkezdett tevékenységek folytatása a cél, új feladatok, programok 
bevezetésével. Az óvodában Integrációs munkacsoport működik, akik az 
óvodákban koordinálják az e fajta munkát, mind a négy óvodai épületnek 
van képviselő óvodapedagógusa. A munkacsoport év elején elkészítette 
éves feladattervét, amely egy szervezett keretet biztosít munkájuknak. 

A tavalyi évben a feladat elvégzésére 1.918.000 Ft nyert pályázat útján 
az óvoda az integrációs feladatainak elvégzésére. Melynek 80 % fejlesztő 
eszközök, logopédiai-fejlesztő szoba berendezési tárgyainak megvásárlásá-
ra került felhasználásra. 20% Pszichológiai szakmai szolgáltatás működteté-
sére lett költve. 

Az idei nevelési évben 2008-2009 az Oktatási Minisztérium által szintén 
támogatást nyert az óvoda 2. 466.000 Ft-ot. Nagyon örültünk a támoga-
tásnak, így az évre tervezett integrációs feladataink is pénzforrásra találtak. 
A feladattervünkben nagyon sok tevékenység, program található melynek 
pénzügyi fedezetét biztosítja a fent említett összeg. (Szakmai Napok, szak-
mai előadások, továbbképzések, szakmai szolgáltatások pszichológus,óvoda 
–iskola átmenetet segítő tevékenységek, szakirodalom vásárlás, fejlesztő 
eszközök a gyerekcsoportoknak, korszerű berendezési tárgyak bútorcserék 
a fejlesztő szobákban, gyermekek kirándulása stb). Az óvoda a szakszerű-
ség érdekében integrációs szakértő szaktanácsadását veszi igénybe, aki 
folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény integrációs tevékenységét. 

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására is nyert 
pénzt az óvoda, amely szintén a fejlesztőeszközök bővítését teszi lehetővé 
az óvodákban, még ebben az évben 146. 400 Ft. 

Az óvoda Gyermekvédelmi munkaközössége  
gyermekruha és gyermekjáték gyűjtést 

szervez! 
 

2008. november 1- december 15. ig. 
 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, gyermeke használt vagy 
kinőtt ruháit, játékait ne dobja ki, hanem adományozza 

az óvodába járó rászorult és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ja-
vára. 
Adományait bármelyik óvodában leadhatja, az óvoda gyermekvédelmi fele-
lősének, vagy az óvónőknek: 
 

Dózsa György u-i óvodában: Tornyai Jánosné (Ani óvó néni) 
Maros u-i óvodában: Gyengéné Bakai Judit (Judit óvó néni) 

Rákóczi u-i óvodában: Duma Jánosné (Zsuzsi óvó néni) 
 

Az összegyűlt adományokat az óvoda a Karácsony előtti időszakban kívánja 
kiosztani szervezett formában a rászoruló gyermekeknek. 
 

A kezdeményezés sikeressége érdekében kérjük adományaival támogassa a 
rászoruló gyerekeket! 
 

Szerezzünk együtt örömet azoknak is, akiknek ez nem adatik meg! 
 

Az adományokat előre is köszönjük! 
 

Tisztelettel 
 

Az óvoda gyermekvédelmi munkacsoportja. 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk Önt a 
November 28-án 14 órakor  

tartandó rendezvényre 
 

CUKORBETEGEK 
VILAGNAPJA 

alkalmából 
 

Helye: Makó, Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Területi Kórház– és Rendelőin-
tézet, Szent István előadóterem, Új 
Épület III. emelet (lift használható) 
 

Program: 
Rövid ünnepi megemlékezés 
A diabetes mellitus szemészeti szö-
vődményei 
Előadó: Dr. Dehelán Aurélia sze-
mész főorvos és orvosigazgató 
Kincses János (a MACOSZ elnöke) 
tájékoztatója a MACOSZ helyzeté-
ről, terveiről 

 

A rendezvény ideje alatt vércukormé-
résre lesz lehetőség, az előadások 
végén uzsonna (25 gramm szénhid-
rát) 
 

Minden érdeklődőt szeretett vár a  
Makói Cukorbetegek Egyesülete! 
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Tájékoztatás  az egységes óvoda-bölcsőde 
létrehozásáról felmérés a szülők körében. 

 

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot: 
Apátfalva Község Önkormányzata és az Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 
közös gondolkodásával, és a Közoktatási törvény 1993. évi LXXIX törvény 
33 § adta lehetőséggel, Egységes óvoda-bölcsőde intézmény-típust 
kíván létrehozni. 

Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény 
hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai 
nevelésben ellátható gyerekek közös neveléséhez. Az intézménytípus ak-
kor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét 
működtetni, és a gyerekek száma nem teszi lehetővé az önálló óvodai 
csoport, illetve az önálló bölcsődei csoport, külön-külön történő létrehozá-
sát, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek felvételi kérelme teljesít-
hető. Az új intézmény típus szakmai feltételeinek szabályozása még nincs 
teljes körűen kidolgozva. 

Az új intézmény-típus 2009. szeptember. 1-től. indítható. 
Kedves szülő! Ha az Ön gyermeke 2009. december 31.ig betölti máso-

dik életévét, kérem jelezze, hogy igényt tartana –e arra hogy gyermekét 
beíratja az egységes óvodai-bölcsődei csoportba? 

2009. szeptember. 1-én felvételre kerülnének azok a gyermekek. akik, 
2007 január 1-és  augusztus 31 között  születtek. Azok a gyermekek, akik 
2007 szeptember 1- december 31.ig születtek, folyamatosan kerülnének felvé-
telre, amikor a gyermek betölti a második életévét követő hónap 1-től. 

Előreláthatólag a 2009-ben történő óvodai beíratáskor (várhatóan 
március vége) már a kétéves korú gyerekeket is be kell íratni! 

Ez a tájékoztatás felmérést is jelent egyben, minél hamarabb szeret-
nénk tudni, hogy van e igény erre a szolgáltatásra. 
 

Kérjük a kedves szülőket, hogy igényüket folyamatosan jelezzék a Maros 
u-i óvodában (Apátfalva 6931. Maros u.43) Faragó Erzsébet Intézmény-
vezetőnél személyesen vagy 62/260-052 telefonszámon. Ha további kér-
dése van, kérem forduljon hozzánk bizalommal, amire tudunk készsége-
sen válaszolunk. 

Tisztelettel 
 

Faragó Erzsébet 
intézményvezető 

Szakmai Napok  
megrendezése az 

apátfalvi óvodákban 
 

Az Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda 
Szakmai Napokat rendez „Nyitott ka-
puk” program sorozat keretében az 
integrált nevelés témakörben. 
 

A program sorozatot támogatta az 
Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
hasznú Közalapítványon keresztül a 
Csongrád Megyei Önkormányzat Kis-
térségi Civil Alap 2008 évi pályázati 
kerete. 
 

Nyitott Kapuk I : 
Rajz –ovi bemutató 
November 18. kedd, de. 11 óra, 
helye Dózsa György u-i óvoda. 
 

Részletes program: 
Rajz-ovi /speciális foglalkozás/ bemu-
tatója, vezetik: Bunyeváczné Bakai 
Ágota és Herczegné Csala Anikó óvo-
dapedagógusok. 
„Út az Integrált nevelésig” Faragó Er-
zsébet Intézményvezető bemutatkozó 
előadása. Az Apátfalvi Napközi Ottho-
nos Óvoda Integrációs Programjának 
bemutatása. 
Az Integrált nevelés során használt 
korszerű eszközök, módszerek, ko-
operatív képességfejlesztési technikák 
bemutatása.  
Faidt Józsefné Integrációs szakértő 
előadása. 
Rajz-ovi kiállítás megtekintése. 
 

Nyitott Kapuk II:  
Zene-ovi bemutató  
November 25. Kedd, du.13 óra, 
helye Maros u-i óvoda, foglalkozást 
vezeti Vargáné Czagány Kriszta óvo-
dapedagógus. 
 

Nyitott Kapuk III: 
Torna –ovi bemutató 
December 1. Hétfő, 13. órai kez-
dettel, helye: Rákóczi u-i óvoda, 
Foglalkozást vezeti Duma Jánosné 
óvodapedagógus.   
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Tisztelettel 
 

Faragó Erzsébet 
intézményvezető 

APÁTFALVI HÍREK 
Apátfalva Község Önkormányzatának 

információs lapja 
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző 

Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69. 
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 

Készült: 1600 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal—

Nyomás: Makói Nyomda 

Mit jelent a Leader program Makó kistérségnek? 
 

(Folytatás az 5. oldalról!) 
 

„..Ugyan milliárdokra nem, de ahhoz épp elég jelentős összegekre lehet 
pályázni, hogy az lökést adjon egy vállalkozás fejlődéséhez. Egy ötlet, egy 
ügyes megoldás sokat lendíthet egy vállalkozás sorsán, a szükséges for-
rást pedig az uniós támogatásból lehet megszerezni. Kapcsolódni a tér-
ségközpont terveihez. A Helyi Közösség illetve annak Tervezői Csoportja 
az elmúlt hónapokban elkészítette a környékünkre vonatkozó helyzet-
elemzést, feltárta a térségben mutatkozó problémákat, és megoldási ja-
vaslatokat dolgozott ki rájuk. A javaslatokhoz pedig megfelelő forrásokat 
tervezett. Közel 60 javaslat született, három prioritás köré csoportosítva. 
Ezek: a Maros-völgy örökségének megőrzése; a Maros-völgy gazdaságá-
nak fejlesztése; turisztikai fejlesztések a Maros-völgyében. … 
Nemes versengés 
A széleskörű igényfelmérés eredményeként a tervezési időszakban 181 
projektötlet érkezett be közel 9 milliárd forintnyi forrásigény megjelölésé-
vel. Ez azt jelenti, hogy nemes versengésnek kell elindulnia az összesen 1 
milliárdos forrásért. A civilek, vállalkozók és az önkormányzatok pályáza-
tainak ki kell egészíteniük egymást, hogy a megfelelő mennyiségű forrást 
lehessen egy-egy kitüntetett célra elnyerni. …” 
 

Forrás: www,mako.hu—”Megtanulni Európa játékszabályait” c. írás Dr. Buzás Péter 
2008. június 23-i sajtótájékoztatója (részlet) 
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Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata 

 

 Új heverők, francia 
ágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrény és konyhabútorok 

 Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban 

 Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását 

 Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
műbőrök, ponyvák, ágyrugók, 
vasalatok, görgők és egyéb kellékek 

 

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

 
 

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 

REKVIUM 
Temetkezési vállalkozás  

apátfalvi lerakata 
teljes körű temetkezési szol-

gáltatásokkal 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 

Házi káposzta és levél kapható.  
Karácsonyra előrendelést felve-
szünk! Apátfalva, Rákóczi u. 107. 
Czifráék 

*** 
Apátfalva, Kossuth u. 150. sz. ház 
eladó! Érdeklődni: 06-70/222-3951, 
06-20/801-4980 

*** 
Kb. 200 kg-os hízó eladó! Érdeklőd-
ni: Varga Zoltán, Kossuth u. 151. 

FIGYELEM! 
KÖZELEG A KARÁCSONY! 
SZÁMÍTÓGÉP! LAPTOP! 

 

Ha még nincs, vagy bővítené szeret-
né, esetleg javítani, telepíteni, vírust 
irtani kell a Kiss-Kamilla Bt. to-
vábbra is versenyképes árakkal vár-
ja Önöket.  

Minden fél számítástechnikai 
terméket forgalmazunk. 
Gyors, precíz megbízható 

munkavégzés, tanácsadás.  
Tintapatron töltés (HP, Cannon) 

megvárható. 
 

Apátfalva, Dózsa György u. 19. 
06/-30/635-38-83 

 

Csengessen bármikor! 

Tisztelt Ügyfeleim és 
Leendő Ügyfeleim! 
 

Ezúton értesítem Önöket, hogy bizto-
sítási tevékenységemet kibővítettem. 
Alkuszként 15 biztosítótársasággal 
állok kapcsolatban. 
 

Év végi gépjármű felelősségbiz-
tosító választáshoz egyedi aján-
latok készítése, segítség a meg-
felelő biztosító kiválasztásában. 
 

Új szerződés kötésével, ill. már meg-
lévő biztosításának módosításával 
keressen személyesen vagy telefonon. 
 

Ferenczi Ferencné 
6931 Apátfalva, Maros u. 69. 

06-62/261-216 
06-20/9387-907 

E-mail: ferenczi@vnet.hu 

„Édesanyám nélkül semmi sem olyan, 
mint régen, fájó könnycsepp lettél mind-
annyiunk szívében.  
Idézzük szavaid, tetteid, emléked. 
Szeretünk mindannyian nagyon-nagyon 
téged.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 
 

Mátó Jánosné 
 

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszrút helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 
 

Szerető lánya, veje és családja 

Mesemondóverseny 
 

2008. okt. 14-én tartottuk meg a 
hagyományos mesemondó verse-
nyünket az 1-4. osztályokban. 
Nagy öröm számunkra, hogy min-
den évben több tanuló készül erre 
a megmérettetésre. Az idén 33 kis-
diák nevezett 2 korcsoportban. 

A tavalyi tanévben a HEFOP pá-
lyázat keretében elkészült az 
„Aranyhíd program” az óvodából az 
iskolába való átmenet megkönnyí-
tésére. Ezért óvónő is részt vett az 
idén a zsűri munkájában, így is 
erősítve az intézmények közötti 
együttműködést. 
 

Helyezések 
 

1-2. osztályos korcsoport 
1. h.:  Borsos Nikolett (2.a) 
Felkészítő: Tisza Jánosné 
2. h.:  Luczó Dominik (1.a) 
Felkészítő: Csávás Antalné 
3. h.:  Czifra Csaba (2.a) 
Felkészítő: Tisza Jánosné 
 

Különdíj 
Joó Benedek (1.b) 
Felkészítő: Simon Hajnalka 
Pisech Borbála (2.b) 
Felkészítő: Urbancsok Zsolt 
 

3-4. osztályos korcsoport 
1. h.:  Jánosi Eszter (3.) 
Felkészítő: Mátó Mátyásné 
2. h.: Varga Árpád (4.) 
Felkészítő: Tamás Adrienne 
3. helyezett:  Berki Sándor (3.) 
Felkészítő: Mátó Mátyásné 
 

Különdíj 
Rádai László (3.) 
Felkészítő: Mátó Mátyásné 
 

Köszönjük a diákok, szülők és fel-
készítő nevelők munkáját. 
Mind a két korcsoport első 3 helye-
zettje képviseli iskolánkat a Makó 
és térsége mesemondó versenyen. 
Sok sikert kívánunk nekik! 
 

A verseny szervezői 

Emlékeztető: 
 

November 13. Lakossági fórum 
November 17. Mesélő édesanyák köre 
November 19. Hallásvizsgálat 
November 21. Beszélgetés: Barát-
ság és/vagy tolerancia 
November 22. Óvoda-Bál 
November 28. Cukorbetegek Világ-
napja Makón 
November 30. Leader+ pályázatok 
beadási határideje 


