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2009. március 31-én ülésezett a képviselő-
testület 
 

A képviselő-testületi ülés első napirendi pont-
jaként tájékoztató hangzott el a község nép-
egészségügyi helyzetéről, az egészség-
házban végzett gyógyító, gondozó és meg-
előző tevékenységről. Részletes írásbeli 
tájékoztatót adott dr. Bugyi Györgyi kistérségi 
tisztifőorvos, az ÁNTSZ Makói, Hódmezővá-
sárhelyi Kistérségi Intézete, dr. Sziebig Géza 
és dr. Bittó Csaba háziorvosok, Belláné dr. 
Fazekas Magdolna gyermekorvos, Prágerné 
dr. Kandó Edit fogorvos, a védőnői szolgálat 
és Végh Imre gyógyszerész. 

Az ÁNTSZ Intézete részletesen elemezte a 
község élelmezés-egészségügyi, a gyermek és 
ifjúságegészségügy, a település egészségügyi 
helyzetét, a kémiai biztonság és a járványügyi 
helyzetet 2007 és 2008 évben. 

A háziorvosok tájékoztatása alapján a 
rendelőben privatizált praxisok formájában 
működik az alapellátás, működését jelenleg 
kizárólagosan az OEP-finanszírozás biztosít-
ja. A rendelés teljes munkaidőben (08-16 
óráig) folyik a rendelés. A két orvos egymást 
váltva dolgozik egyszerre mindkét rendelő-
ben. Munkaidőn kívül és ünnepnapokon köz-
ponti ügyelet működik Makón a mentőszolgá-
lat keretein belül, mind két orvos részt vesz a 
kistérségi ügyleti munkában. A megbukott 
vizitdíj megszűnése óta a betegforgalom fo-
lyamatos emelkedése tapasztalható. A köz-
ség lakosságának állapota megfelel a magyar 
átlagnak. Leggyakoribb  betegségek a magas 
vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, idült 
hörghurut. 

A gyermekorvosi ellátás költségeit teljes 
egészében az önkormányzat vállalja, azon-
ban ez a feladat nem tartozik az önkormány-
zat kötelezően ellátandó feladatai közé. De 
mivel a  lakosság igényli az ellátást, az önkor-
mányzat a jövőben  is finanszírozza. A ta-
nácsadásokon  védőoltások beadása, szűrő-
vizsgálatok elvégzése, tápszerek felírása – 
javaslattétele és más egyéb szakorvosi kon-
zultáció kérése, táplálási és nevelési tanács-
adás történik. Az egyre növekvő mennyiségű 
alternatív védőoltás beadásával egyre inkább 
nő a munka illetve az adminisztráció. 2008. 
évben tanácsadáson, illetve szakrendelésen 
276 csecsemő, 124 kisgyerek  (1 – 3 év) és 
76 óvodás korú gyermek jelent meg. 

A fogorvosi szolgálat Apátfalva, Magyar-
csanád és Nagylak lakosaival összesen 5350 
főt lát el. A fogászati beavatkozásoknál is 
úgynevezett minimális időkeretet határoztak 
meg, a fogeltávolítás, az érzéstelenítés, a 
fogtömés és receptírás egy minimális percér-
tékkel rendelkezik. A hónap folyamán az el-
végzett szolgáltatások időtartamai össze-
adódnak, a havi maximálisan elszámolható – 
esetünkben 130 óra – teljesítményértékig, az 

ezt meghaladó teljesítmények nem kerülnek 
elszámolásra. Az iskolafogászati ellátás az 
elmúlt évekhez hasonlóan szervezett keretek 
között zajlik. A több mint 10 éves fogászati 
egységkészletünket lecseréltük, az új beruhá-
zás 4 millió forintba került. 

A védőnői szolgálat részletes tájékozta-
tást adott a nővédelmi, várandós anya, gyer-
mekágyas és újszülött csecsemő gondozásá-
ról. Több alkalommal szerveztek lakossági 
szűrővizsgálatot (csontsűrűség mérés, orto-
pédiai szűrés, allergia vizsgálat BMI mérés, 
hipertónia szűrés, koleszterin és vércukor 
mérés). Rendszeresen együttműködnek az 
óvodákkal, iskolával és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Az apátfalvi gyógyszertár ellátási körze-
tébe tartozik még a két szomszédos kis tele-
pülés Magyarcsanád és Nagylak.  Új szolgál-
tatási területet jelent a betegek számára a 
gyógyszertárban elvégezhető vérnyomás-, 
vércukor- lés cholesterinszint mérés. Ennek 
megvalósítására megfelelő tanfolyam elvég-
zése után kerülhetett sor. A gyógyszertárki-
adó helyiségben számítógépes betegtájékoz-
tató terminál került felszerelésre, amely lehe-
tővé teszi az érdeklődők számára a készítmé-
nyek összetételének, kölcsönhatásainak, 
ellenjavallaténak, árának stb. közvetlen meg-
tekintését. A lakosság számára havonta in-
gyenes egészségügyi, felvilágosító és isme-
retterjesztő folyóiratokat biztosítunk. 

A képviselő-testület megköszönte az 
ÁNTSZ kistérségi intézetének, a háziorvosok-
nak, a fogszakorvosnak, a gyermekorvosnak 
és szakdolgozóiknak, továbbá a védőnőknek  
és a   Mérleg gyógyszertár dolgozóinak az 
egészségügyi ellátásában végzett munkájukat. 
 

Döntött a Képviselő-testület Apátfalva és 
Nagylak Községek Önkormányzatainak 
Napközi Otthonos Óvodai Intézményfenn-
tartó Társulásának megszüntetéséről, mi-
vel Magyarcsanád Község Önkormányzata 
2009. szeptember 1-től a kötelező óvodai 
feladatok ellátására intézményfenntartó társu-
lást szeretne létrehozni Apátfalva és Nagylak 
Községek Önkormányzataival. Az intézmény-
fenntartó társulást ezért kell megszüntetni, 
mert az együttműködési megállapodás és az 
alapító okirat kimondottan a két települést 
foglalja magába. 

A képviselő-testület a Makói Kistérség 
Többcélú Társulás keretében létrehozta Csa-
nád Mikrotérségi Óvodai Intézményi Tár-
sulását, és elfogadta a Társulási Megállapo-
dást az Óvodai Intézmény közös fenntartásá-
ra, melynek tagjai Apátfalva - Nagylak és 
Magyarcsanád Községek Önkormányzatai. 
A képviselő-testület elfogadta a Napközi Ott-
honos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Átalakító Okiratát és a Bíbic Óvoda 
Alapító Okiratát. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta Apátfalva 
és Nagylak Községek Önkormányzatainak 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Tár-
sulásának megszüntetéséről szóló előter-
jesztést.  Nagylak Község Önkormányzata 
2009. szeptember 1-től Makó Város Önkor-
mányzatával köt megállapodást az általános 
iskolai feladatok ellátására. 

Apátfalva Község Önkormányzat és Ma-
gyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő
-testületei szándéknyilatkozatot fogadtak el 
arról, hogy 2009. szeptember 1-től általános 
iskolai intézményfenntartó társulást hoznak 
létre. 

A képviselő-testület a Makói Kistérség 
Többcélú Társulás keretében létrehozta Csa-
nád Mikrotérségi Általános Iskolai Intéz-
ményi Társulását, és elfogadta a Társulási 
Megállapodást a Közoktatási Intézmény kö-
zös fenntartására, melynek tagjai Apátfalva 
és Magyarcsanád Községek Önkormányzatai. 

A képviselő-testület elfogadta a Dózsa 
György Általános Művelődési Központ Átala-
kító és a Dózsa György Általános Iskola Ala-
pító Okiratait. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogad-
ta Apátfalva Község Önkormányzatának 
2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. 
(II.06.)Ör módosítási javaslatát. A 2008. évi 
költségvetés eredeti előirányzata 443.361 e 
Ft bevétellel, 443.361 e Ft kiadással és 
77.526 e Ft forráshiánnyal került elfogadásra, 
a költségvetés módosított előirányzata 
579.143 e Ft bevétellel, 583.542 e Ft kiadás-
sal és 4.399 e Ft forráshiánnyal kerül megál-
lapításra. 
 

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok  április 24-ig nyújthatják 
be pályázatukat a 2009. évi I. ütemre a Ma-
gyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi 
Igazgatóságához. 
 

A képviselő-testület elfogadta Makó város és 
Térsége szennyvízcsatornázásának és 
szennyvíztisztításának megvalósítására 
létrejött Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának és az Alapító Okiratának 
módosítását. A megalakulás óta a Társulási 
Megállapodás módosításra egy alkalommal, 
2007. márciusában került sor. A 2005. márci-
us 2. keltezésű Alapító okirat az alapítás óta 
nem került módosításra. 

A Társulási Tanács 2009. március 12. 
napján tartott ülésén megtárgyalta a tervezett 
módosításokat és döntött arról, hogy a társult 
önkormányzatok, mint alapítók a saját Képvise-
lő-testületük elé előterjesztik a módosításokat. 

 
(Folytatás a 3. oldalon!) 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
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…. A képviselő-testület elfogadta a Közfog-
lalkoztatási Tervet. A jogszabály értelmében 
a települési önkormányzatoknak a közfoglal-
koztatás biztosítása érdekében 2009. április 
15. napjáig az állami foglalkoztatási szervvel 
egyezetett foglalkoztatási tervet kellett készíte-
ni. 
 

Módosításra került a Szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeni és természetben 
nyújtott ellátásokról szóló többször módosí-
tott 3/2007. (II.28.)Ör.  Módosításra az aktív 
korúak ellátásában részesülők együttműködé-
si kötelezettsége miatt került sor. 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testület a Makói Kistérség Többcélú Társulásá-
val közösen részt kíván venni a 
„Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatá-
sa a Makói Kistérségen” című pályázatban. 
 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 28/2009. (02.24.) Kt. h-val döntött 
arról, hogy nyílt pályázatot ír ki a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátá-
sára. A pályázati felhívásra 1 pályázó, a Sze-
gedi Kéményseprőipari Kft. adta be pályázati 
anyagát. Megállapítást nyert, hogy a pályázat 
a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelt. 

Apátfalva Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátásával a Szegedi 
Kéményseprőipari Kft-t (Szeged, Moszkvai 
krt. 27.) bízta meg, mely alapján a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körét 
jogosult és köteles lesz ellátni Apátfalva köz-
ség teljes közigazgatási területén valamennyi 
ingatlantulajdonos tekintetében 2009. április 1
-től  2013. december 31-ig. 
 

A képviselő-testülete a „Belterületi csapa-
dék-és belvízelvezetés fejlesztésére Apát-
falván” közbeszerzési eljárást folytatott le. Az 
önkormányzathoz két ajánlat érkezet – SADE 
Magyarország Mélyépítő Kft. Budapest, 
SZEVIÉP Zrt. Szeged - az eljárás ajánlattételi 
szakaszában, a legkedvezőbb ajánlatot 
SZEVIÉP Zrt-t (6723 Szeged, Római krt. 21.) 
adta és kapta meg a megbízást a munkálatok 
elvégzésére. 
 

Czigeldrom-Korom Zoltán települési képviselő 
engedélyt – hozzájárulást kért a 43. számú 
főút melletti szoborparkban Országzászló és 
Trianoni emlékmű felállítására. Az emlékmű 
elkészítése társadalmi munkában, az elkészí-
téshez szükséges anyagi források közadako-

zásból tevődnek össze. Az emlékmű felavatá-
sára több lépcsőben kerülne sor. Várhatóan 
az Országzászló felavatása 2009. június 04-
én, a Trianoni emlékmű felavatására 2010. 
június 04-én kerülne sor. Külön felajánlás 
érkezett kopjafa felállítására, mely szintén a 
szoborparkban kerülne felállításra. Ennek 
várható ideje 2010. 

Az emlékmű felállítását támogatók: Római 
Katolikus Plébánia, Apátfalva Gazdakör, Bö-
kény Népe Kulturális és Harcművészeti Egye-
sület, Varga Mihály Apátfalva polgárőr Egye-
sület Elnöke. A képviselő-testület támogatta 
az emlékmű felállítását. 
 

Apátfalva Község Önkormányzat pályázatot 
kíván benyújtani a Dózsa György ÁMK 
Általános Iskola iskolakonyhájának felújí-
tására. A konyha jelenleg melegítő konyha-
ként funkcionál. A felújítás során a későbbiek-
ben lehetővé válik melegkonyhaként történő 
üzemeltetése. 

A melegítő konyha felújítása kapcsán az 
igényeknek megfelelően megtervezésre került 
a  teljes belső felújítás, új eszközök, berende-
zések beszerzése, a gépészet. 

Elkészült a költségvetés, mely alapján a 
bővítés és eszközbeszerzés együttes értéke 
bruttó 25.000.000,-Ft.  A képviselő-testület a 
pályázat beadását támogatta. 

Jelen pályázat keretében elnyerhető tá-
mogatás intézményenként maximum 20 millió 
forint lehet, az önerő nagysága 20 %. A támo-
gatás formája vissza nem térítendő. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogad-
ta Apátfalva Község Önkormányzat által elké-
szített 2009. évi Közbeszerzési Tervét. A 
Közbeszerzési Tervnek az adott évre terve-
zett közbeszerzéseket kell tartalmaznia. 
 

Megtárgyalásra és elfogadásra került az 
Apátfalvi Szent Anna Napok – 2009. prog-
ramtervezet, a Guzsalyos találkozó meg-
szervezése. A polgármesteri hivatal pályáza-
tot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumhoz ”Vidéki rendezvé-
nyek, falunapok – 2009” címmel a produkciós 
költségek terhére. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
az előző ülés óta történt  fontosabb esemé-
nyekről szóló jelentés követően az  interpellá-
ciókra került sor, majd zárt ülés keretében 
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcso-
latos  előterjesztéseket. 

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

A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezet-
nek adták. Az összeggel sikerült automata mosógépet vásárolni a Szigetházba. 
 

Kérjük az idén is ajánlják fel 2008. évi adójuk 1%-át, mely összeget a Szigetház fejlesztésére fordítunk! 
 

Adószám: 18460117-1-06—Pátfalváért Egyesület—6931 Apátfalva, Templom u. 57. 
Móricz Ágnes elnök 

„Köszönjük,…” 
 

Kakas Istvánné köszöntése 
március 31-én, nyugdíjba vonu-
lása alkalmából 
 

Egy kellemes kötelezettségemnek szeretnék 
eleget tenni. 
„Kakas Istvánné született Bakai Anna, min-
denki Ancsa nénije. Az egészségügyben 1974
-ben kezdett el dolgozni a makói Dr. 
Diósszilágyi Sámuel kórház sebészeti osztá-
lyán, mint segédnővér. Megszerette munkáját 
és, hogy a későbbiekben hivatásos nővérként 
dolgozhasson elvégezte a Szegedi Kossuth 
Zsuzsanna Egészségügyi Szakiskola általá-
nos ápolónői szakát. 
Apátfalván 1982. június 21-től dolgozik mint 
körzeti nővér, a mai napig 27 éven keresztül. 
Drága Ancsa néni! „A hivatás az a rendkívüli 
kegyelem, amelynél sem nagyobb, sem nehe-
zebb, sem boldogítóbb nincsen.” ezt Szent-
Gály Kata mondta. 
 

Drága Ancsa néni! 
Most, hogy nyugdíjba mész túlzás nélkül állít-
hatom, hogy egy korszak zárul le nem csak a 
Te, de mindannyiunk életében. Nem csak a 
határozott hivatástudatból, segítő készségből, 
szolgálatkészségből adtál nekünk példát az 
elmúlt 30 év alatt, hanem a fogyhatatlan, 
őszinte szeretetből, odafordulásból. Mindenki-
hez volt egy jó szavad, egy biztató tekinteted, 
simításod mely nélkül sivár lenne az élet, a 
segítségre szorulónak még nagyobb a szen-
vedés. Nem csak hivatásodban, de önkéntes 
munkádban is fáradhatatlannak ismertelek 
meg, nem fogom soha elfelejteni a kalácsot, 
bodzaszörpöt, amit Te készítettél, és beval-
lom őszintén remélem, hogy TE sem fogod 
hagyni, hogy elfelejtsük. Számítunk a gyere-
kekkel szembeni kifogyhatatlan türelmedre és 
odaadásodra, mely a kézműves foglalkozá-
sokkor oly sok gyermek tapasztalhatott meg. 
Remélem, úgy mint eddig, soha nem leszel 
fáradt, hogy továbbadd nekünk azt a tudást, 
amit az évtizedeken keresztül magadba szív-
tál és azt a humanizmust, amely lényedből 
fakad. 
 

Drága Ancsa néni! 
Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, 
hogy vigyáztál, ápoltár, tanítottál, szerettél 
bennünket. Nem leszünk méltatlanok szerete-
tedre, és továbbra is számítunk rád. Apátfalva 
Község Önkormányzata, az apátfalviak nevé-
ben még egyszer köszönöm értünk végzett 
munkádat, nyugdíjas éveidhez jó egészséget, 
és sok pihenést kívánok.” 

Varga Péter 
polgármester 
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Közlekedési kedvezmények 
Benyújtási határidő: 

április 30. 
 

Idén is a korábbi évek gyakorlatához hason-
lóan vehetik igénybe a súlyos mozgáskorlá-
tozottak az alábbi közlekedési kedvezmé-
nyeket: közlekedési támogatás (fontos tudni: 
csak azok kapatnak, akik fogyatékossági 
támogatásban nem részesülnek); szerzési 
támogatás és átalakítási támogat.  

A kedvezmények igénybevételének felté-
tele, hogy a kérelmeket minden évben egy 
meghatározott időpontig – idén ez április 30. 
– be kell nyújtani Apátfalva Község Polgár-
mesteri Hivatalához, kivéve, ha súlyos moz-
gáskorlátozottság ténye ezen időpont után 
következik be. Ekkor határidőn túl is lehet 
kérelmezni a kedvezményeket. Felhívjuk 
azonban a figyelmet arra, ha nem a fenti ok 
áll fenn, akkor határidőn túli kérelmeket már 
nincs módunk kedvezően bírálni. 

A súlyos mozgáskorlátozottság tényét 
igazoló orvosi szakvéleményt akkor kell csak 
csatolni, ha a mozgáskorlátozottság most 
keletkezett, vagy ha a szakvélemény változott, 
illetve a következő évben felülvizsgálandó. 

 

2009. évi közlekedési támogatás benyúj-
tásának utolsó időpontja 2009. április 30. 

 

Annak a mozgáskorlátozottnak, aki a fenti 
időpontig nem nyújtja be kérelmét 2009. évre a 
közlekedési támogatás nem állapítható meg. 

Akinek 2009. évben keletkezik mozgás-
korlátozottsága, kérelmét az év bármelyik 
hónapjában benyújthatja,  közlekedési támo-
gatása időarányosan kerül megállapításra. 
 
Közgyógyellátásban részesülők  
FIGYELEM! 
 

Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, 
hogy a közgyógyellátás iránti kérelem a 
jogosultság időtartama alatt, annak lejár-
tát megelőző három hónapban is benyújt-
ható. 

ADNI. Ez a szó manapság érdekes értelmezést 
nyert. Sajnos vannak emberek, akik önző módon 
csak magukra gondolva szinte kizárják gondolata-
ikból az adás, ajándékozás lehetőségeit, alkalma-
it. Nekem se segít senki, én sem segítek másnak 
– mondják. Vagy ha jóindulattal vagy valaki iránt, 
az úgy kihasznál téged – tehát nem kell segíteni. 
Ugyanakkor e lehangoló kép mellett tapasztalható 
egy sokkal szebb, emberhez méltóbb magatartás. 
Korunkban az életkörülmények romlása, az egy-
másrautaltság megtapasztalása sok embertől a 
szolidarítást, a segíteni akarást, a nagyobb  em-
pátiát váltja ki. Bizonyosan állítható az, ha bel-
sőnkből fakadóan nehéz helyzetekben tudunk 
segíteni embertársunkon, megtapasztalhatjuk, mi 
leszünk gazdagabbak ezáltal, szívünkben, lel-
künkben örömet érzünk. Különösen igaz ez azok-
ban az esetekben, amikor valakinek gyógyulásá-
hoz tudunk hozzájárulni. 

Az egészség nagy kincs. Ekkor tudunk jól 
dolgozni, alkotni, a családot ellátni, gyerekeket 
nevelni. Amíg ez a kincs birtokunkban van, talán 
fel sem fogjuk milyen az, ha betegek vagyunk. 
Talán nem is vigyázunk egészségünkre úgy, 
ahogy kellene. Végsőkig kiaknázzuk energián-
kat, keveset pihenünk, nem egészséges módon 
táplálkozunk, és talán káros  szenvedélyeink is 
vannak. 

Nagyon jól tudjuk, hogy milyen nagy érték 
az egészség és milyen nemes dolog a gyógyí-
tás. A beteg ember segítségre szorul. Segíteni 
kell az orvosoknak, ápolóknak, a gyógyításban 
résztvevő személyzetnek, hogy mielőbb teljes 
egészében visszanyerhesse a beteg az egész-
ségét, vagy ha a teljes gyógyulás nem lehetsé-
ges, emberhez méltó körülményeket tudjunk 
biztosítani. Egyes betegségek gyógyszerrel 
kezelhetők, mások esetében a műtét a megol-
dás. Vannak olyan akut helyzetek, vagy krónikus 
betegségek, ahol a vér adása jelenti egyedül a 
gyógyulást, az életben maradást. 

Az orvostudomány és a technika fejlődése 
ma már olyan magas szintű műtéti megoldáso-
kat nyújt, amellyel emberek százai nyerhetik 

vissza életüket. Ezeknek a beavatkozásoknak 
azonban igen nagy a vérigénye. bizonyos króni-
kus vérképzőrendszeri megbetegedések kezelé-
se szintén nagy vérigénnyel bír. Sajnos napja-
inkban többször hallhatunk súlyos közúti balese-
tekről, tömegbalesetekről, ahol a sérültek keze-
léséhez vérkészítményekre van szükség. Sok-
sok alkalom, ahol a vér adása, a transzfúzió az 
életet menti meg. 

Ebben az aspektusban van-e nemesebb 
dolog annál, hogy valaki ad, VÉRT AD, egy 
egészséges ember SEGÍT a rászoruló embertár-
sán? az együttérzés, a véradás, a társadalmi 
szolidaritás egyiklegszebb példája. 

Vannak véradók, aki rendszeresen segíte-
nek, életük része ez az önzetlen segítségnyúj-
tás. Makó és környékének lakossága kb. 2000 – 
2500 rendszeres véradót számlál évente. Ez 
szűken fedezi a helyi vérigényt. Kórházunkban 
az elmúlt évben jelentősen nőtt a transzfúziós 
igény, tehát szükség lenne újabb véradók, a 
korunkban előrehaladottak helyére fiatalok je-
lentkezésére. A szervezésben a Vöröskereszt 
toborzó munkája elengedhetetlen. 

Kórházunk Transzfúziós Osztálya véradóink 
önzetlen segítségét az erkölcsi elismerés mellett 
úgy is próbálja meghálálni, hogy egészségmeg-
őrző programokat szervez. Az elmúlt évben több 
alkalommal csontsűrűség mérést, melanoma 
szűrést, bőrgyógyászati tanácsadást, laborvizs-
gálatokat végeztünk. Ezek az alkalmak igen 
sikeresek voltak, jelentősen nőtt az adott alkal-
makon megjelent véradók száma. Ebben az 
évben is szeretnénk hasonló programokat szer-
vezni a Véradó Állomáson és a környező telepü-
léseken. 
 

Kedves Olvasó! 
Szeretnénk megragadni az alkalmat, kérjük 
Önöket legyenek a véradók toborzásában is 
munkatársaink. Segítsenek újabb véradókat 
találni, ez életük példájával bizonyára nem is 
olyan nehéz. 

Dr. Kóczián Zsófia 
osztályvezető főorvos 

A népzene, a néptánc és a tárgyalkotó nép-
művészet seregszemléje. 1982 óta minden év 
tavaszán a Budapesti Tavaszi Fesztivál kere-
tében várja az élő népművészet kedvelőit. A 
rendezvénysorozat látogatóinak száma évről 
évre a tíz-tizenötezer főt is eléri.  

A volt apátfalvi néptáncosok biztosan 
emlékeznek még rá, milyen fantasztikus for-
gatag és látni való van ilyenkor, hiszen láto-
gatóként nem egyszer jelen voltak. 

Ez évben lehetőség nyílt arra, hogy a dél-
alföldi táncrend (apátfalvi, tápéi gyűjtés) is 
„bemutatkozhat” az Örökség Gyermek Nép-

művészeti Egyesület  programjaként a Dél-
alföldi Régió rendezésében. Az „országunk” 
előtti bemutatkozást a Kardos István Népmű-
vészeti Közhasznú Egyesület hívta életre. A 
szervezők, lebonyolítók közül többeket, mint 
Gombos András, Halmi Zoltán, Tóth Gábor, 
Badicsné Szikszai Zsuzsanna mi is ismerünk. 
A dél-alföldi régiót megyénkből Mórahalomtól 
Csongrádon át Makóig 530 gyerek képviselte. 
 

A program Aprók Bálja címmel  április 4-én 
10.00–17.00-ig a budapesti arénában volt. 
Keretjátéka a „Pátfalvi lakodalmas” – 
(Gombos András gyűjtése) volt.  

Az egész napos rendezvényen volt kézműves 
foglalkozás, ügyességi vetélkedő, szellemi 
TOTO és volt egy kiállítás, melynek megren-
dezésére a szervezők a Pátfalváért Egyesüle-
tet kérte fel. A kiállítás anyagát a Szigetházban 
lévő gyűjteményből Csenteri Andrea állította 
össze ill. rendezte meg.  
Bemutattuk gyönyörű hímzésünket, népvisele-
tünket, a múlt használati tárgyait. De megmutat-
juk könyveinket (Bíbic-könyvek, Szigeti Gyuri 
bácsi könyve, stb.) is, melyekre szintén büszkék 
lehetünk … 
 

(Móricz Ágnes) 

2009. január 20-án Apátfalván Véradó Nap volt—32 fő adott vért 
Köszönet a vért adóknak! 

2009. április 3-5.—Apátfalvát a Pátfalváért Egyesület képviselte 
Budapesti Tavaszi Fesztivál XXVIII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár  
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MEGHÍVÓ 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje:  április 28. (kedd) 1400  óra 
A soros képviselő-testületi ülés helye:  
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem (Apátfalva, Templom u. 69.) 
 

NAPIREND 
1. Apátfalva Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési zár-

számadási rendelettervezetének elfogadása 
Előadó: Varga Péter polgármester 

2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2008. évi munkájáról 
Előadó: Sajtos László jegyző 

3. Rendeletek, előterjesztések—Előadó: Varga Péter polgármester 
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehaj-

tásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Varga Péter polgármester 

5. Interpellációk 
6. A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes 

adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)  
Előadó: Varga Péter polgármester  

I. A bűncselekmények áldozatainak segí-
téséről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény szerint a bűn-
cselekmények áldozatai részére az állam 
az alábbi támogatásokat nyújtja: 

 

Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az 
alapvető jogok érvényesítéséhez, egészség-
ügyi, szociális ellátások igénybevételéhez, 
bármilyen bűncselekmény áldozatának (nincs 
jövedelemhatár.) 
A támogatása bűncselekmény elkövetésétől 
számított 6 hónapon belül igényelhető. 
 

Azonnali pénzügyi segély: pénzbeli támoga-
tás biztosítása a lakhatással, ruházkodással, 
élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá 
gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások 
fedezéséhez, ha arra a bármely bűncselek-
mény áldozata a bűncselekmény következté-
ben nem képes. 
A segély méltányossági jogkörben megálla-
pítható maximum 2009. évben 79.550,-Ft. 
A támogatás a bűncselekmény elkövetésétől 
számított 3 munkanapon belül igényelhető. 
 

Szakjogászi segítségnyújtás: a bűncselek-
ménnyel okozott kár, illetve a bűncselek-
ménnyel összefüggésben keletkezett jog- 
vagy érdeksérelem elhárításához nyújtott 
támogatás, szakjogászi tanácsadás vagy 
beadvány szerkesztése. Bármilyen bűncse-
lekmény rászoruló áldozata igényelheti. 
(A jövedelemhatár 2009. évben: havi nettó 
159.100,-Ft/fő.) 
A támogatás a bűncselekmény elkövetésétől 
számított 6 hónapon belül igényelhető. 
 

Kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövet-
kezett igazolt vagyoni kár részbeni megtéríté-
se, vagy a bűncselekmény következtében a 
rendszeres jövedelemben bekövetkezett 
csökkenés részbeni enyhítése kizárólag a 
szándékos, személy elleni erőszakos bűncse-

lekmény rászoruló sértettjének, az egy ház-
tartásban élő egyenes ági hozzátartozónak 
házastársnak, eltartottjának, feltéve, hogy a 
sértett testi épsége, egészsége a bűncselek-
mény következményeként károsodott súlyo-
san. (A jövedelemhatár 2009. évben: havi 
nettó 169.100,-Ft/fő. 
A támogatás a bűncselekmény elkövetésétől 
számított 3 hónapon belül igényelhető. 
 

Valamennyi támogatás megállapíthatóságá-
nak alapfeltétele a bűncselekmény miatt már 
megindított büntető eljárás. 
 

II.Hol és milyen módon lehet az áldozatse-
gítő támogatásokat igényelni, illetve 
azokról információt kérni? 

Bármelyik megyei vagy a Fővárosi Igazság-
ügyi Hivatal Áldozatsegítő szolgálatánál, 
Csongrád megyében a Csongrád Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál: 
Cím:  
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. I. emelet 
Tel.:   62/549-19 / Fax:   62/549-194 
e-mail: zoldik@kih.gov.hu 
 

A kérelmet személyesen vagy postai úton, 
formanyomtatványon kell benyújtani.   (A 
kérelem elektronikusan való benyújtására 
nincs lehetőség.) 
A nyomtatványt bármelyik Szolgálat igény 
esetén akár postai úton is – biztosítja, vagy 
letölthető a www.kih.gov.hu honlapról. A 
honalapon valamennyi szolgálat elérhetősége 
és a támogatásokkal kapcsolatos alapvető 
információk is megtalálhatók. 
 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő, csütörtök: 9-13 h / Kedd: 13-16 h 

Szerda: 13-18 h 
Telefonon, e-mail-en történő információ nyúj-
tás: teljes munkaidőben.  

(Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16 h-ig, 
szerda: 8-18 h-ig, péntek 8-14 h-ig.) 

TÁJÉKOZTATÓ a bűncselekmények áldozatainak támogatásáról 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
2009. március hó 

 

SZÜLETÉS: 
03. 03.: Varjú Noémi Helga  
(Templom u.135.) Ács Gyöngyi—Varjú Róbert 
03. 06.: Szopori Ádám György 
(Rákóczi u. 4.) Varga Kitti Mária—Szopori László 
03.20.: Veréb Vanda Márta  
(Arany J. u. 19.) Bernát Anikó—Veréb Mihály 
03.29.Mátó Viktória  
( Hajnal u. 17.) Dobra Bernadett—Mátó József 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt. 
 

HALÁLESET:  
Tisza Pálné Jani Mária— Széchenyi  u. 14.—élt: 68  évet 
Bárdos János— Maros  u. 79.—élt 76  évet 
Takács Jánosné Bárdos Mária— Petőfi u. 14.—élt: 76 évet 
Koczka István— Kossuth  u. 138.—élt: 62 évet  

EBOLTÁS 
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala 
 értesíti a lakosságot, hogy az eboltás 

 

’09. május 06. (szerda) reggel 6-8 óráig 
a Lukács ház előtt, 

Oltást végzi: dr. Vass János 
 

’09. május 07. (csütörtök) reggel 6-8 óráig  
a tűzoltó szertár előtt, 

Oltást végzi: dr. Kovács József 
 

’09. május 08. (péntek) reggel 6-8 óráig  
a Művelődési Ház előtt lesz. 

Oltást végzi: dr. Kovács József 
 

Az oltás díja: 2.500,-Ft/db 
Kérjük, hogy a kutya oltási lapját és az 

oltás díját hozza magával! 
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet  

be kell oltatni! 
 

Polgármesteri Hivatal 

FIGYELEM! 
APÁTFALVA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

2009.ÁPRILIS 04-TŐL ÁPRILIS 18-IG 
a kerületi állatorvos EBZÁRLATOT rendelt el. 
 A tartás helyén minden kutyát és macskát 

elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel 
ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha 
azok nem tudnak kiszökni. 

 Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezet-
ve szájkosárral szabad kivinni 

 A vadászebek, a fegyveres testületek ebei 
rendeltetésszerű használatuk idejére men-
tesek a fenti korlátozások alól. 

 A Polgármesteri Hivatal az ebzárlat idején 
szabadon talált kutya és macska befogása 
és állami kártalanítás mellőzősével történt 
leölése iránt intézkedik. 

 Állatok legeltetése tilos! 
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TÁJÉKOZTATÓ! 
 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket az óvodák  
Nyári takarítási szünetek rendjéről.  

 

Maros u-i óvoda: 2009. június 2 - 26.-ig 
 

Rákóczi és Dózsa Gy u-i óvodák:  
2009. június 15-től 2009. július 10.-ig. 

 

Óvoda Konyha: 2009. június 15- 26.-ig mindhárom óvoda zárva van.  
Ebben a két hétben kell a szülőnek megoldani gyermeke felügye-
letét a többi időszakban valamelyik /óvoda/ vagy óvodák ügyele-
tet biztosítanak. 

 

2009. július 13-tól mindhárom óvoda üzemel. 
 

Kérjük a fentiek tudomásul vételét. 
Óvodavezetés 

A kutatások azt igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyermek 
az „óvodába járást”, annál nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen 
kezdje meg az iskolai tanulmányait. A közoktatásról szóló törvény meg-
teremti annak lehetőségét, hogy minden gyermek felvételt nyerjen az 
óvodába. Az óvodai nevelésben való részvétel szülői döntésen múlik 
mindaddig, ameddig a gyermek nem lép az ötödik életévébe. Ettől az 
évtől kezdődően ugyanis a nevelési év első napjától kezdődően a szü-
lőnek gyermekét be kell íratni az óvodába. Azoknál a gyermekeknél 
azonban, ahol a szülők iskolai végzettsége alacsony, indokolt, hogy a 
gyermek lehetőség szerint már három éves korában óvodába járjon. A 
törvény támogatási rendszerrel ösztönzi a szülőket arra, hogy gyerme-
küket minél korábbi életkorban beírassák az óvodába. A statisztikai 
adatok szerint a jelenlegi 312.200 óvodás közül a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 23.050 főre tehető, ebből a 3-4 éves korosztály 
száma 11.120 fő. Az óvodáztatási támogatás bevezetésével a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma az óvodai nevelés első 
két évében várhatóan 20.720 főre nő, mivel ösztönzik a szülőket, hogy 
igénybe vegyék az óvodai ellátást. 
 

Igénylés: 
A szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997.(IX.10.)Korm.rendelet 11. számú melléklete szerinti, 
„Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításá-
hoz” nevű adatlap kitöltésével igényelhető az ellátás. /Az óvoda segít-
séget nyújt a kérelmek kitöltésében/ A kérelemben a gyermek szülői 
felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeké-
nek hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folyta-
tott tanulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha korábban erről a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilat-
kozott. 
 

Jogosultság: 
Megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermeknek a 
szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta 
az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába 
járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága fennáll. 
 

1.  a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyer-
mek óvodai beíratása 

 az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének 
június hónapjában, 

 az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a 
beíratás évének december hónapjában, 

 az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben 
való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének 
december hónapjában, 

 az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig 
nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában 

 

2. a gyermek beíratását követően második és további alkalommal 
 a tárgyév június hónapjában, 
 a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. 
 

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a 
gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő (szülők) a jegyzői 
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermeké-
nek hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

 

Óvodába járás igazolása 
A jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába 
járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon 
naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülő 
által előre bejelentetten igazolt és az igazolatlanul mulasztott na-
pok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső 
óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasz-
tásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt száza-
lék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az erről szóló 
igazolást az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig, illetve 
tárgyév november 15-ig terjedő időszakra kell igazolnia. 
 

Az óvodáztatási támogatás összege: 
A 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000 forint, ezt 
követőn esetenként és gyermekenként 10.000 forint. Az óvodázta-
tási támogatás új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek 
folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 
2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába. Azoknak az érintett 
körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 
2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 
júniusában tízezer forintot kell folyósítani. 
 

Jogszabályi háttér: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 20/C. § 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárás-
ról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 68/F 
- 68/K. § 

Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról 

Tisztelt Adófizető Polgárok! 
 

Az „Apátfalva község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány” kéri a 
Tisztelt adófizetőket, ajánlják fel 2008. évi adójuk 1 %-át Alapítvá-
nyunk részére, ha még nem tették meg más alapítvány, vagy tár-
sadalmi szervezet részére. 
 

Minden egyes felajánlás a község Óvodai nevelésének célkitűzéseit 
segíti. 

Óvoda udvarok korszerűsítése. 
Képességfejlesztő eszközök, berendezések vásárlása. 
Szolgáltatások biztosítása a gyermekek számárra. stb. 
 

A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06 
A kedvezményezett neve: „Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
hasznú Közalapítvány” 
 

Köszönjük, hogy továbbra is gondolt ránk! 
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Víz Világnapja alsóban 
 

2009 március 20-án délután iskolánkban 
vetélkedőt tartottunk alsósoknak. Osztályon-
ként 4-5 fő vett részt. Gyerekek kaptak előze-
tes feladatokat is. Plakátot készítettek, csa-
patnevet választottak, 2-3 perces előadást 
terveztek vízi növényekről, állatokról, folyó-
inkról, tavainkról, gyógyfürdőinkről. A délután 
folyamán totót töltöttek ki, vizet ittak verseny-
re. A 3-4 osztályosok egy versszakos verset 
írtak a vízről a legkisebbek nagyon megfon-
tolandó tanácsokat adtak a vizek, természet 
védelmére. Minden osztály nagyon színvona-
las kis előadást készített képekkel, plakátok-
kal illusztrálva a választott témából. Utolsó 
feladatként ACTIVITY következett vízzel 
kapcsolatos fogalmakból. 
 

Végén a zsűri meghozta döntését: 
 

1. helyezett: Delfin 4. osztály (Jakobovics 
Márk, Nagy Tifani, Nagy Zita, Varga Árpád) 

2. helyezett:  Vízvédő társulat 1/b osztály 
(Molnár Petra, Kerekes Márk, Sóki Kriszti-
án, Joó Benedek, Bárdos Alexandra) 

3. helyezett: Balaton FC 2/b osztály 
(Keresztúri Dávid, Kardos Gergő, Koszta 
Anita, Hangai Zoltán) 

4. helyezett: Katica 2/a osztály (Dorina, Antal 
Kamilla, Gyenge Rebeka, Rácz Zoltán) 

4. helyezett: Teknős 3. osztály (Antal Eszter, 
Dalmadi Nikolett, Herczeg Barnabás, Var-
ga Tamás) 

5. helyezett:  Vízicsikók 1/a osztály (Luczó 
Dominik, Kerekes Martin, Farkas Gergő, 
Szirovicza Fanni, Wirth Bence) 

 

Gyerekek értékes ajándékokat kaptak melye-
ket a Magyar Vízmű (Budapest), Makó- Tér-
ségi Víziközmű biztosított számunkra szinte 
ingyenesen,és mindenki egy emléklappal 
térhetett haza. Nagyon kellemes délutánt 
töltöttünk együtt és azt hiszen sok érdekes 
dolgot hallottunk. 
Szeretném megköszönni a kollegáimnak, 
szülőknek, a gyerekek felkészítésében nyúj-
tott segítséget, és támogatást. 
 

Restás Marianna 
szervező 

Víz Világnap 
 

Az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték, hogy az ENSZ 
március 22-dikét nyilvánítsa a víz világnapjává, ezzel felhívva a kormányok, szervezetek és 
magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környe-
zetünket, ezen belül a Föld vízkészletét. 

Sokat köszönhetünk a víznek, hiszen nélküle nem lenne élet a bolygónkon. Minél több ember él 
a Földön, annál  több ivóvizet fogyasztunk. Ma több mint egy milliárd szomjazó ember él a Földön, s 
több mint két milliárdan nélkülözik a tiszta vizet mindennapjaikban. 

A gyárakból kibocsátott szennyeződések, a műtrágya, növényvédő szerek használata csök-
kenti az ivóvíztartalékot. 

Éppen ezért fontos, hogy kivétel nélkül mindenki tegyen ennek a problémának a leküzdéséért. 
Ennek a gondolatnak a jegyében szerveztük meg iskolánkban, alsó és felső tagozatban a 

Víz napi vetélkedőt. A vetélkedőről a győztes csapat így vélekedett: 
 

A Víz világnapját iskolánkban március 24-én tartottuk meg. Nagyon izgalmas, gondolkodtató és 
ügyességi feladatok voltak a vízzel kapcsolatban. Kilenc csapat volt, nagyon ötletes csapatne-
veket találtak ki. 
 

Feladatok: 1. Vízzel kapcsolatos összetett szavak gyűjtése /  2. Vízben élő állatokkal és növényekkel 
kapcsolatos feladatlapok megoldása / 3. Vízitotó / 4. Ügyességi vetélkedő / 5. Vízivó verseny 
 

Nagyon szoros verseny volt, fél pontok döntöttek. 
 Az első helyezett: a H2O (Kiss Enikő, Károlyi Laura, Darócz Enikő) 
 Második helyezett: a Víztisztítók (Keresztúri Tamás, Kerekes Gergő, Jakabovics Richárd) 
 Harmadik helyezett: Vízi királyok ( Kerekes Gábor, Tóth Imre, Fazekas István) 
 

Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönet a tanároknak a jó délutánért. Reméljük lesz még több 
ilyen délután is. 

A H2O csapata  

Dózsa-napok az iskolában 
 

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is megrendezzük Dózsa-napi rendezvénysoroza-
tunkat, melyre április 24-én pénteken kerül sor. 

Az előző tanévben a görög kultúra és történelem feldolgozása volt a feladat, ezévben  
„Sámánok kora, ősmagyarok” címmel rendezzük meg az egész napos programot. 

 A rendezvényt látványos lovas bevonulás, illetve a Dózsa-zászló bevonulása nyitja meg, 
majd a diákok bemutatják az előzetes feladatok megoldásait. 

A rendezvény lebonyolítását több hagyományőrző csoport segíti: a mezőkovácsházi Naphajnal 
csoport, az apátfalvi „Bökény” hagyományőrző csoport és a szegedi Sas-íjászok. 

A délelőtt folyamán az alsó tagozatosok számára kézműves foglalkozásokat, a felsősök 
számára pedig „hétpróbát” tartunk. Délután az alsó tagozatosok számára megszervezzük a 
„Föld napja” vetélkedőt, a felső tagozatosok a meghívott térségi iskolák csapataival mérhetik 
össze ügyességüket különböző sportversenyeken. 

Versenyeredmény 
 

Április 3-án pénteken térségi iskolák csapatai 
számára rendezett katasztrófavédelmi verse-
nyen vettek részt diákjaink. 
A Méreg Nóra, Takács Ágnes, Nagy János, 
Szilvási Gábor összetételű csapat 5. helye-
zést ért el. Diákjainkat csak a városi iskolák 
csapatai előzték meg, a kistérség községi 
iskoláinak csapatai közül az apátfalviak érték 
el a legjobb helyezést. 

Tájékoztatás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a lejárat előtt 3 hónappal már igényelhető! 
 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a gyermekvédelmi kedvezmény lejártának figyelemmel kísérése 
nem az iskolai ill. az óvodai élelmezésvezetőnek a feladata  Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, 
hogy a kérelmet a szükséges mellékletekkel határidőben beadja. 
 

Rossz gyakorlat, ha az esedékesség lejárta után jönnek, és azonnali ügyintézést várnak, pedig 
az ügyintézési határidő 30 nap. 
 

Kérem a szülőket, hogy a gyermekvédelmi kedvezményhez szükséges nyomtatványért időben 
jöjjenek a polgármesteri hivatalba! 
 

A megállapító határozatokat őrizzék meg. 
 

2009. május 31-ig 83 család gyermekvédelmi kedvezménye jár le, eddig 20 család élt a lehető-
séggel, hogy a lejárat előtt legalább 2 hónappal, 5 család pedig 3 hónappal, 58 család még nem 
élt ezzel a lehetőséggel.  
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Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni Varga Mi-
hályné Marikának (Dózsa Gy. u.), hogy Falu-
házunk szépítésében függönyök, drapériák 
varrásával segített. 
Köszönjük a fáradozását! 
 

Húsvéti Játszóház 
 

Köszönjük minden önkéntes segítőnknek, 
hogy az április 4-én szombaton rendezett 
játszóház és kézműves foglalkozás megvaló-
sulását munkájával segítette! 
 

Felhívás! 
 

Épülő sziklakertünk kialakításához kérjük a 
kertészkedésben gyakorlott lakók segítségét, 
hogy feleslegessé vált növényeikből ajándé-
kozzanak Faluházunk számára. 
Felajánlásaikat továbbra is várjuk! 
 

Köszönettel a Faluház dolgozói. 
 

Tájékoztatás 
 

Tájékoztatjuk a kedves olvasóközönséget, 
hogy a községi könyvtár befejezte a leltári 
tevékenységet. 2009. április 7-étől, keddtől, a 
hagyományos nyitvatartási időben újra várjuk 
a kedves olvasókat. 
 

A selejtezett könyvekből lehetősége van az 
érdeklődőknek jutányos áron vásárolni az 
alábbi időpontokban: 
 

2009. április 21-én (kedd) 8-16 óráig, 
2009. április 22-én (szerda) 8-16 óráig, 
2009. április 23-án (csütörtök) 8-16 óráig. 

 

Íjásztalálkozó 
A Bökény népe Kulturális és Harcművészeti 
Egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár 
a 2009. április 18-án 10-kor megrendezésre 
kerülő tradícionális íjásztalálkozóra, az apát-
falvi lőtérre! A helyszínen lehetőség nyílik a 
találkozó programjának megnézésére, íjak, 
karikás ostorok, egyéb fegyverek megtekinté-
sére, az íjak kipróbálására 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők! 

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: 06/20/326-48-26, 
06-20/431-96-29 

 
 

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 
 

Bíró Antal 
építőanyag kereskedő 

 
 
 
 

márkakereskedője: 
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a 

06-20/473-32-36 
06/20/326-48-26 

BÍRÓ-KER Tóth Mónika 
Női-férfi fodrász 

 

Nyitva tartás: 
Hétfő—szerda—péntek: 

12-20 óráig, 
kedd: zárva, 

szombat: 8-15 óráig 
 

06/30/587-64-67 
Apátfalva, Kossuth u. 138/a 

Bajai típusú hungaropan hőszigetelt fa 
ablakok eladók! 90, 120, 150x150 méretű-
ek. Tel.: 06/70/382-85-22 

*** 
Összkomfortos családi ház eladó! Apátfal-
va, Szellő u. 4. Érd.: 06/70(553-22-91 

*** 
Kis traktorral hagyma rakást vállalok. 
Tódor István—Tel.: 06/30/465-76-31 
(Elnézést, az előző számban lévő névelírásáért!—szerk.) 

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. Szíve-
tekbe hagyom emlékem örökre, ha látni akar-
tok, nézzetek fel az égre.” 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk 

Bárdos János 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek. 
 

Gyászoló család 

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a 
kéz, mely értünk dolgozott. 
Elmentél, búcsúzni időd nem volt már, hiába 
várunk, nem kopogsz soha már. 
De számunkra Te sosem leszel halott, szívünk-
ben örökké élsz, mint odalenn a csillagok.” 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága szerettünk 

Tisza Jánosné 
temetésén megjelentek, részvétükkel és virága-
ikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és 
utolsó útjára elkísérték szeretett halottunk. 
 

Gyászoló család 

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: Móricz Ágnes 

 

Készült: 1600 példányban 
Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomás: Makói Nyomda 

Mezőgazdasági területen 
ÖNTÖZÉST VÁLLALOKÖNTÖZÉST VÁLLALOK  

(csatornánál vagy kútnál)! 
 

Számlaképes szolgáltatás! 
 

Érd.: Kakas Árpád 
06/30/289-48-20 

VÁGÓCSIRKE 
MEGRENDELHETŐ 

 

2009. ÁPRILIS 30-ra 
APÁTFALVÁN 

 

06/62/260202-es  
TELEFONON és 

 

2009. ÁPRILIS 25-én  
ÁTVEHETŐ A TELEPEN 

6 ÓRÁTÓL 8 ÓRÁIG 


