Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja
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Ülésezett a Képviselő-testület
14 éven aluliak személyazonosító igazolványa / Kamarai iroda nyílt Makón
Forgalmi rend változás a Nagyköz utcában /Zöldkártalanítás
Salamon László plébános elköszönő szavai
Faluház információi / Suli-hírek/ A szünidő veszélyeiről
Suli-hírek / 5 éves az apátfalvi mozgáskorlátozottak csoportja

XIV. Szent Anna Napok
Guzsalyos
2009. július 25-26.

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A vidéki terültekbe
beruházó Európa

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
XIV. Szent Anna Napok és a IX. Guzsalyos rendezvényeire.
2009. július 25. (szombat)

2009.július 26. (vasárnap)

6.00

Zenés ébresztő

8.00

8.30
9.00

Térzene
Ünnepélyes zászlófelvonás
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti tér

Lovas felvonulás
Helyszín: a falu utcái

10.00-12.00

Lovas ügyességi versenyek és Íjászbemutató
Helyszín: Régi futball pálya

9.30

Virágkiállítás és vásár
Házigazda: Simon Mihályné
Helyszín: Nagyköz utca 16.

8.00 - 12.00

Főzőverseny
Helyszín: Régi könyvtár előtti tér

9.30

Labdarúgó villámtorna a testvértelepülésekkel
Helyszín: Dózsa György Általános Iskola pályája

9.00 – 12.00

Mesterségek sétánya
Helyszín: Régi könyvtár előtti tér

11.00

Tűzoltóverseny a testvértelepülésekkel
Helyszín: Dózsa György Általános Iskola pályája

9.00 - 12.00

Ping-pong és csocsó bajnokság
Helyszín: Régi könyvtár termei

14.00

Gyermekműsor
Helyszín: Faluház nagyterem

10.00

Parasztolimpia
Helyszín: Régi könyvtár udvara

14. 30

Díszpolgárok sírjainak koszorúzása
Helyszín: Temető

10.00—12.00

Óvodások műsora
Apácai csoport műsora
Kempo bemutató

15.00

Könyvbemutató
Vargáné Antal Ilona:
Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései
című könyvének bemutatója.
A könyvről beszél: Mátó Erzsébet
A szerző munkáiból kiállítás tekinthető meg.

11.00

Rajzovis és Iskolai - kiállítás
Helyszín: Faluház klubterme

Erős ember kerestetik
Helyszín: Régi könyvtár udvara

12.00 - 14.00

GUZSALYOS műsora
Fellép a Kisoroszi Színtársulat, az előadás címe:
Görgey Gábor: Fejek Ferdinándnak
Helyszín: Faluház nagyterme

Jó ebédhez szól a nóta!
Főzőverseny eredményhirdetése
Helyszín: Rendezvénysátor

14.00

Házi fogathajtó verseny
Helyszín: Régi futball pálya

16.00 - 20.00

Varga Sinka József Vándorkupa
Helyszín: Iskola pályája

16.00

19.00
21.00

Pátfalvi lakodalmas műsora
Vacsora és bál
Helyszín: Rendezvénysátor
Belépőjegyek ára: 500,- Ft (a műsor megtekintésére jogosít)
2800,- Ft (a műsor megtekintése és vacsora)

Hastánc bemutató
Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar műsora
Helyszín: Rendezvénysátor

A rendezvények programjaihoz minden kedves apátfalvi lakosnak és
résztvevőnek kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!
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Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A képviselő-testület 2009. június 30-án tartotta soros ülését.
Beszámoló hangzott el a Napközi Otthonos
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központnak a 2008/2009-es nevelési évben
végzett munkájáról. A 2008. október 1-i
statisztikai jelentés alapján a beírt gyermeklétszám 122 fő volt, a 2009. május 31-i adatszolgáltatás alapján 133 gyermek volt regisztrálva. Az óvodánkénti megosztás szerint a
Maros utcai óvoda létszáma 44 fő (férőhelyek
száma 47), a Rákóczi utcai óvoda létszáma
39 fő (férőhelyek száma 51), a Dózsa György
utcai óvoda szintén 39 fő (férőhelyek száma
32), a nagylaki óvoda létszáma 10 fő
(férőhelyek száma 25).
2008/2009-es nevelési évben a négy
óvoda épületében összesen 7 óvodai csoport
működött. A csoportonkénti létszám megfelel
a csoportszobák nagyságainak. A gyermeklétszám 85 %-a egész napos óvodai ellátást
vett igénybe. 10 % azokból a családokból
tevődik össze, akik anyasági támogatásban
részesülnek, ezért csak napi 5 órát vehetnek
igénybe az óvodai ellátásból. A nevelési évben jellemző volt a 2,5 éves gyermekek óvodai jelentkezése. Továbbra is működik óvodaiskola munkaközösség, amely hosszú távra
garantálja a szorosabb együttműködést a két
intézmény között. A szakmai munkaközösségek aktívan közreműködnek az óvodai szabályzatok, programok kialakításában is.
A személyi feltétele tekintetében 1 fő
óvodavezető, 14 fő óvodapedagógus, 8 fő
dajka, 1 fő óvodai ügyintéző, 1 fő karbantartó,
4 fő konyhai dolgozó áll alkalmazásban. A
nevelési évben 3 fő közmunkás segítette és
jelenleg is segíti az óvodai munkát.
Az óvoda tárgyi feltételei folyamatosan
fejlődnek. Milliós nagyságrendű fejlesztésre
került sor pályázati pénzekből. Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási
keretből összesen közel 1.000.000,-Ft állt
rendelkezésre. Teljes korszerűsítés történt a
Maros utcai óvoda fejlesztőszobájában. Minden csoport közel 80.000,-Ft értékű képességfejlesztő játékokkal bővült. A Rákóczi
utcai óvodában mászófal került felszerelésre,
valamint bútorzatcserére került sor. A Nagylaki óvodában a tornaszoba felszerelések, bútorzatok cseréjére és az óvoda udvarának
korszerűsítésére került sor. Az Apátfalvi óvodák udvarai egy-egy kültéri játékkal gyarapodtak, valamint folyamatos udvarrendezésekre került sor. Jelenleg folyamatban van az
óvoda épületek világítás korszerűsítése.
Az óvoda szolgáltatásának célja: a meglévő kapacitásainak ésszerű és hatékony

felhasználása az óvodát látogató gyerekek
színvonalas és szakszerű fejlesztése érdekében, megteremtve az esélyegyenlőség lehetőségeit minden gyerek és szülő részére
településtől függetlenül.
Második napirendi pont keretében tájékoztató
hangzott el az önkormányzat intézményeiben
végzett munkavédelmi, balesetvédelmi és
tűzvédelmi feladatok ellátásáról. A feladatot a
Humán-Mezőhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti Társaság végzi.
Munkavédelmi jellegű hatósági ellenőrzés nem volt az elmúlt időszakban., ami elsősorban annak tudható be, hogy a minimális
számú munka és az úti baleset. Az elmúlt két
évben összesen 1 jelentésre kötelezett (3
napon túli keresőképtelenséget okozó) munkabaleset történt az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú munkavállalóinál.
Az ÁNTSZ változatlanul rendszeresen él
ellenőrzési jogosultságával, s általában évente tart általános intézményi ellenőrzéseket.
A tűzvédelmi szakhatóság Makói képviselői az elmúlt időszakban egy alkalommal
tartottak tűzvédelmi ellenőrzést az önkormányzat területén.
Megtárgyalásra és elfogadásra került a gyermekintézmények étkezési térítési díjáról
szóló többször módosított 28/2003. (08.28.)Ör
módosítása.
Az iskolában a tízóraiért 86,-Ft-ot, az
ebédért 359,-Ft-ot, az uzsonnáért 86,-Ft-ot
kell a szülőnek fizetni.
Az óvodában a tízóraiért 79,-Ft-ot, az
ebédért 214,-Ft-ot, az uzsonnáért 63,-Ft-ot
kell fizetni.
Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről. A
Többcélú Társulás aktuális és folyamatos
feladatai: közoktatási feladatok ellátása, az
iskolabusz hálózat működtetése, belső ellenőrzési feladatellátás, mozgókönyvtári szolgáltatás a Makói Kistérségben, kistérségi szociális alapfeladatok ellátása, kistérségi központi
orvosi ügyelet, a kistérség első újszülöttje
2009. évben, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Téli közmunkaprogram”
című forrásra pályázat benyújtása. A Makói
Kistérség Többcélú Társulása a 2008-as
gazdasági évben 300.024 ezer Ft bevétellel
gazdálkodott, melyből 281.552 ezer Ft kiadás
realizálódott. A Társulás módosított pénzmaradványa 21.781 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt.
A képviselő-testület elfogadta a Napközi
Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat szakmai programjait.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Apátfalva Község Önkormányzat új
Közbeszerzési Szabályzatát.
A képviselő-testület meghosszabbította az
önkormányzati lakások bérleti szerződéseit.
A képviselő-testület döntött a Nagyköz utcának a Templom utcától a Kossuth utcáig
történő egyirányúsírásáról.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Apátfalva Község Önkormányzat nevelési,
oktatási intézmények feladatellátásainak
meghatározása a 2009/2010-es tanévre, és
2009. szeptember 1.napjával jóváhagyta a
fenntartásában működő nevelési és oktatási
intézmények csoportjainak, osztályainak,
ellátandó óráinak számított álláshelyeinek
számát.
Beszámoló hangzott el az Apátfalva SC
Labdarúgó Sportegyesület 2008/209-es
bajnoki évad szakmai munkájáról. A
2008/2009-es bajnoki évadra Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség által kiadott versenykiírások alapján a megyei II. osztályba
adta be nevezését a versenyzésre.
A nevezés a kiírási feltételeknek megfelelően férfi felnőtt, ifjúsági és serdülő korosztályonként megtörtént az induló kötelező befizetésekkel és igazolásokkal együtt. A tavaszi
szezonban célkitűzésünk az volt, hogy a csapatok lehetőség szerint megtartsák az őszi
pozíciójukat a felnőtt és az ifjúságiak esetében, a serdülő csapat pedig feljebb kapaszkodjon a mezőnyben. Felnőtt csapatunk rendkívül szoros küzdelemben a második helyen
végzett.
Játékos létszám az összes korosztályban
az évad folyamán 83 fő volt.
A képviselő-testület júliusban rendkívüli ülésen fogja tárgyalni az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület önkormányzati támogatás
kérelmét a 2009/2010-es bajnoki évad őszi
szezonjához.
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház intézményvezetői álláshely
betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati
kiírás a Szociális Közlönyben, valamint a
KSZK honlapján kerül közzétételre.
A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentését követően az interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében
megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket.

G U Z S A L Y O S : július 25. (szombat) 16.00 óra a Faluház nagytermében: a Kisoroszi Színtársulat műsora:
az előadásuk címe:
Görgey Gábor: Fejek Ferdinándnak

Apátfalvi Hírek
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A 14 év alatti gyermekek
személyazonosító igazolványa

Használt bútorok,
berendezési eszközök kiárusítása

A Magyar Közlöny 2009. évi 76. számában került kihirdetésre a
117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet, amely a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm.
rendelet (Szigr.) 14. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy „A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született
újszülött magyar állampolgár részére első ízben a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél a törvényes képviselő kérheti…”.
A jogszabály ezzel nem kötelezettséget, csupán jogosultságot állapít meg és az is értelemszerű, hogy amennyiben a 14 év alatti polgár a
szóban forgó rendelkezés hatálybalépése előtt vagy külföldön született, illetve a törvényes képviselő a születés anyakönyvezését követően igényel a gyermek részére személyazonosító igazolványt, a Szigr.
alapján a kérelem az okmányirodában nyújtható be.
Szintén az okmányirodában kérelmezheti a törvényes képviselő a
letelepedett és menekült státusú külföldi állampolgár gyermek személyazonosító igazolványának kiállítását (de csak az idegenrendészeti engedély megszerzését, illetve a menekültkénti elismerést követően), azzal a különbséggel, hogy e körben az igazolvány igénylése
kötelező. A Szigr. 16. § (1) bekezdésének módosított szövege és az
új 16/A. §-a szerint a Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a
törvényes képviselő a kiskorú személyes megjelenésének mellőzésével kérelmezheti.
Az At. 41. § (2) bekezdésének előírása mellett, miszerint az újszülött személyazonosító igazolványának kiadása érdekében az újszülött
arcképét az anyakönyvvezető küldi meg az okmányirodának, a Szigr.
23. § (1) bekezdése arról is rendelkezik, hogy az „újszülött esetében
az igazolványt az anyakönyvvezető által továbbított adatok alapján
kell kiadni”.
Erre a célra a törvényes képviselőnek a személyazonosító igazolvány igényléséhez nyilvánvalóan külön adatlapot kell majd kitöltenie,
illetve az újszülött fényképét az anyakönyvvezető rendelkezésére
bocsátania.
A 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Szigr.-el egyidejűleg más
ágazati jogszabályokat is módosít annak érdekében, hogy egyes hatósági eljárásokban a gyermek adatait a születési anyakönyvi kivonat helyett személyazonosító igazolvánnyal igazolhassák.
Az Itv. 2008. évi CXIII. törvény 10. § (3) bekezdésével módosított
IX. fejezet II. cím 2. pontja alapján a 14. életévét be nem töltött polgár
személyazonosító igazolvány iránti kérelme – az elveszett, megsemmisült és megrongálódott okmány cseréjét kivéve – illetékmentes.

Apátfalva Község Önkormányzat intézményeiben az évek során leselejtezett vagy használaton kívüli eszközök – villanybojlerek, öntöttvasradiátorok, használt irodai- és iskolai bútorok stb. kerülnek eladásra.

www.marosvolgy.hu
2009/16. szám

Hírlevél

Tisztelt Egyesületi Tagok, Pályázók!
Ezúton tájékoztatjuk a Maros-völgyi LEADER Egyesület tagjait,
támogatási kérelmek benyújtóit, hogy a legfrissebb információink
szerint (2009.06.25-i konferencia, Gőgös Zoltán államtitkár) a III.
tengely támogatási kérelmeinek tárgyában a döntések ’09. 07. 31-ig
kihirdetésre kerülnek.
A tervek szerint az eredmények kihirdetése a négy jogcím vonatkozásában - ütemezve - történik.
Az előzetes elképzelés alapján a III. tengely újbóli pályázati kiírására
2009-ben várhatóan nem kerül ismét sor.
A IV. tengely (LEADER) pályázati kiírása 2009. november 1-től várható!
Eredményes munkát kívánunk!

Az értékesítés helyei és időpontjai:

A régi Könyvtár épülete Templom u. 57.:
2009. július 14-én 8.00-12.00
„Halászház” Hunyadi u. 21.: 2009. július 15-én 8.00-12.00

Kamarai iroda nyílt Makón
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megnyitotta makói
irodáját a Korona Üzleti és Szolgáltató Központban (Makó, Széchenyi
tér 10.). Az új iroda szeretettel várja Makó és térsége vállalkozóit, akik
mostantól helyben vehetik igénybe a kamarai szolgáltatásokat.
A kamara vallja, hogy a térség vállalkozásainak szinte minden kérdésére és problémájára tud választ és megoldást nyújtani, így különösen
a gazdasági válságra tekintettel hívják a jelenlegi és jövőbeni kamarai
tagokat, hogy keressék fel őket problémáikkal és ötleteikkel!
Az iroda nyitva tartása: hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
8-12 szerda: 13-17
A kamara makói kistérségi elnöke, Nagy Mihály, a ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft. ügyvezetője minden héten szerdán 16-17
óra között tart fogadóórát.
Bővebb információ: 62/510-264, 20/257-1172.

Az új építésű utak
forgalomba helyezéséről
Apátfalva Község Önkormányzata a Móricz Zsigmond utcában megépítette a szilárd útburkolatot. A Nemzeti Közútkezelő Hatóság Délalföldi Regionális Igazgatóságának a Móricz Zsigmond utca forgalomba helyezési engedélyezési határozata 2009. április 21-én jogerőssé
vált, így a 18/2008. (X.01.)Ör 5. § (2) bekezdése értelmében a hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége e napot követően keletkezik. A
közműfejlesztési hozzájárulás határozatai kipostázásra kerültek az
érintett ingatlantulajdonosok részére.
Az útépítési hozzájárulás ingatlanonként 40.000,-Ft.
Saroktelek esetén a ház számozása felőli utcában az ingatlantulajdonos 40.000,-Ft-ot a másik utcában pedig ennek az 50 %-át köteles megfizetni útépítési hozzájárulás címén.
A hozzájárulást két egyenlő részletben kell befizetni. A hozzájárulás
első részletét a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított
30 napon belül, míg a második részletet az első részlet befizetési
határidejének lejártától számított 60 napon belül kell befizetni Apátfalva Község Önkormányzat számlájára.
Amennyiben az érdekelt magánszemély családjában az 1 főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem
rendelkezik, ezért a hozzájárulást két részletben nem képes megfizetni, kérelmére a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a hozzájárulás összegének legfeljebb 6 havi kamatmentes
egyenlő részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
Apátfalvi Falunapok: július 25. (szombat) 15.00 óra
Könyvbemutató: Vargáné Antal Ilona: Egy apátfalvi asszony
visszaemlékezései című könyvének bemutatója.
A könyvről beszél: Mátó Erzsébet
A szerző munkáiból kiállítás tekinthető meg.
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TÁJÉKOZTATÓ

Forgalmi rend változás a Nagyköz utcában!

A Bio-Pannónia Kft tájékoztatja olvasóinkat, hogy ügyfélszolgálati irodájuk nyitvatartási ideje megváltozott az alábbiak szerint:
Hétfő – kedd - csütörtök:
8-12 és 13-15 óra között
Szerda:
8-12 és 13-20 óra között
Péntek:
8-12 óra között
Telefon: 06 62 510-170; Fax: 06 62 510-171
Email: mako@biopannonia.hu
Makó, Szent János tér 19/A.
Kérjük ügyfeleinket, hogy a lakásba bejelentkezettek számának változását – csökkenést
vagy növekedést - 8 napon belül szíveskedjenek a Bio-Pannóni Kft-nél bejelenteni.
Ügyfélszolgálati irodánk az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésükre: nyitott konténeres kommunális hulladékszállítás, cégjelzéses zsák vásárlási lehetőség plusz hulladék
elszállítására, számla egyeztetés, lakásfenntartási, adósságcsökkentési támogatáshoz
igazolás kiállítása, közületi hulladékszállítási
szerződés megkötése.

A Nagyköz utca Templom utca – Kossuth utca közötti szakaszán közlekedők tapasztalhatták,
hogy az utcában a kétirányú forgalom nehézségekbe ütközik. Itt a legkisebb az aszfaltút szélessége, 3 méter. Ezen a szűk utcaszakaszon haladnak át a helyközi tömegközlekedés autóbuszai, a Templom utcától a Kossuth utca felé. Az autóbuszok gyakorlatilag az egész útszélességet igénybe veszik. Gyakran fordult elő, hogy az autóbusz csak akkor tud befordulni, közlekedni
a Nagyköz utcában ha a szembejövő gépjármű lehúzódik az útpadkára. Két személygépjármű
sem fér el egymás mellett, és a kerékpáros forgalom sem biztonságos. Az autóbusz mellett a
kerékpárosok sem férnek el, inkább lehúzódnak a járdára, ott közlekednek. Az utca szélesítésére az adottsága miatt nincs lehetőség.
Apátfalva Község képviselő-testülete a helyzet megoldására a Nagyköz utca Templom utca –
Kossuth utca közötti szakaszán a forgalom egyirányúsírása mellett döntött.
A forgalom iránya a Templom utcától a Kossuth utca felé tart.

A forgalmi rend változás 2009. szeptember 1-től kerül bevezetésre.
A Nagyköz utca többi szakaszát a változtatás nem érinti!
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy ezt követően ne megszokásból közlekedjenek, az
érintett utcaszakaszra, csak a Templom utca felől szabad behajtani.
Mivel a településen ez lesz az első egyirányú utca, a közlekedés az első időszakban biztosan
nehézkesebb lesz. A képviselő-testület bízik abban, hogy kellő odafigyeléssel és a közlekedési
szabályok betartásával az utcában való közlekedés biztonságosabbá válik.

CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és
Ingatlangazdálkodási Kft.
5 000 Szolnok, Mária út 10. Telefon: 56/514-827 Fax: 56/514-826

ZÖLDKÁRTALANÍTÁS
A Central Geo Kft. - mint az FGSZ Földgázszállító Zrt. megbízottja - értesíti a Tisztelt Érintetteket, hogy az "Algyő-Csanádpalota DN 700" jelölésű tervezett gázszállító vezeték építése során
okozott mezőgazdasági károk jegyzőkönyvezését az alábbi helyszíneken valamit időpontokban
folytatja le:
Település:

Kártalanítás helyszíne:

Kártalanítás időpontja:

Maroslele

Polgármesteri Hivatal
6921 Maroslele, Szabadság tér 1.

2009. július 17.
9-16 óra között
2009. július 22.
9-16 óra között

Polgármesteri Hivatal
6931 Apátfalva, Templom u.69. (Udvari
tanácskozó terem)

Apátfalva

2009. július 20.
9-16 óra között
2009. július 27.
9-16 óra között

A "zöldkár" összegének megfizetése, az érintett terület
tényleges használója számára történik !
Kérjük a Tisztel Földtulajdonosokat/Használókat, hogy a kártalanítási eljárásra az érdekeltségükbe tartozó földterület helyrajzi számának-, valamint bankszámlaszámuk ismeretében szíveskedjenek megjelenni.

A várakozások elkerülése érdekében, előzetes bejelentkezés valamint időpont
egyeztetés az alábbi telefonszámon lehetséges: 56/514-827

A Falunapok keretében július 26-án (vasárnap) a
rendezvénysátorban 10.00—12.00 óráig:
Óvodások műsora
Hastánc bemutató

Apácai csoport műsora
Kempo bemutató
Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar műsora

Maros menti
Cigányok
Integrációját
Segítők Szövetsége

MARCISZ
Makó

Csanád vezér tér 22.

Tájékoztatás
A Maros menti Cigányok Integrációját Segítők Szövetsége a Csongrád Megyei Önkéntes Pont Hálózat tagjaként 2009. június hótól
önkéntes pont működtetését kezdte meg
székhelyén.
Az önkéntes pont feladatai az alábbiak:
Az önkéntesség népszerűsítése, helyi és
kistérségi szinteken programok akciók és
rendezvények szervezésével, és lebonyolításával
Tájékoztatás a befogadó szervezetek –
elsősorban civilszervezetek - de egyéb –
állami/önkormányzati, üzleti szektor szereplői részére
Önkéntesek toborzása – a célcsoport elsősorban a középiskolások, főiskolások, tartós munkanélküliek, valamint nyugdíjas személyek.
Iroda fenntartása napi 4 órás ügyeleti fogadó
szolgálat a befogadó szervezetek, valamint
jelentkező önkéntesek részére
Folyamatos kapcsolattartás a hálózat szervezeteivel, melyek hálózati találkozók keretein belül valósul meg.
Továbbképzéseken való részvétel.
Makó, 2009. július 25.
Nagy Róbertné

önkéntes pont koordinátor

Apátfalvi Hírek
Varga Sinka József
Vándorkupa

meghosszabbított nevezési
felhívása!
Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátfalvi Falunapok keretében

Varga Sinka József,
Apátfalva Díszpolgára emlékére

az idén is megrendezi a már hagyományos

Varga Sinka József Vándorkupa

Férfi felnőtt kispályás labdarugó bajnokságot.

Új nevezési határidő:
2009. július 13. (hétfő) 18 óra!
Nevezési díj: 3.600,- Ft/csapat
(minimum 6, maximum 15 fő)
A nevezési dokumentumok átvehetők, ill.
leadhatók, a bonyolítással kapcsolatos egyéb
részletes felvilágosítás kérhető:

Szentesi József

Apátfalva SC Labdarugó Egyesület elnöke

Apátfalva, Kossuth u. 96.
T.: 06/70/514-02-71
A bajnokság bonyolítási ideje a nevező csaptok számának függvényében 2009. július 16tól 2009. július 26-ig tart.
A bajnokság mérkőzéseinek sorsolása és
nyitóértekezlet helye és ideje:

2009. július 13. (hétfő) 18 óra
Polgármesteri Hivatal,
Apátfalva, Templom u. 69.

Szeretettel várjuk az apátfalvi és
vidéki csapatok, szponzorok jelentkezését!
A csapatoknak jó focizást, sportszerű nemes
versenyzést—a nézőknek pedig
jó szórakozást kívánunk!
Varga Péter

polgármester
Apátfalva Község
Ónkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Szentesi József
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Salamon László plébános elköszönő szavai
Kedves Apátfalviak!
Főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök atya, augusztus 1-vel Csongrádra, a Nagyboldogasszony templom plébánosává és a szentesi esperesi kerület esperesévé nevezett ki.
Szintén augusztus 1-vel, Tisztelendő Jánosi Szabolcs, Békéscsaba – Belvárosi káplán urat
apátfalvi plébánossá nevezte ki.
2005. augusztus elsejével érkeztem ide, Apátfalvára, szeretett falunkba. Akkor még nem sejtettem, hogy milyen csodálatos négy év adatik meg nekem. Most valami befejeződik, és valami új
elkezdődik.
Mindig oda mentem, ahová küldtek, sohasem kértem magamnak helyet. A püspök atya tudta,
hogy szeretek itt lenni Apátfalván, ebben a nagy múltú közösségben, de ahogy mondta: nagyobb szükség van a csongrádi munkámra, így hosszas gondolkodás után elvállaltam ezt a
feladatot.
Nem könnyű elmenni Apátfalváról, de engedelmesen meg kell felelni az új feladatoknak is.
Négy évvel ezelőtt, mielőtt idekerültem, sokszor hallhattam az apátfalvi hívek nagy hitéről, buzgóságáról és jószívűségéről. Megadatott nekem ezalatt a négy év alatt, hogy megismerjem
ezeknek a híreknek a valóságtartalmát. Azt hiszem, ezalatt a rövid idő alatt is tudtunk együtt
dolgozni: adni és kapni egymástól. Ezek az élmények egy életen keresztül elkísérik az embert.
Négy ével ezelőtt köszöntöttem mindenkit: hívőt és nem hívőt egyaránt, mert mindenkihez
küldetést kaptam. Most ezen soraimmal köszönök el mindenkitől, hívőtől és nem hívőtől egyaránt, akikhez küldetésem szólt.
Megköszönöm, hogy befogadtak. Megköszönöm a híveknek, egyháztanácsnak és minden
munkatársamnak, különösen a kántor úrnak, a sok és értékes segítséget, pártfogásukat, szeretetüket: hogy közösen, egymásban megbízva tudtuk építeni a krisztusi közösséget. Megköszönöm a Polgármester úrnak és a Polgármesteri Hivatalnak és minden munkatársuknak, intézményvezetőknek, az iskola igazgatójának és munkatársainak, Takarék Szövetkezet vezetőjének és dolgozóinak, egyszóval mindenkinek, akiket felsorolni hosszú és nehéz lenne, akikkel
bármiféle kapcsolatom is volt, hogy szívélyesen, baráti segítséggel tudtunk a közös célért dolgozni, jót tenni ezért a közösségért.
Kérem, hogy fogadják utódomat is ugyanúgy, ahogyan engem, hogy ő is megismerhesse és
megkedvelhesse ezt a közösséget.
Mindig szívesen gondolok vissza az apátfalviakra, s hálával tartozom mindazoknak, akik az
elmúlt négy évben segítették munkámat.
Isten áldjon mindnyájunkat és szeretett falunkat!
Apátfalva, 2009. július 7.

elnök
Apátfalva SC
Labdarugó Egyesület

Salamon László
plébános
elégetett tárgyak, szétdobált szemetek, összefirkált falak
fogadnak bennünket. Belevizelnek az esővízbe, amit tűzoltásra gyűjtöttünk, oda piszkítanak a tároló helységekbe.
Szomorú szívvel rakunk újra és újra rendet mások után. Vérmérsékletünktől függően ki hangosan, ki csendben szidja őket és már viszket a
tenyerünk a sok ki nem osztott pofontól. Szívesen kihívnánk őket egy
kard, csatacsillag, kelevéz barátságos mérkőzésre, de most a mi játékszabályaink szerint. Aki úgy érzi, fölösleges energiáját nem tudja hol és
mivel levezetni azt is szívesen látjuk, hiszen mi magunk is vagyunk
ezzel így néha. De ha valaki csendben magára ismer, akkor reméljük
elég lesz neki ez a cikk is arra, hogy befejezze, amit eddig csinált.

Felhívás!

Immár több mint egy éve, hogy a Polgármesteri Hivataltól
elkaptuk az apátfalvi lőteret használatra. Azóta megrenováltuk a tetőt,
újra cserepeztük, a törött gerendákat kicseréltük, ereszt raktunk fel. A
falakat újra pucoltuk és meszeltük az oszlopokat rendbetettük. A lőtér
környékét kitakarítottuk, rendben tartjuk. Bokrokat-fákat metszettünk,
avart égettünk, a szemetet újra és újra összeszedjük.
Tesszük mindezt a saját kedvünkért és a falu kedvére is.
Programokat szervezünk oda, amit bizony több százan látogatnak más
faluból, városokból is. Csapatunk sok bemutatót tartott és reméljük tart a
közeljövőben is, öregbítve ezzel a falu hírét.
Sajnos úgy látszik mást, másokat ez nem nagyon érdekel, hiszen hétről
hétre szembesülünk pusztító vandalizmusukkal a területen. Eltört célok,

Bökény Népe Harcművészeti és Kulturális Egyesület
Rigó Angéla

A Falunapok keretében július 26-án (vasárnap) 10.00-12.00 Lovas ügyességi versenyek és Íjászbemutató
Helyszín: Régi futball pálya
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„Csak még egyszer húszesztendős lehetnék…”

Sporteredmények 2008/2009

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra láthatják a XIV. Szent Anna
Napok keretében a Pátfalvi lakodalmas előadását, mely 2009. július
25.(szombat) 19 órakor kerül megrendezésre, a Faluház előtt felállított
rendezvénysátorban.

Labdarúgás: Nagylaki Falunap:
II. hely 7.-8.-ok
Földeák Návay-nap :
I. hely 5.-6.-ok
Dózsa Nap Apátfalva: III. hely 5.-ek
Kiszombor Dózsa Nap: II.hely 7-8-ok

Belépőjegyek ára:
500,- Ft (a műsor megtekintésére jogosít)
2800,- Ft (a műsor megtekintése és vacsora)

Almási kupa: II.hely 1.-ok
II.hely 2-3-ok
III.hely 3-4-ek
III.hely 5-6-ok

A jegyek megvásárolhatóak elővételben, korlátozott számban a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

***
Sütemény – felajánlás a Pátfalvi lakodalmasra!

Értesítjük a lakosságot, hogy idén is lesz Pátfalvi lakodalmas. Többek
érdeklődésére közöljük, hogy sütemény felajánlásaikra idén is számítunk!
Jelentkezni és feliratkozni a Faluházban lehet.
———————————————————————————————

Köszönet
Ezúton is szeretnénk megköszönni Mátó Józsefné, Marika néninek
(Hajnal u. 3.) az újabb szép virágot, melyet Faluházunk számára ajándékozott.

Sok kicsi sokra megy
Június elején sikerült megvásárolnunk lakossági adományokból a ping
-pong asztalt, melyet már birtokba is vettek a gyerekek. .
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta Faluházunkat e nemes cél
érdekében.

Könyvtár
Tájékoztatjuk a kedves olvasóközönséget, hogy a könyvtár 2009.
július 1-től 2009. augusztus 1-ig zárva tart. Megértésüket és szíves
türelmüket köszönjük!

Főzzünk játszóteret!
Főzzünk együtt játszóteret gyermekeinknek településünkre! Gyűjtsenek össze minél több Delikát 8 termék vonalkódot, hogy együtt nagyobb eséllyel vegyünk részt a sorsoláson.
A gyűjtődobozt megtalálhatják a Faluházban.
Az utolsó sorsolás ideje: 2009. 08. 15.
Gyűjtsenek minél több vonalkódot, hogy idén nagyobb szerencsével
vegyünk részt a játékban.

Kézilabda
Földeák Návay-nap: II. hely
Dózsa nap Apátfalva: I.hely
Atlétika
4 próba csapat: II. hely (6-7-ek) : Borbély László, Kóródi Márk, Varga
Zsolt, Vass András, Sinoros Szabó Mihály, Beke Zsolt
Egyéni: 4 próba I.hely : Borbély László 6/b
800m futás: II. hely
Botos Ferenc
300m futás: III. hely
Graur Demeter
1500m furás: III. hely Botos Ferenc
Terem atlétika
30m futás
30m futás
30m futás
30m futás
Helyből távol ugrás

II. hely
Farkas Ramóna 1.oszt.
III. hely Pisech Borbála 2. oszt.
III. hely Varga Árpád 4. oszt.
II. hely Borbély László
III. hely Borbély László

Diákolimpiák Makó
Labdarúgás:
III. hely : 1-2-ok: Kardos Gergő, Keresztúri Dávid, Földesi Bence,
Simosca Dániel, Károly Dávid, Varga Máté, Vass Ádám, Simon Ádám
II. hely: 3-4-ek: Antal Dániel, Beke Zsolt, Koszta Zsolt, Nagy Zoltán,
Nagy Attila, Rostás Attila, Varga Árpád, Herczeg Barnabás, Berki
Sándor, Varga Tamás, Veréb Roland
III. hely: 6-7-ek: Handl Jenő, Sípos Bence, Varga Zsolt, Borbély László, Kerekes Gábor, Vass András, Köteles Attila, Kóródi Márk, Kardos
Gábor, Sinoros Szabó Mihály, Keresztúri Tamás
II. hely: Leánycsapat 6-7-8-ok: Vass Anita, Putárik Franciska, Szegedi
Evelin, Pécsi Franciska, Kerekes Luca, Méreg Nóra, Takács Ágnes,
Barát Szilvia, Jani Viktória, Koszta Eszter
Jó tanuló, jó sportoló díj:
Herczeg Barnabás 3.o / Borbély László 6/b

Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő
hívjuk fel magunkra a figyelmet feltűnő
A szünidő veszélyeiről Ne
ideje. Az iskolai megpróbáltatások után a
viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, éktöbbnyire jól megérdemelt pihenésé a főszerep. A nagyobb szabad- szerek stb.)! Készpénzt lehetőleg csak több helyen elosztva vigyünk
ság, a kalandok keresése azonban veszélyeket is rejthet magában.
magukkal. Ha van bankkártya, annak PIN-kódját ajánlatos a kártyától
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a veszélyekre, hogy a szepelkülönítve tárolni. Ha valamilyen esti programon szeretnénk részt
temberi iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekről venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében
beszámolnia régi vagy új osztálytársainak.
menjünk. Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel!
A nyári melegben, a legmelegebb nappali órákban lehetőleg senki
Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a lakásne sportoljon, ruházata pedig legyen szellős! Fokozottan ügyelni kell a ba. A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt
rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss víz formájában.
célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt, hogy akaratunkon kívül bármi
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időpontokhoz olyan szert tegyenek bele, keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképesmagát. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok szá- séget, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák. A szabados élet
ma. Mindenkit hazavárnak.
könnyen vezethet el a kábítószerekig. Közlekedési tragédiák elkerülé„Alkalom szüli a tolvajt” – hallhattuk szüleinktől, nagyszüleinktől. se érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést vagy a taxit.
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Eredményes tanévet zárt Dózsa GY. ÁMK iskolája
2009.06.19-én évzáró ünnepséget tartottunk, ahol Mátó Lajos igazgató rövid beszédében azt mondta, hogy egy tanév eredményessége nem az
évzáró ünnepi beszéd függvénye, hanem a tanév közben elért eredményeké. Hogy valóban eredményes munkát végeztek az iskola dolgozói és
tanulói, arról a tanulmányi munkában, közösségi tevékenységben és sportban élen járók névsora tanúskodik leginkább. Gratulálunk a szép eredményt elért diákoknak és köszönjük az iskola pedagógusainak és a pedagógiai munkát segítő munkatársaknak az egész évi áldozatos munkát!
1.a osztály
Luczó Dominik
Kiváló tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásért
Bálint Natália, Szirovicza Fanni, Gyenge Kristóf
Oklevél
Csapó Ivett
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért
Farkas Viktória Maja
Tanulmányi és közösségi munkájáért
Károlyi Amanda
Tanulmányi és közösségi munkájáért
Bálint Natália
Kiváló sportteljesítményéért
Rácz Roxána, Kovács Dávid, Farkas Gergő,
Luczó Dominik, Sinoros Szabó László
1.b osztály
Molnár Petra
Tanulmányi munkájáért
Kerekes Márk, Joszt Vivien, Joó Benedek
Oklevél
Joó Benedek
Kiváló sporteredményéért
Kerekes Márk, Varga Dániel, Farkas Ramóna, Kardos Bence, Tóth Tamás
2.a osztály
Antal Kamilla
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért
Gyenge Rebeka
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és
közösségi munka
Langó Dorina
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért
Olasz Nóra
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és
közösségi munka
Oklevél
Czifra Csaba
Magyar nyelv és irodalom
kiemelkedő eredményéért
Borsos Nikolett
Vers és mesemondásban kiemelkedő
eredmény
Varga Máté Sportteljesítményéért
Károly Dávid, Simon Ádám, Rácz Katalin

Az apátfalvi mozgáskorlátozott csoport 2004.
július 7-én alakult, tehát az idén az 5. születésnapját ünnepli. Ünnepi és beszámoló taggyűlésünket 2009. augusztus 8-án a Szigetházban rendezzük meg.
Szeretnénk meghívni az ünnepségre támogatóinkat, hogy megköszönjük segítségüket: az

Jutalomkönyvek, oklevelek
2.b osztály
Szegedi Zsolt
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért
Földesi Mózes, Koszta Anita, Keresztúri Dávid
Oklevél
Furák Balázs
Kiemelkedő szorgalmáért
Koszta Anita
Kiváló sportteljesítményéért
Sallai Szabina, Keresztúri Dávid, Kardos Gergő, Simosca Dániel
3. osztály
Varga Tamás
Kitűnő tanulmányi eredményéért,
közösségi munka
Herczeg Barnabás
Vass Szabina
Kitűnő tanulmányi eredményéért
Jánosi Eszter
Joó Rebeka
Jó tanulmányi eredmény,
közösségi munka
Oklevél
Rádai László Kiváló tanulmányi eredmény
Dalmadi Nikolett
Tari Ágnes
Közösségi munka
Veréb Roland
Sportteljesítményért
Berki Sándor, Rácz János
4. osztály
Varga Árpád
Jó tanulmányi eredményéért
Nagy Zita
Jó tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért
Jakobovics Márk
Közösségi munkájáért
Oklevél
Nagy Zoltán Sportteljesítményért
Koszta Zsolt, Rostás Attila, Varga Árpád
5. osztály
Simon Csaba
Történelemből elért kiváló
tanulmányi eredmény

„5 évesek lettünk!”
Önkormányzat jó szponzorunk, a Takarékszövetkezet is. Igen sokat segítette munkánkat a vállalkozók: Frankné Varga Zsuzsanna,
Simon Mihályné, Vass András zöldséges,
Kerekes Róbertné kenyérbolt (élelmiszer) és
még sokan mások. Nem utolsó sorban cso-

Szabóki Réka Kiváló tanulmányi eredmény
Simon Csaba, Keresztúri Tamás
Jakobovics Gábor
Bendegúz történelem
tanulmányi verseny arany fokozat
6.a osztály
Kardos Gábor
Kiváló tanulmányi eredményéért
Kóródi Márk
Károlyi Laura Jó közösségi munka
Oklevél
Köteles Attila Sportteljesítmény
Kóródi Márk, Sinoros Szabó Mihály
6.b osztály
Fazekas István
Kitűnő tanulmányi eredményéért
Sallai Vivien
Jó tanulmányi eredményéért
Pécsi Franciska
Kerekes Gábor
Bendegúz történelem tanulmányi
verseny, arany fokozat
Oklevél
Pécsi Franciska
Sportteljesítményért
Borbély László
7. osztály
Fejes Szilvia
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért
Gulyás Edina, Darócz Tünde
Oklevél
Graur Demeter
Sportteljesítményért
Botos Ferenc
8. osztály
Antal Máté Kiváló tanulmányi eredményéért
Méreg Nóra Jó közösségi munkáért
Varga Nóra Közösségi munkáért
Antal Máté
Apáczai természettudományi verseny
Méreg Nóra, Varga Roland
Oklevél
Méreg Nóra Sportteljesítmény
Nagy János
Mátó Lajos
igazgató

porttagjaink, akik igazi kis közösségé kovácsolódtak.
Taggyűléseinek továbbra is a Faluházba
tartjuk minden hónap első keddjén, a klubszobában.
Tisztelettel:
Jakabovics Mátyásné
csoport titkár

8.

Apátfalvi Hírek

Aratást,
bakhátas zöldség

SZERETNÉ MEGTAKARÍTANI
OTTHONA ÉS VÁLLALKOZÁSA

EGY HAVI GÁZSZÁMLÁJÁT?
HA IGEN, KÉREM HÍVJON!
Ferenczi Ferencné
Telefon: 06/20/938-79-07

kihúzást vállalok.
Szállítás megoldható.

ADIDAS

62/260-217
Biztosítások kötésével továbbra is állok
rendelkezésükre!
NIKE

ESPRIT

VILÁGMÁRKÁK MÁSODKÉZBŐL!

ANGOL-OLASZ HASZNÁLT RUHA KERESKEDŐ
Apátfalván a RÓZSASZÍN FAHÁZBAN!
sportcipők
gyermek ruházat
női, férfi bőrcipők
mezek
övek, táskák
női, férfi felső
munkaruházat
ruházat
MOLETTI DIVAT!!
S. OLIVER

ESCADA

CHICCO

UNITE COLORS
O.F. BENETTON

UNITE COLORS
TAMARIS ONLY O.F. BENETTON

ROBERTO

SANTI

DAYTONA

Kakas Árpád,
06/30/289-48-20

GAS.HU TANÚSÍTVÁNY
Új vonalas telefonszámom:

BÍRÓ-KER
ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
• szögek, csavarok
• fenyő fűrészárú, lambériák,
• szegődeszkák
• cement, oltott mész
• gipszkartonok
• tégla, csempék, padlóburkolók
• ragasztók
• festékárú
• esőcsatornák
• marosi homok
• akác és tölgy tűzifa
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

REKVIUM

Makó, József Attila u. 6. sz. Tel., fax: 62/219-705
E-mail: hunorai@t-online.hu
OKÉV reg.sz.: 06-0043-06

FOLYAMATOSAN INDÍT KIHELYEZETT ELMÉLEI TANFOLYAMOT AZ
APÁTFALVI FALUHÁZBAN (megfelelő létszám esetén)

2009. 07.15-én 18 órakor
SZEMÉLYGÉPKOCSI / segédmotoros-kerékpár

MOTORKERÉKPÁR kategória 50% elméleti kedvezmény!
Jelentkezni, érdeklődni i a fenti címen, vagy a
Faluházban Bálintné Siprikó Zsuzsannánál.

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! MINŐSÉG—REÁLIS ÁRON!
Magyarcsanád központjában 100 m2-es tetőtér beépítésű családi ház ipari árammal,
melléképülettel eladó! Érd.: 06/30/623-41-92
***
Rotakapa eladó! Érd.: Apátfalva, Széchenyi u. 189.

„Csak még egyszer húszesztendős lehetnék…”
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra láthatják a XIV. Szent Anna Napok keretében a
Pátfalvi lakodalmas előadását, mely 2009. július 25.(szombat) 19 órakor kerül megrendezésre,
a Faluház előtt felállított rendezvénysátorban.
Belépőjegyek ára:

500,- Ft (a műsor megtekintésére jogosít) 2800,- Ft (a műsor megtekintése és vacsora)
A jegyek megvásárolhatóak elővételben, korlátozott számban a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

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