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A falu évente 500 millió Ft-ból látja el kötelező feladatait.

Megduplázta Apátfalva egy évi költségvetését
az Európai Unió
Apátfalva Község Önkormányzata és az általa működtetett intézmények 2007. óta 522 millió
Ft. támogatás, 67 millió Forint hozzá adott saját forrás mellett összesen 589 millió Ft. értékű
fejlesztés megvalósítására kötött támogatási szerződést. A megnyert támogatást a lakosságszámra vetítve minden egyes apátfalvi lakosra, csecsemőtől az idősekig 180.507,- Ft. jut,
mely a régióban egyedülállóan kimagasló eredmény a hasonló méretű települések között.
Apátfalva közel 800 éves történetét átölelő képzeletbeli történelemkönyvben 2007-től egy új fejezet
nyílt. Ez a fejezet nagyon sok bekezdésből áll. Az egyik bekezdés az apátfalvi emberekről szól, akik
a 21. században megmutatják, mit jelent e kor egy kis településen, hogy a modern, globalizált világban fontos, hogy egymáshoz forduljunk, ne csak megőrizzük hagyományainkat, de aktívan ápoljuk
is. Szól a gazdaságról, hogy ebben a zűrzavaros, nehéz gazdasági helyzetben hogyan tudjuk művelni földjeinket, gyarapítani, megőrizni gazdaságunkat, amit a természetnek köszönhetünk.
Egy bekezdés a fejlődésről szól, a kor adta lehetőségekről, arról, hogyan tudnak élni az Apátfalviak
a környezet, a tágabb értelemben vett, Európát, Magyarországot, a Makói Kistérséget jelentő környezet adta lehetőségekkel.
E környezet a gyorsabb fejlődés lehetőségét hozta a Maros-parti községnek és a lehetőség aprópénzre váltásával az Apátfalviak nem vallottak szégyent. 2007. óta, amióta az Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázati kiírásai megjelentek Apátfalva Község Önkormányzata és intézményei
közel 853 millió Ft. projektösszegre pályáztak. Ezek a pályázatok az önkormányzati feladatellátás
legkülönfélébb területeinek fejlesztését célozták meg; eszközbeszerzés az iskolába, óvodába,
útépítés, akadálymentesítés az idősek otthonában, közlekedésbiztonsági fejlesztések, iskolafelújítás, kerékpárút-építés, járda-építés, utcanévtáblák, útbaigazító táblák kihelyezése, buszmegállók rekonstrukciója, esélyegyenlőségi, oktatási programok megvalósítása. A 853 millió Ft. értékű projektből 2 vár elbírásra, a többi, összesen mintegy 35 pályázatból csak egyet utasítottak el.
Ez a számok nyelvére lefordítva 522 millió Ft. támogatás, 67 millió Forint hozzá adott saját forrás
mellett 589 millió Ft. értékű fejlesztést jelent Apátfalván, melynek egy része 2007-2008-ban megvalósult, egy része pedig 2009-2010-ben fog megvalósulni. Köztük a Szociális Alapszolgáltatási
Központ felújítása is, melynek a 23,6 millió Ft-os támogatásáról a napokban kapott hivatalos
értesítést az önkormányzat.
Ez azon túl, hogy Apátfalván kiváló minőségben, jó érzékkel tudják pályázatokba önteni a fejlesztési elképzeléseket, azt is mutatja, hogy Apátfalva ki volt éhezve ezekre a támogatásokra. Azt is
mutatja, hogy ez a falu számára rengeteg pénz jó helyre érkezik, mert az itt élőknek van elképzelésük Apátfalva jövőjével kapcsolatban. Nem csak a mának élnek, hanem gondolnak a jövőre is
és hajlandóak érte áldozatokat hozni, mert azt szeretnék, hogy gyermekeik, unokáik egy méltó,
élhető környezetben élhessenek.
2009. május 27.
Varga Péter
polgármester

2009. június 7.
Európai Parlament
tagjainak választása
(Részletes információk a 3. oldalon!)

Az ünneplés akkor igazi, amikor a
gyerekek azt mondják áhítozva: ”de
jó lenne, ha minden nap gyereknap
lenne!”

GYERMEKNAP
A Gyermeknap története egészen 1920-ig nyúlik
vissza. Elsőként Törökországban került sor a
Gyermeknap megünneplésére, később azonban
az ENSZ létrehozta az Egyetemes Gyermeknap
intézményét, s ma már a világ legtöbb országában
sor kerül a Gyermeknap megünneplésére. Az
ünnep világkörüli útja 1955-ben indul el, azóta már
szinte minden országban népszerű és elfogadott.
Hazánkban 1931 óta ünneplik a Gyermeknapot,
minden évben Május utolsó vasárnapján. A kezdetekkor még "Gyermekek Hete" volt az ünnep
neve.

Nagy Bandó András:

Mesét kérek
Kérem, várom, követelem,
üljön le apukám velem!
Legózzunk, vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk.
Azt is kérem, követelem,
üljön le anyukám velem!
Kérdezgetném erről- arról,
napsütésről, hóvárról.
Meguntam az összes tévét,
játsszunk inkább mindenfélét!
Kockát, malmot, mint ők régen,
focizzunk az utcavégen!
Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam.
Könyvből szép a mese este,
nem mobilon, esemesbe!
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Apátfalvi Hírek
ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A képviselő-testület 2009. május 26-án tartotta soros ülését.
Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bíbic
Óvoda, - amelynek tagintézménye a
magyarcsanádi és a nagylaki óvoda 2009/2010-es nevelési év előkészítéséről, a
csoportok létszámának a meghatározásáról,
felkészülés a nevelési év kezdéséről.
2009/2010-es nevelési évre várható gyermeklétszám 121 apátfalvi, 11 nagylaki és 60
magyarcsanádi, összesen 192 fő gyermek. A
jelenlegi személyi feltétel megfelel a törvényben meghatározottnak. Óvodapedagógusok
heti kötelező óraszáma 32 óra. A pedagógiai
munkát segítő alkalmazottaké heti 40 óra. Az
óvodapedagógusonkénti egy-egy óra átfedési
időben a közoktatási törvény előírása szerint
biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatása, a speciális fejlesztések és
mikrocsoportos foglalkozások.
A képviselő-testület az újonnan alapított Apátfalvi Bíbic Óvoda vezetői munkakörének ellátásával 2009. szeptember 1-től, a pályáztatási
eljárás lefolytatásáig legfeljebb 2010. július
31-ig Faragó Erzsébetet bízta meg.
Tájékoztató hangzott el a Dózsa György
Általános Iskola – amelynek tagintézménye
a magyarcsanádi általános iskola - 2009/2010
-es tanév előkészítéséről az osztályok és
tanulócsoportok létszámának a meghatározásáról. A Dózsa György Általános Iskolába
megtörtént az iskolai beíratás. Apátfalván 1.
évfolyamra 27 fő, Magyarcsanádon 1. évfolyamra 15 fő iratkozott be. A tanulói létszám a
2009/2010-es tanévben várhatóan Apátfalván
209 fő, Magyarcsanádon 110 fő.
Apátfalván 4 iskolaotthonos napközis csoportban 135, egy tanulószobai napközis csoportban 20 fő, összesen 135 fő, Magyarcsanádon
2 vegyes napközis csoportban 61 fő vesz
részt. Az iskolafenntartó társulás keretében
lehetőség nyílik a kis óraszámú tantárgyak
oktatásába gazdaságosabb megoldására,
intézményi áttanítás keretében, amelynek
pontos kidolgozása a jóváhagyott óraszámok
ismeretébe lesz lehetséges.
A Dózsa György ÁMK Általános Iskola

átszervezése miatt szükségessé vált a megszűnt intézmény vezetésére adott megbízás
visszavonása, illetve az új intézmény vezetésére a pályázati eljárás lefolytatásig vezetői
megbízás adása. A képviselő-testület 2009.
szeptember 1. napjától legfeljebb 2010. július
1. napjáig Mátó Lajos pedagógust bízza meg.
A képviselő-testület megtárgyalta és értékelte
a 2008. április 15. és 2009. április 15-e között benyújtott pályázatokat. a polgármesteri hivatal 8 db pályázatott nyújtott be, amelyből 6 db nyert, 2 db elbírálás alatt áll.
A Napközi Otthonos Óvoda és Szociális
Alapszolgáltatási Központ 7 db pályázatot
adott be, ebből 6 db pályázat nyert, 1 db került elutasításra.
A Dózsa György Általános Művelődési
Központ 5 pályázatot nyújtott be, amelyből 3
pályázat nyert, 1 pályázat elbírálás alatt áll, 1
db pályázat pedig elutasításra került.
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 4 pályázatot nyújtott be, mind
a 4 pályázat nyert.
A Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 2 db pályázatot nyújtott be, és mind
a két pályázat nyert.
Az önkormányzat módosította a 2009. évi
költségvetési rendeletét. A 2009. évi költségvetés eredeti előirányzata 391.604 e Ft
bevétellel, 515.857 e Ft kiadással és 124.253
e Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A költségvetés módosított előirányzata 514.757 e Ft
bevétellel, 619.524 e Ft kiadással és 104.767 e
Ft forráshiánnyal kerül megállapításra.
Apátfalva Község Önkormányzat által ellátott
közfeladatok felülvizsgálata a 2008. évi CV.
törvény alapján megtörtént. 2009. január 1-én
lépett hatályba a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény, amely több területen új szabályokat állapit meg az államháztartási működésben.
Egyrészről önálló szabályozását rögzíti a
költségvetési szervek jogállásának, másrészről az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) módosításával, kiegészítésével a költségvetési szervek gazdálko-

Gyermekétkeztetés a nyári szünetben
A vakáció kezdetével, minden családban felmerül a kérdés, hogy hol étkezzen a gyerek.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok igényét az iskolának és az
óvodának május 20-ig kellett felmérnie.
Apátfalva Község Önkormányzata gondoskodik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek nyári étkeztetéséről. A program minimum 44, de maximum 54 napon keresztül biztosít napi egyszeri meleg ételt. Községünkben 281 gyermek részesül ilyen támogatásban. A központi forrásból 69 fő részére áll rendelkezésre étkezési keret. Egy gyermek egy napra,
jutó étkezési költsége 370,-Ft.
A nyári étkeztetésre Apátfalván június 29-től augusztus 28-ig van lehetőség. Összesen 63 gyermek
részére igényelték a szülők az ebédet és vállalták, hogy ételhordóval elviszik az óvoda konyhájáról.

dásának új alapját teremti meg.
Módosításra kerültek a társulások és az önkormányzat intézményeinek Alapító Okiratai.
Az oktatási intézmények (óvoda, iskola)
2009. szeptember 1-től társulásban működnek. A Szociális Alapszolgáltatási Központ az
óvoda tagintézménye volt, a Faluház pedig a
Dózsa György ÁMK tagintézménye. A Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Faluház
törvényes működése érdekében szeptember
1-től új intézményként látja el feladatát.
Apátfalva és Nagylak Községek Önkormányzatai által létrehozott Napközi Otthonos
Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi pénzügyi elszámolását, a 2008. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzését.
Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat Közbiztonsági Társulás megszüntető
okiratát.
Az önkormányzatok forráshiányos költségvetése és a további megszorítási intézkedések miatt nem tudják vállalni a társulás
fenntartását. A Társulás határozatot hozott
arról, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületeinél kezdeményezik a Társulás
megszüntetését 2009. június 30-ával. A Társulás akkor szűnik meg, ha tagjai – m ind a
11 önkormányzat meghozza döntését a Társulás megszüntetéséről.
A képviselő-testület közel 2 km hosszúságú
járda építését tervezi térkő burkolattal. A
Kossuth utca páratlan oldalán a Kereszt utca
és a Kölcsey utca szakaszon, a Templom
utcában a Kölcsey és Nagyköz u. között a
páros oldalon, illetve a Széchenyi u. 57. és
59 előtt..
A polgármesteri hivatal pályázatot nyújt
be a Nagyköz utca burkolat felújítására 11
millió forint értékben
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.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Hétfő: 800-1200
Szerda: 800-1730
00
Péntek: 8 -1200
Varga Péter polgármester: szerda: 800-1200
Sajtos László jegyző: péntek: 800-1200
Kérjük, hogy ügyei intését az ügyfélfogadási
időben tegye meg. Köszönjük!

Apátfalvi Hírek
„...Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke és Varga Péter
polgármester is hangsúlyozta, mennyire fontosak a gyermekek,
akik egy-egy település jövőjét jelentik….”
(www.Délmagyar.hu—2009. június 1.)

———————————————————————————————

Nem csak az Európai Unió támogatja Apátfalvát

Gyermeknapra játszótér –
a Csongrád Megyei Közgyűlés és
Apátfalva ajándéka
Apátfalva Község Önkormányzata 2008-ban pályázott a Csongrád
megyei Közgyűlés által közterületi játszóterek fejlesztésére kiírt
pályázati kiírásra – sikerrel. A Csongrád Megyei Közgyűlés
1.389.400,- Ft. támogatásával, Apátfalva Község Önkormányzata
553.465,- Ft. saját erő felhasználásával, összesen 1.942.865,- Ftból Apátfalván a Hunyadi u-i játszótér új játékokkal bővült, a Móricz Zs. utcán új játszótér épült. A fejlesztés ünnepélyes átadására gyermeknapi rendezvény keretében kerül sor.
Apátfalva mindennapjait meghatározza a felnövekvő generációért
érzett felelősség. 2004-ben községi összefogást és adománygyűjtést
szervezett az akkor még képviselő, ma polgármester Varga Péter
játszótér létesítésére Apátfalván, melyhez több mint száz apátfalvi
magánszemély és vállalkozó mellett a képviselő-testület tagjai is csatlakoztak. A játszótér az Általános Iskolával szemben 2006. májusában
átadásra került. Ugyanekkor az önkormányzat pályázati forrásból a
Damjanich utcán is létesített közösségi teret a gyerekeknek. A település szerkezetéből adódóan a Móricz Zs u. környékén élők régóta szerették volna, ha játszótér épül az utcában, hiszen a meglévő kettő
viszonylag távol van a település ezen részétől.
Ezért rendkívül fontos a Csongrád Megyei Önkormányzat által
biztosított pályázati lehetőség, mely a játszóterek fejlesztését, új játszóterek építését célozta meg. A több mint 1.9 millió Forintos projekt
révén a Hunyadi u-i játszótér bővült 2 játékkal, a Móricz Zs. utcán
pedig új játszótér épült 4 játékkal. Mindkét játszótéren utcabútorokkal,
parkosítással tette az önkormányzat barátságosabbá a környezetet.
A fejlesztések átadására 2009. május 28-án ünnepélyes keretek
között került sor, melyet a rossz időjárás miatt a Faluház nagytermében tartottak. Beszédet mondott Magyar Anna, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke, Varga Péter, Apátfalva Község polgármestere
valamint Károlyi Sándor a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja, az Apátfalvi CKÖ elnöke.
A rendezvényt az iskola első osztályosainak gyermekjátéka nyitotta és Rákóczi utcai óvoda zeneovisainak tánca zárta.
A gyermeknap alkalmából nem csak játszóteret kapott az összesen
420 apátfalvi 14 év alatti gyermek. Nagyszabású rendvédelmi nap
keretében mutatkozott be az apátfalvi gyerekeknek a rendőrség, a
határőrség, a tűzoltóság, a mentők, a polgári védelem, a polgárőrség.
Az általános iskola, a családsegítő szolgálat teljes felújítása, az
orvosi rendelő akadálymentesítése, a Faluház felújítása, a három
óvoda-épület folyamatos fejlesztése mellett a játszóterek is nagyban
hozzájárulnak Apátfalva Község gyermek-barátabb, élhetőbb környezetének kialakításához.
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2009. június 7.
Európai Parlament tagjainak választása
A község 4 szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok június 7én, vasárnap reggel 6.00 órakor nyitják ki a szavazóhelyiségeket.
Ezen időponttól kezdve egészen 19.00 óráig, a szavazóhelyiségek
bezárásáig adhatják le szavazatukat az egyes szavazókörökben a
választópolgárok.
A választópolgár személyesen adhatja le szavazatát. A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolvány alapján – megállapítja a szavazni
kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben
(az értesítő bemutatása segíti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
de nem feltétele a szavazásnak). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a
szavazatszámláló bizottság – a szavazólap lebélyegzését követően –
átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzékben saját kezű aláírásával igazolja. Ezt követően a választópolgár kitölti a szavazólapot,
melyhez szavazófülke áll rendelkezésére. Szavazni az egyes pártlisták fölött lévő körben tollal írt + vagy X jellel (egymást metsző két vonallal) lehet, egyéb megjelölés – például: aláhúzás, bekarikázás, kipipálás – esetén a választópolgár szavazata azonban érvénytelen lesz.
Végezetül a választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi.
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába helyezése előtt jelzi, hogy
a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a
jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett új
lapot személyenként csak egyszer adhat ki.
A szavazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak a személyazonosság és a lakcím igazolására:
• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú)
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél
vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély
(kártya formátumú) és mindegyik elsorolt igazolvány mellett a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
Az uniós választópolgár a saját országa szerinti személyazonosító
igazolvánnyal igazolja személyazonosságát; míg a lakcímét – a magyar állampolgárokéval azonos módon – a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal (lakcímkártya). A lejárt érvényességű okmányokkal
rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság
köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód,
ha a polgárt a bizottság tagja, vagy tagjai személyesen ismerik, és a
névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a választópolgárok a
szavazás előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben
gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
A mozgásában gátolt választópolgárok mozgóurna segítségével szavazhatnak. Írásbeli kérelmükre a szavazatszámláló bizottság két tagja
felkeresi a választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében.
A mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényeket a szavazás napja
előtt a helyi választási iroda vezetőjénél, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál lehet írásban bejelenteni.

Nyílt nap a vásárhelyi laktanyában
Az apátfalviakat is szeretettel várja a Zrínyi Miklós Laktanya Hódmezővásárhelyen június 20-án 9 órától 16 óráig tartó nyílt napján.
Az ingyenesen látogatható honvédségi rendezvényen az egész napos , igen gazdag kulturális programkínálat mellett szakmai bemutatót tartanak,
majd katonák és a rendőrök is, illetve folyamatosan nyitva tart a honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságának Toborzó Irodája. A laktanya minden érdeklődőt tisztelettel vár.

4.
Képzési lehetőségek

Apátfalvi Hírek
Az apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítását is támogatja az Európai Unió

Makói Oktatási Központ

Folytatódik a pályázati sikersorozat

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola
és Kollégium képzéseket hirdet a 2009.
szeptembertől induló tanévre:

Apátfalva Község Önkormányzata 2008-ban pályázott a Dél-alföldi Operatív Program
„Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra – sikerrel. Az Európai Unió és a Magyar Állam 23,5
millió Ft. támogatásával, a települési önkormányzat 2,7 millió Ft. önerejével együtt 26,2
millió Forintból teljesen megújul a Szociális Alapszolgáltatási Központ a Maros utcán.

Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola tagintézményében
(6900 Makó, Posta u. 4-6):
• Marketing és reklámügyintéző (OKJ 52
342 01 0000 0000)
• (a megszerzéshez érettségi bizonyítvány szükséges)
• Pénzügyi számviteli ügyintéző (OKJ 52
343 04)
• (a megszerzéséhez érettségi bizonyítvány szükséges)
• Kereskedő (OKJ 52341051000000)
• (a megszerzéséhez érettségi bizonyítvány szükséges)
Jelentkezni és érdeklődni lehet: 6900 Makó,
Posta u. 4-6.,
Tel.: 62/510-917, 06 30/605-8009
e-mail: keri@mok.mako.hu
Galamb József Szakképző Iskola tagintézményében (6900 Makó, Szép u. 2-4.):
Befejezett 8. évfolyam és gyakorlati oktatási
tanulmányi szerződés mellett
• Gépi forgácsoló (31 521 09 1000 00 00)
• Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó (31 521 20 0010 31 01)
• Kőműves (31 582 15 1000 00 00)
• Karosszérialakatos
(31 525 03 1000 00 00)
Befejezett 10. évfolyam és gyakorlati oktatási
tanulmányi szerződés mellett:
Burkoló (33 582 03 1000 00 00)
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek:
• Számítógéprendszer-karbantartó (54
481 03 0010 54 05)
• Agrárközgazdasági- és áruforgalmazó
technikus (54 621 01 000o 00 00)
• Autószerelő (51 525 01 1000 00 00)
• Webmester (54 481 03 0010 54 07)
FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA érettségire
felkészítő (3 éves nappali képzés) maximum
22. betöltött életév. Felvételi követelmény:
érvényes 10. évfolyam.
FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA (3 éves
esti képzés) betöltött 18. életév. A képzés
térítési díj köteles! Felvételi követelmény: 8
általános.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
6900 Makó, Szép u. 2-4.
tel.: 60 20/252-9291
e-mail: titkarsag@mok.mako.hu,
Jelentkezési határidő mindkét tagintézmény képzéseire: 2009. június 18.

A szociális alapszolgáltatásra leginkább rászoruló csoportok a településen nagy számban (804
fő) élő nyugdíjasok, a munkanélküliséggel sújtott aktív korú lakosok és családjaik (225 fő és
ugyanennyi család), a sokgyermekes családok, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, valamint a roma lakosság (12%). (Apátfalván is megjelent a hajléktalanság - jelenleg 2 fő hajléktalan él a településen, mely újabb problémákat jelent) Ezek a csoportok a társadalom perifériájára szorultak, alapvető szükségleteik kielégítését nagyban akadályozza a munkanélküliség, a
nyugdíjas korba lépésnek köszönhető munkaerőpiacról való kilépés, a társadalmi megbélyegzés, az egészségi állapot romlása, melyek összességében súlyos anyagi és pszichés problémákat eredményezhet. Ennek kezelésében a szociális alapellátásra nagy feladat hárul, melynek teljesítése a szükséges jó munka-feltételek és infrastruktúra nélkül nem lehet sikeres.
A méltó alapellátási feltételek megteremtése nem pusztán szebb és jobb környezetet eredményez, hanem hozzájárul a minőségi munkához, azaz az alapellátás minőségének jelentős javulásához. Ennek köszönhetően a fenti problémák hatékony kezelése hozzájárul a lakosok problémamegoldó képességének fejlődéséhez, életkörülményeinek megváltoztatásához, mely egy
minden szempontból egészségesebb, és a társadalom számára hasznosabb célcsoportot eredményez. Az alapszolgáltatás fejlesztése tehát hozzájárul a demográfiai mutatók pozitív irányba
fordításához és a társadalmi-gazdasági fejlődéshez.
A Szociális Alapszolgáltatási Központ a mai igényeknek csak korlátozottan megfelelő, az 1900as évek elején készült épületben, 223 m2 területen, elavult, a 70-es, 80-as évek műszaki technikai színvonalát őrző felszereltséggel működik.
Az épület-együttes két részből áll: nagyobb területen működik az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja szolgáltatások befogadására és működtetésére alkalmas épületrész. Itt az
étkeztetéshez szükséges melegítőkonyha, tálaló, étkező, klubhelyiség, pihenőszoba, orvosi
szoba, iroda, valamint szociális blokk található. Az utolsó, nagyobb felújítás a 90-es évek elején
volt, azóta csak állagmegóvási munkák történtek. Jelentős felújításra szorul a fűtésrendszer (az
orvosi és a pihenőszoba a fűtési rendszer avultsága és konstrukciós hibája miatt télen csak
korlátozottan használhatók), az elektromos hálózat, a nyílászárók cseréje elengedhetetlen. A
bútorzat 30-40 éves, a technikai eszközök a 80-as évek műszaki színvonalát tükrözik.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak helyet adó, elkülönült épületrészt 2001-ben az
idősek klubjához csatlakozó szolgálati lakásból alakították ki. Irodahelyiség, elkülönült tárgyaló,
folyosó, raktár és szociális blokk található az épületrészben. 2006-ban az iroda egyik fala megsüllyedt, ezért 2007. február óta a családsegítő szolgálat szükségmegoldásként az idősek klubja orvosi szobájában működik, amely nagyban hátráltatja, esetekben lehetetlenné teszi a zavartalan feladatellátást. Az épületrész átfogó felújítása elengedhetetlen, hiszen a feladat ellátására
alkalmas más épület nem áll az önkormányzat rendelkezésére, és jelentős előnnyel jár, ha a
szociális alapellátás egyes elemei egy épületegyüttesben, egymást erősítve működnek. A bútorzat, a berendezések 20-30 évesek, hiszen a kialakításkor (2001) az épület felújított, használt
bútorzattal került átadásra. A szerkezeti felújításon túl nyílászáró-csere, és az épületrész
teljeskörű akadálymentesítése elengedhetetlen.
Az épületegyüttes nem csak kívül belül újul meg, de új bútorzat, irodai bútorok és berendezések, szórakoztató-elektronikai eszközök is beszerzésre kerülnek. Az udvar is megszépül, kerti
pavilon alatt hűsölhetnek nyáron az idősek klubja szolgáltatásait igénybe vevők.
2009. május 27.

Varga Péter

polgármester

Tegyen a parlagfű ellen! Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a
lakosság figyelmét, hogy a tulajdonukban vagy használatukban lévő ingatlanokon a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A 2008. évi XLVI. törvény értelmében a gyommentesítés minden ingatlantulajdonos, földtulajdonos, földhasználó számára kötelező.

Apátfalvi Hírek
28 kisgyermek ballagott az óvodákban Apátfalván
”Vigyázz a madárra,
Ha kertedbe repül,
Őrizd meg a csendet,
S el se menekül.
Bajban a világ, ha egyszer újra
messze száll.
Vigyázz a madárra, ha
Válladra repül,
Amerre az élet, arra menekül.
Bajban a világ, ha egyszer újra
messze száll.”
2009. május 30.- án szombaton mindhárom
óvodában megtartották az Évzáró és ballagási ünnepségeket. Az időjárás kegyes volt és
lehetővé tette, hogy az ünneplés szabadtéren
az óvodák udvarain történjen meg. Az óvodák, mint minden ünnepségre erre is nagyon
készültek, színvonalas műsoroknak örülhetett
a közönség. A kiscsoportos gyermekek szereplése után következtek a nagyok és végül a
ballagás hangulatos része zárta a műsort,
amely midig a meghatottság hangulatától
borítja könnyekbe a szemeket. A Maros u-i
és a Rákóczi u-i óvodából 10-10 a Dózsa
György u-i óvodából 5 és a Nagylaki óvodából 3 kisgyermektől vettek búcsút. A gyerekek szeptembertől iskolába mennek, és már
beiratkoztak az általános iskolába.
A ballagó kisgyerekek névsora:
Maros u-i óvoda
Balogh- Vígh Natália
Borbély Levente
Bucsu Attila
Fejes Arnold
Igaz Ákos
Marjai Laura
Sinoros Szabó Sándor
Sóki Kinga
Vancsó Felícia
Varga Szabolcs

Ballagtató óvodapedagógusok:
Szilvási Mihályné, Gyengéné Bakai Judit,
dajka néni: Pintér Györgyné
Rákóczi u-i óvoda:
Borbás Vanessza
Botos Roland
Czigeldrom Korom Adél
Gaudi Cinti
Farkas Boglárka
Kis Szabolcs
Kovács Boglárka
Kóródi Tibor
Tsereteli Katalin
Vass Petra
Ballagtató óvodapedagógusok:
Duma Jánosné, Csenteri Andrea,
dajka néni: Borbélyné Varga Marianna
Dózsa György u-i óvoda:
Farkas Viktória
Kányási Evelin
Kerekes Balázs
Simon Patrik
Vér Marcell Csaba
Ballagtató óvodapedagógusok:
Bunyeváczné Bakai Ágota , Tornyai Jánosné,
dajka néni . Kerekes Istvánné
Nagylaki óvoda:
Elekes Viktória
Kimpán János
Jakobovics Dávid
Ballagtató óvodapedagógusok:
Kisné Borsos Aniza, Krivánné Halasi Szilvis,
dajka néni: Kovácsné Jani gyöngyi
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek
a sok segítséget, amit 3 ill. 4 év alatt nyújtottak az óvodáknak, és sok sikert kívánunk az
iskolakezdésre való felkészüléshez.
Faragó Erzsébet
óvodavezető

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 felügyeletét a többi időszakban
valamelyik /óvoda/ vagy óvodák ügyeletet biztosítanak.

2009. július 13-tól mindhárom óvoda üzemel.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét.
Óvodavezetés

5.

Gyermeknapi
rendezvény az iskolában
A gyermeknap adott apropót a Hunyadi utcai
és a Móricz Zsigmond utcai játszótérbővítések átadására, amelyre május 28-án
került sor. A szabadba tervezett programot
az eső miatt sajnos a Faluházban illetve az
iskolában kellett megtartani. Ez azonban a
gyerekeket kevésbé zavarta. Felhőtlen jókedvvel és nagy érdeklődéssel követték a
délelőtt programját. Az ünnepség után a
rendvédelmi szervek tartottak bemutatót
számukra. A rendőrség, a tűzoltóság, a határőrség, a katasztrófavédelem, valamint a
polgárőrség szakemberei adtak betekintést
munkájukba. Az óvodások és kisiskolások
néhány eszközt ki is próbálhattak. Nagy élményt jelentett számukra, hogy felpróbálhatták a különböző védőruhákat, beülhettek a
tűzoltó-, illetve rendőrautókba, kerékpáros
akadálypályán tehették próbára ügyességüket és közlekedési tesztlapok kitöltésével
adhattak számot elméleti tudásukról. A délelőtt hasznosan és jó hangulatban telt. Köszönjük mindazoknak, akik a szervezésben
és a lebonyolításban részt vállaltak!
Az iskola életében az évvége közeledtével
két igen fontos esemény van még hátra. A
tanévvégi nagy „tanulmányi hajrá” mellett
végzőseinket már a ballagás is foglalkoztatja,
ami június 13-án lesz. A diákok számára a
tanévzáró az utolsó eseménye a 2008/2009.
tanévnek. Ezt június 19-én lesz, pontos időpontjáról később adunk tájékoztatást.

A középkorban vagy a
21. században élünk?!
245 m3 illegálisan lerakott hulladék!
Valóban elgondolkodtató, miért viszik
egyesek a szemetet a töltésoldalba, egyéb
helyekre, amikor kéthetente minden ház elől
elviszik a szemetet és lomtalanítás is van.
Megdöbbentő, hogy meg kellett szüntetni
a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, mert
szintén egyesek nem rendeltetésszerűen
használták.
Dicséretes és öröm, hogy nagyon sokan
falunk szépítésén, tisztántartásán fáradoznak, pénzt és munkát áldoznak erre.
Aki azonban a szemetet a töltésoldalba
viszi, a Marosba dobja nem gondol sem a
mára, sem a jövőre. Ma egy iszonyatos látvány a szeméthalmaz, de környezetszennyezés is, mellyel gyermekei, unokái életét, jövőjét veszélyezteti.
Ezért jogos a kérdésre adott válasz:
egyesek azt hiszik a középkorban és nem a
21. században élnek…
(Móricz Ágnes)

6.

Apátfalvi Hírek

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.
Minden hónapban a beérkezett vonalkódokat postázzuk, egészen az utolsó, augusztusi sorsolásig. Bízva, hogy idén nagyobb szerencsével veszünk részt a játékban.
Az utolsó sorsolás ideje: 2009. 08. 15

Sok kicsi sokra megy!
A Faluházban tovább folytatódik a gyűjtés; a ping-pong asztal vásárlására. Továbbra is sok
szeretettel várjuk a felajánlásokat Faluházunk perselyébe, valamint a gyűjtést támogató vállalkozóknál!
A ping-pong asztalt szeretnénk a nyári szünidő kezdetére megvásárolni, hogy a gyerekek már
a szünidő elején birtokba vehessék.
A csocsó asztal árának nagy része is az egy-két forintosok gyűjtéséből jött össze, pedig nem
kevés pénzbe került!
Köszönjük az eddigi felajánlásokat is!

Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk Titeket a nyári szünet ideje alatt is a Faluházban, ahol lehetőségetek van
csocsózni, kifestőzni, meséket és filmeket nézni. Reméljük a nyári szünidő kezdetére már a
ping-pong asztalt is meg tudjuk vásárolni!
A hosszú nyári napokra remek olvasmányokkal várjuk az érdeklődő gyerekeket, fiatalokat és a
felnőtteket egyaránt.
Könyvtárunkban megtalálhatjátok többek között a Süni, Ifjúsági magazin és a Vadon című folyóiratok legfrissebb számait is.

Ötletláda

„Te már nékünk sokat adtál, de mi néked
keveset, az arcodból, a hangodból sugárzik a
szeretet. Fogadd tőlünk ezt a csokrot, mit
kötött a szeretet, hála-hála mindig hála jó
tanítónk teneked.”

PEDAGÓGUS NAP
Június első vasárnapja Pedagógus Nap,
ezekben a napokban ünnepeljük az óvodapedagógusokat, a tanítókat, tanárokat és
mindazokat akik gyerekekkel, az ifjúsággal
foglalkoznak.
A pedagógus mesterség, életre szóló hivatás, igen komoly feladat. Nagy dologra, a
legnagyobbra vállalkoznak pedagógusaink,
amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra
tanítják, miközben tudásukat megosztják
velük és a mindennapokban példaként állnak
előttük.
Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy
hatása lehet egy jókor kimondott szónak,
nincs munka, amely annyi szépséggel, sikerrel kecsegtet és amelynek valódi hasznát
csak később, évtizedek múlva láthatjuk.
Értékes munkájukhoz sok erőt, türelmet és
kitartást, jókedvet és örömet kívánunk!
Kányádi Sándor
Kicsi legény, nagy tarisznya

Kedves Gyerekek, Fiatalok!
Ötleteiteket, elképzeléseiteket, terveiteket sok szeretettel várjuk a Faluházban felállított ötletládába. Ezáltal lehetőség nyílik a helyi ifjúsági élet támogatására, oly módon, hogy korosztályotok igényeit is figyelembe tudjuk venni a lehetőségek mellett.
Ifjúság támogatói és Faluház dolgozói

Köszönetnyilvánítás
Bizonyára mindenki látta már Faluházunk előtti kellemes színfoltot, az elkészült sziklakertet.
Nagyon köszönjük Kakas Istvánnénak a Faluházunk számára adományozott sziklakerti növényeket és a sziklakert köveit.
Más növényeket is kaptunk, ezeket is köszönjük Kerekes Mihálynénak, Fekete Antalnénak, és
minden kedves támogatónknak!

Ballagásra
Kedves ballagó diákok! Engedjétek meg, hogy Faluházunk nevében ezzel a kis verssel búcsúzzunk, és nagyon sok sikert kívánjunk az előttetek álló jövőhöz!

Felfedezni még ezer Csodát

Horgasinamat verdeső
tarisznyámban palavessző,
palavessző s palatábla...
Így indultam valamikor
legelőször iskolába.
Le az utcán, büszkén, bátran
lépdeltem a tarisznyámmal.
-Hova viszed, ugyanbiza',
azt a legényt, te tarisznya?Tréfálkoztak a felnőttek,
akik velem szembejöttek.
Máskor pedig ilyenformán
mosolyogták a tarisznyám:
-Éhes lehet a tudásra
az, kinek ilyen hosszú,
ilyen nagy a tarisznyája.

Ma egymástól búcsúzunk, nem az iskolától,
Mert tudásra vágyunk, és megyünk tovább.
Szeretnénk megismerni a nagyvilágot,
S felfedezni még ezer csodát.

De csak mentem, még büszkébben,
míg az iskoláig értem.
Az iskola kapujában
gyökeret vert a két lábam.

Sorsunkat lassan saját kezünkbe vesszük,
Fogjuk a tarisznyánk, és elindulunk.
Mivel az ösvények százfelé vihetnek,
Lehet, hogy lesz még közös utunk.

S álltam, míg csak bátorító
szóval nem jött a tanító.
Rám mosolygott: -Ej, kis legény,
gyere, fiam, bátran, ne félj!

Törekszünk arra, miért érdemes élni,
Hisz útjaink egyszer csak véget érnek.
Fedezzünk fel, vagy teremtsünk újat,
Legyünk hasznára e nemzedéknek.
(Mentovics Éva)

Kézen fogott, bevezetett.
Emlékszem, be melegem lett...
Évek teltek, múltak, de még
most is érzem olykor-olykor
jó tanítóm meleg kezét.

Apátfalvi Hírek
PÜNKÖSD
A húsvét utáni ötvenedik napon, vasárnap
ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását,
azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a
görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból
származik, és minden évben május 10-e és
június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje"
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is újra piros betűs nap a Pünkösdhétfő. De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő
népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy
mégsem?Pünkösd napjára minden felébred.
Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember
és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a
levelek, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni
egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt
ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre
szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik
nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok
bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat
a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket és kezdődhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a
Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A pünkösdkirály választás
sajnos teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a
szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság.
Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt
idézi Balassi Bálint verse:
"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele"
Pünkösd jelképei
Pünkösdi rózsa: pünkösdi rózsát szoktak a
mosdóvízbe szórni, hogy egészségesek
legyenek. A legények pünkösdi rózsát tettek
annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.
Fehér galamb: a templomban sok helyen a
Szentlélek jelképeként fehér galambokat
engedtek szabadon.
Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát
tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra,
hogy távol tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket.
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„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Jeles napok júniusban

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,…”

Június első vasárnapja: Pedagógusok napja,
az építők napja—2009-ben: június 7.

(Juhász Gyula: Trianon

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Apátfalva lakosságát a 2009. június 4-én 18 órakor
Apátfalván a 43-as főút melletti
Szoborparkban tartandó

TRIANON

MEGEMLÉKEZÉSRE és
ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSRA
Avató beszédet mond: Dr. Halmágyi Pál

a makói József Attila Múzeum igazgatója

Tisztelt Apátfalviak!
Felhívásunkra, az Országzászló és Trianon
Emlékmű elkészítésének költségeihez eddig
81.000,- Ft gyűlt össze. Tisztelettel mondunk
köszönetet az adományozóknak és azoknak
akik munkával nyújtottak segítséget:
ÁCS LÁSZLÓ APÁTFALVA
APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ANTAL JÁNOSNÉ APÁTFALVA
ANTAL SAROLTA APÁTFALVA
ÁRVA ISTVÁN MAKÓ
BALÁZS BARNABÁS APÁTFLVA
BÁLINT GABRIELLA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
FARAGÓ ERZSÉBET APÁTFALVA
FRITZ PÉTER BUDAPEST
HEGEDŰS BITTE JÁNOSNÉ ZÁKÁNYSZÉK
IFJ. HEGEDŰS BITTE JÁNOS SZEGED
JAKABOVICS NORBERT APÁTFALVA
KEREKES GÉZÁNÉ APÁTFALVA
KUCSORA ISTVÁN APÁTFALVA
LANGÓ IMRE APÁTFALVA
LANGÓ MÁTYÁS APÁTFALVA
LANGÓ ZSOLT APÁTFALVA
LELLETÁR EMIL SZEGED
MÁTÓ LAJOS APÁTFALVA
MÁTÓ P. ANDRÁS APÁTFALVA
MIHALEK ATTILA APÁTFALVA
SALAMON LÁSZLÓ APÁTFALVA
SÓKI ANDRÁS APÁTFALVA
SÓKI RENÁTA APÁTFALVA
SZALAMIA JÁNOS APÁTFALVA
VAJDA LÁSZLÓ APÁTFALVA
VANCSÓ ISTVÁN APÁTFALVA
VARGA LÁSZLÓ MAKÓ
VARGA MIHÁLY APÁTFALVA
VASTAG ANTALNÉ APÁTFALVA

A Trianon Emlékmű avatását 2010. június 4.-ére
tervezzük, így továbbra is várjuk segítségüket.
Trianonjegyek” (adományjegyek: 500,-,
1.000,-, 2.000,- 5.000,- Ft)
Kaphatók: Czigeldrom Korom Zoltánnál.
Bővebb információ: Tel.: 06/30/639-53-40
Tisztelettel: Czigeldrom Korom Zoltán
települési képviselő

Június 4.: A trianoni békeszerződés emléknapja—1920. június 4-én írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianonkastély tükörtermében. A szerződést az
1921.évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a
magyar jogrendszerbe.
A békeszerződés eredményeképp a 325 411
km² összterületű Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (az
ország Horvátország nélküli területe 282 870
km²-ről 92 963 km²-re csökkent)
lakosságának több mint a felét, az 1910-ben
még 20 886 487 fős ország lakossága 7 615
117 főre esett vissza.
Június 10. Az ügyészség napja
Június 13.: A magyar feltalálók napja
Június 16.:
Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapja—Nagy Imre és társai kivégzésének
(1958. június 16.) emlékére
Június 19.: A független Magyarország napja
Nemzeti emléknap a szovjet csapatok 1991es kivonásának emlékére
Június 23. vagy a legközelebbi szombat:
Múzeumok éjszakája—2009-ben:június 20.
vagy június 27.
A Múzeumok Éjszakája nevezetű kulturális
programot 2003 óta rendezi meg évenként
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, amolyan könnyed, nyáresti kirándulásként. A
programban vannak állandó résztvevők, de
alkalmi helyszíne is van az eseménynek.
Ilyen volt 2007- ben országszerte 235 ezer
résztvevője volt, 2008-ban pedig 1300 program várta az érdeklődőket, 230 helyszínen. A
Múzeumok Éjszakájának különlegessége,
hogy egy belépőjegy megvásárlásával az
összes programban résztvevő kiállítóhely
látogatható.
Június 25.: A barlangok napja
Június 27.:
A magyar határőrség napja—A magyarországi lengyelek napja, mindkettő Szent László király tiszteletére (László-nap), a határőrség napját a kormány határozata alapján
1992 óta ünneplik Magyarországon
június utolsó szombatja :
A magyar szabadság napja—1991. június 30
-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére országszerte rendezvényeket tartanak,
a fővárosban Budapesti Búcsú néven.
június utolsó hete - változó napon:
Bolyai nap—2002 óta
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Apátfalvi Hírek

BÍRÓ-KER
„Ringjon a csípő, lebbenjen a fátyol”
Apátfalván a Faluházban
2009.június 19-én
este 19.30 órai kezdettel az
Apátfalvi Opál Hastánccsoport
bemutató estet tart, melyre szeretettel vár minden érdeklődőt.

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
A másfél órás műsor során a felnőtt csoport mellett első alkalommal mutatkozik be az
utánpótlás az Opálka csoport.
Az est bevételét a tánccsoport működésére fordítjuk
Jöjjön el és érezze jól magát!
Belépő: 500Ft, gyerekeknek 10 éves korig ingyenes

MEGHÍVÓ
A soros képviselő-testületi ülés ideje:
2009. június 30. (kedd) 1400 óra
A soros képviselő-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem (Apátfalva, Templom u. 69.)

Napirend
1. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda
és Szociális Alapszolgáltatási Központ
Óvodájának a 2008/2009-es nevelési
évben végzett munkájáról
Előadó: Faragó Erzsébet intézményvezető, Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ
2. Tájékoztató az önkormányzat intézményeiben végzett munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Varga Péter polgármester

Köszönetet szeretnénk mondani a
2009. május 18-án este villámcsapás
következtében bekövetkezett tűz oltásában nyújtott segítségért, elsősorban Szőke Istvánnak és fiának, Bíró
Zoltánnak és mindenkinek, akik valamilyen módon velünk együtt éreztek.
Majoros Imre és Majoros Imréné
Apátfalva, Liget u.27.

Egyedi és méretes cipő készítése!
Táskák, cipők, valamint
egyéb bőripari termékek javítása.

Magyarcsanád, Árpád u. 19.
Kaposvári József

Egészségbiztosítási Pénztár
fogadó napja Makón

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Varga Péter polgármester

Hétfői napokon 9 órától 14 óráig ügyfélfogadást tart a Dél-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Kirendeltsége Makón, a Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrendelőjében (Kórház u. 2.).
Intézhető ügyek: TAJ-kártya kiadás, EUkártya kiadás, biztosítási jogviszony rendezése, táppénz, gyes, gyed iránti igények rendezése, lejárt közgyógyellátási igazolványok
visszavétele.

6. A szociális igazgatással összefüggő,
valamint egyéb személyes adatvédelmet
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)
Előadó: Varga Péter polgármester

márkakereskedője:
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
06-20/473-32-36
06/20/326-48-26

REKVIUM

Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

• Koporsós és urnás temetések
lebonyolítása

• Otthoni és korházi elhalálozás
esetén is

3. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester

5. Interpellációk

építőanyag kereskedő

• 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
APÁTFALVI HÍREK
Apátfalva Község Önkormányzatának
információs lapja
Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
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Sajtos László jegyző
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E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
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