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2009. június 7-én 
Európai Parlamenti képviselő választás 

 

Az Európai Parlamenti képviselőket 1979 óta választják közvetlenül az unió állampolgárai. A 
választások lebonyolításának nincsen egységes rendszere, az egyes tagállamok képviselőinek 
megválasztására a tagállami szabályozás alapján kerül sor. 

Az európai parlamenti választásokra azért kerül sor, mert Magyarország európai uniós csat-
lakozása után képviselőket küldhet az Európai Parlamentbe. Az első EP-választás Magyaror-
szágon 2004. június 13-án volt, a legközelebbit a köztársasági elnök 2009. június 7. napjára 
tűzte ki. A nizzai szerződés értelmében az Európai Parlamentben a Magyar Köztársaságot ak-
kor a 24 helyett már csak 22 megválasztott tag képviseli. 

2009. április 6. és 10. napja között megkapták a június 7-ei európai parlamenti (EP) válasz-
tásról szóló értesítőt és ajánlószelvényt a választásra jogosultak; a nyilvántartásba vett pártok 
ettől az időponttól kezdve gyűjthették az ajánlószelvényeket. 

Az értesítő a névjegyzékbe való felvételről szóló tájékoztatás, amely felhívja a választópol-
gár figyelmét arra, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a névjegyzékben szerepel. 
Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a választás időpontjáról, a választópolgár névjegyzékbeli 
sorszámáról, valamint arról, hogy mikor, hol és milyen okmányok bemutatásával lehet szavazni. 
Aki ezt nem kapja meg, a Helyi Választási Irodától igényelheti. 

A névjegyzék olyan közhitelű nyilvántartás, amely azoknak a magyar és európai uniós ál-
lampolgároknak az adatait tartalmazza, akik Magyarországon választójoggal rendelkeznek 

az Európai Parlament tagjainak választásán.  
A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való jogosulatlan felvétel miatt kifogás 

nem érkezett a közszemlére tétel időtartama alatt, azaz 2009. április 15-én 16 óráig. A választó-
polgárok az értesítőszelvénnyel együtt kapták meg az ajánlószelvényt. A választáson listát állí-
tani szándékozó pártoknak 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük, és május 8-ig kellett 
benyújtaniuk az Országos Választási Bizottsághoz. 

Akik a szavazás napján nem tartózkodnak a lakóhelyükön, de élni kívánnak a szavazás 
jogával, a választás előtti péntekig, június 5-én 16 óráig kérhetik a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőtől az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján. Ajánlott levélben úgy kell kérni 
az igazolást, hogy az legkésőbb június 2-ig megérkezzen az illetékes választási irodához. 

Akik a külképviseleteken kívánnak szavazni, személyesen vagy meghatalmazott útján má-
jus 22-ig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. Ez ajánlott levélben is kérhető úgy, 

hogy az legkésőbb május 22-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodába. 
A listás állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2009. május 29-én 

16.00 óráig jelenthetik  be a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság ese-
tén a helyi választási iroda vezetőjénél. 

A június 7-ei választáson nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon 
lakóhelyet létesített uniós polgárok. is szavazhatnak. 

A 2004-es EP-választáson már volt 1.500 polgár, akiket értesítettek arról, hogy szerepelnek 
a névjegyzékben. 

A mostani választásra további 105 ezer uniós polgárt tájékoztattak arról, hogy szavazhatnak 
június 7-én. Ezek az uniós polgárok április 30-ig kérhették névjegyzékbe vételüket a Polgármes-
teri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál. A választással kapcsolatos további informáci-
ók a Helyi Választási Iroda vezetőjétől – a jegyzőtől kérhetők. 

KÖSZÖNTJÜK 
AZ ÉDESANYÁKAT 

Egy erdélyi református lelkész gondolatai: 
 

Az Édesanya 
 

Te gyermek, kit anya szült kínok között, 
Gyöngyöző homlokkal várta érkezésed. 
Elsőnek hallotta síró hangodat, vett karjaiba, 
Csókolta arcodat és fogta apró kezedet. 
 

Óh, Te ifjú gyermek, ki a labdát kergeted, 
Fogadd el anyádtól a feddő intelmet, 
Ha nevelő szándékkal néha megfed téged, 
De utána letörli szemeidről a könnyet. 
 

Óh, Te hiú gyermek, ki már kirepültél, 
Az anyai fészekből, messze kerültél. 
Ne hagyd az anyádat támasz nélkül élni, 
E sivár világban egyedül küszködni! 
 

Óh, Te hiú gyermek azt kérdezem tőled, 
A nagy adósságot Te hogyan törleszted? 
Azt a szeretetet, amit tőle kaptál, 
Viszonzásképpen, Te vajon mit nyújtottál? 
 

Mert, ha Te vétkeztél, netán bűnbe estél, 
Az úton megbotlottál és kétségbe estél, 
Őnála akkor is támaszra találtál. 
Szeretett, megvédett, ha fájdalmat okoztál. 
 

Óh, Te hiú gyermek, ne szégyelld anyádat, 
Aki éjjel-nappal mosta a ruhádat, 
Akinek Te vagy a legszebb a világon, 
S örül, ha könnyebb lett a teher a válladon. 
 

Ne szégyelld anyádat, mert hajlott a háta, 
Az élet terheitől nehéz a járása, 
Hogy deres már a haja, megkopott a hangja, 
És kialvóban van türelmének lángja... 
 

Tenálad vagyok most óh drága jó anyám, 
A temető kertben neved ott a fejfán. 
Még most is hallom az utolsó szavadat, 
Mikor elhaló hangodon nekem azt suttogtad: 
 

Fiam legyél boldog, vigyázzál magadra, 
A síron túl is vigyázok álmodra... 
S a temető kertben állok sírod felett 
A Fiad, aki téged örökké szeret. 
 

Hullnak a könnyeim a drága sírdombra, 
Aki büszke voltál mindig a fiadra. 
Az Anyák Napjának az az üzenete: 
A drága, jó anyát mindenki szeresse! 
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A képviselő-testület 2009. április 28-án tar-
totta soros ülését. 
 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogad-
ta az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásá-
ról szóló beszámolót. A 2008. évi eredeti 
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 443-
.361 e Ft, a forráshiány összege 77.526 e Ft. 

A zárszámadási rendelet alapján az ön-
kormányzat 2008. évi bevétele 585.801 e Ft-
ra növekedett, a kiadása 567.721 e Ft-ra.  A 
bevétel teljes egészében nem került kiadásra, 
így a pénzmaradvány összege 18.080 e Ft. A 
független könyvvizsgálói összefoglaló jelentés 
alapján a 2008. évi  éves költségvetési beszá-
molót a számviteli törvényben foglaltak és az 
általános számviteli elvek szerint készítették 
el. Az egyszerűsített éves költségvetési be-
számoló Apátfalva Község Önkormányzat 
2008. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi  helyzetéről megbízha-
tó és valós képet ad.  Apátfalva Község Ön-
kormányzat 2008. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás 
nélküli záradékkal látta el. 
 

A Polgármesteri Hivatal beszámolt a képvi-
selő-testületnek a 2008. évi munkájáról. 
2008. évben főszámra 2561 db ügyirat, 
alszámra  4714 db ügyirat került iktatásra  a 
hivatalban Önkormányzati hatósági ügyekben 
13 esetben éltek fellebbezési jogukkal az 
ügyfelek, ebből minden esetben a Dél-alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal helyben-
hagyta az I. fokú határozatot. A polgármesteri 
hivatal előkészítette 19 testületi ülés, a cigány 
kisebbségi önkormányzat 10 és a települési 
román önkormányzat 6 képviselő-testületi 
ülését és elkészítette azok jegyzőkönyveit. A 
népesség nyilvántartó adataiból megállapítha-
tó, hogy 7 házasságkötésre és 22 halálozási 
alapbejegyzésre került sor. 2008. évben a 
községben 47 fő (17 férfi, 30 nő) halálozott el, 

szemben a  25 gyermekszületéssel. 
Átmeneti segély 171 esetben lett megálla-

pítva, 93 esetben összesen 347.000,-Ft került 
kiutalásra, 78 esetben természetbeni támoga-
tás nyújtására került sor. Temetési segély 13 
esetben került megállapításra, köztemetés 4 
esetben történt. 23 db „A” típusú kérelem 
érkezett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz, 16 hallgató 3.000,-Ft/
hó, 4 hallgató 2.000,-Ft/hó és 1 hallgató 
4.000,-Ft/hó önkormányzati ösztöndíj támoga-
tásban részesül. 1 hallgató kérelme került 
elutasításra magas jövedelem miatt. 1 db „B” 
típusú pályázat érkezett, a hallgató 3.000,-Ft/
hó támogatásban részesül. Rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 156 családból 
284 gyermek részesül. A Szociális Alapszol-
gáltatási Intézményegységbe 21 fő felvételére 
került sor. 174 család részesült normatív jogú 
lakásfenntartási támogatásban, 180 fő pedig 
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatá-
sában. Szabálysértési eljárást 21 esetben 
kezdeményeztek, ezek különböző szervektől, 
intézményektől és magánszemélyektől érkez-
tek. Pénzbírságot kiszabó határozatok száma 
11 volt, ebből 8 személy nem fizette be a 
kiszabott bírságot, mely összegek letiltásra 
kerültek. A beszámoló részletesen kitér a 
költségvetéssel, a gazdálkodással és az adó-
val kapcsolatos  feladatokra. A képviselő-
testület megköszönte a polgármesteri hivatalban 
foglalkoztatottak 2008-ban végzett munkáját. 
 

A törvény változásai miatt került sor a szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeni és termé-
szetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2007. 
(II.28.)Ör módosítására. 
 

A képviselő-testület felülvizsgálta Apátfalva 
Község Önkormányzat Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepcióját. A felülvizsgálat 
célja az eltelt időszakban a szociális szolgál-
tatások terén bekövetkezett változások bemu-

tatása, az adatok frissítése, a jövőkép és a 
fejlesztési stratégia ennek megfelelő újrafo-
galmazása. A koncepció fő célja nem válto-
zott. A fejlesztések középpontjában továbbra 
is a segítségre szoruló emberek állnak, akik 
színvonalas ellátása feltételezi az emberi 
értékek tiszteletben tartását, a segítők és 
segítettek együttműködését, összhangban az 
ENSZ által megfogalmazott 5 alapelvvel, 
ezek: a függetlenség, a gondoskodás, az 
önmegvalósítás, a részvétel és a méltóság 
tiszteletben tartása. 

A képviselő-testület megtárgyalta a gyer-
mekvédelmi munka átfogó értékeléséről szóló  
beszámolót. A képviselő-testület felkérte az 
intézményvezetőket, hogy továbbra is tekint-
sék kiemelt feladatuknak a gyermekvédelmi 
munkát. 
 

Tájékoztató hangzott el Apátfalva Község 
Környezetvédelmi Programjából adódó 
feladatok megvalósulásáról. A felvetődő prob-
lémákról külön cikkben tájékoztatjuk az olva-
sókat. 
 

A képviselő-testület Apátfalva Község Önkor-
mányzatának beruházási hitelfelvételéhez 
40.000 e Ft hitelkeretet állapított meg a 2009 
évi folyamatban lévő beruházásainak finan-
szírozása érdekében. A hitelt az apátfalvi 
Takarékszövetkezettől kívánja felvenni. 
 

Tájékoztató hangzott el az intézmények I. 
negyedévi gáz- áram- és telefondíj felhaszná-
lásáról. 
 

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

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET 

Tegyen a parlagfű ellen! 
 

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy a tulajdonuk-
ban vagy használatukban lévő ingatlanokon a 
földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni és ezt köve-
tően ezt az állapotot  a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. Az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény értelmében a gyom-
mentesítés minden ingatlantulajdonos, földtu-
lajdonos, földhasználó számára  kötelező. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK—2009.április hó 
SZÜLETÉS: 
04. 01.: Bakai-Vig Loretta Mária 
Apátfalva,  Nagyköz u.3.—Anyja: Vig Annamária—Apja:   Bakai Roland 
04. 03.: Restás Roland 
Apátfalva,  Rákóczi u. 77/a.—Anyja: Csala Gina—Apja: Restás Roland 
04. 24.: Rákóczi Gergő 
Apátfalva, Templom  u. 139.—Anyja: Rákóczi  Mónika—Apja: Kovács  László 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS: nem volt. 
 

HALÁLESET:  
Laczi István—Apátfalva,  Kossuth  u. 40. élt: 62  évet 
Majoros Sándor—Apátfalva, Maros  u. 86. élt 76  évet 
Herczeg István Józsefné Bárdos Mária—Apátfalva, Szellő  u. 9. élt: 91 évet 
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E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu—Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes—Készült: 1600 példányban— ISSN 2060-8039 
Megjelenik: havonta egy alkalommal—Nyomás: Makói Nyomda 
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Tüzek a kiskertekben 
és az utak mentén 

 

A makói tűzoltók az elmúlt hetekben 19 
vonulásukból 13 esetben vonultak különbö-
ző, értéktelen avar, nádas, szemét, útszéli 
árokpart tüzekhez. A tűzoltók nem mérlegel-
hetnek, ha jelzés érkezik, vonulniuk kell. 
Mégis, szinte mindig az derül ki, hogy ezek 
az események két dologban azonosak: jelen-
tős tűzoltó erőt kötnek le, és felszámolásuk-
nak, a levegő tisztaságának védelmén túl 
gyakorlatilag semmi haszna nincs. Ezek a 
tüzek felelőtlen emberek szándékos vagy 
gondatlan cselekedeteinek következményei, 
elsősorban műveletlen területeket, nádaso-
kat, valamint a települések környékén lévő 
hétvégi kerteket és parlagterületeket, az ott 
lévő épületeket és a területet szegélyező 
természetvédelmi területet, csemetéseket, 
utak menti erdősávokat veszélyeztetik. 

A makói tűzoltóság ezúton is kéri az 
állampolgárokat, hogy fokozott figyelemmel 
tevékenykedjenek ebben az időszakban (is). 
Ne dobjuk ki a cigarettacsikket autóból vagy 
vonatból! Ne gyújtsunk tüzet a kertünkben, 
ha nagy a szél, vagy nincs nálunk szerszám, 
amellyel az eloltható! 

Ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül még 
rövid időre sem! Ne engedjük, hogy gyerme-
künk gyufával játsszon, vagy más módon 
tüzeskedjen! 

Óvjuk egy kicsit jobban környezetünket, 
vigyázzunk értékeinkre! 

Kéményseprő beköszöntő 
 
Valószínű, hogy az újság olvasók többsége már tudja: 2009. április 1-től a kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást Apátfalván, a Szegedi Kéményseprőipari Kft. látja el. Ez alkalomból 
szeretném bemutatni társaságunkat és tevékenységünket Apátfalva lakosságának. 
 

Társaságunk 1994-ben alakult, olyan emberekből, akik azelőtt is kéménysepréssel foglalkoztak, 
csak a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat keretein belül. Központunk Szegeden van, de kiren-
deltségeket működtetünk Makón, Kisteleken, és Bordányban. Az Apátfalviak elsősorban a ma-
kói kirendeltségünkön Németh János kirendeltség vezetőhöz fordulhatnak kéménnyel kapcsola-
tos ügyes bajos dolgaikkal (Makó, Nagycsillag u. 29/a tel/fax: 62/638-375 mobil: 30/278 49 20). 
De nem árt tudni, hogy nem csak a bajban érdemes megkeresni bennünket, sok bosszúságot 
kerülhet el, aki bizonyos esetekben előre tájékozódik. Lakástervezés, építés, átalakítás, tüzelőbe-
rendezés cseréje, kémény felújítás, fűtés korszerűsítés, nyílászárók cseréje, utólagos szigetelése, 
tipikusan azok az esetek, amikor fontos a kéményseprő szakember véleményét kikérni. Ingyenes 
szaktanács-adással bármikor szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére. 
 

A kéményseprők hívás nélkül, évente legalább egyszer megjelennek minden háznál és leellen-
őrzik a kéményeket. Ilyenkor megnézik a kémény állapotát, időszerűvé vált-e a javítás, változott
-e a kémény terhelése, jól vannak-e bekötve a tüzelőberendezések. Legfontosabb persze a 
kémény tisztaságának, átjárhatóságának ellenőrzése, és ha ezen a téren probléma van, akkor 
azt azonnal megszüntetik. Ha mód van rá, próba üzemmel, vagy egyéb módon ellenőrzik a 
tüzelőberendezések hőcserélőjének tisztaságát, mert nem egyszer az égéstermék el sem jut a 
kéményig a tüzelőberendezésből. Megnézik, hogy az épületbe az égéshez szükséges levegő 
bejut-e, nincs-e túlzottan leszigetelve minden nyílászáró, vagy nincs-e szagelszívó a kéménnyel 
közös légtérben. Az utóbbi évek balesetei többnyire légellátási problémából adódtak. 
 

Az országos építési szabályzat minden lakásba kötelezően előírja a tartalékfűtésről való gon-
doskodást. Ennek két módja lehetséges: vagy többlet villamos energiavételezési lehetőségről 
kell gondoskodni, vagy tartalék kéményt kell építeni. Tehát, ha valami okból megszűnik a gázel-
látás, akkor vagy elektromos fűtőtesttel, vagy egy sebtében beállított kis kályhával kell a fűtésről 
gondoskodni. Nyilván való, hogy szükség helyzetben nincs idő több ezer esetleg több tízezer 
tartalék kémény használható állapotáról meggyőződni, ezért írja elő a jogszabály kötelezően, a 
tartalék kémények ellenőrzését is a használatban lévő kémények ellenőrzése, tisztítása során. 
 

Munkatársainknak minden esetben ragaszkodniuk kell a munkák elvégzéséhez. A munkalapok 
leigazolása tényleges munkavégzés nélkül nem csak pénzkidobás, de a felelősség indokolatlan 
átvállalása is lenne, ezért a lakosoknak is ragaszkodniuk kell a munkák elvégzéshez. A bizton-
ság közös érdekünk, bennünket minősít, a lakosokat védi. 
 

Szenkovszky István ügyvezető 
Szegedi Kéményseprőipari Kft. Szeged, Moszkvai krt. 27. Tel/fax: 62/548 810 
Honlap: www.kemenytisztitas.hu E-mail:nokorom@vnet.hu 

Illegális szemétlerakás a település területén 
 
A község egész területén nőtt az illegálisan elhelyezett hulladékok mennyisége. A 2009. április 
20-i adatok alapján 245 m3 illegálisan lerakott hulladékot jelentettek a mezőőrök a település 
területéről. 

Elgondolkodtató a helyzet: miért viszik ki a lakosok a szemetet a töltésoldalba és egyéb 
helyekre, amikor kéthetente a kötelező hulladékszállítás keretében minden ház elől elviszik a 
szemetet. A szemetet nem csak a szabvány hulladéktároló edényből ürítik ki, hanem a kitett 
zsákokat is elszállítják. Évente egyszer van lomtalanítási akció, amikor az év közben ki nem 
rakott lomot is elszállítják. A hulladékszállítási díjat a szolgáltató negyedévente kiszámlázza a 
lakosoknak, melyet mindenkinek ki kell fizetni. A hulladékszállítási díj meg nem fizetése esetén 
köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása. 

Így még inkább nem érthető a helyzet, hiszen a lakos fizeti a hulladékszállítási díjat, a háza 
elől vinnék el a szemetet, és mégis elviszi máshová, ahol szennyezi a környezetet és rontja a 
településképet. 

Azonban ellenpélda is van: sokan hiányolják, hogy miért került megszüntetésre a szelektív 
hulladékgyűjtés lehetősége. Erre azért volt szükség, mert nem rendeltetésének megfelelően 
használta a lakosság egy része. Nem csak a konténerre írt hulladék került bele, hanem minden 
más is, pl.: állati tetem, mosdókagyló, háztartási hulladék. A szelektíven gyűjtött hulladék elszál-
lítás után értékesítésre került, amely lehetőség így megszűnt. 

Keressük a megoldást arra, hogyan lehetne mégis kihelyezni úgy a konténereket, hogy a 
környezetükre odafigyelő emberek rendeltetésszerűen használhassák. 

 

1 % Pátfalváért Egyesület 
6931 Apátfalva, Templom u. 57. 

 

Adószám: 18460117-1-06 
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Az Égáz-Dégáz Zrt. ér-
tesíti ügyfeleit, hogy 

Apátfalván 
 

a gázszolgátatás 
szünetel 
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A gázmérő előtti főcsa-
pot el kell zárni az 

üzemzavar elkerülés vé-
gett. Megértésüket kö-

szönjük. 
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Gondolatok a véradásról 
részletek Prof. Dr. Gál György 
írásaiból. 
 

Vérellátás nincs véradók nélkül, a rájuk vonatko-
zó adatok jellemzőek egy ország egészségügyi 
színvonalára és társadalmi szolidaritására. A 
véradási aktivitás mutatószáma: egy év alatt az 
1000 lakosra eső véradások (E) száma. A vérvé-
telek regisztrálása ezzel a módszerrel egységes, 
ellenőrizhető és nemzetközi összehasonlításra is 
alkalmas, Magyarországon ez a szám: 40-44 
E/1000 lakos/egy év, amely meghaladja a kelet-
európai átlagot és megközelíti a nyugat-európai 
országokét, amelyek átlagos értéke 50-55, míg 
Hollandia 60, Dánia 70.  
Ez a "humanitási index" is minősíti egy ország 
társadalmi szolidaritását és egészségügyét.  
Fontos és tanulságos a véradók szociális össze-

tételének vizsgálata. Két professzionális közvélemény-kutató intézmény felmérése szerint a 
magyar véradók döntő többsége  évtizedek óta a "bérből és fizetésből élők" csoportjába tartozik. 
Ez a réteg a társadalmi terhek mindenkori hordozója, és ez, úgy látszik, a véradásra is vonatko-
zik. Európai viszonylatban is feltűnő, és a jövőre vonatkozó kedvező jelenség, hogy a véradók 
30%-a , 18-25 éves életkorhoz tartozik (középiskolás, főiskolai, egyetemi hallgató). A kötelező 
sorkatonaság időszakában a vérvételek 10-15%-a innen származott, a hivatásos katonaság 
bevezetésével a létszám a réginek töredékére csökkent, de a véradási hagyományok megma-
radtak. Az egészségügyi dolgozók példamutatóan vesznek részt a véradó mozgalomban.  
A közvélemény-kutatás szerint Magyarországon főleg érzelmi motívumok ( segítés, együttérzés 
stb.) a véradás indítékai, míg Nyugaton inkább a logikai érvek, a vérkészítmények nélkülözhe-
tetlenségére vonatkozó ismeretek állnak előtérben. 
"A vér-, vérkészítmény nélkülözhetetlen a gyógyításban- vért csak ember adhat embernek" 
logikai sort tartalommal kell kitölteni. A vérre és a véradásra vonatkozó ismeretanyag minden 
részlete új szempontok szerint támasztja alá ezt a gondolatsort. A véradó előzetes tapasztalata-
it, ismereteit kiegészíti a véradó szervező és felerősíti az észérveken alapuló motivációt.  
 

Az életmentés egyik változata a véradás. A közvetlen vérátömlesztés korában a véradó és a 
beteg egymás mellett feküdt a transzfundálás alatt, az életmentés élménye meghatározó volt a 
véradó számára és ha hívták soha nem mondott nemet. A korszerű technológia a két folyamatot 
( véradás, transzfúzió) térben és időben szétválasztotta, a véradót a vérátömlesztés során a 
műanyag zsákban lévő vére képviseli.  
 

Az önérdek és közérdek érvényesülésének természetes aránya igen fontos. A balesetet szen-
vedő cserbenhagyását a törvény bünteti, de nem kényszerít senkit arra, hogy a vízben fuldokló 
után vesse magát; de ha mégis megteszi jogosan kapja az életmentő érmet és a társadalom 
megbecsülését. A véradás hasonló kategória, amelyben az életmentés közvetlen élményét az 
helyettesíti, ha a társadalom úgy fordul az életet mentő rendszeres véradó felé, mint az a vízből-
, tűzből mentő esetében megszokott.  
 

HUMANITÁS. Együttérzés, empátia a beteggel, a véradás, mint önkéntes áldozat a segítőkész-
ség megnyilvánulása.  
A véradók 95%-a vallja, hogy jó érzés másokon segíteni.  
 

SZOLIDARITÁS a bajbajutott emberekkel, családjával, a társadalommal a kölcsönösség elve 
alapján ("Ha kell adom, ha kell kapom!"). Az is kétségtelen, hogy jobb adni, mint kapni.  
 

Az EGÉSZSÉG bizonyítéka a véradás. A felmérések szerint a véradók 41 %-a nagyra értékeli a 
véradás előtti kivizsgálást és azt, hogy a rendszeres véradók egészségügyi problémáik megol-
dásában segítséget kapnak.  
A véradó örül hogy vért adhat, mert egészséges. 

Idősbarát lakásprogram 
Apátfalván 
 

Az idős emberek életminőségének javítására 
írt ki pályázatot a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, amelynek lebonyolításával a 
Máltai Szeretetszolgálatot bízták meg. 
„Megszokott környezetben, nagyobb bizton-
ságban” foglalható össze a program célja. 

Pályázni a rászoruló időseknek egyénileg 
kellett, de a pályázati lehetőségről való tájé-
koztatást, illetve a pályázat összeállítását a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatár-
sai végezték. A munka elvégzésére javasolt 
vállalkozót is be kellett vonni a pályázat kidol-
gozásába.   

A pályázaton feltétel volt, hogy a pályázó 
szociális alapellátásban részesülő, 65 év 
feletti gondozott legyen. A pályázatra orszá-
gosan 249.632.000 forint állt rendelkezésre. 
Egy-egy pályázó 100–400 ezer forintra pá-
lyázhatott. 

Komoly segítség ez az idős, gyakran 
egyedül élő emberek számára. A kiírásra 
2744 pályázat érkezett be, ami a nagy érdek-
lődést és főleg az óriási igényt mutatja. A 
beadott pályázatokból 704 nyertest hirdettek. 

A pályázat iránt négy apátfalvi személy 
érdeklődött, végül ketten adták be a pályáza-
tot és mindketten nyertek. Akár többen is 
indulhattak volna a pályázaton, de a felújítás-
sal járó átmeneti kellemetlenséget ennyien 
vállalták az érintettek közül. 

A pályázat keretében a lakáson belül 
olyan műszaki megoldások kialakítására nyílt 
lehetőség, amely lehetővé teszi a biztonságos 
közlekedést, a személyi higiénia önállóan, 
vagy kis segítséggel történő megteremtését. 
Ezért elsősorban fürdőszoba átalakításra (kád 
helyett zuhanyzó), valamint akadálymentes 
lakásbelső kialakítására lehetett pályázni. Az 
átalakítás nem járhatott komfort- vagy érték-
növekedéssel. 

A beruházásokat május 31-ig be kell fe-
jeznie a kivitelezőnek, ennek felügyeletét a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Mál-
tai Szeretetszolgálat szakemberei vállalták. A 
nyertes pályázatok kivitelezését apátfalvi 
vállalkozó vállalta. 

„A vér -, vérkészítmény nélkülözhetetlen 
a gyógyításban – vért csak ember adhat 
embernek.” 

Véradás 
 

2009. május 14-én (csütörtökön) 8 órától 
11 óráig véradás lesz. 
 

Helye: Faluház 
 

============================ 
 

A véradók tiszteletére rendezendő szokásos 
ünnepséget május hónapban rendezzük meg, 
ahol a többszörös véradók kitüntetésére is sor 
kerül. Az ünnepség időpontjáról és helyéről a 
véradókat a későbbiekben tájékoztatom. 
 

Kerekes Gézáné 
véradás szervező 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 
 

Makó és Térsége Víziközmű Társulat Küldöttgyűlését  2009. május 19-én (kedd) 16.00 órakor 
tartja a Makói Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagyteremében. 
A küldöttgyűlés nyilvános. Az érdeklődőket Tisztelettel várja az Intéző Bizottság. 

Egészségbiztosítási Pénztár 
fogadó napja Makón 
 

Hétfői napokon 9 órától 14 óráig ügyfélfoga-
dást tart a Dél-Alföldi Regionális Egészség-
biztosítási Pénztár Csongrád Megyei Kiren-
deltsége Makón, a Dr. Diósszilágyi Sámuel 
Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakrende-
lőjében (Kórház u. 2.).  
Intézhető ügyek: TAJ-kártya kiadás, EU-
kártya kiadás, biztosítási jogviszony rendezé-
se, táppénz, gyes, gyed iránti igények rende-
zése, lejárt közgyógyellátási igazolványok 
visszavétele. 
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„Kooperatív játékok az óvodában” 
 

A „Nyitott kapuk II ” Programsorozat az Integrált nevelés jegyében 
befejeződött az óvodákban. Az érdeklődők három nyíltnapot láthattak 
mindhárom óvoda középső-nagycsoportjában, melyet a kooperatív 
tanulási módszerek bemutatásával szerveztek meg az óvodapedagógu-
sok, különböző témakörben. A kooperatív tanulási módszerek alapja a 
páros és csoportmunkák, és a gyerekek együttdolgozása, egymástól 
való tanulása. 

2009. március 20.-án a Maros u-i óvoda Margaréta csoportja 
„Állatok” témakörben, 2009. április 22.-én a Dózsa György u-i óvoda 
Hétszín virág csoportja „Tavasz” témakörben és a Rákóczi u-i óvoda 
Szivárvány csoportja 2009. április 23.-án „Közlekedés, járművek” téma-
körben mutattak be nagyon színvonalas nyíltnapot. A nyíltnapokról fény-
képek, a tevékenységekről foglakozás vázlatok készültek, akit érdekel 
az óvodákban megtekintheti. 

Az óvodapedagógusok a Helyi Tevékenységközpontú Program 
„Természet- Társadalom- Ember- Születéstől- Felnőttkorig” c. fejezeté-
ből választottak témaköröket feldolgozásra, rendszerező foglalkozások 
keretében. Ennek a fejezetnek nagyon változatos témakörei vannak ide 
sorolhatnám még a „család, a testünk a napszakok a tél a nyár az ősz a 
színek a foglalkozások” stb. 

A nyíltnapokra meghívtuk a kedves Szülőket, Tanítókat és másik 
óvoda óvodapedagógusait. 

Az óvodapedagógusok számára ez egy rendhagyó intézményen 
belüli tapasztalatcserére is jó gyakorlat volt, mert a gyakorlati tapaszta-
latok átadása nagyon fontos és sokat lehet tanulni egymás munkájából, 
egymás ötleteiből. 

A kooperatív tanulási módszerek óvodai felhasználásához óvodai 
segédanyag, használható nem igazán van, úgy gondoltuk leszünk mi 
ennek az úttörője és a gyakorlati munkánk során kipróbált módszereket, 
tevékenységeket, játékokat egy kis füzetbe leírjuk és segédanyagként 
hasznosítjuk. A füzetecske címe: „Kooperatív játékok az óvodában.” Az 
óvodai Integrációs munkacsoport és a nevelőtestület már munkálkodik 
azon, hogy a segédanyag a következő nevelési évre (2009-2010) ren-
delkezésre álljon, és hasznosítható legyen mindenki számára a napi 
gyakorlati munkában. 

Az óvoda az integrált nevelés fejlesztésére pályázati úton támoga-
tást is kapott, már második évben. Az esélyegyenlőséget és felzárkózta-
tást segítő támogatási keretből 2.466. 000 Ft-ot, melynek 40%-át esz-
közfejlesztésre, 40%-át az integrációs humánerőforrás működtetésére, 
20%-át jó gyakorlatok és szakértői tevékenységre fordíthatta az óvoda. 

Az eszközfejlesztésből megvalósult a Maros u-i óvoda fejlesztő és 
logopédiai szobája berendezéseinek cseréje, a Rákóczi u-i óvoda torna-
szobájába 2 db Mászó falat tudtunk felszerelni, és minden csoport érté-
kes és nagy mennyiségű csoportszobai fejlesztőjátékot kapott közel 
80.000 Ft értékben. 

A támogatási keret három szakmai munkacsoport működtetésére 
adott lehetőséget, ezek közül nagyon hatékonyan működött az Integrá-
ciós menedzsment és az Óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport, 
akik kidolgozott munkaterv alapján végezték és végzik ma is munkáju-
kat, és jelenleg is működik a Pszichológiai Tanácsadás 2009. június 30.
-ig. 

Az óvoda jövőre is szeretné folytatni tevékenységét az Integrált 
nevelés jegyében, és megpróbál támogatást szerezni programjai meg-
valósítására. Nagyon sok ötlet, kitűzött terv van még a tarsolyunkba… 
 

Faragó Erzsébet 
óvodavezető 

Ballagási időpontok az óvodában 
2009. május 30. 

Maros u-i óvoda. 9.30 órakor Rákóczi u.i óvoda 8.30 órakor 
Dózsa György u-i óvoda 9.00-órakor 

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriu-
ma a 2008-2009. nevelési évben is támogatja az óvodák udvarkorsze-
rűsítési programját, 1-1 kültéri játékeszközzel: 

A Maros u-i óvodában 4 személyes rugós libikóka kerül telepítésre. 
A Rákóczi u-i óvodában nagyobb udvarkorszerűsítési munkák 

folynak, kerítés felújítás, füvesítés és egy kétszemélyes hintaállvány 
telepítése fog megvalósulni. 

A Dózsa György u-i óvodában csúszda csere valósul meg, új 
Rámpás csúszda váltja fel a régi csúszdát, továbbá meg szeretnénk 
köszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a levegőztető előtti és a 
körbeton újra betonozását, ami már elkészült. 

Mindhárom óvodába még kerti padokat szeretnénk vásárolni, me-
lyet az Alapítvány szintén támogat. Megköszönjük Kakasné Ancsa 
nénik a fákat, melyeket a Rákóczi u-i óvodába ültettük el. 

A Nyári nagytakarítások alatt mindhárom óvodában világításkor-
szerűsítés lesz, főként a világítótestek /armatúrák/ cseréje valósul 
meg. Korszerű, energiatakarékos fényforrások kerülnek felszerelésre. 
 

A Hétvégén megrendezésre került „A rendkívüli lakodalom Baby Gabi-
val és Rickyvel” a Peka 2005 Zöldség nagykereskedés mellett lévő 
Rendezvényházban. A menyasszonytánc bevételét az apátfalvi óvodá-
nak ajánlották fel / 95.500 Ft / gyűlt össze. Szeretnénk megköszönni 
Vass András vállalkozónak és feleségének ezt a felajánlását. Meg-
próbáljuk hasznosan elkölteni ezt az összeget mellyel hozzájárultak az 
apátfalvi óvodai élet színvonalas megszervezéséhez. Gratulálunk a 
színvonalas rendezvény megszervezéséért. 
Aki ott volt biztosan jól érezte magát. 
 

Az idén is Nyári gyermekétkeztetést biztosít Apátfalva Község Önkor-
mányzata a Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek 
számára. Óvodások, iskolások egyaránt igényelhetik 2009. június 29- 
augusztus 28.ig, két hónapon keresztül. Az étkeztetést az Óvoda 
Konyha biztosítja, iskolás gyerekeknek ételhordóban el kell vinni haza, 
óvodás gyerekek estén csak akkor kell elvinni, ha a kisgyermek nem 
jár óvodába a nyáron, nem veszi igénybe az óvodák ügyeleti rendsze-
rét. Az óvoda, iskola 2009. május 8.-ig felméri az igényeket. Felhívom 
a figyelmet arra, hogy akik igénylik az étkeztetést, pontosan, minden-
nap menjenek az ebédért! 
Ha a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kérdése van forduljon 
bizalommal Szilvási Mátyásné élelmezésvezetőhöz /óvoda konyha/ 
Faragó Erzsébet /óvodavezetőhöz és az iskola vezetéséhez. 
 

Faragó Erzsébet 
Intézményvezető 

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 
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Versmondó verseny az ovisoknak. 
 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Makói Kistérség Óvodai 
munkaközössége szervezésében az ovisok versmondó versenye, 
Kiszombor, Apátfalva után az idén Királyhegyesen 2009. április 9.-én. 

A rendezvény már hagyományként szerepel a munkaközösség 
rendezvény naptárában. Makó és 16 település óvodás gyermekei és a 
felkészítő óvodapedagógusok nagyon várják az eseményt, most is 23 
kisgyermek készült verssel. 

Az Apátfalvi óvoda 4 kisgyereket nevezett a versenyre, mind a 
négy óvodai épület 1-1 kisgyermekkel volt jelen. 
 

Balogh Víg Natália nagycsoportos óvodás Maros u-i óvoda Iványi 
Mária Boszorkányszombat c. versével 

Kovács Boglárka nagycsoportos óvodás Rákóczi u-i óvoda Móra 
Ferenc Csókai Csóka c. versével 

Gyenge Regina középső csoportos óvodás Dózsa György u-i óvo-
da Kopré József Libák libasorba c. versével 

Elekes Viktória nagycsoportos óvodás Nagylaki óvoda Iványi Má-
ria Volt egyszer egy kismalac c. versével neveztek. 
 

Négytagú zsűri döntött a helyezésekről, akik igen nehéz helyzetben 
voltak. A gyerekek bátrak voltak, ügyesek, és sok olyan verset hallhat-
tunk, ami még nekünk óvodapedagógusoknak is új volt. Voltak gyere-
kek, akik kifejezetten szép kiejtéssel hangsúlyosan és segítség nélkül 
mondák el a versüket. Számomra nagyon élvezetes volt egymásután a 
gyerekek versmondását hallgatni. A versmondó verseny célja a tehet-
séggondozás. 
Mind a négy kisgyermek nagyon ügyesen szerepelt, kimagasló ered-
mény, hogy Gyenge Regina a középső csoportos korosztály első 
helyezését és Balogh Víg Natália a nagycsoportos korosztály első 
helyezését nyerte meg. Gratulálunk nekik. Mesekönyvet, oklevelet 
és egy kis katicabogarat kaptak ajándékba. 

A verseny után az óvoda megvendégelte a gyerekeket és a felnőt-
teket egyaránt. 

Ezúton szeretném megköszönni a gyerekeknek a kitűnő szereplést 
az őket felkészítő óvodapedagógusoknak a munkáját, akik mindannyi-
an részt is vettek a rendezvényen. 

Felkészítő óvodapedagógusok: 
Gyengéné Bakai Judit, Szilvási Mihályné, Duma Jánosné, Csenteri 

Andrea, Bunyeváczné Bakai Ágota, Tornyai Jánosné, Kisné Borsos 
Anita ás Krivánné Halasi Szilvia. 

2009. április 17.-én rendezte meg az Általános Iskola Költészet 
Napja alkalmából versmondó versenyét, melyre az ovis versmondó 
gyerekek is meghívást kaptak. Elmondhatták verseiket az iskolás gye-
rekeknek. 
 

Faragó Erzsébet 
óvodavezető 

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 Közhasznú Közalapítvány” 

Íjásztalálkozó Apátfalván 
 

2009. IV. 18-án újra megrendeztük az érdeklődők nagy örömére az 
íjásztalálkozót Apátfalván.  
Fél éves előkészülés, szervezés után egy csodálatos napsütötte tava-
szi napon kicsik és nagyok izgatott moraja várta, hogy végre birtokba 
vehessék a kellő igényességgel felállított íjászpályát.  
Változatos, fordulatos, izgalmas, az íjász képességeket igénybe vevő 
feladatok vártak rájuk. Feszült figyelem, a csoporttársak drukkja és a 
saját gyomruk remegése is befolyásolta a célzás sikerességét. Voltak 
akik a csatacsillag és kelevéz dobásába buktak bele, olyan is akadt, 
aki még karikás ostort sem fogott a kezébe, nemhogy megszólaltassa. 
A célőrök kellő humorral és rábeszéléssel próbálták a versenyzőket 
átlendíteni a versenyszámok nehézségein. Volt hogy sikerült, volt hogy 
nem.  
Még mi szervezők is meglepődtünk, hogy íjászberkekben milyen gyor-
san elterjedt a tavalyi találkozó sikere. 
Idén dupla annyi induló volt, az ország számos pontjáról mint tavaly. 
Egy pécsi székhelyű hagyományőrző csoport a nap folyamán izgalmas 
harci bemutatót tartott a nézőknek. Elégedett mosollyal figyeltük, 
ahogy a faluból is egyre többen jöttek, és hozták el a gyerekeket, hogy 
olyan dolgokat lássanak amit talán még soha: gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb viseleteket, bőrpáncélokat, fegyvereket. Persze a gyermekeknek 
a legérdekesebb a lovaskocsizás és a lovaglás volt. Még falun is mek-
kora kuriózumnak számít ez a hajdan mindennapos dolog.  
A csapat hölgykoszorúja eközben lázas munkában volt, hiszen az 
indulóknak ígértünk egy tál meleg ételt a verseny után. Főtt a gulyás 
leves, rotyogott a paprikás krumpli, a gyomrunk meg korgott hozzá.  
Késő délután lett mire az eredményhirdetés lezajlott, és kiderült hogy a 
gyerek kategóriában az apátfalviak bizonyultak a legjobbnak, a felnőt-
teknél viszont van még mit gyakorolni a mieinknek. Végre a megéhe-
zett emberek leültek egy tányér étellel ebédelni. 
 A pálya értékelése és a csapattársak kedves „piszkálása” már csak 
levezetés volt egy fárasztó verseny után. Az apátfalvi asszonyok híres 
vendéglátása most sem hagyott cserben bennünket hiszen 8-10 tepsi 
süteménnyel kínálták a vendégeket.  
Mi szervezők csendben hallgattuk a gratuláló szavakat, köszönő mon-
datokat és fáradtan de büszke örömmel gondoltunk arra hogy: Megint 
megcsináltuk! S reméljük így lesz jövőre is. 

 

Bökény népe kulturális és hagyományőrző csoport:  
Rigó Angéla 

 
Köszönjük a támogatást: 
Dömötör Árpád, Beke Mihály és családja, Darócz Károly és családja, 
Pintér György, Berczán Mihály, Barát János, Varga P. István, Farkas 
kertészet, Makó, Apátfalvi Önkormányzat, Faluház vezetői, Dózsa 
György ÁMK, Célőrök, Drága apátfalvi asszonyok, Bökény népe cso-
port összes tagja és még a névtelen támogatóink 
 
Eredmények: 
Gyermek kategória: 

 1. Varga Tamás ( Bökény népe) 
 2. Varga Balázs (Bökény népe) 
 3. Kerekes Zsolt (Bökény népe) 
 

Női kategória: 
 1.  Bittó Melinda (Szögedi szittyák) 
 2. Zsótér Zita( Szeged) 
 3. Szilvási Vivien (Apátfalva) 

 

Felnőtt kategória 
 1. Ördög Csaba (Szögedi Szittyák) 
 2. Kardos Gábor (Szögedi Szittyák) 
 3. Nagy László (Szögedi Szittyák) 



                                                                Apátfalvi Hírek                                                          7. 

Dózsa-nap 
 

Korábbi évek hagyományait folytatva idén is megrendeztük isko-
lánkban a „Dózsa-nap”-ot. Míg az előző tanévben a görög kultúra 
feldolgozása volt a cél, idén a magyarság őstörténetének feldol-
gozása adott munkát felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 
Mind az előző, mind az idei „Dózsa-nap” szervezési feladatait 
Urbancsok Zsolt tanár úr koordinálta rendkívül eredményesen. 
Jóval a rendezvény előtt minden gyermekcsoport megkapta az 
életkori sajátosságainak megfelelő előzetes feladatokat, feladat-
lapokat. 
Ezek megoldása a pedagógusok szervezőmunkáját, a gyerekek 
sokrétű kutatómunkáját és kreativitását igényelték. A megoldott 
feladatok tartalmi értékelésére április 24-én, a „Dózsa-napon” 

került sor. Az elkészült tarsoly-lemezeket és csodaszarvas ábrázolásokat az iskola folyosóján 
állítottuk ki. 
A rendezvény nagyszabású felvonulással kezdődött, amelynek élén korhű ruhába öltözött lova-
sok haladtak, őket a Dózsa-zászlót vivő diákok követték, mögöttük pedig az osztályok sámán 
jelmezbe öltözött diákjai haladtak. Őket követte az iskola többi tanulója és pedagógusa. 
A nap résztvevői a régi könyvtár udvarán sorakoztak fel és a rövid megnyitó után egy sámán 
szertartás következett, melynek keretében tanulóink dalokat tanulhattak, és eközben ráhangolód-
tak a nap további feladataira. Ezt követően az alsó és felső tagozatosok különváltak és a délelőtt 
egy részében korosztályuknak megfelelő programokon vettek részt, ahol több érdekes feladatot 
próbálhattak ki forgószínpadszerűen. 
A délelőtti program befejezéseként a Sas-íjászok egyik képviselője vezetésével, a Bökény-népe 
hagyományőrző csoport tagjai közreműködésével látványos lovas, harcászati és eszközbemuta-
tóra került sor. 
Az előző évben az időjárás sajnos nem tette lehetővé, hogy a tervek szerint sportversenyen lás-
suk vendégül a kistérség néhány iskolájának csapatát. Ez évben azonban le tudtuk bonyolítani 
Csanádpalota, Földeák, Kiszombor és természetesen Apátfalva diák kézilabda, illetve labdarúgó 
csapatai között a rég várt erőpróbát. Kézilabdás lányaink a versenyben első, a labdarúgó fiúk 
harmadik helyezést értek el. A jó hangulatú délutánon iskolánk tanulói és pedagógusai lelkes 
szurkolással biztatták a pályán küzdőket. 
Ezen a napon a történelmi hagyományok felelevenítése és a sportdélután mellett a Föld napja 
alkalmából rendezett vetélkedő is színesítette a programot. 
Bízunk benne, hogy a következő tanévben is meg tudjuk rendezni diákoknak és tanároknak egy-
aránt nagy élményt nyújtó, mára már hagyományossá 
vált „Dózsa-napi” rendezvényeinket. 
Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik előkészítő, valamint szervező munkájukkal, illetve 
közreműködésükkel biztosították a nap sikerét. 

Dózsa-nap 2009. április 24. 
 

A Dózsa-nap rövid megnyitóval kezdődött lovas és íjász 
felvonulással. Majd az osztályok sámánjai is csatlakoz-
tak hozzájuk. Ezek után átvonultunk a régi könyvtár 
udvarára, ahol először sámán szertartással ismerkedhettünk meg, ami 
közben énekelhettünk is. Majd az alsó tagozatosok átmentek az iskola 
területére és ott folytatták programjukat. A felsősök 7 próbája a könyv-
tár udvarán feladatmegoldással kezdődött, majd gyakorlati feladatok-
kal folytatódott (kürtfújás, kelevézdobás, rókadobás,patkóhajítás és 
íjászat). Miután ezek befejeződtek középkori harcokat mutattak be 
lovasok és íjászok. Nagyon érdekes volt és sokaknak tetszett. Minden-
ki nagyon jól érezte magát. Mikor vége lett haza mentünk ebédelni és 
jöttünk vissza a délutáni sportrendezvényre ahol, kézilabda és foci 
mérkőzések voltak, csanádpalotai, földeáki és a zombori csapatok 
ellen. Nagy szurkolótábor vette őket körül. Eredményhirdetésre 4 óra-
kor került sor. Az apátfalvi kézilabda csapat 1., a focicsapat 3. helye-
zést ért el. Előzetes feladatokat is kaptunk, amiben sámánjelmez, tarsolyle-
mez készítés, és csodaszarvas illusztrációja volt a feladat. Az osztályok 
versenyén a 8. osztály lett az első. A feladatlapokhoz készült illusztrációk és 
a verseny eredmények megtekinthetők az iskola folyosóján. 
 

Varga Nóra és Méreg Nóra 8.o 

Dózsa napok alsóban. 
2009. Április 24-én iskolánkban egy különleges nap 
volt, melyen az alsósok is részt vettek. Előzetes fel-
adatain is voltak. Arany János: Rege a csodaszarvas-
ról című művét elolvastuk, átbeszéltük és ehhez kap-
csolódóan feladatokat oldottunk meg. Ilyenek voltak 
például a történethez rajz készítése, tarsoly készítése, 
rovásírás megfejtése. A gyerekek nagy izgalommal 
oldották meg a feladatokat. 
A legérdekesebb feladat számunkra a sámán jelmez 

készítése volt. Minden osztályt egy sámán képviselt a rendezvényen. 
8 óra után kivonultunk az iskola elé, ahol lovas felvonulás volt a régi 
könyvtár udvarába. 
Részt vettünk egy sámán szertartáson, ahol sok érdekes dolog elhang-
zott, és jókat énekeltünk. 
Ezek után pedig osztályonként vágtunk neki az érdekesnél érdekesebb 
feladatoknak. Volt aszfaltrajz verseny, kovácsolás, nemezelés, filmnézés 
és sok más feladat. Következett a lovas és íjász bemutató a falubeli 
Hagyományőrző csoport közreműködésével. 
Egy kis szusszanás után a sport vette át a főszerepet. A Föld Világnapja 
alkalmából zsinórlabda bajnokságot rendeztünk a tornateremben. Min-
den osztály nagyon ügyesen szerepelt. 
A nap vége felé pedig bekapcsolódtunk szurkolóként a spotpályán meg-
rendezett foci, és kézilabda bajnokságokba. 
Csodálatos nap volt számunkra! Köszönjük szépen Zsolti bácsinak a 
szervező munkáját, és az iskolavezetésnek, azt hogy lehetőséget adott 
e nap megrendezésére. 

Tanító nénik  
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MEGHÍVÓ 
 

A soros képviselő-testületi ülés ideje: 
2009. május 26. (kedd) 14.00 óra 
A képviselő-testületi ülés helye:  
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda 
és Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Óvodája 2009/2010-es nevelési év előké-
szítéséről, a csoportok létszámának a 
meghatározásáról, felkészülés a nevelési 
év kezdésére 

Előadó:  Faragó Erzsébet intézményvezető, 
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ 
 

2. Tájékoztató a Dózsa György ÁMK Általá-
nos Iskolája 2009/2010-es tanév előké-
szítéséről, az osztályok és tanulócsopor-
tok létszámának a meghatározásáról 

Előadó: Mátó Lajos igazgató, Dózsa György 
ÁMK 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat intézményei 
által 2008. április óta benyújtott pályázatokról 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

4.  Rendeletek, előterjesztések 
Előadó: Varga Péter polgármester 
 

5. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról és 
az előző ülés óta történt fontosabb ese-
ményekről 

Előadó: Varga Péter polgármester 
 

6. Interpellációk 
 

7. A szociális igazgatással összefüggő, 
valamint egyéb személyes adatvédelmet 
igénylő döntési javaslatok (zárt ülés) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

Országzászló és 
Trianon Emlékmű 

Apátfalván a Szoborkertben 
 

Tisztelt Apátfalviak! 
 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-
testülete engedélyezte Országzászló és 
Trianon Emlékmű  felállítását a 43-as főút 
melletti Szoborkertben. 

Elképzelésemet támogatják többek kö-
zött: Római Katolikus Plébánia, Varga Mi-
hály, az Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnöke, 
Apátfalvi Gazdakör, Bökény Népe Kulturális 
és Harcművészeti Egyesület. 

Úgy gondoljuk, hogy Trianon ugyanúgy 
történelmünkhöz tarozik, mint történelmünk 
más kimagasló alakja, ill. eseménye. 

1920. június 4-én Versailles-ban, a Tria-
non palotában egy olyan, törvénytelenül 
előkészített békedekrétumot írattak alá akkori 
vezetőinkkel, melynek következtében Ma-
gyarország területének 2/3-át vesztette el, 
lakosságából közel 3,5 millió magyar szorult 
az új országhatáron kívülre. 
 

A tervezett emlékmű leírása: 
A zászlótartó oszlop egy kb. 4-5 méteres 
átmérőjű térburkolóval kirakott körben állna. 
Az oszlop kb. 10 m magas, kb. 40 kg súlyú 
üvegszál erősítésű műanyag, belsejében a 
zászló felhúzásához szükséges kötélzettel. 
Az oszlop előtt egy faragott kőtömb kerülne 
elhelyezésre, a tetején pedig fekete gránit-
lapra gravírozva: Magyarország térképe az 
elszakított részekkel, területi, lakossági 
adatokkal, stb. 

Az Országzászló felavatására 2009. 
június 4-én kerülne sor. A Trianon Emlék-
mű felavatására egy évvel később, 2010. 
június 4-én történne meg. Érkezett már 
felajánlás kopjafa készítésére is, melynek 
felavatása szintén 2010-ben lesz. 
 

Tisztelt Apátfalviak! 
 

A kivitelezést önkéntes munkában, az anyagiak 
előteremtése közadakozásban történne meg. 
„Trianonjegyek” (adományjegyek: 500,-, 
1.000,-, 2.000,- 5.000,- Ft) kaphatók: 
Czigeldrom Korom Zoltánnál. Bővebb informá-
ció: Tel.: 06/30/639-53-40 
 
Tisztelettel:  

Czigeldrom Korom Zoltán 
települési képviselő 

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 

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Te 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.” 
 

Hálás szívvel megköszönjük mindenkinek, 
akik szerető férj, édesapa 
 

Laci István 
 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, külön köszönetet  
mondunk Atyának és Kántor úrnak a szép bú-
csúztatásért. 
 

Gyászoló felesége, fia  

ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS 
Tóth Pál László 

Magyarcsanád, Fő u. 66. 
Tel.: 261-737 vagy 06/20/475-77-86 

Ház eladó! Pacsirta u. 14. Gáz, melléképület 
van. Érdeklődni telefonon: 06/30/-205-16-43, 
06/20/472-11-66 

Gratulálunk! 
Első és második helyezés! 
 

2009. április 18-án Makón hastáncversenyen 
vett rész az apátfalvi Opál (felnőttek) és 
Opálka  (gyerekek) Hastánccsoport. 
Az országos hastáncversenyen profi csopor-
tos kategóriában a felnőttek első helyezést, 
amatőr gyermekcsoport kategóriában a gye-
rekek második helyezést értek el. 
A koreográfiákat összeállította és betanította: 
Zölleiné Takács Anna 
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