Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

V. évfolyam 7. szám
Újabb pályázati siker,
jelentős támogatást kapott
Apátfalva

Megújul az Egészségház
Általános iskola, idősek otthona, családsegítő szolgálat, három óvodaépület, Faluház, és
most az Egészségház. Apátfalván egy kivételével (Polgármesteri Hivatal) az összes kötelező közszolgáltatásnak helyet adó középület felújítása vagy befejeződött, most zajlik,
vagy már támogatást nyert rá az önkormányzat, és a közeljövőben kezdődik meg a felújítása.
Az önkormányzatnak elsősorban kötelező közszolgáltatásokat kell üzemeltetnie: óvoda, általános iskola, közművelődés, idős ellátás, szociális ellátások és nem utolsó sorban háziorvosi
szolgáltatás, védőnői szolgálat. 2007. óta folyamatosan történt ezen közszolgáltatásoknak helyet adó épületek teljes körű felújítása. Annál is inkább szükség volt erre, hiszen bizonyos esetekben már rendkívül elhasználódott középületekről volt szó, használhatatlan WC-k, lógó ajtók,
huzatos ablakok jellemezték ezeket az épületeket. Az infrastrukturális környezet leromlott állapota nem csak a fenntartást tették rendkívül drágává, de nekünk apátfalviaknak sem volt jó
érzés bemenni ezekbe az épületekbe, nemhogy tanuljunk, szórakozzunk, ügyes-bajos ügyeinket intézzük, vagy dolgozzunk ezekben.
Az apátfalvi orvosi rendelő (Egészségház) 1978-ban épült, azóta csak a szenes központi fűtési
rendszer egyedi gázkonvektor fűtésre cserélése, valamint 2006-ban az épület teljes körű akadálymentesítése történt meg. Az épület műszakilag és berendezésében a 70-es 80-as évek
műszaki színvonalát képviseli. Különösen rossz műszaki állapotban vannak a szociális blokkok
(a védőnői, gyermekorvosi épületegységben nincs személyzeti WC), a nyílászárók, az elektromos rendszer felújítása elengedhetetlen. A fogorvosi rendelő röntgen helyisége kicsi és műszakilag alkalmatlan, nagyobb röntgen helyiség építése nélkülözhetetlen.
Apátfalva Község Önkormányzata sikeresen pályázott és nyert 32,8 millió Forintot a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatán, így 1,7
millió Forint saját forrás felhasználása mellett jövőre megtörténhet az Egészségház orvosi rendelőknek, valamint a védőnői szolgálatnak helyet adó épületrészének teljes körű felújítására.
Nem csak az épület környezettudatos felújítása történik meg, új bútorzat, a védőnői szolgálatban használt eszközök cseréje is megtörténik. Ezen túl fedett kerékpártároló, és egy udvari
fedett „terasz” kerül kialakításra, ahol előadásokat, baba-mama tornát is lehet a későbbiekben
tartani.
2010. július 6.
Varga Péter
polgármester

Virágos Apátfalváért Mozgalom
Megkezdte munkáját a Bíráló Bizottság!

Az időjárás miatt nem június 22-én, hanem július 6-án kezdte munkáját a mozgalom Bíráló Bizottsága. A közel négy órás „szemle” alkalmával, melyen most Varga Péter polgármester is részt vett, mind a száz benevezett lakóház előkertjét minősítette, 4 szempont alapján:
terület nagysága, gondozottság-tisztaság-gyommentesség, egyéni ötlet, összbenyomásesztétika-harmónia-utcaképbe illeszkedés. Minden tag 1-5 pontig értékelt. Még két alkalommal
lesz bejárás és az elért pontszámok alapján számított százalékérték adja meg majd az 1-5 rózsás minősítést.
Az első tapasztalat mindenképpen pozitív, sőt azt is megállapították, akár háromszor ennyien is
nevezhettek volna, hiszen a nevezetteken túl nagyon sok szép és gondozott előkertet láttak.
(A Bíráló Bizottság tagjainak nevei az 5. oldalon)

2010. július

Tüdőszűrés
Apátfalva községben a lakossági tüdőszűrés 2010. július 12-20-ig a Faluház előtti
parkolóban.
(Részletesen a 5. oldalon!)

XV. Szent Anna Napok,
Falunapok
2010. július 23-25.
(Részletes program a 3. oldalon!)

A szünidő veszélyeiről
Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő
ideje. A nagyobb szabadság, a kalandok
keresése azonban veszélyeket is rejthet
magában. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
ezekre a veszélyekre, hogy a szeptemberi
iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia régi vagy új
osztálytársainak.
A nyári melegben, a legmelegebb nappali
órákban lehetőleg senki ne sportoljon, ruházata pedig legyen szellős! Fokozottan ügyelni
kell a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség
szerint friss víz formájában. Fontos, hogy
mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időpontokhoz magát. Nyaranta megnövekszik
az eltűnés miatt körözött fiatalok száma.
Mindenkit hazavárnak.
„Alkalom szüli a tolvajt” – hallhattuk szüleinktől, nagyszüleinktől. Ne hívjuk fel magunkra a
figyelmet feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, ékszerek stb.)! Készpénzt
lehetőleg csak több helyen elosztva vigyünk
magukkal. Ha van bankkártya, annak PINkódját ajánlatos a kártyától elkülönítve tárolni. Ha valamilyen esti programon szeretnénk
részt venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy
idősebb személy kíséretében menjünk. Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel!
Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a lakásba. A szórakozóhelyeken
lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt
célszerű fogyasztani. Ne adjunk esélyt, hogy
akaratunkon kívül bármi olyan szert tegyenek
bele, keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák,
befolyásolnák. A szabados élet könnyen
vezethet el a kábítószerekig. Közlekedési
tragédiák elkerülése érdekében bulik után
használjuk a tömegközlekedést vagy a taxit.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2010. július 6-án tartotta soros ülését a képviselő-testület
Első napirendi pont keretében beszámoló
hangzott el az Apátfalvi Bíbic Óvoda
2009/2010-es nevelési évben végzett munkájáról. 2009. október 01-én végzett statisztikai
mutatók alapján beírt gyermeklétszám 178
gyermek volt, ezzel szemben a 2010. május
31-i adatszolgáltatás alapján 196 fő gyermek
volt regisztrálva. Óvodánkénti megoszlás:
Maros u-i óvoda: 44 fő (férőhely 47 fő), Rákóczi
utcai óvoda: 34 fő (férőhely 51 fő), Dózsa
György utcai óvoda: 46 fő (férőhely 32 fő), nagylaki
óvoda: 12 fő (férőhely 25 fő), a
magyarcsanádi óvoda: 60 fő (férőhely 75 fő).
A 2009-2010 nevelési évben az öt óvodai
épületben összesen 10 óvodai csoport működött. Csoportok létszáma átlag 19 fő volt. Ez
optimálisnak mondható és megfelel a csoportszobák nagyságából származó, m2-ben számított aránynak. A gyermeklétszám 95%-a
egész napos óvodai ellátást vette igénybe. 5 %
hazajárós.
2009 január 1-től megszűnt az a korlátozás, hogy az anyasági támogatásban részesülők gyermeke napi 4, majd később 5 órát tartózkodhattak csak az óvodában. Az óvodák
kihasználtsága a statisztikai mutatók alapján
jónak mondhatók, működtetésük indokolt.
A 2009-10 nevelési évben is jellemző volt
a 2,5 éves gyerekek jelentkezése, a következő
nevelési évre is már többen jelezték szándékukat a beiratkozásnál. A magyarcsanádi és
nagylaki óvoda helyben oldja meg a gyerekek
étkeztetését.
Az óvoda-iskola kapcsolatban fontos a jó
együttműködés, az átmenet folyamatossága
ennek érdekében a kölcsönös nyitottság, egymás nevelési, tartalmi munkájának megismerése. Az óvodából iskolába történő zavartalan,
kudarcmentes átmenet biztosítása, amely
megkívánja a nevelőmunka összehangolását.
52 fő kisgyermek megy iskolába szeptemberben: 27 fő az apátfalvi, 21 fő a magyarcsanádi
és 4 fő a nagylaki óvodából.
Az óvoda konyha személyi feltételei adottak, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, aki
továbbra is, napi 3 órában az iskola tálalókonyháján, mint ételkiosztó is dolgozik 2 fő konyhai
kisegítő, és jelenleg közmunkás foglalkoztatására is van lehetőség.
Az alkalmazotti összlétszám 38 fő, 1 fő
óvodavezető, 20 fő óvodapedagógus, 11 fő
dajka, 1 fő óvodai ügyintéző, 1 fő karbantartó,
4 fő konyhai dolgozó. A nevelési évben 3 fő
közmunkás segítette és jelenleg is segíti az
óvodai munkát.
Az óvodai eszközellátottság továbbra is
folyamatosan fejlődik, ebben a nevelési évben
milliós nagyságrendű fejlesztést tudtunk megvalósítani pályázati pénzekből.
Esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatási keretből több nagy értékű eszközt, képességfejlesztő játékot tudtunk besze-

rezni. Közoktatási célok megvalósítása keretből szakmai, informatikai fejlesztési feladatok
pályázati keretből intézményi szinten közel
1.000.000 Ft támogatást nyertünk, melyet
gyermeklétszám alapján osztottuk el az óvodák között.
Apátfalva Község Önkormányzata a Közoktatási Intézmények infrastruktúrájának fejlesztése pályázati támogatásból 12.000.000 Ft
támogatást nyert az óvodák felújítására.
A felújítások előkészítése folyamatban van,
látható munkálatok a következő nevelési évben valósulnak meg.

az ellátásokat (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény), akik eddig nem
voltak benne a szociális rendszerben.

Második napirendi pont keretében tájékoztató
hangzott el a községben lévő munkanélküliség, foglalkoztatás, közhasznú és közcélú
munkavégzés, a munkahelyteremtés helyzetéről, az „Út a munkához” program helyi
tapasztalatairól.
Apátfalva községben a munkaügyi központ
által nyilvántartott álláskeresők száma a 2010.
05. 20-i állapotnak megfelelően 297 fő, ami a
munkaképes lakosság 14,4 %-a. (Az elmúlt
évek ugyanezen időszakában ez a mutató a
következőképpen alakult: 2007-ben 11,91 %,
2008-ban 11,49 %, 2009-ben 13,08 %.) Ebből
45 fő részesül munkanélküli ellátásban
(álláskeresési járadék vagy segély), 157 fő
részesül aktívkorú nem foglalkoztatott személy
rendelkezésre állási támogatásában vagy
rendszeres szociális segélyben. (2007-ben
108 fő részesült ilyen ellátásban.) A maradék
95 fő pedig semmilyen ellátásban nem részesül, ők pályakezdők és azok, akik a munkanélkülieknek folyósítható ellátások minden formáját kimerítették és aktív korúak ellátására nem
jogosultak.
Ez év folyamán a Makói Többcélú Kistérségi Társulás Téli-tavaszi közmunka programjához csatlakozott az önkormányzat, melynek
keretében 7 fő került alkalmazásra, 3,5 és 5
hónapra teljes munkaidőben. Ezen pályázat
előnye, hogy 100 %-os támogatásban részesül, és munkaeszközök is beszerezhetők,
melyeknek csak az ÁFA-ját kell kifizetnie az
önkormányzatnak. Jelenleg 41 fő közcélú és 8
fő közhasznú munkás 6 és 8 órás munkaidőben foglalkoztatva segíti az önkormányzat és
intézményeinek munkáját, melyek a következő
feladatok: közterület ápolás, vízelvezető árkok
tisztítása, járdaépítés, épületek karbantartása,
parlagfű mentesítés, adminisztrációs feladatok,
szociális ellátásban való közreműködés, konyhai és gondozói feladatok ellátása.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a település
aktívkorú lakosságának a jelentős része a
mezőgazdaságból és a mezőgazdasági szolgáltatásokból származó jövedelemszerzésre
alapozza a saját és a családja megélhetését.
Azonban egy jelentős réteg megélhetését a
makói munkahelyek biztosítják.
A gazdasági válság éreztette hatását a
szociális ellátások területén is, amely abban
nyilvánult meg, hogy olyan lakosok igényelték

Beszámoló hangzott el a Többcélú Kistérségi
Társulásban végzett tevékenységekről.
A Többcélú Társulás aktuális és folyamatos
feladatai: közoktatási feladatok ellátása, iskolabusz hálózat működtetése, belső ellenőrzési
feladatellátás, mozgókönyvtári szolgáltatás a
Makói Kistérségben, kistérségi szociális alapfeladatok ellátása, kistérségi központi orvosi
ügyelet, a kistérség első újszülöttje
2010. évben, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt „Téli közmunkaprogram
kiegészítése” c. pályázat és a Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium
által
kiírt
„Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázat benyújtása.
A Társulás a 2009-es gazdasági évben
266.047 ezer Ft bevétellel gazdálkodott, melyből 236.514 ezer Ft kiadás realizálódott. Módosított pénzmaradványa 30.281 ezer Ft, mely
kötelezettséggel terhelt.

Az önkormányzat módosította a 2010. évi
költségvetési rendeletét. A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzata 497.567 e Ft bevétellel, 586.513 e Ft kiadással és 88.946 e Ft
forráshiánnyal került elfogadásra. A költségvetés módosított előirányzata 684.140 e Ft bevétellel, 751.960 e Ft kiadással és 67.820 e Ft
forráshiánnyal került megállapításra.

Felülvizsgálatra került az Apátfalvi Bíbic Óvoda létszámgazdálkodása. Az Apátfalvi Bíbic
Óvodában megszüntetésre került 1 fő álláshely, az érintett közalkalmazott részére felajánlásra került a prémiumévekben való részével.
A képviselő-testület ismételten kiírta pályázatát a Szociális Alapszolgáltatási Központ,
Könyvtár és Faluház intézményvezetői álláshelyére. Az előzően kiírt pályázatra 3 pályázat
érkezett, melyek közül egyik sem felelt meg a
pályázati kiírás feltételeinek, mivel könyvtáros
és művelődésszervező egyetemi vagy főiskolai
végzettségű pályázók jelentkezetését várta a
testület. Mindhárom pályázó művelődésszervező végzettséggel rendelkezett.
Képviselő-testületet belvízkár vis maior tartalék címén beadta támogatási kérelmét a
MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához.
A belvíz elvezetésével felmerülő költség öszszege 700.000,-Ft volt, melyhez az önkormányzat saját forrásból 70.000,-Ft-ot biztosított, így a vis maior igénye 630.000,-Ft.
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
előterjesztést.

2010. július
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Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja falunk lakosságát a

XV. Szent Anna Napok,
Falunapok rendezvényeire
2010. július 23. (péntek)
19.30. Opál Hastánc Csoport bemutatója—20.00- Utcabál a Zsomboys együttessel
Helyszín: Faluház előtti tér

2010. július 24. (szombat)
9.00.

Ünnepélyes megnyitó

Megnyitó beszédet mond:
Varga Péter polgármester
Helyszín: Faluház előtere

9.15.

Kiállítások megnyitója

Kiállítás a Faluház 50 évéről
Kiállítás a Hímző szakkör munkáiból
A kiállítást megnyitja: Móricz Ágnes

10.00.

Ünnepi műsor

Óvodás néptánc
Iskolás néptánc
Hagyományőrző Csoport műsora
Kerekes Márton Népdalkör és
Citerazenekar műsora
Opálka gyermek hastánc bemutató
Kétegyházi Román Néptánccsoport műsora
Helyszín: Faluház előtti tér

Fazekas István terem felavatása
A kiállítást megnyitja: Kerekes Gézáné

10.00.

Kiállítás Vári Ferencné festményeiből
A kiállítást megnyitja: Mátó Lajos
Helyszín: Faluház előtere

10.00.-13.00. I. Tárcsa-party

Iskolatörténeti kiállítás
Helyszín: Általános Iskola előtere

9.30.

Vízifoci

Helyszín:Hunyadi utcai park

9.30.

Veterán járművek felvonulása

Mesterségek sétánya
Helyszín: Régi könyvtár előtti tér

Helyszín:Faluház előtti tér

13.00. I. Tárcsa-party eredményhirdetése

Helyszín:Faluház udvara

Varga Sinka József Vándorkupa

Ifjúsági és felnőtt elődöntők
Helyszín: Általános iskola pályája

20.00. Falunapi díszelőadás
Presidance Company: Hungarythm
Koreográfus—rendező: Vári Bertalan
Helyszín: Faluház nagyterme

Hungarythm – „A tánc életre kelt”
A falunapok legnagyobb szabású rendezvénye lesz a Vári Bertalan művészeti vezetésével készült Hungarythm.
Az előadás 2010. július 24-én, szombaton
20 órakor a Faluházban lesz megtekinthető.
A Faluházban még korlátozott számban kaphatóak az előadásra jegyek
1.000,-és 1.500,-Ft-os áron!
A Varga Sinka József Vándorkupa

felhívásai a 4. oldalon!

9.00.

Sportnap

Ping-pong verseny
Csocsó verseny
Aszfaltrajzverseny
Helyszín: Általános iskola

16.00-20.00.
Varga Sinka József Vándorkupa

Mindhárom nap rendezvényeihez jó szórakozást, kikapcsolódást kívánnak a rendezők!

18.00.

Presidance előadása

Gyermekprogramok
Állatsimogató
Helyszín: régi futball pálya

14.00- Parasztolimpia
Erős ember kerestetik

Helyszín: Hunyadi utcai park

Helyszín: Faluház előtti tér

8.00. Lovas felvonulás
9.30- Hátas ügyességi verseny
13.30- Fogatos ügyességi verseny

Ifjúsági és felnőtt döntők
Helyszín: Általános Iskola pályája

10.00- Veterán járművek bemutatója
10.00. Magyar Honvédség Szegedi
Toborzó
Iroda bemutatkozása

Lovas nap

Helyszín:Faluház előtti tér

15.00. Díszpolgárok sírjainak megkoszorúzása

a falu utcáin

2010. július 25. (vasárnap)

A Falunapok szponzorai:
Apátfalvi Takarékszövetkezet
Bíró Antal vállalkozó
Apátfalvi Búzakalász Kft. Apátfalva
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szeged
Dancsi és Társa Kft. Makó
Makó-Térségi Víziközmű Kft. Makó
Transz-Depar Kft. Apátfalva

Tárcsa-party

Lovas felvonulás

A falunapi programok egyik új színfoltja a
Tárcsa – party, melyre grillen illetve tárcsán
sütni szerető csapatok (6 fős) jelentkezését
várjuk.
A „Tárcsa party verseny, melynek nevezési
díja 500,-Ft csapatonként. Minden résztvevő
csapat 2 kg csirkemellet kap a versenyhez.
Székeket és asztalokat is biztosítunk.

2010. július 25-én, vasárnap kerül sor a
Lovas napra. A Lovas nap 8. 00-kor lovas felvonulással veszi kezdetét a falu
utcáin.

Az összes egyéb kelléket a csapatoknak kell
magukkal hozni (tárcsa, fűszerek,egyéb kellékek).
A csapatokat „tapasztalt” zsűri fogja értékelni.
Jelentkezési határidő:
2010. július 20. 12 óráig a Faluházban!

A lovas felvonulás a Faluház elől indul, az
alábbi utcákon sorban:

Nagyköz utca, Maros utca, Kölcsey utca,
Kossuth utca, Kereszt utca, Rákóczi utca, Nagyköz utca, Széchenyi utca, Cserépszín, 43-as főút, Árpád utca, Jókai
utca, Dózsa György utca, 43-as főút,
Rózsa utca, Béke utca, Kereszt utca,
Régi futballpálya.
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Varga Sinka Ifjúsági
labdarúgó vándorkupa
A sportszerűség és a
környezettisztaság jegyében!

Tisztelt Ifjúság! Idén először megrendezésre
kerül az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében, az első Varga Sinka Ifjúsági labdarúgó
vándorkupa.
Nevezés díjtalan.
Nevezési feltétel:
5+1 min. létszám
14 éves maximum korhatár.
Nevezni lehet az apátfalvi Faluházban,
2010.július 13 (kedd) 17 óráig,
munkaidőben 08:00 – 18:00 óra között.
Sorsolás:
Faluház 2010.július 13. (kedd) 18 óra.
Várható kezdés: 2010. július 14. (szerda).
Minden fociimádó fiatalt szeretettel vár az
Ifjúsági Önkormányzat.

Varga Sinka József
kispályás labdarúgó kupa
Az előző évi kényszerű szünet után idén
ismét megrendezzük a nagy népszerűségnek
örvendő „Sinka kupát”. A helyszín az iskola
udvara, a műfüves pálya. A cikk megírásakor
még nem ismeretes a résztvevő csapatok
száma és a sorsolás, tekintettel arra, hogy a
nevezési határidő lapzárta után jár le. Amint
a sorsolás elkészül, azt plakátokon, illetve az
első mérkőzés napján szórólapokon hozzuk
nyilvánosságra. Az első játéknap várhatóan
július 12. hétfő. Az elődöntő és a döntő része
a július 24-25-i Szent Anna napi rendezvényeknek.
A torna rendezői arra törekszenek, hogy
sportszerű izgalmas mérkőzések adják meg
a rangját a nagy múltú kupa küzdelmeknek.
A sportszerű játék és szurkolás mellett a
rendezőség mindenkit arra kér, hogy óvja az
iskolaudvar tisztaságát, a műfüves pálya
épségét tisztaságát!
Mindenkit hív és vár a rendezőség!

Cégképviseletek Makón
Invitel ZRt. Minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC
Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.).
T-Home minden munkanap és szombaton
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 2.
szám alatt (tel: 213-055).
A DIGI TV számára a megrendeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket személyesen is elmondhatják Makón, a
Csanád vezér tér 17. szám alatt.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek: 9–
16:30, kedd, csütörtök: 9–18 óra.
Telefon: 06-70-312-7739

Szent Iván éji tűzugrás
2010. június 19-én Szent Iván éji tűzugrást
rendeztünk a Faluházban.
A Martin György Néptáncszövetség II. Kárpát
– Medencei Tűzugrás Fesztiválját tartotta,
melyhez néptáncosaink és Hagyományőrző
Csoportunk tagjai is csatlakoztak. A tűzugrás
a hagyomány ápolása mellett a Múzeumok
éjszakája országos programsorozathoz is
kapcsolódott.
A program lényege, hogy ország szerte
ugyanabban az időben gyulladnak meg a
tüzek és ugyanazt a koreográfiát mutatják be
a fesztiválon résztvevő táncosok.
Sajnos az időjárás nem tette lehetővé a szabadtéri tűzugrást, ezért a program teljes egészében a Faluházban zajlott le, jelképes tűz
mellett. Szerencsére a programot megelőző
délutáni lovas kocsis hívogatót még a néptáncos gyerekek meg tudták tartani.
A program megnyitóján Dél-dunántúli táncokat, Kalotaszegi táncokat és Moldvai táncokat
láthattunk a Kardos István néptánccsoport és
a Csanád Táncegyüttes tagjai előadásában.
A program részeként Kakas Istvánné kézműves munkáiból rendeztünk kiállítást. Gyönyörű csuhé, madzag, horgolt és szövött munkákat tekinthettek meg az érdeklődők.
A tűzugrás – bár jelképes tűz mellett – a
nagyteremben zajlott, de az egységes koreográfia szerint. A táncokat és a teljes koreográfiát betanította Tőtős Hortenzia
néptáncoktató, zenei kíséretet nyújtott ifj.
Nagy Albert és barátai.

2010. július

Örömmel láttuk, hogy a táncosok mellett a
nézők közül is többen csatlakoztak a mulatsághoz.
A jó hangulatú táncmulatság mellett kellemes
meglepetésként a szereplők és a programon
résztvevők apátfalvi lekváros kiflit és üdítőt
kaptak. A kifli elkészítését köszönjük Kakas
Istvánnénak, Kakas Istvánnak, Langó
Imrénének, Fekete Ilonának és Kerekes
Gézánénak.
Köszönettel tartozunk még Paku Józsefnek
és Darócz Károlynak a lovaskocsik biztosításáért, a falusi hívogatóra. Nagyon köszönjük
a segítséget!
Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk megrendezni a tűzugrást, és az idő kegyesebb
lesz majd hozzánk.

Újdonságok a könyvtárban
Ebben a hónapban a könyvtár állományát
ismét gyarapítottuk pár igen népszerű szépirodalommal. A megvásárolt könyvek között
Fejős Éva könyvei, Dan Brown, Nora Roberts
és Stephenie Meyer művei is megtalálhatóak.
A könyvtár nyári bezárás nélkül továbbra is
várja a kedves olvasókat.

Főzzön játszóteret!
Tovább folytatódik a Knorr akciója, melyen a
Faluház továbbra is részt vesz. Gyűjtjük a
vonalkódokat, kérünk minden háziasszonyt,
hogy az üres Delikát8 ételízesítő csomagolását juttassa el hozzánk. A pályázat utolsó
határideje augusztus 15. Addig is gyűjtsünk
össze minél több vonalkódot!

Sz.A.K. Könyvtár és Faluház Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
6931, Apátfalva, Maros u. 39., Tel: 0620/801-5080

Kedves Szülő!
Gyermeke nagyon unja már a nyári szünidőt, nem tud mit kezdeni otthon a szabadidejében? Küldje el olyan Táborba augusztusban, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai szerveznek!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. augusztus 9.- 13-ig.
(8 órától- 16 óráig), Nyári Táborozást szervez alsó tagozatos gyermekek számára.
A tábor helye: Apátfalva, Templom u. 67.
A tábor tervezett programja: kirándulás a Szegedi Vadasparkba, kézműves foglalkozások, szabadidős játékok, biciklitúrák.
A tábor költsége, tartalmazza: a napi kétszeri étkezést, a foglalkozások anyagköltségeit, és a
szegedi kirándulás busz- és belépőjegyét.
A táborban való részvétel díja eredetileg, 4.500,-Ft. Apátfalva Község Önkormányzata minden
gyermek táborozását 2.500,-Ft.-tal támogatja, így minden táborban résztvevő gyermek-

nek csak: 2.000,-Ft. részvételi díjat kell fizetnie.
A táborra jelentkezni lehet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjénél,
Szabóné Magyar Évánál, vagy a Rákóczi u. óvodába Duma Jánosné, Zsuzsa óvonéninél 2010.
07. 30-ig.

2010. július

Apátfalvi Hírek

5.

FELHÍVÁS

Tüdőszűrés

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG
FELHÍVJA A FOGLALKOZTATÓK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, ŐSTERMELŐK FIGYELMÉT, HOGY A
2009. ÉVI NYUGDÍJBIZTOSTÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS HATÁRIDEJE 2010. 04. 30-ÁN LEJÁRT.
AMENNYIBEN AZ ADATSZOLGÁLTATÁS EZEN IDŐPONTIG NEM
TÖRTÉNT MEG, - A BIZTOSÍTOTTAK ÉRDEKÉBEN - HALADÉKTALANUL PÓTOLJÁK KÖTELEZETTSÉGÜKET.
A RÉGIÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATAI
TOVÁBBRA IS SZÍVESEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSÜKRE.

Apátfalva községben a lakossági tüdőszűrés
2010. július 12-20-ig a Faluház előtti parkolóban

TÁJÉKOZTATÓ
a helyi iparűzési adóigazgatási hatáskörváltozással kapcsolatos
önkormányzati adóhatósági feladatokról
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról
szóló 2010.évi LVII. törvényt az Országgyűlés 2010. június 21-i ülés
napján elfogadta. Az elfogadott törvény alapján a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör a törvény hatálybalépésének napjával,
azaz 2010. június 29-ével az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati adóhatóságokhoz.
Az iparűzési adót működtető önkormányzat illetékességi területéhez
kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, illetve változása (pl. új telephely létesítése/székhelyváltozás esetén bejelentkezés, társaság/egyéb
szervezet megszűnése, egyéni vállalkozási tevékenység megszüntetése/
szüneteltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenység gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség) adózó
általi bejelentésének befogadása, feldolgozása 2010. június 29-től ismét az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik.
Polgármesteri Hivatal

JÚNIUS HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS
06.16. Kóródi Kevin Kenese
Apátfalva, Ady Endre u. 2., Anyja: Siprikó Renáta, Apja: Kóródi Csaba
06.27. Varga Fanni
Apátfalva, Kossuth Lajos u. 41. Anyja: Sóki Anita, Apja: Varga Lajos
HALÁLESET
Mátó Antalné (Varga Rozália)
Apátfalva, Széchenyi István utca 144., élt: 81 évet
Antal Mihály
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 54., élt: 87 évet
Sóki Ferencné (Varga Rozália)
Apátfalva, Rákóczi Ferenc u. 50., élt: 77 évet
HÁZASSÁGKÖTÉS JÚNIUS HÓNAPBAN NEM TÖRTÉNT.

Virágos Apátfalváért Mozgalom
A Bíráló Bizottság tagjai:
Bíró Antal (Apátfalvi Polgárőr Egyesület)
Frankné Varga Zsuzsanna (Virágkereskedő))
Kakas Istvánné (Pátfalváért Egyesület)
Kerekes Gézáné (Hagyományőrző Csoport)
Langó Imréné (Apátfalvi Nagycsaládos Egyesülete)
Móricz Ágnes (Pátfalváért Egyesület—a bizottság elnöke)
Simon Mihályné (Virágkereskedő)
Vígh Jánosné (Apátfalvi Mozgáskorlátozottak Egyesülete)

Szűrési időpontok:
2010. 07. 12.

Hétfő

09.00 – 15.00

2010. 07. 13.

Kedd

09.00 – 15.00

2010. 07. 14.

Szerda

09.00 – 15.00

2010. 07. 15.

Csütörtök

09.00 – 15.00

2010. 07. 19.

Hétfő

09.00 – 15.00

2010. 07. 20.

Kedd

09.00 – 15.00

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó jogszabályok 2008. október
1-i hatállyal az alábbiak szerint változtak, a 235/2008. (IX.23.) Korm.
rendelet értelmében:
 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe.
 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat
kell fizetni, melynek összege: 840,-Ft.
 Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
 A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól
függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 840,-Ft
A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet módosítása szerint 2010. január
1-i hatállyal az alábbiak szerint változott a tüdőszűrés igénybevétele:
Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak
igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2. §
(1) bekezdés a) – c) pontja szerinti szakképzési intézményekben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
 szakközépiskola,
 szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát,
 felsőoktatási intézmény.
A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a
vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe
vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben
tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkezik a mobil szűrés helyszínén
állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerinti illetékes tüdőgondozó intézetet.
A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrés valamennyi
szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 840,-Ft.
A tüdőszűrés térítési díját a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. A tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját be kell fizetni. A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés
igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói
számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja
a szűrésre jelentkező páciens.
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Kell egy jó kémény…
…minden lakóépületbe! Amelyik biztonságosan működik szélsőséges időjárási körülmények között is. Amelyik lehetővé teszi, hogy a
legtakarékosabb tüzelőberendezést kössük
rá. Amelyik legalább annyi ideig bírja felújítás
nélkül, mint a lakóépület maga. Amelyik dísze a háznak. Így kimondva, pontosabban
leírva, ezek az elvárások természetesnek,
magától érthetődőnek tűnnek. Annál meglepőbb, hogy legtöbb házban mégsem ilyen
kéményekkel találkozunk. Mi ennek az oka?
Valószínű a megszokás, a hagyomány. Megszoktuk, hogy a kéménnyel nem kell sokat
foglalkozni, egyszerű és olcsó legyen. Megszoktuk, hogy öt év múlva átszurkosodik a
fal, és ha fűtünk, akkor nem csak meleg, de
kátrány szag is lesz, megszoktuk, hogy öt év
múlva szétfagy a kéményfej és málladozik
kívül-belül a vakolat, megszoktuk, hogy nehézkes a begyújtás, megszoktuk, hogy csak
olyan tüzelőberendezést használunk, amilyent a kémény lehetővé tesz. Megszokta ezt
(tisztelet a kivételnek) a tervező, kivitelező,
műszaki ellenőr és sajnos az építtető is.
Ideje lenne változtatni ezeken a szokásokon!
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ingyenes szaktanács adással. Elsősorban azokra
az ingatlan tulajdonosokra gondolunk, akik
önerőből próbálják felújítani házukat, fűtési
rendszerüket, kéményüket. Minden esetet
egyedileg megvizsgálva a lehetséges legjobb
megoldásokat ajánljuk. Forduljanak hozzánk
bizalommal, akár telefonon is szívesen állunk
rendelkezésre mindenkinek.
Szegedi Kéményseprőipari Kft.
Makói Kirendeltsége
Makó Nagycsillag utca 29/a
Tel./fax: 62/638 375, 06-30-278-4920.

Cégképviseletek Makón
A GDF Suez (Dégáz) ZRt. szerdán 13–20,
pénteken 8–15 óra között tart cégképviseletet a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a
Földhivatal épülete).
EDF Démász ZRt. Szerdán 12–20, csütörtökön 8–12 óra között ügyfelez a Liget utcai
telephelyén.
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök: 8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt.
A Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása pénteken 8–12 óra között. Szippantás
megrendelése a 213-925-ös telefonszámon.
Apátfalván, beköltözhető, összkomfortos,
jó állapotú parasztház a Szabadság utcában eladó! Irányár: 3.700.000,- Ft
Tel: 06-62-213-632

Dr. Horváth Sándor egyéni ügyvéd
Apátfalva lakossága részére
jogi szolgáltatást kínál heti két alkalommal.
Helye: Faluház
Ügyfélfogadás:
Szombat délelőtt: 9-11 óra
Hétfő délután: 16-19 óra
Első alkalom: 2010. július 10. (szombat)

ÜVEGEZÉS
Igény szerint kiszállítással!
Képkeretezést is vállalok!
Tóth Pál László
Magyarcsanád, Fő u. 66.
Tel.: 62/261-737, 06/20/475-77-86

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata

2010. július

BÍRÓ-KER
ÚJ AJÁNLATA ÉPÍTKEZŐKNEK
 szögek, csavarok
 fenyő fűrészárú, lambériák,
 szegődeszkák
 cement, oltott mész
 gipszkartonok
 tégla, csempék, padlóburkolók
 ragasztók
 festékárú
 esőcsatornák
 Marosi homok
 Akác és tölgy tűzifa
Házhozszállítással is!

Nyitva: H-P 7-17 óráig
Szombaton: 7-12 óráig
Vasárnap: zárva

Új heverők, francia
ágyak,
ülőgarnitúrák, szekrény és
konyhabútorok
Modern és antik székek és asztalok
nagy választékban
Vállaljuk egyedi bútorok készítését és
használt bútorok javítását, áthúzását
Bútorszövet, szivacs, darált szivacs,
műbőrök, ponyvák, ágyrugók,
vasalatok, görgők és egyéb kellékek

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

Ház eladó!
Apátfalva, Kossuth u. 21.
Érd.: Bíró Rita

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

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

Ház olcsón eladó! Árpád u. 20.

 Otthoni és kórházi elhalálozás

Perre Varia kistraktor minden hozzá váló
tartozékkal együtt eladó!
Érd.: Apátfalva, Árpád u. 18.
06/30/305-49-65

 Kegyeleti tárgyak értékesítése
 Gyászjelentés újságban való

Kiadó házat albérletre keresek!
Tel.: 06/70/61-22-314

***
Lakás eladó! Makó, Csanád vezér tér 17/A
IV. e. 12. Érd.: 06/70/313-62-85

***
Simson motorkerékpár eladó!
Templom u. 102.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk

Sóki Ferencné
Varga Sz. Rozália
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat ezzel enyhíteni igyekeztek..
Gyászoló családja

esetén is

megjelenítése

 Ügyelet a nap 24 órájában
Bíró Rita
Apátfalva Aradi u. 16/a
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