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2006-ig alig néhány méter, 2007. és 2009. között 3175
méter új és felújított járda készült el. Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata a Dél-alföldi Regionális Fejleszté-
si Tanács támogatásával, a szükséges saját forrás
felhasználásával folytatja a járdarekonstrukciót, új
járdák építését.

Apátfalván a szilárd burkolatú járdák többsége kielégítő
állapotú, azonban közel 10-15 km járda teljes felújítására
lenne szükség. Az Önkormányzat anyagi lehetőségei
évente mintegy 500 méter járda felújítására lennének
elegendők, emiatt ezen feladatok gyorsabb végrehajtása
pályázati támogatás nélkül elképzelhetetlen. Még 2009-
ben adott be pályázatot az Önkormányzat a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírására, sikerrel.
A Tanács 8,7 millió Ft. támogatásával, az önkormányzat
által biztosított 1 millió Ft. önerő felhasználásával 2280
méter járda kap új beton térkő burkolatot 1 méter széles-
ségben.

Az igények nagysága és a rendelkezésre álló lehetőségek korlátai miatt, mint minden feladat
ellátásában, ebben is rangsorolni kell, hogy mit végezzünk el előbb. Először a balesetveszélyes
szakaszok, majd a közintézmények, közforgalmú üzletek környezetében lévő rossz állapotú
járdák felújítására került sor, mellette olyan utcákon épültek járdák, ahol eddig egyáltalán nem
volt. A sorrendet minden esetben a járda állapota, forgalma, helye határozza meg. A képviselő-
testület döntése alapján 2010-ben a járda-felújítás, építés a következő utcákat érinti: a Templom
u. 84-154-ig, a Kossuth u. 1-131-ig (a Kossuth u. 65-75. között csak kisebb szakaszok javításá-
ra kerül sor), a Széchenyi u. 55/A-59-ig. 210 méter járdaépítés helyszínéről még nem született
döntés. A kivitelezést a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik, a munkálatok május 31-én
megkezdődtek, a tervezett befejezési határidő 2010. augusztus 31.

A kivitelezés idején nehezebb lesz az érintett ingatlanok megközelítése, a bontásból szár-
mazó törmelék, az építőanyag zavarhatja a közlekedést. Az Önkormányzat célja, hogy a lakos-
ságot minél kevesebb ideig és minél kisebb mértékben érjék az építéssel járó kellemetlenségek,
ezért a lakosság megértését és egyben türelmét is kéri, hiszen az elkészült új járda minden
apátfalvit szolgálni fog.

Az alkalmazott technológia: a régi járda elbontását követően tükörkészítés (a jó állapotú járda-
szakaszok, kapubejárók külön egyeztetést követően csak az ingatlantulajdonos előzetes hozzá-
járulásával kerülnek elbontásra), tömörítés, mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 10 cm
vastagságban homokból (a kapubejárókban 20 cm tömörített törtbeton alap kerül a homok
ágyazat alá), a járda mindkét oldalán szegélykövek betonágyazatba rakása, járdaburkolat készí-
tése (10×26×6 cm szürke beton térkő), tereprendezés.
A beruházással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Pipis Gábor műszaki ügyintéző ad
tájékoztatást.
(Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda 08.00-16.00, Péntek 08.00-12.00, Telefon: 62/520-040,
20/533-28-53)

Apátfalva, 2010. június 3.
Tisztelettel:

Varga Péter
polgármester

Kérjük, SEGÍTSEN!

Adománygyűjtés

A Magyar Vöröskereszt apátfalvi szervezete
adománygyűjtést szervez a magyarországi
árvízkárosultak részére.

Elsősorban tartós élelmiszert, tisztító-
fertőtlenítő szereket és pénzadományokat
várunk. A pénz adomány, mely közérdekű
kötelezettség vállalásnak minősül, az adóból
levonható. Átvételéről elismervényt adunk.

Az adománygyűjtés helye:
Faluház nagyterme.

Időpontja:
2010. június 15.(kedd) 8-19. óráig.

Minden segíteni szándékozó ember se-
gítségét várjuk és köszönjük!

Templom u. 84.
Trianon, 1920. június 4.

A világ legigazságtalanabb "békéje"
„1920. június 4-én, délelőtt tíz óra: Budapesten
és országszerte megkondultak a harangok,…”

Június 4.
a nemzeti összetartozás napja

Sajó Sándor: Magyarnak lenni
(részlet)

Magyarnak lenni, tudod mit jelent,
Magasba vágyva tengni egyre lent,
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,
Nem panaszolni senkinek, mi fáj.
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,
Mert egyre gyászlik bennünk valami
Sok százados bú, amelyet nem lehet
Sem eltitkolni, sem bevallani.
…

Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
De túl minden bún, minden szenvedésen
Önérzetünket nem feledve mégsem.
Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni nagy szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködõn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva:
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön - örökre!...
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2010. május 25-én ülésezett a képviselő-
testület

Első napirendi pont keretében tájékoztató
hangzott el a Bíbic Óvoda— amelynek tagin-
tézménye a magyarcsanádi és a nagylaki
óvoda - 2010/2011-es nevelési év előkészíté-
séről, a csoportok létszámának a meghatáro-
zásáról, felkészülés a nevelési év kezdésére.
2010/2011-es nevelési évre várható gyermek-
létszám 129 apátfalvi, 9 nagylaki és 58
magyarcsanádi, összesen 196 fő gyermek. A
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
száma Apátfalván 24 fő, nagylakon 1 fő,
Magyarcsanádon 31 fő, sajátos nevelési igé-
nyű gyermeke száma apátfalván 1 fő + várha-
tó 3 fő, Magyarcsanádon 1 fő. Óvodapedagó-
gusok heti kötelező óraszáma 32 óra. A peda-
gógiai munkát segítő alkalmazottaké heti 40
óra. Az óvodapedagógusonkénti egy-egy óra
átfedési időben a közoktatási törvény előírása
szerint biztosított a hátrányos helyzetű gyer-
mekek felzárkóztatása, a speciális fejleszté-
sek és mikro csoportos foglalkozások.

Második napirendi pont keretében tájékoztató
hangzott el a Dózsa György Általános Isko-
l a — a m e l y n e k t a g i n t é z m é n y e a
magyarcsanádi általános iskola - 2010/2011-
es tanév előkészítéséről az osztályok és tanu-
lócsoportok létszámának a meghatározásáról.
A Dózsa György Általános Iskolába megtör-
tént az iskolai beíratás. Apátfalván 1. évfo-
lyamra 25 fő, Magyarcsanádon 1. évfolyamra
19 fő iratkozott be. A tanulói létszám a
2010/2011-es tanévben várhatóan Apátfalván
215 fő, Magyarcsanádon 116 fő, mely mind-
két településem magasabb az előző tanévhez
képest. (2009/2010: Apátfalva/ 209 fő,
Magyarcsanád/ 110 fő). Apátfalván 6 iskola-
otthonos napközis csoportban 124, egy tanu-
lószobai napközis csoportban 30 fő, összesen
154 fő, Magyarcsanádon 2 vegyes napközis
csoportban 61 fő vesz részt. Az iskolafenntar-
tó társulás keretében lehetőség nyílik a kis
óraszámú tantárgyak oktatására gazdaságo-
sabb megoldására, intézményi áttanítás kere-
tében, amelynek pontos kidolgozása a jóvá-
hagyott óraszámok ismeretébe lehetséges.

Harmadik napirendi pontban a képviselő tes-
tület megtárgyalta és értékelte a 2009. április
és 2010. április 15-e között benyújtott pá-
lyázatokat. A Polgármesteri Hivatal 9 db
pályázatot nyújtott be, amelyből 7 db nyert 2
db elbírálás alatt áll. Az Apátfalvi Bíbic Óvo-
da 6 db pályázatot nyújtott be, amelyből 4 db
nyert, 2 pályázat elbírálás alatt áll. A Dózsa
György Általános Iskola 7 pályázatot nyújtott
be, amelyből 5 pályázat nyert, 2 db elbírálás
alatt áll. Apátfalva Község Cigány Kisebbségi
Önkormányzata 6 db pályázatot nyújtott be és
mind a 6 pályázata nyert. A Települési Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzata 1 pályázatot
nyújtott be, amely nyert is.

A képviselő-testület módosította a 2010. évi
költségvetési rendeletét. A 2010. évi költ-
ségvetés eredeti előirányzata 497.567 e Ft
bevétellel, 586.513 e Ft kiadással és 88.946 e
Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A költ-
ségvetés módosított előirányzata 683.340 e
Ft bevétellel, 751.160 e Ft kiadással és
67.820 e Ft forráshiánnyal került megállapí-
tásra.

Elbírálásra került az Apátfalvi Bíbic Óvoda
vezetői munkakörének ellátására benyúj-
tott pályázat. A megadott határidőig egy
pályázat érkezett, a pályázó az intézmény
jelenlegi vezetője Faragó Erzsébet. A beadott
pályázat a pályázati kiírásnak megfelelt. Az
intézményvezetői megbízás 5 éves időtartam-
ra szól, 2010. augusztus 1-től 2015. július 31.
napjáig.

A képviselő-testület elbírálta a Dózsa
György Általános Iskola igazgatói munka-
körének ellátására benyújtott pályázatot. A
megadott határidőig egy pályázat érkezett,
melyet az iskola jelenlegi igazgatója Mátó
Lajos nyújtott be. A pályázat a kiírásnak meg-
felelt, az igazgatói megbízása 2010. július 2-
től 2015. július 31-ig szól.

Pályázat kerül kiírásra a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ, Könyvtár és Falu-
ház intézményvezetői álláshelyére. A jelen-
legi intézményvezetői egészségi állapota
miatt vezetői beosztásáról 2010. augusztus
31-i hatállyal lemond. A vezetői megbízás
határozott időre szól.

Módosításra kerültek a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház, a
Dózsa György Általános Iskola és az Apátfalvi
Bíbic Óvoda Alapító Okiratai.

A képviselő-testület elfogadta a Csanád
Mikrotérségi Óvodai Társulás – Apátfalva és
Nagylak -; valamint Apátfalva és
Magyarcsanád Csanád Mikrotérségi iskolai és
óvodai társulások 2009. évi pénzügyi elszá-
molásait.

Megtárgyalásra került az Apátfalvi Szent
Anna Napok – 2010. évi programtervezete.
A Falunap programjairól további egyeztetés
szükséges a civil szervezetekkel, kisebbségi
önkormányzatokkal. A Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz „Vidéki ren-
dezvények, falunapok – 2010” címmel
500.000,-Ft támogatásra pályázott az önkor-
mányzat. A pályázatok elbírálása felfüggesz-
tésre került, így ezzel a támogatással az ön-
kormányzat még nem számolhat. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat által tervezett
programra még a pályázati kiírás nem történt
meg. A Szent Anna Napok megtartásához
további támogatók megnyerése szükséges,
hogy az előző évekhez hasonló szintű ren-
dezvény kerüljön megtartásra.

A képviselő-testület hozzájárult a foglalko-
zás-egészségügyi rendeléshez az I. számú
háziorvosi körzet rendelőjében, melyre heti 3
alkalommal kerül sor.

Elfogadásra került Apátfalva Község Ön-
kormányzatának 2009. évben lefolytatott köz-
beszerzéseinek statisztikai összegzése. A
közbeszerzések száma 2009. évben 3 db
volt, melynek értéke 141.544.364,-Ft + ÁFA
volt.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a
Makó és Apátfalva közötti mintegy 6 km külte-
rületi kerékpárút megépítését nem tudja vál-
lalni, a megvalósításhoz szükséges költségek
fedezetét nem tudja előteremteni.

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 előterjesztést.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

SZÜLETÉS
05.20.: Konkoly Vanda
Apátfalva,Templom u. 29.
Bodrogi Ágnes - Konkoly Sándor

HÁZASSÁGKÖTÉS
Langó Gábor és Tóth Mónika
Apátfalva, Templom u. 88.
Milicz Róbert és Gyenes Katalin
Apátfalva, Árpád u. 2.

HALÁLESET
Maricz Endréné
( Bárnai Rozália )
Apátfalva, Maros u. 87.
élt: 88 évet
Fa János
Apátfalva, Rákóczi u.51.
élt: 62 évet

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK—Május HVI felhívása
Értesítés a kisebbségi választói névjegyzékbe való kérelemről.

A Helyi Választási Iroda postai úton értesítette a választópolgárokat. A
tájékoztató levél és kérelemnyomtatvány a kisebbségi választói névjegy-
zékbe való felvétel feltételeit határozta meg.
Május 31-ig kézbesítette a tudnivalókat tartalmazó tájékoztatót és a
kérelemnyomtatványt a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán választójoggal rendelkező magyar állampolgároknak. A
választópolgárok július 15. napjáig kérhetik felvételüket a kisebbségi
választói jegyzékbe. Amennyiben nem kapta meg a tájékoztatót, illetve a
kérelemnyomtatványt, úgy azt Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől kérheti.
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MEGHÍVÓ

A soros képviselő-testületi ülés ideje:
2010. július 06. (kedd) 1400 óra

A soros képviselő-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem
Apátfalva, Templom u. 69.

NAPIREND

1. Beszámoló az Apátfalvi Bíbic Óvoda
2009/2010-es nevelési évben végzett
munkájáról

Előadó: Faragó Erzsébet intézményvezető,
Apátfalvi Bíbic Óvoda

2. Tájékoztató a községben lévő munkanél-
küliség, foglalkoztatás, közhasznú és
közcélú munkavégzés, a munkahelyte-
remtés helyzetéről, az „Út a munkához”
program helyi tapasztalatai

Előadó: Vári Miklós alpolgármester

3. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester

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

Előadó: Varga Péter polgármester

5. Interpellációk

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

Előadó: Varga Péter polgármester

Hírlevél

Tisztelt Egyesületi Tagok, Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden érin-
tett partnerünket, hogy a Maros-völgyi
LEADER Egyesület munkaszervezete 2010.
június 2-tól szerdai napokon 16-18 óráig
telefonos ügyeletet tart!
Munkatársaink az alábbi számokon érhetők
el:

Rozsnyai Éva: 20/235-7114
Igaz Márta: 20/257-1172
Szekeres Krisztián: 20/507-6503
Madarász Gábor 20/519-1070
Hajduk Annamária 20/984-1474
Pálhidai Anett 20/970-5420

Megértésüket köszönjük!

Fel a gumicsizmát!

Belvízhelyzet Apátfalván

Régen volt ennyire esős a tavasz. A Dél-alföldön január-májusi időszakban területi átlag-
ban 347 mm csapadék hullott idén, ami 171 %-a (közel a duplája!) a sokévi átlagnak.
Apátfalván (gátőrház) ugyanebben az időszakban 315,1 mm csapadék hullott, ennek kö-
zel fele (150 mm) május hónapban.

Apátfalva kiemelten belvíz-veszélyeztetett település, különösen a Maroshoz közelebb eső, déli
településrész, ezért nagyon fontos, hogy jó karban tartsuk közműveinket, lehetőség szerint
fejlesszük azokat. 2007-ig 17 kilométernyi belvízelvezető csatorna, 432 áteresz (kapubejáró)
volt Apátfalván, melyen csak kisebb karbantartási, fenntartási munkálatokat végeztek. 2007. óta
összesen mintegy 2,5 kilométer belterületi csatorna kotrása, 3 kilométer (ebből 2 km főgyűjtő
csatorna) burkolása, helyreállítása (támfalakkal), 1,9 kilométer új, zömében burkolt csatorna
építése valósult meg.

Ez a teljesítmény azt mutatja, hogy az Önkormányzat nem csak mondja, hogy a legolcsóbb
és leghatékonyabb védekezés a megelőzés, hanem tesz is érte. 2000-ben, 2005-2006-ban
óriási kárt okozott a belvíz. Valószínűsíthető, hogy ha a déli településrész, jelentős rekonstrukci-
ós és fejlesztési munkálatai nem készültek volna el az utóbbi 3 évben, akkor hasonló bajokkal
szembesültünk volna a Rózsa u., Termál u., Béke u., Csokonai u. környékén, vagy a Maros
utcán, mint akkor. Azt azért fontos megjegyezni, hogy lehet olyan szélsőséges időjárás, amikor
egy bármilyen jó karban lévő közmű sem védheti meg a település egyes részeit, hiszen a termé-
szet erőit nem lehet teljesen uralni.

Emellett a fentebb említett adatok azt is mutatják, hogy van még bőven tennivaló, hiszen a
Maros u. napos oldalán, a Kölcsey utcától nyugatra eső településrészen -köztük a legmélyeb-
ben fekvő Hold utcán-, vagy az Aradi utcán, az Újfaluban még rengeteg munkát kell elvégezni,
hogy nagyobb biztonságban tudhassák magukat az ott élők. Azt már bebizonyította az Önkor-
mányzat, hogy nem csak beszél róla, de dolgozik a jobb belvízcsatornákért. Hasonlóan a járda-
építéshez, útépítéshez, a csatorna-építés esetén is rangsorolni kell a Képviselő-testületnek,
hiszen jóval kevesebb forrás áll rendelkezésére, mint amennyire szükség lenne. Sok szempon-
tot kell mérlegelni: előre kell venni a főgyűjtő csatornákat, (hiszen hiába készítünk el egy sza-
kaszt, ha nincs ami befogadja a vizet), hol a legnagyobb a gond, hol érint több lakost, stb. Arról
nem is beszélve, hogy sikeres pályázatok nélkül, önerőből jóval kevesebbre lenne képes a Köz-
ség.

Egy biztos: 2010. májusában a védekezést kell elvégezni, majd tovább kell folytatni a meg-
kezdett munkát. Ebben azonban nem csak az önkormányzatnak van feladata, hiszen a helyi
rendelet szerint az ingatlan vonalában a közterületen lévő csatorna takarítása az ingatlan tulaj-
donosának a feladata. Vágni kell a csatornában a füvet, nem lehet szemetet, földet, levágott
zöldhulladékot és semmit beledobni, ami akadályozná a víz lefolyását. És még egy dolgot nem

szabad, pontosabban tilos: az árok szélét
gyomirtóval permetezni. Sokan, bár ezen újság
hasábjain is felhívtuk rá a figyelmet, nem ve-
szik ezt komolyan. A fű az árok szélén nem
azért van, hogy megnehezítse az ingatlantulaj-
donos dolgát, hanem hogy megtartsa az árok
szélét, a rézsűt. Ha nincs fű, akkor az árok
szélét lassan belemossa a víz a csatornába. A
Kossuth utcán, Templom utcán a csatornát
teljes hosszában rendbetette az önkormányzat
2007-2008-ban, azokon a helyeken, ahol per-
metezték a csatornapartot, már alig lehet látni
az áteresz tetejét, mert bemosta a földet. Egy-

egy elhanyagolt (vagy akár még jószándékkal is tönkretett) szakasz nem csak az adott ingatlan-
ban okozhat kárt, de veszélyezteti mások vagyonbiztonságát is, hiszen útjában áll az egyébként
lefolyó belvíznek. Ezért a felelősség közös, az önkormányzaté, és minden érintett lakosé.

2010. június 3.
Varga Péter

Álláslehetőség

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala határozott idejű védőnői állást hirdet
helyettesítés céljából, mely 2010.07.01-től tölthető be előreláthatólag 2012.04.30-ig.
A pályázatról részletes információk Bakáné Nagy Gyöngyi védőnőtől szerezhetők be.
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ÉRTESÍTÉS
AZ ÓVODAI

TAKARÍTÁSI SZÜNETEK
RENDJÉRŐL

Dózsa György u-i Óvoda:
2010. május 31- június 25 ig

Maros és a Rákóczi u-i óvoda
2010. június 14- július 9 ig

Óvoda Konyha
2010. június 14- 25 ig

lesznek zárva.
Az óvoda konyha takarítása idején

mindhárom óvoda zárva van.

A szünetek idejében ügyeleti rendszerben
működnek az óvodák, a gyerekeket bárme-
lyik nyitva lévő óvodába lehet vinni.

Kérjük a szülőket, ha ügyeleti rendszert kíván-
nak igénybe venni, akkor a gyermek óvodájá-
ban szíveskedjenek ezt minél hamarabb jelezni.

Az Óvoda vezetősége

Kistérségi óvodás
versmondó verseny.

2010. május 14.-én az Apátfalvi Bíbic Óvo-
dából 5 kisgyerek vett részt Maroslelén a
Makó és Térsége Óvodásainak megrende-
zett versmondó versenyen.
A maroslelei óvodában nagy szeretettel fo-
gattak minket. A gyerekeknek bemutatták az
óvoda csoportszobáit, és kipróbálhatták a
csoportszoba játékait.
Izgalommal teli várakozás után elkezdődött a
versmondó verseny a térség 23 óvodása mond-
ta el kiválasztott versét a lelkes közönségnek.
Az apátfalvi és nagylaki óvodások is csillogó
szemmel, örömmel szavaltak, és nagyon
szép helyezéseket értek el.

I. h.: Luczó Patrik Dózsa György u-i óvodás
II. h.: Mátó Domonkos Csaba Maros u-i
óvodás

Rádai Albert Rákóczi u-i óvodás,
Kányási Dávid Dózsa György u-i óvodás és
Gyevi- Nagy Laura Nagylaki óvodás is na-
gyon szép helyezéseket értek el.

Gratulálunk a versmondóknak és természe-
tesen a felkészítő óvodapedagógusoknak is.
Minden kisgyermek ajándékkal, csokival és
egy szép élménnyel térhetett haza.

Vargáné Czagány Kriszta
óvodapedagógus

„Ő azt hiszi csak játszik…”

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és a Pátfalváért Egyesület gondozásában, Móricz Ágnes szerkeszté-
sében, hamarosan megjelenik egy olyan kiadvány, melyre az óvodapedagógusok régóta vár-
nak. A kiadvány címe: „Ő azt hiszi csak játszik…”

Nevelőtestületünk évek óta integrált nevelést folytat, melyet helyi nevelési programunkban is
megfogalmaztunk. A játék, fejlesztés, tevékenykedtetés, kommunikáció és kooperáció fontossá-
gát kiemelve, helyi nevelési programunk a tevékenységközpontú pedagógiára épült.. Az elmúlt
több mint 15 év, bebizonyította, hogy jó úton járunk, a tevékenységközpontú pedagógiák kiállták
az idő próbáját és a mai oktatáspolitikában, kiemelt szerepet kapnak.

2007 márciusától a HEFOP 2.1.5 „ A kövek egymáshoz csiszolódnak” Integrált Nevelés
Apátfalván című sikeres pályázat kapcsán, új megvilágításba került az integráció és munkánk
szerves részévé vált az integrált neveléssel kapcsolatos tevékenység az óvodában. Megalakult
az IPR munkacsoport, melynek tagjai: Faragó Erzsébet, Szilvási Mihályné, Duma Jánosné,
Herczegné Csala Anikó, Kisné Borsos Anita, Tóth Pál Lászlóné, kiemelt szerepet vállaltak az
integrációs tevékenységben.

Szerencsésnek tudhatjuk magunkat, hogy a nevelőtestület minden tagja részt vett a témá-
hoz kapcsolódó képzéseken, itt ismerkedtünk meg a kooperatív tanulási technikákkal, módsze-
rekkel is. Sajnos ilyen tanulási technikákat, módszereket akkor még óvodai alkalmazásban nem
volt lehetőségünk megfigyelni, így meglévő tapasztalatainkra, érdeklődésünkre támaszkodva
kezdtünk keresgélni.

A képzéseken szerzett ismereteinket igyekeztünk kamatoztatni, a gyakorlatot pedig óvodai
nyelvre fordítani. Tanulmányoztuk Spencer Kagan: Kooperatív tanulás című munkáját.

Kiindulási alapunk volt: a gyermek tevékenységi vágya, játékos beállítottsága, természetes
kíváncsisága, motorikussága, az eredményre törekvés igénye, önkifejezés, önállóságra törek-
vés szándéka.

Úgy éreztük, hogy a tanulási technikákat jórészt az 5-7 éves korosztálynál tudjuk hatéko-
nyan alkalmazni. Ma már tudjuk, bármelyik életkorban alkalmazható, kellő átgondoltsággal,
hozzáértéssel és felkészültséggel.

A kooperatív tanulás előnyei: egyéni képességekre épít, és azokat egyéni fejlesztési tervek
mentén fejleszti, engedi a tehetségek kibontakozását. Azért nagyon hasznos a hátrányos hely-
zetű gyerekek szempontjából is, mert mindenki számára megteremti a tudáshoz való hozzáfé-
rés egyenlő esélyét, hiszen mindenki bekapcsolódik a tanulási folyamatba.

Ebben a kiadványban szeretnénk közre adni azokat a kooperatív játékokat, amit nevelőtes-
tületünk az elmúlt időszakban, a nevelőmunkában alkalmazott. Ezek mind ismert játékok, az
teszi őket mássá, hogy átformáltuk kooperatív játékká, vagy azért került a gyűjteménybe, mert
jól átgondolva a kooperatív játékok közé sorolható.

A játékgyűjtemény után, vázlatok találhatóak, melyek tartalmazzák a leírt játékok feldolgozá-
sát tevékenységeken belül. A kiadványt képek is színesítik, melyek azokon a foglalkozásokon
készültek, melyeken alkalmazták az óvodapedagógusok a gyűjteményben található játékokat.

Ajánljuk minden pedagógusnak, óvodapedagógusnak, aki nevelőmunkájában szívesen újítana,
képes több időt szánni a tudatos felkészülésre, szeretné, hogy a gyermekek aktívabb résztvevői
legyenek a tevékenységeknek.

Ezúton szeretnénk megköszönni, azok munkáját, akik a kiadvány elkészítésében részt vettek,
és valamelyik fázisában közreműködtek.

Szilvási Mihályné (int. vez. hely.)

Angol tábor

Kezdő angol tábor indul kisiskolásoknak!
Az órák és foglalkozások Hétfőtől - Péntekig 8-12-ig tartanak, melyeken megismerkedünk az
angol nyelv alapjaival játékos formában. Szabadidőnkben új játékokat ismerhettek meg és kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt.
Tábor költsége: 6000FT (tartalmaz egy angol könyvet és egyéb kellékeket is)
Helye: Faluház, Iskola—Ideje: 2010. Július 12-23-ig. (2 hét)
Érdeklődni, jelentkezni lehet személyesen Restás Marianna tanító néninél.
Jelentkezési határidő: 2010. Július 2. (péntek)

Néptánc tábor—2010. július 5-9. között néptánc tábort szervez néptánc oktatónk Tötös Hortenzia.

Részvételi díj apátfalvi iskolás gyerekeknek 6.000,-Ft, felnőtteknek és intézményen kívüli érdeklődőknek 10.000,-Ft.
A díj tartalmazza az ebédet, uzsonnát, vacsorát, oktatói díjat és kézműves játszóház anyagköltségeit.
Jelentkezési határidő:Június 14.—Jelentkezni lehet: A Faluházban személyesen, vagy az oktatónál.
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Gyereknap
az óvodában

Május 25-én délelőtt a
Maros utcai óvoda
adott helyet a gyer-
meknapi rendezvény-
nek, melyen az apát-
falvi, nagylaki óvodá-
sok és a Dózsa
György Általános Isko-
la első osztályosai
vettek részt.
Az iskolások nagy

örömmel tértek vissza az óvodába már közel
egy év után. Volt olyan kisgyermek, aki mióta
elballagott az óvodából nem volt. Újra óvo-
dás kisgyereknek érezték magukat, és örül-
tek egymásnak, a volt csoporttársaknak. Az
iskola és az óvoda rendszeresen találkoznak
egymással különböző rendezvényeken, nyílt-
napokon, a pedagógusok továbbképzéseken,
műhelymunkákon, közös beszélgetéseken. A
három óvoda gyermekei, pedagógusai is
összegyűlhettek ezen a rendezvényen. Az
ilyen összejövetelek lehetőséget biztosítanak
az egymás közötti kapcsolattartás fejleszté-
sére, elmélyítésére. Törekedni kell minél több
lehetőség biztosítására.

A gyermeknapi rendezvényt az Apátfalvi
Bíbic Óvoda pályázati támogatásból, a Pát-
falváért Egyesület segítségével valósította
meg. Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást
segítő támogatás lehetőséget ad közösségi
rendezvények megszervezésére, ezért vá-
lasztottuk az idén a Gyermeknap megrende-
zését.

A gyerekek nagy tapssal fogadták a
„Haramia” együttes zenés műsorát, melyben
a gyerekek is lehetőséget kaptak a szerep-
lésre. Az együttes már másodszorra járt
nálunk, a dalaik kimondottan óvodás gyere-
keknek szólnak, az énekesük óvónő, nagyon
jól tudta mozgatni a gyerekeket a műsor
közben. A műsor zárásaként közel 160 gye-
rek vonatozott együtt az óvoda udvarán.

Ezt követően a gyermekek a szabadban
fogyasztották el a finom szendvicset, amit a
konyhás és dajka nénik készítettek.

Az ugráló várban egész délelőtt folyama-
tosan cserélődtek a csoportok, aki nem ugrált
az óvoda udvar játékait vehette birtokba. Volt
zsákba ugrálás, ugráló kötelezés, labdajáték-
ok és még sok-sok sporttevékenység stb.

Aki kifáradt, az a gesztenyefa árnyéká-
ban pihent, vagy homokvárat épített.

Nagyon kellemesen telt a délelőtt és
élményekkel, valamint 1-1 buborékfújóval
térhettek haza a gyermekek.

Köszönjük az egyesület és a pedagógu-
sok segítségét.

2010-06-01

Dózsa-nap

2010. április 14.-én harmadik alkalommal, név-
adónk Dózsa György emlékére Dózsa-napot
tartottunk az általános iskolában. A rendezvé-
nyen az iskola minden nevelője és tanulója
aktívan részt vett. E nap témája a reneszánsz
kort ölelte fel.

A gyerekek életkori sajátosságaiknak megfe-
lelően előzetes feladatokat kaptak. Az alsó
tagozatos tanulók felhasználták a gyulai kirán-
duláson látottakat is. Különböző technikával
készültek a munkák: iniciálék, pajzsok, címe-
rek, kardok, ruházat, vármakettek, és a kor
jelentős személyiségét, Mátyás királyt és
feleségét is ábrázolták. A munkákból kiállítást
tekinthettek meg az iskolába látogatók.

Reggel a nap a hagyományos felvonulással
kezdődött, melyet a … csoport vezetett fel.
Ezután az iskola előtt beiktatták I. Bence ki-
rályt és I. Szabina királynét, akik ezen a na-
pon átvették az irányítást az iskola minden
alattvalója felett.

Ezt követően az alsó és felső tagozat érdekes-
nél érdekesebb feladatokat oldott meg az isko-
la nevelőinek irányításával. Korabeli játékos
feladatokban mérték össze erejüket.

Ebéd után a makói József Attila Gimnázium
Reneszánsz tánccsoportja szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget. Majd a felső tago-
zatosok a királyi pár elé járultak ajándékaik-
kal. Az udvari bolondok tréfáin jól szórakozott
a királyi pár és udvartartása. Megéhezvén az
eseményektől kinyitott Mátyás király konyhá-
ja, ahol finom falatokkal csillapítottuk éhsé-
günket, szomjunkat.

A nap hátralévő részében a 3.-4. osztályos
korcsoport kispályás focibajnokságán szurkol-
tunk, ahol a térségi iskolák csapatai is részt
vettek.

Sok-sok élménnyel gazdagodva készülünk a
következő Dózsa-napra.

Közeledik a tanév vége!

Iskolánk életében fontos változásokat hozott
az elmúlt tanév. Szeptember elejére készült
el a főépület felújítása, néhány héttel később
birtokba vehettük az alsós épületet is. Ebben
a tanévben korszerű körülmények között,
kényelmes iskolában végezhette napi mun-
káját pedagógus és diák egyaránt.

Az előző nyár előkészítő munkája után
szeptember 1-jén kezdte meg működését az
iskolafenntartó társulás, amely Apátfalva és
Magyarcsanád iskoláját egy intézménybe
foglalta. Az átalakítás szinte zökkenőmente-
sen zajlott és a társulásból adódó előnyöket
mindkét település iskolája élvezhette.

A hátralévő néhány nap fontos esemé-
nyeket tartogat még mindannyiunk számára.
Június 12-én 10 órakor a ballagási ünnep-
ség keretében nyolcadikosaink elbúcsúznak
az iskolától.

A tanévzáró ünnepség június 18-án
16:30-kor lesz előreláthatólag az iskola ud-
varán.

Idén nyáron szünidei programról is
igyekszünk gondoskodni a diákok számá-
ra. Június 21- 25-ig „napközis tábor”-t szer-
vezünk a jelentkező tanulók számára. Minden
napra szórakoztató, játékos elfoglaltságot
biztosítunk, valamint háromszori étkezést. A
tábor részvételi díja 5 napra 1860 Ft/fő.

A makói fürdőben kezdők és haladók
számára képzett oktatók vezetésével úszó-
tanfolyamot szervezünk, amelynek részvételi
feltételeiről a szülőket külön értesítésben
tájékoztattuk.

Ez év tavaszára vártuk az iskola felújítá-
sának utolsó mozzanatát, a játékok telepí-
tését. Ez azonban a pályázati eljárások ne-
hézkessége miatt késik. Örömmel számolha-
tunk be azonban arról, hogy július első napja-
iban elkészül az iskolaudvar felújítása is. A
játékokat a gyerekek már a nyári szünetben
birtokba vehetik. A nyári szünidőre mindenki-
nek jó pihenést, hasznos időtöltést kívánunk.

Tájékoztatás: a nyári szünetben min-
den kedden 8-12 óráig ügyeletet tartunk
az iskola gazdasági irodájában.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal
csiszoljam kristályba.” (Németh László hitvallása.)

Köszöntjük a pedagógusokat!

Donászi Magda: Ma szívünk ünnepel...

Ma nem tanulni jöttünk.
Ma szívünk ünnepel.
A hálát, amit érzek:

miképpen mondjam el?

Szétszáll a szó a szélben,
habár mélyről fakad,
s e nyíló rózsa élte

pár nap vagy óra csak.

Emlékek kötnek össze:
szavak, számok, betűk.
Utunk, akárhová visz,
követnek mindenütt.

Emlékünk egyre több lesz,
tudásunk mind nagyobb,
Hálás szívvel köszöntünk

tanárt s ünnepnapot.
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Sz.A.K. Könyvtár és Faluház
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

6931, Apátfalva, Maros u. 39.
Tel: 0620/801-5080

Tisztelt Szülő!

Értesítjük, hogy a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 2010. augusztus 9.- 13-ig.
(8 órától- 16 óráig), Nyári Táborozást szer-
vez alsó tagozatos gyermekek számára.

A tábor helye: Apátfalva, Templom u. 67.
A tábor költsége: 4.500,-Ft., amely tartal-
mazza, a napi tízórait, ebédet, a programok
kiadásait.
A tábor programja: kirándulás, kézműves
foglalkozás, szabadidős játékok.
A programokról a jelentkezők, később részle-
tes tájékoztatást kapnak.

A táborra jelentkezni lehet a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjénél,
Szabóné Magyar Évánál, vagy a Rákóczi u.
óvodába Duma Jánosné, Zsuzsa óvonőnél
2010. 06. 22-ig.

***

Felhívás!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai kérik a lakosságot, hogy ha vala-
kinek van már nem használt társasjátéka,
kártyája, vagy bármilyen csoportos játékra
alkalmas eszköze ajánlja fel a tábor megren-
dezéséhez.

Ifjúsági
Önkormányzati Választás

2010.

2010. június 4-én 14 óra és 18 óra között
került megtartásra csekély érdeklődés mellett
az Ifjúsági Önkormányzati Választás a Falu-
ház Klubtermében. A 750 választásra jogosult
apátfalvi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező 12 és 30 év közötti fiatal közül
csupán 23 fő jelent meg a szavazáson. A
választás menetéről minden egyes választás-
ra jogosult személyre szóló levelet kapott.
Az Ifjúsági Önkormányzat képviselő-testülete
1 polgármesterből és 4 képviselőből áll, akik-
nek megbízatása 2 évre szól. A polgármester-
jelöltséget egyedül Balázs Tamás vállalta, aki
a szavazáson mind a 23 szavazatot megkap-
ta, így ő lett az ifjúsági polgármester. A képvi-
selő-jelöltséget 5 fiatal vállalta, akik közül a 4
legtöbb érvényes szavazatot szerző jelölt
kapott mandátumot. A képviselők a követke-
zők: Bárdos Renáta 16 szavazatot, Fejes
Szilvia 16 szavazatot, Darócz Tünde 13 sza-
vazatot, míg Vass Tibor 10 szavazatot szer-
zett. Az 5. jelölt, Farkas Attila 5 szavazatot
szerzett, így ő akkor lehet képviselő, ha vala-
melyik képviselő lemond megbízatásáról.
A szavazást követő 10 napon belül – az ala-
kuló ülésen – a megválasztott polgármester
és a képviselők Apátfalva Község Polgár-
mestere előtt esküt tesznek, és átveszik a
megbízólevelüket.

Eredményes munkát kívánunk az új Képvise-
lő-testületnek!

Megalakult az új
Ifjúsági Önkormányzat.

Ezúton szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik szavazataikkal támogattak engem
és megválasztott képviselő társaimat (Bárdos
Renáta, Darócz Tünde Szilvia, Fejes Szilvia,
Vass Tibor).

Mandátumunk 2 évre szól. Ezalatt szeret-
nénk bebizonyítani, hogy igen is működhet
sikeresen egy Ifjúsági Önkormányzat. Kitű-
zött célunk, hogy minden nagy települési
rendezvényen szerepet vállaljunk, sok új
ötlettel rukkoljunk elő, és ezeket sikeresen
lebonyolítsuk. Továbbá megtaláljuk azt az
útvonalat, ami az apátfalvi ifjúság közösségi
életbe lépését elősegíti. Bővíteni fogjuk az
ifjúság kulturális, sport és szórakozás nyújtot-
ta lehetőségeit. Az Ifjúsági Önkormányzat
minél szélesebb rétegben szeretné bevonni a
fiatalokat a munkájába, szeretettel várunk
mindenkit 12-30 éves korig!

Balázs Tamás ifjúsági polgármester

Hogy szeptemberben
mindenkivel
találkozhassunk...

A vakáció a diákok számára a pihenés, a
játék, az önfeledt kikapcsolódás időszaka.

Mindez azonban veszélyeket is rejt ma-
gában. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy mennyi veszély leselkedik a gyerekekre
a gondtalan vakáció ideje alatt.

Fogadjuk meg mindannyian a rendőrség
tanácsait, hogy az iskolakezdésnél senkinek
se kelljen kellemetlen nyári élményről beszá-
molnia.

A nyári melegben a nappali órákban senki ne
sportoljon a tűző napon, a ruházata pedig
legyen szellős.

Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadék-
pótlásra, lehetőleg friss ivóvíz formájában.

Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel
megbeszélt időponthoz magát.

A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak
gyakran bűncselekmény a vége.

Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltűnő
viselkedéssel, értékes tárgyakkal, például
mobiltelefon, több készpénz, vagy ékszer.

Készpénzt ne, vagy csak több helyen eloszt-
va vigyünk magunkkal.

Ha valamilyen esti programban szeretnénk
részt venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy
idősebb személy kíséretében menjünk.

Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyott he-
lyeket.

Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel.

Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne enged-
jünk idegeneket a lakásba.

A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni”
könnyen vezethet el a káros szenvedélyek
kialakulásáig. Fontos tudni, hogy sok kábító-
szer akár egyszeri kipróbálása is függőséget
okozhat.

A hőségben a figyelem olykor lanyhulhat,
ezért amikor közlekedünk, legyünk mindig
fokozott figyelemmel a szabályok betartására.

Strandon felhevült testtel, teli gyomorral ne
menjünk vízbe.

Ha mégis segítségre van szükség, a követ-
kező telefonszámokon kérhetünk azonnali
segítséget:

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112

Jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk!

Kistérségi
Diákolimpiai Eredmények

2009/2010 tanév

A korábbi évekhez hasonlóan a kistérség 17
településének általános iskolás diákjai a
sportban is összemérhették erejüket, ügyes-
ségüket. Iskolánk tanulói valamennyi korcso-
portban részt vettek a küzdelmekben és tisz-
tes helytállásukról eredményeik tanúskodnak.
Az eredmények eléréséhez a gyerekek és a
testnevelő munkája mellett hozzásegített
bennünket az is, hogy a szülők közül többen
saját autójukkal segítették diákjainkat abban,
hogy eljussanak a versenyekre. Segítségüket
köszönjük!

Labdarúgás
korcsoport (1-2. oszt.) 4. hely

korcsoport (3-4. oszt.) 2. hely

korcsoport (5-6. oszt.) 4. hely

korcsoport (6-8. oszt.) 2. hely

korcsoport leány (7-8. oszt.)2. hely

Kézilabda
korcsoport leány (7-8. oszt.) 2. hely

Testnevelő: Bárány Mihály

Virágos Apátfalváért Mozgalom—Május 31.-vel zárult a mozgalomba való benevezés. 25 család (egyéni), 7
intézmény ( és csoport), és 3 településrész (mely 37 családot jelent) nevezett a felhívásra. A Bíráló Bizottság, mely június 8-án ülé-
sezett, megkezdi munkáját.
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Hűen a hagyományokhoz a Makói Magán Zeneiskola, a Szolnoki Olaj-
bányász Fúvószenekar, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Után-
pótlás Fúvószenekar zenés felvonulása és koncertje.

Pünkösd

2010. május 24-én, hétfőn került megrendezésre a VIII. Pünkösdi
Fúvószenekari Találkozó. Varga Péter polgármester ünnepi köszön-
tőjéből:

„... egy sokszor elmondott mondattal kezdem: a név kötelez. Ez a rövid
mondat az erkölcsi tartásról is szól, mely nem csak a név viselőjét
kötelezi. Ma két névről kell szólnunk, mely kötelez bennünket. Az egyik
név természetesen Borbély András, Bandi bácsi, aki egész életével,
munkájával emberségre, a zene szeretetére tanította az apátfalviakat.
Neki köszönhetjük, hogy ma elmondhatjuk, Apátfalva neve egybeforrt
a fúvószenével, a fúvószene szeretetével. Ez a szeretet pedig tanítvá-
nyain keresztül szerteáradt nem csak Apátfalván, hanem az ország
megannyi szegletében. Borbély Bandi bácsi nem csak egyszerű tanító,
zenekarvezető volt, hanem erkölcsi viszonyítási alap is.
A másik név, mely kötelez bennünket; Apátfalva. A község, melyben
mindennapjainkat éljük, a közösség, mely bennünket éltet. E közössé-
gi erőnek egyik megnyilvánulási formája a Művelődési Ház, ... Ez a
ház puszta létével magába foglalja mindazt, ami Apátfalva. 50 évvel
ezelőtt közadakozással, társadalmi munkával építették fel elődeink,
bizonyítva a közösség teremtő, megtartó erejét, bizonyítva, hogy Apát-
falván a kultúra, a hagyomány nem csak úgy általában fontos, hanem
képesek vagyunk tenni érte.
... Megtanultuk elődeinktől, hogy a mindennapokban kell megküzdeni
az ünnep kegyelméért. …”

A koncert végén Csikota József a Makói Magán Zeneiskola igazgatója
és településünk elszármazott karnagya emlékezett nagy szeretettel
Borbély Bandi bácsira, a múltra, és Apátfalvára.

Tisztelettel köszönjük a rendezvény szponzorainak a támogatását:
Apátfalvi Takarékszövetkezet, Transz Depar Kft, Rékasi Mihályné,
Deszpot István, Mák Ferenc (Makó), Bajusz Gyöngyi (Makó), Szabó
Antal (Makó), Veréb József, Vancsó István, Simon Mihályné, Antal
Mihály.

Köszönjük a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek a zenés felvonulás
és a rendezvény biztosítását.

A vendégeknek a finom ebédet Langó Mátyás és lelkes segítő csapa-
ta, a Hagyományőrző Csoport készítették.

A rendezvény lebonyolításának legfőbb segítője (pénzbeni támogatója
is) a Pátfalváért Egyesület volt. Az Egyesület tagjai reggelire 6-700 db
szendvicset és finom teát készítettek. Az ebédhez lekváros buktát
sütöttek a szorgos asszonyok, illetve az ebéd feltálalásában, a moso-
gatásban és rend csinálásban is segédkeztek.

Minden segítőnk munkáját köszönjük!

Bízunk abban, hogy a rendezvényen résztvevők jól érezték magukat,
és egy kicsit feltöltődtek a sok szép zenekari mű meghallgatásával.

Kerekes Gézáné (int. vez.)

Ülésezett a Víziközmű Társulat
Küldöttgyűlése Makón

A Makó-Térsége Víziközmű Társulat május 19-én tartotta küldött-
gyűlését a makói Városházán. A város polgármesterének köszön-
tője után Dr. Nagy Lajos elnök tájékoztatta a küldötteket a szerve-
zettségről és a Társulat számszaki adatairól. A továbbiakban a
belső ellenőrzésről, a könyvvizsgálatról és az Ellenőrző Bizottság
jelentéséről tárgyaltak, majd tájékoztatást kaptak az LTP szerző-
désekről, illetve a házi bekötésekről.

A küldöttek mellett valamennyi érintett település polgármestere jelen
volt az ülésen. Makó polgármestere, Dr. Buzás Péter köszöntötte első-
ként a résztvevőket, szólt a szennyvízberuházás tervezés-előkészítési
munkáiról,
ezek menetéről, a jelenlegi stádiumáról.

Szervezettség
A küldöttek ezt követően az Intézőbizottság elnökének, dr. Nagy La-
josnak a beszámolóját hallgatták meg a társulat szervezettségéről. Az
intézőbizottsági beszámolóban többek között elhangzott, hogy 2009.
december 31-én a Társulat befizetései lakossági (LTP) és a vállalko-
zók által fizetett hozzájárulások összege 1 milliárd 359 millió 213 ezer
543 forint, mely összeg a három százalékos kamattal és harminc szá-
zalékos állami támogatással
együttesen 1 milliárd 615 millió 767 ezer 931 forint. A Társulat pénz-
készlete készpénzben és betétben 345 millió 591 ezer 460 forint, tehát
2009. december 31-én 1 milliárd 961 millió 359 ezer 391 forint állt
rendelkezésre a beruházás lakossági önerejeként. Az elnök kiemelte
továbbá, hogy a Társulat megalakulása óta az összes kamat bevétele
57 millió 131 ezer 245 forint volt, ugyanakkor beszámolt, hogy társulati
szinten a hátralék összege 193 millió 412 ezer 779 forint – ez 12,56
%-os kintlévőséget jelent, ebből az összegből a beszámoló időpontjáig
az adóhatóságoknak behajtásra átadva 161 millió 886 ezer 155 forint
van. Dr. Nagy Lajos tájékoztatta a küldöttgyűlést a pénzügyi adatokon
túlmenően arról is, hogy a társulati forrásgyűjtés 13 ezer 845 darab
ingatlant érint, ebből 11 ezer 947 darab LTP-szerződéssel rendelkező
lakos. Ehhez 309 darab jogi személyiségű társaság,
valamint vállalkozó tartozik, így ez további 442 fizetési egység biztosít-
ja a lakossági önerőrészt.

Pénzügyek
A Küldöttgyűlés meghallgatta továbbá a belső ellenőri jelentést: az
ellenőrzés éves ütemterv szerint történik. Megállapította, hogy a társu-
lat a jó gazda gondosságával jár el minden esetben. A Társulat műkö-
dése gazdasági és takarékossági szempontok alapján is vizsgálták,
megállapítva, hogy a működési költségeket az önkormányzatok erre a
célra történt befizetései fedezik, a kamatok teljes egészében tartalék-
ként szerepelnek, vagyongazdálkodási feladatát a társulat maximáli-
san teljesíti, működésre csak az aktuális költségeket használja, feles-
leges kiadásokat nem teljesít. A Küldöttgyűlés meghallgatta és elfo-
gadta a könyvvizsgáló jelentését: a törvényes és szabályszerű gazdál-
kodásra elfogadó audit került kiadásra.

Példaértékű érdekképviselet
Az Ellenőrző Bizottság megállapította jelentésében, hogy maximálisan
érvényesültek a társulati érdekek, a tagok pénzeinek kezelése, behaj-
tása, a kintlévőségek kezelése példaértékű. A mérlegbeszámolót hite-
lesnek és valósnak tartja, ezért a Küldöttgyűlésnek elfogadásra java-
solja, a Társulat munkáját törvényesnek, pontosnak és megbízhatónak
tartja, ezért köszönetét fejezi ki a bizottság. A Küldöttgyűlés egyhangú
szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat, a
beterjesztett határozati javaslatokat.

Gyakorlati útmutatások
Ezt követően a küldöttek tájékoztatást kaptak Dancsó Jánosné, helyi
OTP-fiókvezetőtől az LTP-szerződésekről, megerősítette az elnök
beszámolójában szereplő számszaki adatokat.

Szent Iván éji tűzugrás
2010. június 19-én a Martin György Néptánc Szövetség Szent Iván éji
tűzugrást szervez, melyen Apátfalva is részt vesz.
Országszerte, a benevező településeken egyszerre ugyanabban az
időben ugyanazt a koreográfiát adják elő a táncosok, és egyszerre
gyulladnak meg a Szent Iván éji tüzek. E koreográfia megtanulására
szeretettel várunk minden táncost, és nem táncost..
A próbák a Faluház nagytermében lesznek, melynek időpontjáról
érdeklődni a Faluházban lehet .
Apátfalván a tűzugrás, június 19-én, este 8,30 órakor lesz.
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Gyermeknap

Ebben az évben a gyermeknapi mulatságok már május 28-án, pénteken elkezdődtek.
A Mandula színház ingyenes előadását láthatták a gyerekek, majd a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat és a Rendezvényház ajándékát – egy- egy lufit vehettek át.
A programok vasárnap folytatódtak. A délelőtt folyamán (ifjúság szervedzésében) ping-pong és
csocsó versenyre, aszfaltrajz-versenyre, számítógépes játékversenyre és vidám hangulatú
sorversenyre került sor. Ajándék nápolyit nassolhattak a gyerekek és üdítőt. Szerény ajándéka-
ink (internet kupon, angol-német nyelvű állatkártyák, oklevelek) mellé Galgócziné Varga Magdi
cukorka ajándékát adhattuk a gyerekeknek.
Délután a Pátfalváért Egyesület tagjai és Tóth Józsefné kézműves foglalkozást tartottak. A jó
hangulatú munka eredményeként szép mécses-tartók, origamik és dekopázs technikával ké-
szült képek születtek. Az alkotásban megéhezett gyerekeknek az egyesület tagjai uzsonnával
kedveskedtek.

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás

apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

Koporsós és urnás temetések

lebonyolítása

Otthoni és kórházi 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

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás

apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési

szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre

Koporsós és urnás temetések

lebonyolítása

Otthoni és kórházi 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

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata

Új heverők, francia

ágyak, ülőgarnitú-
rák, 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

1 db 22-es elektromos húsdaráló töltővel
együtt, és 1 db rota kapa eladó!
Érd.: Széchenyi u. 189.

***
Apátfalván, beköltözhető, összkomfortos,
jó állapotú parasztház a Szabadság utcá-
ban eladó! Irányár: 3.700.000,- Ft
Tel: 06-62-213-632

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

Házhozszállítással is!

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

Vasárnap: zárva

Bíró Antal
építőanyag kereskedő

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

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

BÍRÓ-KER

Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és
távoli rokonoknak, ismerősöknek, barátok-
nak, szomszédoknak
akik szerettünk

Fa János

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
utolsó útjára elkísérték, és részvétüket bármi
módon kinyilvánították.

Gyászoló családja

Munkaszüneti napokon
új buszjárat június 16-tól

Makó autóbusz állomásról munkaszüneti
napokon + 8.30 órakor indul az autóbusz
Apátfalvára, amely a község minden busz-
megállójában megáll, 8.52 órakor a polgár-
mesteri hivatal megállójába, majd + 9.15
órakor érkezik a Nagylaki Kendergyárhoz.

A Nagylaki Kendergyártól + 9.20 órakor indul
a Kereszt utcai megállóhoz 9.39 órakor érke-
zik, minden megállóban megáll, a Községhá-
za előttihez 9.42 órakor, majd a Makói autó-
busz állomásra 10.05 órakor érkezik.

Munkanapokon továbbra is közlekedik a
Makó autóbusz állomásról 8.30 órakor induló
Magyarcsanádra 8.50 órakor érkező, vala-
mint Magyarcsanádról 8.50 órakor induló és
Makó autóbusz állomásra 9.10 órakor érkező
autóbuszjárat.

Presidance Company

Hungarythm—„A tánc életre kelt”
Rendező-koreográfus: Vári Bertalan

Az idei apátfalvi falunapok mindenképen legrangosabb eseménye, hogy
Vári Bertalan, Harangzó-díjas táncos, koreográfus, aki 10 éves korában az

akkori művelődési ház színpadán kezdte „pályafutását”, társulatával itthon vendégszerepel.
Előadásuk július 24-én, szombaton este 8 óra lesz a Faluház nagytermében.
A belépőjegyek : 1.500,- Ft-, 1.000,- Ft-os árban már előjegyezhetők a Faluházban. (A jegyeket
a társulat biztosítja, így azok csak később lesznek átvehetők, ill. kaphatók!)!

Ismertető az előadásról:
A tánc-, a zene- és a cirkuszművészet avatott művészei egy felejthetetlen utazásra invitálják
nézőiket. Hol könnyek között, hol ámulatba esve, hol pedig ironikusan ismerhetünk önmagunk-
ra, láthatjuk meg saját sorsunkat. Nemzetünk jellegzetesen magyar karakterjegyei mutatkoznak
meg a virtuóz technikai tudással végrehajtott mozdulatokban. Vári Bertalan, tizenkét professzi-
onális táncossal álmodta színpadra első teljes estés koreográfiáját. A példátlan látványvilágú
előadásban a tradicionális elemek a kortárs mozdulatnyelv mozgásformái közé ékelődnek.
Az Apátfalván bemutatandó 70 perces produkciót, élőben a társulat saját zenekara kíséri


