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Egy falugyűlés pillanatfelvétel egy település
életéről. Ekkor a képviselő-testület beszámol
arról, mi történt egy év alatt, milyen munkát
végeztek el, valamint mit tervez az előtte álló
egy évben elvégezni.

Ha Apátfalva krónikájában fejezetcímet kelle-
ne adni 2009-nek valószínű a fejlesztések
éve lenne a fejezet címe. A feszített fejleszté-
si munka mellett azonban a fő feladata egy-
egy önkormányzatnak, így Apátfalvának is,
hogy kötelező feladatait ellássa.

Ilyen kötelező feladatok például az alapfokú
nevelés, oktatás, alapfokú egészségügyi,
szociális ellátások biztosítása. Ezek ellátását
intézményeken keresztül végzi az önkor-
mányzat. 2009. több változást is hozott ezen
a területen, hiszen ettől az évtől kezdve,
Apátfalva központtal közös fenntartás alá
került az apátfalvi, a magyarcsanádi általános
iskola, és az óvoda (a nagylaki óvoda is a
közös fenntartású intézmény része). Ennek
az oka, hogy társulásban működtetett intéz-
ményeket pénzügyi szempontból gazdaságo-
sabb fenntartani: Ez az átalakulás hozta azt is
magával, hogy Apátfalván közös irányítás alá
került (egy intézménybe) a Faluház és az
idősek otthona. Ezek a szervezeti átalakítá-
sok rendkívül sok adminisztrációval terhelték
a tavalyi évet, de túljutva rajta, újra koncent-
rálhatunk a tartalmi munkára, mely a függet-
len szemlélőnek, és az intézmények szolgál-
tatásait igénybe vevőknek a legfontosabb. Az
adminisztratív átalakuláson túl azt is állíthat-
juk, hogy ezen intézmények jó szakmai szín-
vonalon működnek, hiszen a települési elége-
dettségi kérdőív kiértékelésekor (Apátfalvi
Hírek 2009. november) intézményeink jó mi-
nősítést kaptak. Pénzügyi szempontból is
eseménydús volt 2009., hiszen ebben az
évben több takarékossági intézkedést kellett
meghozni és év közben működési hitel felvé-
telére is kényszerült az önkormányzat. A 10
millió forintos működési hitelkeretből 9 milliót
fel is használtunk, melyet még 2009-ben visz-
sza is fizetett az önkormányzat. Ez azt mutat-
ja, hogy továbbra is felelős, rendkívül takaré-
kos gazdálkodás folyik, mely lehetőséget
biztosított a fizetési kötelezettségeink határ-
időben történő teljesítésére. Teljesítettük nem
csak a kötelező feladatainkat, hanem a nem
kötelező kiadásaink nagy részét is. Nem köte-

lező feladatot nem sokat tud vállalni az önkor-
mányzat, de ilyen például a társadalmis szer-
vezetek, egyesületek támogatása, mely az
eredeti elképzelések szerint megvalósult. Ez
azért is fontos, mert a társadalmi szervezetek
pótolhatatlan munkát végeznek a sport, kultú-
ra, hagyományőrzés, társadalmi csoportok
érdekképviselete területén.

Fejlesztéseink megvalósításáról már többször
írtunk az Apátfalvi Hírek hasábjain. Ezek kö-
zül a legfontosabbak a közlekedésbiztonsági
kerékpárút befejezése a 43-as főút mentén,
az általános iskola felújítása, a belvízelvezető
csatornarendszer fejlesztése, és a buszvárók
felújítása. Ezek kivétel nélkül olyan fejleszté-
sek, melyek közvetlenül hozzájárultak Apát-
falva élhetőbbé tételéhez, mindennapjaink
megkönnyítéséhez, biztonságosabbá, kom-
fortosabbá válásához. Összesen 263 millió
forint értékben hajtottunk végre különböző
fejlesztéseket 2009-ben. Ez a szám az előző
évekhez képest összehasonlíthatatlanul ma-
gas, ezért bátran mondhatjuk, hogy ebből a
szempontból rendkívüli. De önmagában a
nagyságrend mutatja, hogy pénzügyileg is
kimagasló teljesítményt nyújtott az önkor-
mányzat. A fejlesztések pénzügyi megvalósí-
tása nem befolyásolta közvetlenül működési
kiadásainkat, mi sem mutatja ezt jobban,
hogy 2009-ben 40 millió forint fejlesztési hitelt
hagyott jóvá a képviselő-testület. Ebből a
keretösszegből 15,3 millió forintot használ-
tunk fel, melyet 2010. februárjában vissza is
fizettünk, tehát jelenleg nincs rövid lejáratú
fejlesztési hitele az önkormányzatnak. Ez azt
bizonyítja, hogy kiegyensúlyozott gazdálko-
dással, pontos, tervezéssel, felelősségteljes
végrehajtással elérhetjük, hogy nagyarányú
fejlesztéseink mellet ne éljük fel a jövőt.

2010-re vonatkozó terveinket is a kettős fel-
adat jellemzi; kiegyensúlyozott magas színvo-
nalú működés a kötelező feladatok végrehaj-
tás során, lehetőségekhez mért fejlesztés. A
zavartalan működőképesség biztosítása érde-
kében már az ez évi költségvetés megszava-
zásakor felelős és nehéz döntéseket kellett
meghozni a képviselő-testületnek. Ennek
során csökkentette a Képviselő-testület a kép-
viselők tiszteletdíját, a polgármester költségté-
rítését, zárolásra került a nem kötelező kiadá-
sok közül a közalkalmazottak étkezési utalvá-

nyára fordítható keret, csökkent a kulturális
csoportokra fordítható keret. Ezeket, és a múlt
évben hozott stabilizáló intézkedéseket azért
hajtja végre az önkormányzat, hogy működé-
sünk pénzügyileg ne lehetetlenüljön el.

A kiegyensúlyozott működés mellett nagy
hangsúlyt helyezünk a fejlesztésekre is, hiszen
2009-ben is 15 pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat és intézményei, ebből 14-et meg is
nyertünk. Idén ezért 9,5 millió forintból 2 kilo-
méter járdát újítunk fel, a Nagyköz u. burkolatát
újítjuk fel a Templom u. és a Széchenyi u.
között, 27 millió forintból teljesen felújítjuk az
idősek otthonát, befejezzük az általános iskola
felújítását. Emellett tovább folytatjuk a belterü-
leti földutak, járdák felújítását, kátyúzunk,
gléderezzük külterületi útjainkat, stb.

A Falugyűlésen elhangzott kérdések nagy
része település-fenntartással, úttal, járdával
kapcsolatosak voltak. Ezekre ott külön-külön
válaszoltunk. Általánosságban azt lehet mon-
dani, hogy mint mindenben, a település-
fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sa során is rangsorolni kell, hiszen az önkor-
mányzat pénzügyi lehetőségei, emberi erőfor-
rásai sokkal kisebbek, mint a jogos igény. Ez
nem azt jelenti, hogy nem, legfeljebb azt, hogy
nem azonnal végzünk el egy-egy feladatot.
Például 2007., 2008., 2009-ben összesen 1500
méter járdát szerettünk volna felújítani és ösz-
szesen 3175 métert újítottunk fel. A teljes igény
mintegy 9 kilométer. Ezért fontossági sorrend
szerint haladunk; közintézmények, balesetve-
szélyes helyszínek, olyan területek, ahol egyál-
talán nincs járda, közforgalmú üzletek, majd az
egyéb helyszínek. Az elvégzendő munkákat
pedig befolyásolja a pillanatnyi anyagi és em-
beri lehetőségeink, valamint esetleges más
jellegű, fontosabb feladatok.

Összességében elmondható, hogy az Önkor-
mányzat jól gazdálkodott a rendelkezésére
álló erőforrásokkal, köszönet illeti meg mind-
azok munkáját, akik döntéshozóként vagy
végrehajtóként részt vettek feladataink teljesí-
tésében, sikereink elérésében, hiszen mint
munkánk, sikereink is közös teljesítményünk.

Apátfalva, 2010. március 8.

Varga Péter
polgármester

„...az Önkormányzat jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, …” - 2009. a fejlesztések éve volt

Falugyűlés 2010.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ -TESTÜLET

2010. február 23-án ülésezet a képviselő-
testület
Első napirendi pontként került megtárgyalásra
Apátfalva község közlekedési, közrend és
közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a
határrendészeti kirendeltség, a polgárőr-
ség és a mezei őrszolgálat 2009. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztató.

Apátfalva község közbiztonsági helyzete az
elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve sta-
bilnak mondható, az elkövetett bűncselekmé-
nyek száma 15 %-kal csökkent. Az elkövetett
bűncselekmények nagy részét még mindig a
vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. A
közbiztonsági helyzet elérésében, fenntartá-
sában nagy segítséget nyújtanak az apátfalvi
polgárőrök és a mezőőrök. Komolyabb, na-
gyobb erőt igénylő feladatok elvégzéséhez az
Apátfalvi Rendőrs teljes személyi állománya
és technikai felszerelése rendelkezésre áll,
kivéve, egy olyan gépkocsit, amely megfelelő
paraméterekkel rendelkezne a külterületek
ellenőrzéséhez. Lakossági visszajelzések
alapján megállapítható, hogy az Apátfalvi
Rendőrőrs a lakossági és szakmai elvárások-
nak megfelelő szinten teljesíti feladatait, végzi
a munkáját.

Apátfalva község határ menti település, így a
határőrizeti szervekkel rendszeres munka-
kapcsolatot tart az önkormányzat.

2009. január 1 és december 31. között a
személyforgalomban 2008. évhez viszonyítva
kismértékben növekedett, a járműforgalom
pedig kismértékben csökkent. A belépő és a
kilépő autóbuszok és tehergépjárművek szá-
mának a csökkenése figyelhető meg, amely a
világgazdasági válság hatásának tudható be.

A nyári idegenforgalmi szezonban az
utazóközönség törvényes, szakszerű és
gyors határátlépését a rendelkezésre álló
személy és teherforgalmi sávok maximális
kihasználtságával bonyolítja le. 159 ország
állampolgára lépte át az államhatárt, ebből
döntően 11 ország képezi az összes sze-
mélyforgalom 97,04 %-át.

A kirendeltség 2009 évi eredményességi
mutatói a „zöldhatárt” illetően a korábbi évek
hasonló időszakához képest azonosak.
Az átkelőhelyen alapvetően a migrációhoz
köthető jogsértő cselekmények fordultak elő
és következtek be, közokirat hamisítás formá-
jában hamis, hamisított, utánzott okmányok
felhasználása, személycsere módszerrel,
tiltott határátlépés. A technikai ellátottságunk-
ban a korábbi évhez képest jelentősebb fej-
lesztés nem történt, a feladat szakszerű ellá-
tásához megfelelő minőségben és mennyi-
ségben az eszközpark rendelkezésre áll. A
határmenti települések lakosságával a kap-
csolat továbbra is jónak mondható.

Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület községünk
közbiztonságának, közrendjének jobbá tétele
érdekében működő civil szervezet. A bűn-

megelőzési feladatokon felül, a községünk-
ben megrendezésre kerülő rendezvények
lebonyolítását, biztosítását is vállalják. A szer-
vezet vezetője 2009. május 14-én támogatási
szerződést kötött a Csongrád Megyei Polgár-
őr Szervezetek Szövetségével, és a szerző-
dés alapján az egyesület tagjai 2009. március
25. és 2009. július 31. közötti időszakban
polgárőr többletszolgálatokat, valamint bűn-
megelőzési akciókat bonyolítottak le a szerve-
zet illetékességi területén. Ezen időszak alatt
az egyesület munkatársai 374 óra többletszol-
gálatot teljesítettek, és 4910 km-t tettek meg
saját gépjárműveikkel. 2009-ben 1560 órát
töltöttek a településünk közterületén, 12680
kilométert tettek meg a közrend, közbiztonság
fenntartása érdekében. Az előző évekhez
hasonlóan igen komoly anyagi és erkölcsi
támogatást kapott az egyesület a helyi önkor-
mányzattól és a lakosoktól. A statisztikai ada-
tok alapján megállapítható, hogy a bűncselek-
mények és a szabálysértések száma a tavalyi
évhez viszonyítva nem változott.

2009-ben is, az elmúlt évekhez hasonlóan az
önkormányzat 2 fő főfoglalkozású mezőőrt
foglalkoztat a mezőgazdasági termények
őrzése érdekében.

Napi kapcsolatban állnak a rendőrséggel,
a vadásztársaságokkal, a polgárőrséggel, a
határőrséggel, a természetvédelmi őrökkel,
gátőrökkel és a makói önkormányzat mező-
őreivel. Az Apátfalvi Rendőrőrs rendőreivel
közös szolgálatokat szerveznek. Tarlótűz
esetén értesítik a Makó Városi Önkormányzat
Tűzoltóságát. A mezőőrökkel oldotta meg az
önkormányzat a pénzkísérési és őrzési fel-
adatait. Népszavazási, parlamenti- önkor-
mányzati választások alkalmával a mezőőrök
a választási iroda őrzésében és a szavazó-
lapoknak a szavazókörökbe történő ki- és
beszállításban közreműködnek.

A képviselő-testület az önkormányzat
pénzügyi helyzete miatt a 22/2009. (X.28.)Ör-
rel 2009. december 31-vel megszüntette a
mezőőri őrszolgálatot. A megszüntetett mező-
őri őrszolgálat feladatait részben a település-
őrök vették át, tavasztól őszig az önkormány-
zat közmunkások bevonásával erősíti a külte-
rületi őrszolgálatot.

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat
belvízelvezető csatornarendszerének felül-
vizsgálatáról, a szükséges feladatok üteme-
zéséről.

A 2008-ban tárgyalt anyagban a képvise-
lő-testület feladatként fogadta el, a további
fejlesztések és karbantartások feladattervét.
Így került kivitelezésre a terveknek megfelelő-
en a Béke utcában 310 fm nyílt szelvényű
burkolt csatorna és 19 db kapubejáró átere-
szekkel.

Megvalósult a Maros utcában 761 fm nyílt
szelvényű burkolt csatorna, 40 db kapubejáró
átereszekkel.

Pályázatból szintén megvalósulásra került a
Rákóczi utca és a Kölcsey utca szakaszán mint
egy 1198 fm-n a mederkotrás és mederburkoló
lapok elhelyezése, valamint 29 db rossz állagú
kapubejáró támfalának a felújítása.

Nyílt szelvényű földmedri csatorna épült a
Móricz Zsigmond utcában a töltés irányában
244 fm hosszúságban. Ugyancsak a Móricz
Zsigmond utcában zárt szelvényű csatornává
lett átalakítva a nyílt medrű csatorna 134 fm
hosszúságban, az áteresztő képessége 60
cm-es betoncsöveken történik.

A meglévő Móricz Zsigmond utcai csator-
nába kotrás után betonelemek lettek elhelyez-
ve 198 fm hosszúságban a 43-as főközleke-
dési útig.

A pályázatból a Móricz Zsigmond utcában
még 200 fm földmedrű csatorna került kotrás-
ra. Ezen túlmenően a Kereszt utca déli ré-
szén a Templom utcától a töltés irányába,
valamint a Rákóczi utcai szivattyútól a töltés
irányába medertisztítás, áteresztisztítás és
súrjázás valósult meg.

A belvízelvezető csatornarendszerünk
további felújítási feladatai: a község nyugati
részén lévő területre csatornarendszer kiépí-
tése pályázati úton, a fő elvezető árokrend-
szerek folyamatos karbantartása, 43-as út
mellett a Móricz Zsigmond utcától
Magyarcsanád irányába csatornarendszer
folyás biztosítása átereszek takarításával,
illetve átépítéssel és az Újfalu területén lévő
csatornarendszerek helyreállítása.

Megtárgyalásra és elfogadásra került az
Apátfalvi Bíbic Óvoda és a Dózsa György
Általános Iskola Intézményi Minőségirányí-
tási Programjai.

Az Apátfalvi Bíbic Óvodában a minőségfej-
lesztési rendszer kiépítésével kialakultak az
intézmény tudatos és tervszerű működésének
feltételei. Jól felkészült, új módszerek alkal-
mazására kész alkalmazotti közösség végzi a
munkáját, melyhez fontos, hogy ismerjék a
partnereik véleményét, igényeit, elégedettsé-
gét, hogy ezeket figyelembe véve térképez-
zék fel a fejlesztendő területeket. Teljes körű
a munkatársak minőségi munka iránti elköte-
lezettsége.

A Dózsa György Általános Iskola elkötelezte
magát minden belső és külső tevékenység-
ben, hogy partnerei igényeit teljes mértékben
kielégítse, rugalmasan alkalmazkodva az
intézményt érintő kihívásokhoz. Az intézmény
kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra
és felzárkóztatásra, átjárhatóság és folytatha-
tóság biztosítására, a kommunikáció haté-
konyságára, tagintézményében a nemzeti
kisebbségi nyelvoktatásra.

Az IMIP kiépítésével és bevezetésével az
a cél, hogy megvalósuljon az intézmény tuda-
tos és tervszerű működése, az intézmény
fenntartása.

(Folytatás a 3. oldalon!)
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...
A kitűzött célok elérése érdekében építet-

te ki a minőségirányítási rendszert, mely a
fenntartói minőségirányítási programra épül

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és a Dózsa
György Általános Iskola Intézményi Minőségirá-
nyítási Programja bemutatja az intézményt, az
intézmény minőségpolitikáját, az intézmény
minőségirányítási rendszerét, a vezetés szere-
pét a minőségirányítási rendszerben, az intéz-
ményi működés belső rendjét, a partnerkapcso-
latok irányítását és menedzselését, az emberi
erőforrást, a minőségirányítási szervezet felépí-
tését és működését, az intézmény értékelési és
mérési rendszerét, a minőségirányítási rendszer
felülvizsgálatát és a dokumentumok kezelésre
vonatkozó szabályozásokat.

Elfogadásra került a Dózsa György Általá-
nos Iskola Házirendje. A iskola Házirendje
részletesen szabályozza az iskola nyitva tar-
tását, a felvétel rendjét, a gyermekek jogait,
szülők jogait és kötelezettségeit, egészség-
ügyi szabályokat, védő és óvó előírásokat
valamint kiegészítő szabályozásokat.

Pályázat kerül kiírásra az Apátfalvi Bíbic
Óvoda óvodavezetői - és a Dózsa György
Általános Iskola iskolaigazgatói állás be-
töltésére. Az intézményvezetők kiválasztása
nyilvános pályázat útján történik.

Megtörtént a szavazatszámláló bizottságok

tagjainak a megválasztása a 2010. évi or-
szággyűlési választásra, melynek első for-
dulója 2010. április 11-én, a második fordulója
pedig 2010. április 25. napján lesz..

1. sz. szavazókör, Apátfalva, Templom u. 57.
1. Laczi Istvánné, Apátfalva, Kossuth u. 40.
2. Tóth Józsefné, Apátfalva, Kossuth u. 64.
3. Dr. Kovács József, Apátfalva, Templom u. 55.

2. sz. szavazókör, Apátfalva, Rákóczi u. 23.
1. Bajusz András, Apátfalva, Rózsa u. 11.
2. Farkas Jánosné, Apátfalva, Petőfi u. 2.
3. Bakáné Nagy Gyöngyi, Apátfalva, Hajnal u.4/b.

3. sz. szavazókör, Apátfalva, Dózsa Gy.u.9.
1. Szabó Edit, Apátfalva, Széchenyi u. 117.
2. Bálintné Nagy Erika, Apátfalva, Árpád u. 25.
3. Bunyeváczné Bakai Ágota, Apátfalva, Maros u. 51.
Póttagok:
Sóki Mátyásné, Apátfalva, Rákóczi u. 79.
Oláh Andrásné, Apátfalva, Kisköz u. 6.
Szilvási Mátyásné, Apátfalva, Széchenyi u. 22.
Borbély Imréné, Apátfalva, Arany J. u. 13.
Tóthné Kávai Éva, Apátfalva, Kossuth u. 58.
Vargáné Czagány Krisztina,

Apátfalva, Kossuth u. 165.
Varga Andrásné, Apátfalva, Damjanich u. 1/a.

A bizottság az alakuló ülésén választja meg
az elnököt és az elnökhelyettest, akik csak a
Képviselő-testület által megválasztott tagok
lehetnek.

Meghatározásra került a Dózsa György Álta-

lános Iskolában az elsősök, az Apátfalvi
Bíbic Óvodában a kiscsoportosok beiratko-
zási időpontja mely: 2010. március 29. és
április 1. között lesz.

Tájékoztató hangzott el a Makó és Térsége
Víziközmű Társulat apátfalvi tagjainak
befizetési hátralékairól. A 2009. augusztusi
beszámolót követően 80 felszólítás került
tértivevényesen postázásra, ezt követően 62
db letiltás került kiküldésre a munkahelyekre,
illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A letiltás eredményeként 2.132 e Ft került
átutalásra a Makó és Térsége Víziközmű Társu-
lat folyószámlájára. A felszólítások és a letiltá-
sok negyedévente folyamatosak.

A 2010. 01. 31-i állapotnak megfelelően
Apátfalva községben a Makó és Térsége
Víziközmű Társulatnak 1492 társulati tagja
van, amely közül 509 a hátralékos ingatlantu-
lajdonosok száma.

Az előírás a 2010. 01. 31-i állapotnak
megfelelően 203.008.275,-Ft, amelyből már
175.160.611,-Ft befizetés történt meg,
29.220.979,-Ft a kintlévőség. A túlfizetés
1.373.315,-Ft.

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

Az apátfalvi Falugyűlésen beszámolt
Dr. Buzás Péter országgyűlési képviselő a
térség fejlődése érdekében végzett munká-
járól. A jelenlévők több kérdést tettek fel,
melynek egy része a munkahelyteremtéssel
volt kapcsolatos. A Dél-Alföldön, így Makó
térségében is a legnagyobb gondot ma a
túl kevés munkahely jelenti. Egyes kritikus
hangok szerint az uniós fejlesztések, az új
épületek, térkövek nem egyértelműen segí-
tenek e gond megoldásában. A válaszokból
kiderült, ez nincs egészen így.

A térség két kitörési pontot fogalmazott meg
az elmúlt esztendőkben, mindkettő a megva-
lósítás szakaszában tart. Az egyik az Apátfal-
vának is lehetőséget jelentő vendéglátás és
falusi turizmus. Értékeink, mint a Maros-part,
a nyugodt, csöndes környezet mind-mind
vonzóak lehetnek a megfelelő marketingmun-
kával a vendégek számára. A térség ország-
gyűlési képviselője, dr. Buzás Péter Makó
polgármestere minden fórumon, így Apátfal-
ván is elmondta, hogy az új fürdőben 2014-ig
100 álláshelyet kell betölteni. A közgazdászok
által multiplikátor-hatásnak nevezett jelenség
miatt a makói fürdő álláshelyeinek 2,5–4,2-

szerese lesz a tercier szektorban létrejövő új
munkahelyek száma, hiszen a vendégnek
szállás, étterem, szépészeti, vagy éppen
szórakozási lehetőség kell.

Autópályán jöhetnek a befektetők
A másik kitörési lehetőségünk a sztráda. Ez
év augusztusára Makóra ér az autópálya, így
a térség központja bekapcsolódik az ország
vérkeringésébe. Ez nemcsak azt jelenti, hogy
a vendégek könnyen ideérnek, hanem azt is,
hogy a működő tőke érdeklődése is felénk
fordul. Ez sem érhet bennünket váratlanul. A
térségközpont egy jó előre felkészített hellyel
és vállalkozóbarát várospolitikával készül az
üzletemberek fogadására.

A mai alkalmazottak 40%-a térségi
A makói ipari park 87 hektárjából 23 máris
teljesen közművesített, a fennmaradó rész
előkészítését megnyert uniós pályázat támo-
gatja. Az autópálya és a vasúti sín megléte, a
hármas határ közelsége, a határon átnyúló
együttműködések, mind kedvező hatást fejte-
nek ki üzleti tevékenység kezdeményezésé-
hez. Miért érdekes ez számunkra Apátfalván?
A befektetők nekünk, helyieknek, térségben
élőknek fognak munkát adni. Makó mai egyik

legnagyobb foglalkoztatójánál az alkalmazot-
tak negyven százaléka most is térségi. A
makói képviselő-testület által elfogadott kon-
cepcióban az is szerepel, hogy a város ked-
vezményes telekárat szab, valamint legalább
ötéves tartós foglalkoztatás esetén munka-
hely-teremtési támogatással járul hozzá az
induláshoz. A város ipari parkjában máris
építi egy török cég a húsüzemét, kezdetben
60, végeredményben 100 helyi, térségi alkal-
mazottal, de érdeklődik Makó és a térség
lehetőségei iránt további négy befektető is,
egyikük már 24 hektáros telket is vásárolt.

Évtizedek előrelépése rövid idő alatt
Így mire 2011-re a kistérség központja célba ér
bő évtizede megkezdett fürdőfejlesztési útján,
egyre több hazai turistának is célállomása lesz
a Makovecz-fürdő. Az M43-as autópálya au-
gusztusi befejezése pedig a térségközpont
ipari parkját teheti vonzó befektetési környezet-
té. Amit bő száz évvel ezelőtt a vasút jelentett
ennek a térségnek, azt hordozza magában az
autópálya és a saját fejlesztések summája.
Egy régen tapasztalt, nagyszerű lehetőség
előtt állunk, hogy a térséget befektetők kedvelt
célpontjává tegyük.

Dr. Buzás Péter kérdésekre válaszolt az apátfalvi Falugyűlésen

Makó és térsége: szem előtt a munkahelyek



4. Apátfalvi Hírek 2010. március

Születés
02.25.: Berta Jázmin
Apátfalva, Ady Endre u. 15.
Anyja: Károly Judit / Apja: Berta Csaba

Házasságkötés
Varga Zoltán és Varga Csilla
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 3.
Haláleset—Nem történt.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 2010. február

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS FEJLESZTÉSE MAKÓ TÉRSÉGÉBEN

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház–
Rendelőintézet Európai Uniós pályázat és
a Csongrád Megyei Önkormányzat segít-
ségével közel 300 millió forintból alakítja
át a jelenlegi Sürgősségi Befogadóhelyet
Sürgősségi Osztállyá (SO2). A projekt
megvalósulásával a makói térség lakossá-
gának sürgősségi betegellátása biztonsá-
gosabbá és korszerűbbé válik.

A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelőintézet Makó és a környező 16 telepü-
lés közel 51 ezer lakosának járó- és fekvőbeteg
ellátását szolgálja. A Szegedtől mintegy 30 km
távolságra fekvő város és kistérsége az ország
délkeleti kapuja. A térségben két határátkelőhely
is található (Nagylak, Kiszombor), valamint itt
halad a 43-as főút, melynek forgalma megtöbb-
szöröződött Románia és Bulgária Európai Uniós
csatlakozásával.

Ezen környezeti adottságokat, a lakossági
egészségügyi szükségleteit, illetve a lehetősé-

geket figyelembe véve a fenntartó Csongrád
Megyei Önkormányzat és a Kórház vezetése
döntött arról, hogy a TIOP kiírása szerint pályá-
zatot nyújtott be a jelenlegi Sürgősségi Befoga-
dó Hely Sürgősségi Osztállyá (SO2) fejlesztésé-
re. A „Sürgősségi ellátás fejlesztése Makón és
térségében” című pályázat 268.185.007 Ft tá-
mogatást nyert. A 300 millió forintos beruházás
fennmaradó költségeit a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat biztosítja.

A kor elvárásaihoz szakmailag is igazodó
egykapus 24 órás folyamatos működésű Sür-
gősségi Osztály kialakításának velejárója az
informatikai fejlesztés, az osztály telekommuni-
kációját segítő telefonközpont bővítés, illetve a
szükséges építészeti munkálatok, melybe bele-
tartozik a meglévő helikopter leszálló korszerűsí-
tése is. Eszközök tekintetében a projekt keretein
belül beszerzésre kerül többek között hordozha-
tó EKG, defibrillátor, mobil Ultrahang-, és Rönt-
gen, lélegeztető és altatógép.

Az átalakítás megvalósulása biztosítja a
tranzitforgalom és a lakosság számára a 30
percen belül elérhető sürgősségi ellátást,
javítja az egészségügyi szolgáltatásokhoz
történő hozzáférést, a munkavállalók munka-
erő-piaci esélyeit, valamint a vállalkozások
versenyképességét.

Az új osztály működtetésével Európai
Uniós színvonalú magas biztonságot és mi-
nőséget nyújtó sürgősségi ellátás valósul
meg, mely projekt létrejöttével európai mércé-
vel mérten és a környezetvédelmi szempont-
ok tekintetében is korszerű sürgősségi osz-
tály kerül átadásra.

Patkós Gergely
PR Account / InfoBroker Kft.

tel.: 0036 30 916 20 38 / tel.: 0036 30 995 91 94
email: patkos.gergely@infobrokerkft.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Iskolai beíratás

Tisztelt Szülők!

Apátfalva Község Képviselő-testülete jóvá-
hagyta az iskolai beíratás időpontját. A tankö-
teles korú, idén iskolába lépő gyermekek
iskolai beíratása 2010. március 29-től 2010.
április 1-jéig tart. Ehhez a következő okmá-
nyokra és dokumentumokra van szükség:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 óvodai szakvélemény;
 a gyermek lakcímigazoló kártyája;
 a gyermek TAJ kártyája;
 1 db igazolványkép a diákigazolvány elké-

szítéséhez;
 orvosi igazolás iskolai alkalmasságról

(csak a nem apátfalvi gyerekek esetében);
 tanulási képességet vizsgáló bizottság

szakvéleménye (amennyiben ilyen vizsgá-
laton részt vett).

A beíratás a jelzett napokon 8-12, illetve
13-16 óráig az iskola gazdasági irodájában
lesz. Szükség esetén telefonos információt az
520-046-os telefonszámon adunk.

Szeretettel várjuk leendő diákjainkat és
szüleiket!

Értesítjük a Kedves Szülőket,
hogy 2010. március 29- tól
április 1-ig, minden nap 800-
1600 óráig lehet beíratni a gyer-
mekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a
2010/2011 nevelési évre.
Beíratás helye: Maros utcai óvoda

A nyár folyamán minden óvoda és a leendő
csoportot vezető óvónénik, szeretettel várják a
leendő óvodás gyerekeket, és természetesen
a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából,
melynek eredménye lehet a zökkenőmentes
óvodai beszoktatás. Kérjük a nyár folyamán
többször látogassanak be az óvodáinkba.
Beírásra kerülnek a 2007. június 1- és 2008
május 31.-e között született gyerekek.
A december 31.-ig született gyerekek
szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba.
Január 1-e után született gyerekek, folya-

matosan, harmadik életévüket betöltve
jöhetnek óvodába, a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény módosításáról
rendelkező 2003. évi LXV. törvény 24§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján.

Továbbá beíratásra kerülhetnek azok a gye-
rekek, akik 2008. június 1. és december 31.-e

között születtek és 2010. június
1. és december 31. között töltik
a második életévüket, és ellá-
tásra jelentkeznek. Ők az úgy-

nevezett családi napközis csoportban ke-
rülnek felvételre, amely előreláthatólag a
Rákóczi u-i óvodában lesz kialakítva a 2-3 év
közötti gyerekek fogadására és ellátásának
biztosítására. Ez a csoport előreláthatólag
2010. szeptember 1. indul.
Bővebb információt a beíratáskor tudunk nyújtani.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
 Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez
 A gyermek TAJ száma
 A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-

kártyája
 A biztosítás megkötéséhez pénz

Kérjük a fenti időpont pontos betartását.
Nagy szeretettel várunk minden óvodást és
szülőt. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak
bizalommal az óvoda vezetéséhez.

Apátfalva, 2010-03-01

Faragó Erzsébet s.k.
intézményvezető

ÓVODAI
BEÍRATÁS

Közgyógyellátásban részesülők figyelem!
Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy a közgyógyellátás iránti
kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három
hónapban is benyújtható.

ÉRTESÍTÉS HELYI ADÓK
2010. első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű
súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje:

2010. március 16.

Tovább lehet pályázni üdülési csekkre!
A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati
keret kimerüléséig folyamatosan, de nem később
mint 2010. szeptember 15-ig.

A részletes információ a Polgármesteri Hivatalban!
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Apátfalva Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját az

1848-49-es
forradalom és szabadságharc

162.évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésre

2010. március 15-én (hétfőn).

8:45 Gyülekező
Polgármesteri Hivatal előtti téren
9:00 Himnusz
Ünnepi megemlékezés:

Jánosi Szabolcs plébános úr
Megemlékező műsor

Csomor Nóra
Ifj. Mátó József
Mátó Lajos
Mátóné Sóki Bernadett
Sóki Szabolcs
Vári Gabriella

Koszorúzás: Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc emléktáblájánál
Szózat

10:15 A Hazáért celebrál Szent Misét
Jánosi Szabolcs plébános úr
Helye: Római Katolikus Templom

Nemzetközi Nőnap
2010 március 8.

Apátfalva Község
Önkormányzata

Képviselő-testületének
férfi tagjai és a

magam nevében szeretettel
köszöntöm a hölgyeket!

Varga Péter
polgármester

A nő
Ki az ki kinyitja, ha csukva a szemed?
Ki az ki megmutatja a szépet,
ha észre sem veszed?
Ki az ki felnevel, ki elcsábít,
aggódik érted,
majd gondoz a bajodban
ha megtalálod őt?
Ki a világ legszebb virágszála?
Hát a NŐ!

(Sebek Sándor)

Ilyen még nem volt!
Virágmag börze—Másképpen a Virágos Apátfalva Mozgalom!

Ismét ülésezett a CIVILFÓRUM

Varga Péter polgármester meghívására március
9-én este a Faluházban közel 10 civilszervezet,
csoport ülésezett, mely a harmadik alkalom volt.

Az első két megbeszélésen (2009. novem-
ber—erről részleten írtunk az újságban is— és
2010 január) még általánosságban beszélgettek
a megoldandó feladatokról, most a tettekről
szólt a késő esti disputa.

Az első alkalommal megjelentek (mint a
kézmunka szakkör tagjai) Varga Péter röviden
felelevenítette a Civilfórum létrehozásának okát
és a célokat, melyet az önkormányzat egyedül
képtelen megoldani. Ez, településünk, környe-
zetünk szebbé, tisztábbá, élhetőbbé tétele.
Elmondta, a 2009-es év különösen negatív
eredményű e tekintetben. Hiába az önkormány-
zati akarat, fejlesztés az eredmény elkeserítő. A
gondozatlan, elhanyagolt, szemetes környeze-
ten csak a közös együttgondolkodás és cselek-
vés segíthet.

A megbeszélésnek két témája volt. Az egyik
a március 21-i „Virágmagbörze” rendezvény,
még a másik a Virágos Apátfalva Mozgalom új
formában történő meghirdetésének megbeszé-
lése.

A végeredményt az alábbiakban ajánljuk
minden apátfalvi figyelmébe és jöjjenek el az
első rendezvényre.

Március 21. 15 óra
Faluház nagyterme
VIRÁGMAG BÖRZE

Szeretettel várunk mindenkit a Civilfórum első
rendezvényére, mely nem lesz más, mint egy
kötetlen „Tavaszváró Teadélután”.
Egy-egy pohár tea, kis sütemény és műsor
(óvodások, 2. a oszt.) mellett beszélgetünk
közös dolgainkról és csere-berélünk virág-
magjainkat, melyet, ha az idő engedi kertünk-
ben elültetünk.
Tehát mit is jelent a „Virágmag börze”?
Minden asszony, kinek virágoskertje van,
ősszel virágmagot gyűjt, hogy jövő tavasszal
ismét elültesse. Általában nem annyit gyűjt,
amennyire szüksége van a következő évben,
hanem jóval többet. Ami kimaradt, azt elosz-
togatja, vagy ha senkinek nem kell, kidobja.
Most arra gondoltunk, cserélgessünk közö-
sen, vagy akiknek egyáltalán nincs, de sze-
retne szép virágokat háza előtt vagy udvarán,
kaphasson abból, amire úgy gondoljuk nem
lesz szükségünk.
Aki szeretne ebben részt venni, kérjük, hogy
a magokat fajtánként tegye kis zacskóba és
írja rá a virág nevét.
Tehát szeretettel várunk mindenkit március
21-én vasárnap délután a Faluházba.

VIRÁGOS APÁTFALVÁÉRT
MOZGALOM

Nem ismeretlen Apátfalva lakossága előtt, hi-
szen több éven keresztül meghirdetésre került s
mindig a falunapon hirdettünk eredményt.
A mozgalom célja most is a régi cél, az, hogy
szebb legyen falunk.
Most azonban más formában hirdetjük meg.
A mozgalomba nevezni kell. Nevezhet
egyén, több lakóház, utca rész, intézmény a
versenybe. Az eredmény nem 1.2.3. helye-
zést jelent, hanem a benevező 1-5 RÓZSA-s
minősítést kap majd.
A versenybe való benevezés határideje:
május 30., még a megmérettetés október
15-ig tart.
Új dolog az is, hogy létrehozott bíráló bizott-
ság két-három hetente minősíti a beneve-
zettek munkáját s a részminősítések alapján
dől majd el kik is lesznek azok, akik netán az
5 rózsa minősítést megkapják.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek
között kerül majd sor (október végén vagy
november elején).

A Civilfórum megbeszélésén eldöntött
kategóriák:
I. virágos utcakert
II. virágos utca
III. gondozott utcakép (fűnyírás)
IV. virágos intézmény (kert, utca) (nem csak
közintézmény)
V. településrész gondozása (belterület, külte-
rület—közösségek nevezhetnek)
Megjegyzés: utcakép kategóriában (II.-III.
kategória) legalább 5 egymás mellett
(szemben) lévő ház nevezhet.

Bírálati szempontok:
I. terület nagysága
II. terület gondozottsága
III. egyéni ötlet
IV. esztétikai összhatás

Nevezési lap a helyi újságban lesz, nevezni
az első bírálati határidőig, tehát május 30-ig
lehet. Minden bírálatkor fotódokumentáció
készül.

A mozgalomról folyamatosan tudósítunk majd
helyi újságban.

A fentebb leírtakról részletesebben március
21-én kaphatnak információt az érdeklődők.

Móricz Ágnes

„...Icike, picike,
mit csináltál az este…”
Az idézet az első osztályosok aranyos gyermekjáté-
kából való, melyet március 6-án, igaz nem este,
hanem délelőtt láthattunk a Faluház nagytermében.

Szívet melengető rendezvény volt, melyet
néptáncosaink, hagyományőrző csoportunk veze-
tője Tőtös Hortenzia szervezett és vezetett. Tanít-
ványai műsorát láthattuk a legkisebbektől a legidő-
sebbekig. Nem is lehetett volna szebb műsorral
köszönteni a közelgő tavaszt: ….

A teljes cikket a következő számban olvashatják!

Kedves Olvasó!
Kérjük, hogy hirdetéseiket Húsvét ünnepe és az országgyűlési választás miatt április 1-ig szí-
veskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatalban! Köszönjük!

A Szerkesztőség
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Óvodai
Jótékonysági Bál

Apátfalván

„Nemcsak nagy dolgokra születtünk, hanem
kis dolgokra is. Az élet mindennapokból áll, a
nagy dolgok semmiségekből tevődnek össze.”

(Tatiosz)

15 éves lett az Apátfalva Község óvodásai-
ért közhasznú közalapítvány és ez alkalom-
ból jótékonysági bált rendezett 2010. Február
27-én. Nagy örömünkre sokan elfogadták
meghívásunkat és ezzel is támogatták az
óvodai alapítványt. Valamint évek óta, adójuk
1% át felajánlották kitűzött feladataink megva-
lósításához. Az elmúlt 15 év alatt a tornaovi-
hoz tornaszereket, rajzovihoz kellékeket, rajz-
eszközöket, a zeneovihoz hangszereket,
mindhárom óvodába udvari játéko-
kat,levegőtisztító berendezéseket, takarítógé-
peket, A Rákóczi utcai óvoda sósszobájába
sótéglákat vásároltunk és a sóoldatot folya-
matosan biztosítjuk.

Faragó Erzsébet intézményvezető és az
óvodai dolgozók előkészületi munkáját ezúton
is szeretnénk megköszönni. Külön dicséret a
dekorációkért Gyengéné Bakai Judit, Vargáné
Czagány Kriszta, Ludányiné Dinnyés Éva
óvodapedagógusoknak.

Támogatóinknak is szeretnénk megkö-
szönni a felajánlásaikat, hiszen Önök nélkül
ez nem jöhetett volna létre:

Apát falv i Takarékszövetkezetnek:
Neducza Szvetiszláv elnök úrnak
Apátfalva Község Önkormányzatának
Dr. Buzás Péter polgármester úrnak, or-
szággyűlési képviselőnek
Ludányi János vállalkozónak
Vári Bertalan táncművésznek és koreog-
ráfusnak
Apátfalvi Faluház dolgozóinak
Varga /Punye/ Imrének és zenekarának
Tóth Józsefné kuratóriumi tagnak
Gyenge Ágnes felügyelő-bizottsági tagnak

A köszöntő után a műsor következett. Első-
ként a Rákóczi utcai zeneovisok „Tavaszváró”
táncot mutattak be. Betanította Csenteri And-
rea óvodapedagógus, segítséget nyújtott
Duma Jánosné óvodapedagógus, Borbélyné
Varga Marianna dajka néni. A második mű-
sorszámot Vári Bertalan táncművész és kore-
ográfus a Presidance Company tánccsoport
vezetője, falunk szülöttje és Papp Éva táncos
adta elő. Nagyon nagy taps kísérte mind a két
műsorszámot, és ez a jó hangulat folytatódott
azt est hátralévő részében is. A Punye zene-
kar reggelig húzta a talp alá valót.

Herczegné Csala Anikó
a kuratórium elnöke

Iskolai emlékek
Amikor a felújítás előtt átmenetileg kiürítettük az
iskolát, régi raktárak mélyéről fotók, naplók, évti-
zedes taneszközök kerültek elő. A pakolás szü-
netében kellemes perceket töltöttünk a régi dol-
gok átnézésével. Kézenfekvő elhatározás szüle-
tett arról, hogy nem hagyhatjuk tönkremenni
múltunk megmaradt darabkáit. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy iskola-, illetve oktatástörténeti kiállítást
rendezünk. Az anyag gyűjtése, rendezése folyik.
A kiállítást a tavasz folyamán szeretnénk meg-
nyitni. Kérjük mindazokat, akik régi fotókkal, isko-
lai eszközökkel tudják segíteni munkánkat, te-
gyék meg! Természetesen a kapott képeket,
eszközöket mindenkinek visszaadjuk.

Néhány érdekesség az eddigi gyűjtésből:
régi, t intatartós iskolapad (jelenleg
„restaurálás” alatt), igazi pala tábla, a „kolomp”
a Sinka iskola udvaráról(!).

Tervezzük névre szóló „Öregdiák” okleve-
lek kiadását bárkinek, aki az apátfalvi iskolá-
ban végzett.

A felajánlott kiállítási tárgyakat az iskola
gazdasági irodájában Tóthné Kávai Éva iskola-
titkár gyűjti.
Segítségüket előre is köszönjük!

Kedves Apátfalviak!

Kérjük Önöket, támogassák az apátfal-
vi iskolásokért létrehozott alapítványt
adójuk 1 %-ával!
Alapítványunk célja az iskolai oktatás feltét-
eleinek javítása, szabadidős programok, ki-
rándulások támogatása.
Adószámunk: 18479067-1-06.
Alapítványunk neve:

Alapítvány Apátfalva Iskolásaiért.
Támogatásukat köszönjük!

Versmondó verseny
Magyarcsanádon

Február 23-án iskolánk alsós tanulói vers-
mondó versenyen vettek részt a
magyarcsanádi tagintézményünkben.

Eredmények:
1.-2. o.-os korcsoport

I. helyezett :Luczó Dominik 2. a
Felkészítő: Csávás Antalné

3.-4.-o.os korcsoport
I. helyezett :Borsos Nikolett 3.a
II. helyezett :Gyenge Rebeka 3.a
Felkészítő: Tisza Jánosné

Mindannyian oklevelet és szép könyvet kaptak.

Szirovicza Fanni 2.a és Olasz Nóra 3.a osztá-
lyos tanuló oklevelet kapott.

A jó hangulatú verseny után szívélyes ven-
déglátásban volt részünk, ahol mindenki jól
érezte magát.
Köszönjük a szervezők munkáját.

Alsós
Farsang

Az Ált. isk. alsó tagoza-
tos tanulói és nevelői
február 13-án szomba-

ton rendezték hagyományos farsangi mulat-
ságukat. A faluház zsúfolásig megtelt vendé-
gekkel. Az előtérben gyönyörködhettek a
gyerekek szebbnél-szebb munkáiból készült
kiállításban, majd az ezt követő fergeteges
műsorban, melyet az 1-4 osztályosok adtak
elő.

1.oszt.:Gyermekjátékok
2.a.oszt.: Skót tánc
2.b.oszt.: Táncoló talpak
3.a.oszt.: Pátfalvi kutyakölykök
3.b.oszt.: Cybergyerek
4.oszt.: Michel Jachson Show

A jelmezversenyre 30 gyerek nevezett be
ötletes jelmezekkel, a zsűri munkáját igen-
csak megnehezítve.
Helyezettek:

1. Hóember: Wirth Bence 2.a
2. Süni: Varga Szabolcs 1.o.
3. Tavirózsa: Szirovicza Fanni 2.a

Szerencse malac: Czifra Csaba 3.a
4. Hadirokkant: Széles György 2.b
5. Jóságos madárijesztő: Borsos Mihály 2.b
6. Vízi tündér: Gaudi Szilvia 1.o.
7. Cserepes virág: Varga Tamás 4.o.
8. Túró Rudi: Pisech Borbála 3.b
9. Viking: Károly Tibor 2.b
10. Halloween tök: Kardos Gergő 3.b

Ez a csodálatos délután tombolahúzással ért
véget.

Köszönetünket fejezzük ki külső szponzora-
inknak, akik minden évben szívesen segítik
rendezvényünket.

Jánosi Szabolcs plébános Úr
Takarékszövetkezet Apátfalva
Mitrik László Apáczai TK. Kiadó könyvter-
jesztője
Ifj. Tisza János Erste Bank Szeged
Könyvesbolt Makó Korona Butiksor
Bíró Rita
Somodi Jenő Játékbolt Makó
Bálóné Julika
Simonné Icuka
Kerekes Gézáné képviselő asszony

Megköszönjük minden kedves szülő segítsé-
gét, akik részt vettek a jelmezek elkészítésé-
ben, süteményt sütöttek, szendvicset készí-
tettek, tombolatárgyakat ajánlottak fel, és
segítettek az árusításban.

Külön köszönetünket fejezzük ki Polgár-
mester Úrnak, a képviselőknek, nyugdíjas
kollégáinknak és az óvó néniknek ,hogy
megtisztelték rendezvényünket. Köszönjük
az ajándékokat és az óvó nénik segítségét
az arcfestésben.

Alsós munkaközösség
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Figyelem!

Játékos délutáni vetélkedőt szervezünk a

Víz Világnapja alkalmából,
amelyre 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk minden felsős osztály-
ból. (Egy osztályból több csapat is jelentkezhet!)

A vetélkedő időpontja: 2010. március 22. (hétfő) 14.30

Helye: Apátfalva, Dózsa György Általános Iskola—Kémia terem
Íróeszközt és ragasztót hozzatok magatokkal!

A csapatoknak előzetes feladattal – néhány perces beszámolóval –
kell készülniük, amit a vetélkedőn előadnak.

Az előzetes feladat témakörei:
1. A vízesések (pl.: Niagara-Angel-Fátyol-vízesés, Rajna-Schaffhausennél)
2. Gyógyvizek
3. Óceánok, tengerek
4. A vízszennyezés
5. A víz felhasználásának módjai
6. Kedvenc vízi állataink
7. A vizek védelme
8. A víz jelentősége az emberi szervezetben
9. Különleges vízinövények: az amazonasi tündérrózsa
10. Az Amazonas folyó
11. A Maros folyó

A beszámoló 2-3 oldal A/4-es lap terjedelmű legyen!!!
Jelentkezés: a csapatok névsorával és a beszámoló anyagával

2010. március 16-án

Töltsd hasznosan és kellemesen délutánodat társaid körében!
Szervezők: Varga Klára, Restás Marianna

Víz Világnapja iskolánkban

2010. Március 22-én, hétfőn 1400 - kor a Víz Világnapja alkalmából
játékos vetélkedőt szervezünk iskolánkban. Az idei évben a
Magyarcsanádi tagintézmény tanulóival közösen mérhetjük össze
tudásunkat, ügyességünket.

A résztvevők Március 23-án délután 1400-1600-ig egy ingyenes
kiránduláson vehetnek részt. Autóbusszal megyünk Makóra a Vízto-
ronyhoz, és a szennyvíztisztító telepre.

Osztályonként egy 4 fős csapat jelentkezését várjuk, akik össze-
mérhetik tudásukat egymással.

Akik nem képviselhetik osztályukat a versenyen ne keseredjenek
el nekik rajzversenyt szervezünk. A legszebb rajzok beküldői szintén
részt vehetnek ezen a programon. (Társaitok rajzait a versenyre
hozzátok magatokkal, és a zsűri értékeli azokat!)

Rajzverseny témája: „Tiszta víz egy egészséges világért”.
Olyan rajzokat, festményeket, plakátokat várunk, amelyek közvetlenül
vagy közvetve a vízzel, a víz értékével, felhasználásával, fontosságá-
val, életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival,
szépségével hozhatók összefüggésbe.
A résztvevő csapatok feladata:
 Rajzverseny témájához kapcsolódóan egy A/3-as plakát készítése

szabadon választott technikával, és a vetélkedőn ennek bemutatá-
sa. (4-5 mondatban) (10 pont)

 Egy általatok választott védett vízi növény, vagy állat rövid bemu-
tatása. (10 pont)

 Játékos vetélkedőn való részvétel, melyen a víz lesz a társunk!

Várjuk jelentkezéseteket!

Varga Klára, Restás Marianna szervezők

Márciusban várható programjaink:
Március 12-én a Mandula Színház előadásában A kékfényű lámpás
című előadásnak ad otthont a Faluház nagyterme. Az előadásra várjuk
az óvódásokat, iskolásokat.
Az előadás kezdete: 2010. március 12. délután 1330—Jegyár: 300 Ft

SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ! SZÍNHÁZ!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Mandula színház
külföldi premier előtti előadására.

A színdarab címe: Istenek itala.
Az istenek itala című vígjáték, felnőtteknek. Vidám, három epizódból álló
egy órás színdarab. Az első jelenet az Olümposz hegyen játszódik, a
második jelenet az angliai XVII. században, a királyi palotában, míg a
záró jelenet a század eleji székelyföldre viszi el a nézőközönséget.

Töltsünk együtt egy kellemes estét!

Előadás helye: Faluház nagyterme
Időpontja: 2010. március 12. délután 5 óra—Jegyár: 500 Ft

(Jegyek elővételben kaphatóak a Faluházban: hétfőtől-péntekig 800-
1800-ig, illetve az előadás kezdése előtt )
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

***
Újra folytatódik a „Főzzön Játszóteret” program!
Itt a lehetőség, hogy játszóteret nyerhessünk a Falunak. Delikát 8 étel-
ízesítők vonalkódját gyűjtjük! Gyűjtődoboz a Faluházban van elhelyezve.

***
Márciusban újdonsággal várjuk a falubelieket, minden pénteken dél-
után 4 órai kezdettel filmvetítés lesz a könyvtárban.
E hónapra tervezett filmek:
Márc. 12-én: Igazi vadonélő állatok: Táncos szafari
Márc. 19-én: Micimackó: Tigris a nagy detektív
Márc. 26-ám: Bridget Jones: Mindjárt megőrülök

Szeretettel várunk mindenkit.

***

Pályázat „Tavaszváró szépítkezés” címmel

A pályázatot a Könyvtár hirdeti meg óvódások és iskolások számára.
A pályázat célja feldíszíteni a Könyvtárt és a Faluházat kívül belül.
Nevezni három korcsoportban lehet, csoportmunkákkal.

korcsoport – 3-6 éves korig / korcsoport – 6-12 éves korig
korcsoport – 12-15 éves korig

A csapatok minimális létszáma 4 fő, maximális létszáma 10 fő.
[Kivétel, ha egy egész óvódás csoport akar nevezni, akkor megenge-
dett a 10 fősnél nagyobb létszám.]
A nevezési határidő: március 17-e [szerda].
Nevezni csapatnévvel és tagok neveivel lehet a könyvtárban, nyitva-
tartási időben.
Eredményhirdetés és díjátadás: március 27-én [szombaton].
Pályázni lehet:

 fali [pl. képek, füzérek, koszorúk stb.], / asztali, ablak és
 kültéri díszekkel [pl. amelyek a kültéri oszlopokat díszítik].

A pályaművek bármely technikával készülhetnek [festés, ragasztás,
mozaik stb.] viszont a csoport tagjainak kell őket elkészítenie [nem
lehet a pályamű vásárolt dísztárgy!].
Minden korcsoport első három helyezettjét értékes ajándékcsomaggal
és a „FALUHÁZ DISZÍTŐJE” címmel jutalmazzuk!

Várjuk együtt a tavaszt!

***
Ismét kapható Vargáné Nagyfalusi Ilona: Múltunk szőtte örökség c.

Bíbic könyv (második kiadás, átdolgozott változat)
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T O R R E N T E S E C U R I T Y
V a g y o n v é d e l m i é s

B i z t o n s á g t e c h n i k a i K f t .
H – 6900 Makó, Deák Ferenc u. 47/B

Tel./Fax: 06 (62) 510 – 882

„TÖKÉLETES BIZTONSÁGOT
A LEGJOBB ÁRON”

Makó, Aradi u. 106
Makó, Deák F. u. 47/b
Szeged, Honvéd tér 5/b
Telefon: 62/510-882
Mobil:+3620/929-9087

Távfelügyelet vonuló
szolgálattal napi 24 órában

Havi díj kivonulással együtt nettó 4000FT-tól.

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

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

SÍRKŐKÉSZÍTÉS
Műkő síremlékek:

egyszemélyes: 120.000,- Ft-tól
kétszemélyes: 170.000,- Ft-tól

Gránit síremlékek:
egyszemélyes: 220.000,- Ft-tól
kétszemélyes: 330.000,- Ft-tól

Hívásra házhoz megyek!
Érd.: 06/30/312-57-74

Sánta Péter

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata

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

SZERETNÉ MEGTAKARÍTANI
OTTHONA

EGY HAVI GÁZSZÁMLÁJÁT?

HA IGEN, KÉREM HÍVJON!

Ferenczi Ferencné, 06/20/938-79-07
GAS.HU

Tanúsítványszám: K+I 137/2009

APÁTFALVI HÍREK

Apátfalva Község Önkormányzatának
információs lapja

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

6931 Apátfalva, Templom u. 69.

E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Tel.: 62/520-040

Lapzárta: minden hónap 3-án

Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes

Készült: 1500 példányban

Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Makói Nyomda

ISSN 2060-8039

2 db ülőgarnitúra eladó!
Érd.: Nagyköz u. 11/a, Tel: 06-20-419-37-93

***
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó
állapotú parasztház a Szabadság utcában el-
adó! Irányár: 3.900.000,- Ft, Tel: 06/62/213-632

***
Zitai feketemag eladó, 2008. évi termésű.
Tel.: 06-20-354-93-65,
Apátfalva, Templom u. 125.

****
Gyökérmag eladó! 2009. évi makói hosszú,
osztályozott, bevizsgált.
Érd.: Apátfalva, Petőfi u. 31.
Tel.: 06-62-261-272, 06-20-426-72-20

ELŐNEVELET CSIRKE ÍRATHATÓ
BÍRÓÉKNÁL!

Tel.: 06-20-326-48-26

SÉRELMEK
A PSZICHIÁTRIÁBAN

Ha Önt, családtagját vagy ismerősét sérelem
érte a pszichiátrián (kényszerbeszállítás,
gyógyszer túladagolás, bántalmazás, stb.) írja
meg panaszát a következő címre, vagy hívja
fel az alábbi számot:

06-1-342-63-55
Cím: Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest

Pf. 182
E-mail:

info@cchr.hu

Minden információt
bizalmasan
kezelünk!

MEGHÍVÓ
A soros képviselő-testületi ülés ideje:

2010. március 30. (kedd) 1400 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötő
terem, Apátfalva, Templom u. 69.

FŐBB NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási
Központ és Faluház Szociális Alapszolgál-
tatási Központjának 2009. évi munkájáról

Előadó: Kerekes Gézáné intézményvezető
1.

2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2009.
évi munkájáról

Előadó: Sajtos László jegyző
1.

3. Apátfalvi Szent Anna Napok – 2010. prog-
ramtervezete

Előadó: Kerekes Gézáné intézményvezető,
Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház
1.

4. Rendeletek, előterjesztések
Előadó: Varga Péter polgármester


