Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

V. évfolyam 9. szám

2010. szeptember

Önkormányzati Választás—2010. október 3.
Apátfalva Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban HVB) a 2010. október 03.-i önkormányzati választásokra 2010. szeptember 03.-án a 16.00-óráig bejelentett jelölteket vette nyilvántartásba. A Helyi Választási Bizottság 2 polgármester jelöltet, 21 egyéni
képviselő jelöltet vett nyilvántartásba.
Polgármester jelöltek:
Ssz

Név

Lakcím

1.

Koszó Ferencné

Makó, Deák F. u. 21/B.I.em. 3.

2.

Varga Péter

Apátfalva,Kossuth L. u. 178.

Független
MSZP

Apátfalva község Helyi Választási Bizottsága a
2010. október 3.-i cigány kisebbségi önkormányzati választásra 2010. szeptember 3.-ig
a következő jelölteket vette nyilvántartásba.
Ssz

1.
Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek:
Ssz
1.
2.
3.

Név
Antal József
Bálintné Siprikó
Zsuzsanna
Bökönyiné
Dobó Katalin Magdolna

2.

Lakcím
Apátfalva, Kossuth L. u. 84.

FIDESZ-KDNP
3.

Apátfalva, Kisköz u. 15.

Független

Apátfalva, Maros u. 90.

FIDESZ-KDNP
Független

4.

Czigeldrom-Korom Zoltán

Apátfalva, Ady E. u. 6.

5.

Faragó Erzsébet

Apátfalva, Széchenyi u. 158.

MSZP

6.

Izsák Lászlóné

Apátfalva, Széchenyi u. 4/A.

Független

7.

Károly János

Apátfalva, Széchenyi u. 176.

Független

8.

Károlyi Sándor

Apátfalva, Csokonai u. 35.

9.

Kucsora István

Apátfalva, Kossuth L. u.124.

Független

10.

Langó Imre

Apátfalva, Kossuth L. u. 67.

FIDESZ-KDNP

11.

Langó Zsolt

Apátfalva, Templom u. 104.

Független

12.

Mátó Lajos

Apátfalva, Maros u. 42.

Független

13.

Papp József

Apátfalva, Dózsa Gy. u. 19.

Független

14.

Szekeres Ferenc
Sziroviczáné
Gyevi-Nagy Ildikó

Apátfalva, Templom u. 73.

FIDESZ-KDNP

Apátfalva, Kossuth u. 121.

Független

16.

Tamás Mihály

Apátfalva, Kossuth u. 132/a.

Független

17.

Újvári Varga Mihály

Apátfalva, Arany J. u. 12.

15.

„Lungo Drom”

4.

5.

Vajda László

Apátfalva, Kereszt u. 47.

Független

19.

Varga Puskás György

Apátfalva, Templom u. 124.

Független

20.

Vári Miklós

Apátfalva, Rákóczi F. u.138.

MSZP

21.

Veréb József

Apátfalva, Kölcsey u. 33.

FIDESZ-KDNP

Egyéb információk a választással kapcsolatban a 3. oldalon!

Nagy Zoltán
Apátfalva,
Toldi u. 18.

„Lungo Drom”

„Lungo Drom”

„Lungo Drom”

„Lungo Drom”

„Lungo Drom”

Apátfalva község Helyi Választási Bizottsága a
2010. október 3.-i román kisebbségi önkormányzati választásra 2010. szeptember 3.-ig
a következő jelölteket vette nyilvántartásba.
Ssz

Név

1.

Duma János
Apátfalva,
Kereszt u. 21.

2.

Hajas Pál
Apátfalva,
Templom u. 35.

3.

Kovács Árpád
Apátfalva,
Templom u. 34.

4.

Mátó Erzsébet
Apátfalva,
Arany J. u. 7.

MSZP

18.

Név
Juhász Gábor
Apátfalva,
Kereszt u. 65.
Károlyi Alex
Apátfalva,
Csokonai u. 3.
Károlyi Sándor
Apátfalva,
Csokonai u. 35.
Ifj. Károlyi Sándor
Apátfalva,
Csokonai u. 35.

Magyarországi
Románok
Országos
Érdekképviseleti
Egyes.
Magyarországi
Románok
Országos
Érdekképviseleti
Egyes.
Magyarországi
Románok
Országos
Érdekképviseleti
Egyes.
Magyarországi
Románok
Országos
Érdekképviseleti
Egyes.
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Apátfalvi Hírek

2010. szeptember

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2010. augusztus 17-én megtartott rendkívüli
testületi ülésről.

2010. augusztus 30-án ülésezett a képviselő-testület.

A képviselő-testület megköszönte Borsos Istvánnénak a helyi választási bizottság elnökének a 2002-2010. közötti időszakban végzett
munkáját és ezt követően megválasztotta a
helyi választási bizottság tagjait:
Gyenge Ágnes Apátfalva, Kossuth Lajos u. 35.
Kecskeméti Imréné Apátfalva, Hunyadi u. 12.
Tisza Jánosné Apátfalva, Templom u. 18/a.

Első napirendi pont keretében beszámoló hangzott el Apátfalva Község Önkormányzat 2010. I.
félévi gazdálkodásáról. A 2010. évi eredeti
költségvetés bevételi főösszege 497.567 e Ft,
kiadási főösszege 586.513 e Ft, forráshiánya
88.946 e Ft.
A 2010. évi költségvetés I. félévi bevételi
főösszege 516.877 e Ft, kiadási főösszege
468.900 e Ft, forráshiánya 56.364 e Ft.

Póttagok:
Csala Lajosné Apátfalva, Nagyköz u. 39.
Langó Ferencné Apátfalva, Nagyköz u. 22.
A kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjai:
Varga Andrásné Apátfalva, Damjanich u. 1/a.
Borbély Imréné Apátfalva, Arany János u. 13.
Szilvási Mátyásné Apátfalva, Széchenyi I. u. 22.
Tóthné Kávai Éva Apátfalva, Kossuth Lajos u. 58.
Vargáné Czagány Kriszta Apátfalva, Kossuth
Lajos u. 165.
A bizottságok az alakuló ülésükön választják
meg az elnököt és elnökhelyettest.
A képviselő-testület döntött a Dózsa György
Általános Iskolai tanulók és a Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátásában részesülők
étkeztetéséről. A Szent Gellért Borház és
Étterem 2010. augusztus 31-ig biztosította a
diákok és az idősek étkeztetését.
2010. szeptember 1-től az Általános Iskolai tanulók ebéddel történő ellátása Magyarcsanád Község Önkormányzat által fenntartott konyháról
történik, a tízórait és az uzsonnát pedig az Apátfalvi Bíbic Óvoda konyhája szállítja.
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

94,-Ft
218,-Ft
75,-Ft
387,-Ft

A Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátottjainak az ebédet 2010. szeptember 1-től az
Apátfalvi Bíbic Óvoda szállítja 578,-Ft-os áron.
A képviselő-testület megtárgyalta a Szociális
Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és
Faluház álláshelyére kiírt – második pályázatra- beérkezet pályázatokat.
A beadási határidőig (2010. augusztus 9.)
5 pályázat érkezett. A pályázatokat véleményező bizottsági meghallgatás után a rendkívüli képviselő-testületi ülésre 3 pályázó, Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Doktor László és Takács Márta került meghívásra. Az ülésen a
jelenlévő 10 képviselő meghallgatta a pályázókat, és kérdéseket intéztek hozzájuk. A szavazás során egyik pályázó sem kapta meg a
szükséges 7 szavazatot, így a pályázati eljárás
eredménytelenül zárult. Ismét kiírásra kerül az
intézményvezetői pályázat.

A Dózsa György Általános Iskola beszámolt a
2009/2010-es tanévben végzett munkájáról.
A Dózsa György Általános Iskolában 2009.
szeptember 1-én új szervezeti formában –
magyarcsanádi tagintézménnyel - kezdődött el
a tanév. A 2009/2010-es tanévben a taneszköz
felszereltség jelentősen korszerűsödött.
A nyelvi laborkialakítására, informatikai terem
gépállományának lecserélésére, valamint új
típusú sporteszközök vásárlására került sor.
Apátfalván 211 fő, Magyarcsanádon 106 fő volt
a tanulók száma. Apátfalván 6 alsós, iskolaotthonos, 5 felsős hagyományos tanrendű osztály
és egy tanulószobai csoport, Magyarcsanádon
4 alsós és 4 felsős osztály mellett két vegyes
napközis csoport működött. Az iskolába járó
gyermekek között igen magas, - több mint 40 % a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Apátfalván
24 pedagógus dolgozott, 4 fő részmunkaidőben,
Magyarcsanádon 16 pedagógus, melyből 4 fő
részmunkaidős foglalkoztatására került sor. 2
tanár intézményi áttanítás keretében mindkét
intézményben dolgozott. Az iskola teljes pedagógus létszáma 38 fő. Szakos ellátottság 100 %-os.
A végzett nyolcadikos tanulók közül mindenki
felvételt nyert valamely középfokú tanintézetbe.
A Képviselő-testület elfogadta a 2010. évi
költségvetésről szóló többször módosított
3/2010.(II.04.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatát. A 2010. évi költségvetés
eredeti előirányzata 497.567 e Ft bevétellel,
586.513 e Ft kiadással és 88.946 e Ft forráshiánnyal került elfogadásra. A költségvetés módosított előirányzata 757.535 e Ft bevétellel,
813.899 e Ft kiadással és 56.364 e Ft forráshiánnyal kerül megállapításra.
A képviselő-testület módosította a gyermekintézmények étkezési térítési díjáról szóló
többször módosított 28/2003. (08.27.) Önkormányzati rendeletét. Az Apátfalvi Bíbic Óvodában a napi gyermekétkeztetés intézményi
térítési díját 2010. szeptember 1-től a 4 %-os
emelést figyelembe véve a szülő által fizetett
személyi térítési díj összege:

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

83,-Ft
223,-Ft
65,-Ft
371,-Ft

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda Rákóczi utcai épületében elhelyezett Családi Napköziben a szülő

által fizetett személyi térítési díj összege:

Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

79,-Ft
26,-Ft
216,-Ft
63,-Ft
384,-Ft

Módosításra került az Apátfalvi Bíbic Óvoda
Integrált Óvodai Helyi Nevelési Programja. A
programba beépítésre, kiegészítésre kerültek
azok a program elemek, melyeket az Országos
alapprogram meghatároz. A módosított Helyi
Óvodai Nevelési Program megküldésre került
Hepp Attiláné közoktatási szakértőnek, aki
megállapította, hogy az óvoda nevelőtestülete a
hatályos jogszabályoknak megfelelően módosította nevelési programját.
A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A
pályázat kiírására 2010. október 1-én kerül
sor. A pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz
2010. október 29-ig nyújthatják be a felsőoktatási intézmények hallgatói.
Felülvizsgálatra került Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány Alapító
Okirata. A kuratórium áttekintette és megvizsgálta az alapító okiratot, melynek során megállapította, hogy módosításra nincs szükség.
Tájékoztató hangzott el a Makó és Térsége
Víziközmű Társulat apátfalvi tagjainak befizetési hátralékáról. A 2010. februári beszámolót követően 92 felszólítás került tértivevényesen postázásra, ezt követően 75 db letiltás
került kiküldésre a munkahelyekre, illetve a
Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. A letiltás
eredményeként 2.316 e Ft került átutalásra a
Makó és Térsége Víziközmű Társulat folyószámlájára. A felszólítások és a letiltások negyedévente folyamatosak, jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése26 ingatlanra történt a
Körzeti Földhivatalnál.
A képviselő-testület 2010. szeptember 1.-től
2010. november 30-ig a Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház vezetői
feladatainak ellátásával Kerekes Gézánét bízta
meg. Az intézmény vezetői állásra ismét kiírásra került a pályázat.
A képviselő testület, mint fenntartó a Dózsa
György Általános Iskola telephely szerinti iskolájában a nagy létszámra való tekintettel 20 %kal megnövelte a 2010./2011-es tanév induló 1.
osztályának osztálylétszámát. Az engedélyezett
maximális osztály létszáma 32 fő.
Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület
serdülő korosztályának őszi bajnokságához a
képviselő testület 200.000 Ft támogatás nyújtott.
Zárt ülés—szociális ügyek

2010. szeptember

Apátfalvi Hírek

Önkormányzati Választás
2010. október 3.
Hogyan lehet érvényesen szavazni:
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körben tollal írt két egymást metsző vonallal lehet.
Polgármester választás
A HVB 2 polgármester jelöltet vett nyilvántartásba. A szavazólapon
érvényesen csak 1 jelöltre lehet szavazni.
Érvénytelen a szavazat, ha egyik jelöltre sem adja le szavazatát vagy
ha egynél több jelöltre szavaz a választópolgár.
Egyéni listás képviselő jelöltek
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 4. §. C.) pontja alapján 5000 lakosig a településen
6 képviselő választható. Községünkben 21 egyéni képviselő jelöltet vett
nyilvántartásba a HVB.
Érvényes az a szavazat, ha a választópolgár 6 vagy annál kevesebb
jelöltre adja le a szavazatát.
Érvénytelen a szavazat, ha a választópolgár egy jelöltre sem adja le a
szavazatát vagy ha 6 jelöltnél többre szavaz.
Kisebbségi ö kormányzati képviselő jelöltek választása
A cigány kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15.-ig 141 fő
került felvételre.
A cigány kisebbségi képviselő jelöltekre csak ez a 141 választópolgár
szavazhat!
A képviselő jelölteknek a száma 5 fő.
A cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 fős.
Érvényes az a szavazat, ha a kisebbségi választói jegyzékbe felvett
választópolgár 4 vagy ennél kevesebb jelöltre adja le a szavazatát.
Érvénytelen a szavazat, ha a választópolgár egy jelöltre sem adja le a
szavazatát, vagy ha mind az 5 jelöltre szavaz.
A román kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15.-ig 34 fő
került felvételre.
A román kisebbségi képviselő jelöltekre a választáson csak az a 34
választópolgár szavazhat!
A képviselő jelölteknek a száma 4 fő.
A román kisebbségi önkormány képviselő-testülete 4 fős.
Érvényes az a szavazat, ha a kisebbségi választói jegyzékbe felvett
választópolgár 4 vagy ennél kevesebb jelöltre adja le a szavazatát.
Érvénytelen az a szavazat, ha a választópolgár egy jelöltre sem adja le
a szavazatát.
A kisebbségi Önkormányzatokra vonatkozóan, Apátfalva Község
Helyi Választási Bizottsága (törvény szerint) sorsolás alapján állapította
meg a kisebbségi önkormányzati választáson induló jelöltek sorrendjét
a szavazólapon. Ez a sorsolás 2010. 09.08-án megtörtént.
Megyei közgyűlés tagjainak választása
Érvényesen a megyei listára a választópolgárok úgy szavazhatnak, ha
a szavazólapon szereplő jelölő szervezetek közül egyet támogat a szavazatával. Érvénytelen a szavazat, ha egy jelöltet sem támogat a választópolgár, vagy több jelölő szervezetet támogat.
A Helyi Választási Bizottság székhelye: Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala—6931 Apátfalva, Templom u. 69.
A választás napján működő szavazókörök:
1. sz. szavazókör:
Faluház, Templom u. 57.
2. sz. szavazókör:
Óvoda, Rákóczi u. 23.
3. sz. szavazókör:
Óvoda, Dózsa György u. 9.
Kisebbségi szavazókör:
Óvoda, Rákóczi u. 23.

BURSA HUNGARICA
A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A pályázat
kiírására 2010. október 1-én kerül sor. A pályázatokat a polgármesteri
hivatalhoz 2010. október 29-ig nyújthatják be a felsőoktatási intézmények hallgatói.

3.

FALUGYŰLÉS
2010. szeptember 21-én (kedd)
18.00 órakor a FALUHÁZ könyvtárában.
Varga Péter polgármester
tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat
2006-2010. évi munkájáról.
Minden apátfalvi lakost tisztelettel meghív és vár
Apátfalva Község Önkormányzata

Értesítés
Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a
2010. második félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű
súlyadó és az iparűzési adó kamatmentes befizetési határideje

2010. szeptember 15.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. értesíti a lakosságot, hogy

2010. szeptember 25-én (szombaton)
lomtalanítást végez a község területén.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az
elszállításra szánt lomot, az adott napon legkésőbb reggel 600 óráig
helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lomtalanítás több
autóval történik és nem az eddigi járatterv szerint.
Kérjük az időpont pontos betartását,
mivel egy területet csak egy alkalommal tudunk gyűjteni!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok
elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor,
ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz,
ablaküveg stb.) A későn kihelyezett hulladékok, valamint, az építési
törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák veszélyesnek
minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek) elszállítása nem
áll módunkban.

AUGUSZTUS HAVI
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS
08.03.: Tóth Adorján (Apátfalva, Liget u. 36.)
Anyja: Rutai Mónika, Apja: Tóth Adorján
08.12.: Bakai Dóra Dominika (Apátfalva, Rákóczi F. u. 5.)
Anyja: Kisfügedi Tünde, Apja: Bakai Attila
08.06.: Balogh Szabolcs (Apátfalva, Rákóczi F. u. 2.)
Anyja: Kovács Ágnes, Apja: Balogh Zoltán
HALÁLESET
Bárdos Mihályné (Kardos Margit)
Apátfalva, Hold u. 4. élt: 62 évet
HÁZASSÁGKÖTÉS
Házasságkötés augusztus hónapban nem volt.
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Apátfalvi Hírek
Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület
Tájékoztatója

Az apátfalvi
Szent Mihály Plébánia
hirdetései

Tisztelt Apátfalvi Lakosok!
A polgárőrség a 2010-ben benyújtott pályázatokban a következő eredményeket érte el:
I. Apátfalva Község Önkormányzatától: 300.000,- Ft
II. Csongrád Megyei Polgárőr Szövetségtől: 100.000,- Ft
III. Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól: 420.000,- Ft
IV. Csongrád Megyei Önkormányzat polgárős alap 2009. évi
pályázati alapok pénzmaradványnak terhére: 100.000,- Ft
V: A Magyar Posta Zrt-től: 30.000,- Ft támogatásban részesült.
(Összesen: 950.000,- Ft)
Ezeket az összegeket a polgárőrség színvonalának fejlesztésére lehetett felhasználni (gépkocsi, üzemanyag, telefon, egyenruhák beszerzése, 2 db fényvisszaverő matrica, 2 db megállító tárcsa, távcső, 2 db
zseblámpa piros fénykúppal, 4 db adó-vevő készülék) – ezek az eszközök nagyban segítik a polgárőrök munkáját.
Mindezek után értesültünk róla, hogy kaptunk egy használt gépkocsit, ami a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság tulajdona volt.
A gépkocsi átvételére Budapesten, a Készenléti Rendőrségen
került sor, ahol ünnepélyes keretek között került átadásra, melyen
részt vett Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is.
Ő tolmácsolta polgárőreink felé a vezetés jókívánságait, majd ezt követően Hatala József tábornok úr, az országos rendőr-főkapitány átadta az ötvenegy személygépkocsit az országunk különböző részeiről
érkező polgárőröknek. Elmondta, neki ünnep, a polgárőrökkel való
találkozás, különösen akkor, amikor egy ilyen nemes ügyben. Tudja,
hogy a polgárőrök önzetlenül, fizetés nélkül végzik feladatukat. Tőlük
köszönet, a lakosságtól egy-egy mosoly vagy jó szó jár. A további
munkához jó egészséget, kitartást, megbecsülést kívánt minden polgárőr számára.
E rövid tájékoztató végén, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Csongrád Megyei Szövetség elnökségének, a Csongrád
Megyei és a Makói Rendőr- Főkapitányság, valamint az Apátfalvi
Rendőrőrs vezetésének, hogy az Apátfalvi Polgárőr Egyesületet támogatta a gépkocsi elnyerésében.
A magam és polgárőrség vezetése nevében szeretnék köszönetet
mondani a kapott támogatásokért az I.-V. pontban felsorolt szervezeteknek, azok vezetőinek és döntéshozóinak.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a falu lakosságát és mindenkinek kívánunk jó egészséget, eredményes munkát.
Apátfalva, 2010. augusztus 23.
Tisztelettel:
(Újvári) Varga Mihály
Apátfalvi Polgárőr Egyesület elnöke
Telefonszámok:
Apátfalvi Polgárőr Egyesület: 06/20/807-49-05
(Újvári) Varga Mihály: 06/20/444-01-41

Virágos Apátfalváért Mozgalom
2010. szeptember 1-én a viszontagságos időjárás ellenére is megtartotta második szemléjét a „Virágos Apátfalváért Mozgalom” Bíráló Bizottsága. Mint ismeretes a száz benevezett lakóház előkertjét minősítette.
Most is minden tag 1-5 pontig értékelt. A eredményhirdetés előtt még
egy alkalommal (várhatóan október elején) lesz bejárás és az elért
pontszámok alapján számított százalékérték adja meg majd az 1-5
rózsás minősítést.

2010. szeptember

Szeptember 17-én, pénteken
este 18 órakor
Böjte Csaba OFM atya
mutat be ünnepi szentmisét az apátfalvi Szent Mihály Templomban.
A királyhegyesi Szent Kereszt Templom búcsújára 2010. szeptember 19-én, vasárnap de. 10 órakor kerül sor.
Ünnepi szónok: Ft. Kasuba Róbert, pitvarosi plébános atya.
A magyarcsanádi Szent Gellért Templom búcsújára 2010. szeptember 26-án, vasárnap de. 10 órakor kerül sor.
Ünnepi szónok: Ft.Boldvai Antal, csanádpalotai plébános atya.

Az apátfalvi Szent Mihály Templom búcsújára 2010. október
10-én, vasárnap de. 10 órakor kerül sor.
Ünnepi szónok: Ft. Gyulai Endre, ny. Szeged-Csanádi Megyéspüspök Atya.
Ezen ünnepi alkalmakra szeretettel hívom a település lakóit és
az egyházközösség híveit, a kedves vendégeket és minden
érdeklődőt.
Tisztelettel:
Jánosi Szabolcs
plébániai kormányzó

„Virágos, élhetőbb
Apátfalva”
Szépség —tisztaság— környezetvédelem=fenntartható fejlődés

NCA-DP-10-E-0149

A Pátfalváért Egyesület sikeresen pályázott ez év áprilisában a Nemzeti Civil Alaphoz a „Társadalmi kohéziót erősítő programok” kiírására.
Az egyesület a pályázatban leírt programok megvalósítására
2.385.000,- Ft önerő nélküli, vissza nem térítendő (előfinanszírozott)
támogatást kap (szerződés megkötése után).
A pályázat kiinduló pontja: vannak feladatok, melyeket az önkormányzat képtelen megoldani. Apátfalva fenntartható fejlődése érdekében nem elegendőek az önkormányzat által elvégzett beruházások
(út, járda, intézmények, stb.). A falufejlesztés, település megmaradása, élhetőbbé tétele minden apátfalvi emberen is múlik. Ezen tényből
kiindulva alakult meg 2009. novemberében a Civil Fórum, mely a pályázati kiírástól függetlenül is megkezdte munkáját.
A projekt célja tehát, hogy a civil szervezetek összefogásával
Apátfalva hosszú távú fenntartható fejlődéséért motiválni a saját, belső erőt, az apátfalvi embert, a szépség, a tisztaság iránt a mindennapok környezettudatos magatartásával, harmonikus emberi kapcsolatok kialakításával. Felelősségvállalás önmagunkért, a felnövekvő
nemzedékért, az egész településért.
A program, melynek időtartama 2010. júniusától 2011. május 31.—
partneri kapcsolatban valósul meg az Önkormányzat támogatásával.
A Pátfalváért Egyesület ( mint főpályázó) partnerei:
Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány, Alapítvány
Apátfalva Iskolásaiért, Apátfalvi Gazdakör Egyesület.
(Folyatatás a 10. oldalon!)
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Beszámoló Apátfalva Község Képviselő-testületének 2006-2010. között végzett munkájáról

Jó Apátfalván élni. Apátfalva 2006-2010.
Képviselő-testületet általában 4 évre választunk, így volt ez Apátfalva
Község életében is 2006. őszén. Az akkor megalakult Képviselőtestület eseménydús 4 évet tudhat maga mögött. 2010. őszén újra
önkormányzati választás lesz. Bár minden évben tartottunk Falugyűlést, ahol a Képviselő-testület a polgármester által beszámolt az elmúlt
év történéseiről, arra nem mindenki tudott eljönni a Faluházba. A ciklus zárásaként fontos, hogy összefoglalva, a 2010-es eseményekkel kiegészítve áttekintsük, mi is történt önkormányzati szempontból 2006-2010. között.
Talán kevesen tudják, szinte minden, Apátfalván elérhető közszolgáltatáshoz valamilyen szinten köze van az Önkormányzatnak. Vagy úgy,
hogy kötelező feladatként saját maga látja el, vagy úgy, hogy valamilyen szerződés keretében elláttatja. Azt talán mindenki tudja, hogy az
óvoda, az általános iskola, mint alapfokú nevelés és oktatás, az önkormányzat alapfeladatai, az önkormányzat intézményein keresztül gondoskodik ennek ellátásáról. Különlegesebb eset az alapfokú egészségügyi ellátás, a háziorvosi ellátás, hiszen ez az Önkormányzat alapfeladatai közé tartozik, az egészségház az Önkormányzaté, de a szolgáltatást az Önkormányzattal szerződésben álló háziorvosok látják el.
A helyi lakosok szempontjából nem is az a fontos, hogy ezeket a háttér
információkat tudják, hanem az, hogy minél több közszolgáltatás, minél
magasabb színvonalon jusson el hozzájuk a lakóhelyükön.
A következő néhány fejezetben közszolgáltatások szerint csoportosítva
számolok be arról, hogy mi történt a közszolgáltatások területén Apátfalván az elmúlt négy évben.

Gazdálkodás – addig nyújtózkodtunk, amíg a takarónk ért,
az önkormányzati vagyon a duplájára nőtt.
Sokat elárul egy-egy önkormányzatról annak pénzügyi helyzete.
A 2002-2006-ig tartó időszakban sok kritika érte az önkormányzat
gazdálkodását. A működési túlköltekezés miatt nem jutott elegendő forrás a fejlesztésekre. A 2006-ban alakult Képviselőtestületnek ezen változtatnia kellett, hiszen az Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázatai 2006-2007-ben kerültek kiírásra, és Apátfalvának rengeteg lemaradást kellett behozni. Ha szerette volna a község
a közintézményeit felújítani, utakat, járdákat építeni, költeni a közlekedésbiztonságra, akkor a működési költségeket kellett lefaragni,
kordában tartani, hogy jusson fejlesztésre. Ezt a feladatot jól teljesítette a Képviselő-testület 2006-2010. között, hiszen miközben minden
intézmény működött, amelyek 2006. előtt is működtek, addig elképzelhetetlen összegeket költött az Önkormányzat a pályázati önerők biztosítására, saját finanszírozású fejlesztések végrehajtására.
Tehát miközben kiegyensúlyozottan működtek az apátfalvi intézmények, több, mint 100 millió Forintot biztosított pályázati támogatások
önerejéhez. Az Önkormányzatnak ezek biztonságos lebonyolítása
érdekében fejlesztési hitelt is fel kellett vennie . Azonban mindig csak
egy év futamidőre kötöttünk hitelszerződést, hiszen csak átmenetileg
volt szükség a plusz források bevonására. Emellett ez elvi kérdés is,
hiszen olyan beruházásokra, melyek nem termelnek jövedelmet a beruházó számára nem szabad hosszúlejáratú hitelt felvenni, mert nincs
miből kitermelni (ilyen például az útépítés). Így 2008-ban 26 millió Ft.
fejlesztési hitelt vettünk fel és 2009 februárban lejárat előtt visszafizettük. 2009-ben 15 millió Ft. fejlesztési hitelt vettünk fel és mára visszafizettük. 2010-ben folyamatban lévő beruházásinkhoz eddig nem történt
hitelfelvétel.

Összességében elmondhatjuk, hogy Apátfalva Község Önkormányzata
a 2002-2006-os választási ciklushoz képest összehasonlíthatatlanul
sokat fejlődött 2006-2010. között. Ezt bizonyítja, hogy az önkormányzat vagyona ingatlanokban és egyéb javakban 2009. decemberi
kimutatás szerint 968 millió Ft. értékű, míg 2007. január 1-én 504 millió
Ft. értékű volt, vagyis három év alatt közel a duplájára emelkedett.
A beadott pályázataink 90%-át megnyertük, nincs olyan utca, közintézmény Apátfalván, ahova ne jutott volna az összesen több, mint 850
millió Forintnyi fejlesztésből. Kicsi és nagy beruházásainkat zömében
pályázati támogatással hajtottuk végre, melyhez jelentős mértékű, 100
millió Ft önerőt kellett biztosítani. Az Önkormányzat működése,
pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, stabil a felelős gazdálkodásnak köszönhetően, és minden fejlesztéshez tudja biztosítani a
szükséges önerőt.

Általános Iskola, Óvoda – kevesebb bukás, több tanuló, új
szolgáltatás
A legnagyobb változás éppen az alapfokú nevelés, oktatás kötelező
feladatunk ellátását érintette. 2009-ben Magyarcsanád Község Önkormányzata jelezte, hogy gazdaságossági okokból szeretne Apátfalvához
csatlakozni az általános iskolai oktatás, és az óvodai ellátás területén
(hiszen társulás esetén több támogatás jár az államtól a fenntartó önkormányzatok részére). Egy hosszú adminisztrációs folyamat végén az
apátfalvi és a magyarcsanádi általános iskola egy igazgatás alá került,
minden ügyintézés Apátfalván történik. Ezzel egy jóval nagyobb feladat,
és felelősség is hárul az apátfalvi Önkormányzatra. A feladat elsősorban
Apátfalváé, a felelősség közös Magyarcsanáddal. Hasonló a helyzet az
óvoda esetében, hiszen itt az apátfalvi és a magyarcsanádi óvodák mellett a nagylaki óvoda is közös, apátfalvi irányítás alatt működik. A feladat
itt is Apátfalváé, a felelősség pedig közös Magyarcsanáddal és Nagylakkal. Ezek a társulások az anyagi előnyökön túl az oktatás minőségében
is jelentenek előrelépést, hiszen például így sokkal könnyebben megoldja az intézmény az egyes tantárgyak „szakos” pedagógussal történő
ellátását. Ez az intézményi étkeztetésben is hozott változást, hiszen a
régi szolgáltató szerződésének lejárta után jelenleg Magyarcsanádról
hozzuk az általános iskolás gyermekek ebédjét, mely így anyagilag is
kisebb terhelést jelent a szülőknek, hiszen 2010-től 144 Ft-tal kevesebbet
kell fizetni a háromszori étkezésért.
Az általános iskola küllemében és „beltartalmában” is jelentős
változáson esett át. Küllemében és eszközeiben főleg a 2009-2010.
évi teljes felújításnak, valamint a folyamatos eszközfejlesztéseknek
köszönhetően, melynek forrása több sikeres pályázat megvalósítása
volt. Digitális táblák, új számítógépes rendszer, nyelvi labor, új udvari
játszóeszközök is telepítésre kerültek az intézménybe. A pedagógusok
továbbképzéseken vesznek részt, az apátfalvi általános iskolai oktatás
a térség legjobbjai közé tartozik. Az alsós osztályokban felmenő rendszerben művészeti oktatás keretében ismerkedhetnek a gyerekek az
apátfalvi néptánc, népdal hagyományokkal, és már a negyedik osztálytól ismerkednek a számítástechnikával, valamint negyedik osztálytól
angol nyelv tanítás is folyik az iskolában. Talán a fejlesztéseknek is
köszönhető, hogy 7%-al csökkent a bukások száma, szinte elhanyagolható azon diákok száma, akiket más intézményekbe íratnak be
a szüleik, a tanulók létszáma 2006-ban 189, ma pedig 223.
Az óvoda legelfogadottabb intézményeink közé tartozik, az apátfalviak elégedettek az itt végzett munkával. A négy év alatt folyamatosan
vásároltunk eszközöket, udvari játékokat az intézményekbe, az óvónők
folyamatosan képzik magukat. …
(Folytatás az 6. oldalon!)
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Jó Apátfalván élni. Apátfalva 2006-2010.
(Folytatás az 5. oldalról!)

…. A barátságos, otthonos óvodai szobákban fejlesztő foglalkozások, tánc, rajz, ének, testnevelés foglalkozások színesítik az óvodai életet. Mindhárom óvoda-épület felújítására nyertünk pályázati
támogatást, mely 2011-ben valósulhat meg.
Annak érdekében, hogy a gyesen lévők minél hamarabb el tudjanak
helyezkedni,egy új szolgáltatást, családi napközit indítottunk a
Rákóczi u-i óvodában, mely jelenleg teljes kihasználtsággal működik.
Ide egyenlőre 2 éves kortól írathatják be a gyerekeket az apátfalvi
szülők. Ha a későbbiekben nagyobb igény jelentkezik a családi napközi iránt, akkor tovább lehet bővíteni ezt a szolgáltatást.

Faluház - Egy színtéren az apátfalvi művelődés
Már az elnevezés is mutatja, milyen változáson ment keresztül a Művelődési Ház, Könyvtár és e-Magyarország Pont. Nem csak szervezeti
változások zajlottak az intézmény életében (hiszen az intézményi átalakítás következtében már nem az általános iskolával, hanem az Idősek Otthonával alkot egy intézményt), hanem a funkciók is egy térbe
kerültek.
Egy korábbi pályázatnak köszönhetően 2007-ben felújítottuk a
pusztulásnak indult Mozi épületét, ahol most a Könyvtár működik,
ezzel egy épületegyüttesbe költözött az összes közművelődéssel
kapcsolatos tevékenység. Ez jótékony hatással volt mind a Könyvtár,
mind a Művelődési Ház látogatottságára, új programok, produkciók
valósulhattak meg. A meglévő kulturális csoportok mellett újak is alakultak, hiszen ma újra van hímző szakkör, a Pátfalvi Lakodalmas bemutatására létrejött társulat ma Hagyományőrző Csoportként működik
és dolgoznak új előadásokon is. A fiatalok újra felfedezték maguknak a
házat, egyre többen, egyre több időt töltenek itt játékkal, kulturális,
közösségi tevékenységekkel.
A régi mozi épületét sikerült megmenteni az enyészettől, felújítottuk a
ház fűtési rendszerét, már csak a ház teljes felújítása van hátra.
Erre is nyertünk több, mint 50 millió Forintot és így 2011-ben új
szociális blokk épülhet, kicserélhetjük a nyílászárókat, felújíthatjuk a
nagyterem tetőzetét, megszüntetve a beázásokat, az épület további
rohamos romlását.

Idősek Otthona, Családsegítő Szolgálat
Azt mondják, hogy egy közösséget azzal jellemezhetünk a legjobban,
hogy hogyan bánik az idősekkel, a segítségre szorulókkal. Apátfalva
Község Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az
idősek, gondoskodásra szorulók érezzék a törődést. Ma már valóban
igazi otthonnak nevezhetjük az Idősek Otthonát, hiszen először
akadálymentesítettük, majd teljesen felújítottuk az épületegyüttest, így barátságos környezetben, új berendezések, bútorok között
tölthetik szabadidejüket az idősek klubjában nagyapáink, nagyanyáink.
Apátfalván többen vannak, akik kisebb-nagyobb segítségre szorulnak,
ezért családsegítő szolgálatot üzemeltet az Önkormányzat, melyet felkereshetnek ügyes-bajos problémáikkal az apátfalviak. Azon túl, hogy ügyintézéssel, tanácsadással segít az intézmény, minden évben jelentős
karitatív tevékenységet is végez. Évente több száz család részére pályázik segélycsomagokra – sikerrel. A családsegítő szolgálatnak otthont adó
épület része az idősek otthonának, így természetesen ezt az épületrészt
is teljesen felújítottuk pályázati támogatás segítségével.

Egészségügyi szolgáltatások – a megújulás útján
Apátfalván minden alapfokú egészségügyi ellátás helyben elérhető,
hiszen két háziorvos, két védőnő, fogorvos látja el a feladatát, és
gyógyszertár is működik a községben, melyekkel az apátfalviak többségében elégedettek. Az önkormányzat által üzemeltetett védőnői
szolgálat folyamatosan, magas szinten látja el feladatát a csecsemőgondozás, terhes-tanácsadás területén. Rendszeresen gyermekorvos
rendel Apátfalván az önkormányzattal kötött szolgáltatói szerződés
keretében. A háziorvosok, a fogorvos folyamatosan, magas színvonalon látja el feladatát, hasonlóan a gyógyszertári tevékenységgel, hiszen az apátfalviak döntő többsége meg van elégedve ezekkel a szolgáltatásokkal, jónak tartja azokat.
A 2006. őszén kezdődő önkormányzati ciklus egy korábbi pályázatnak
köszönhetően az egészségház akadálymentesítésével kezdődött, és
ma már azt is elmondhatjuk, hogy a következő önkormányzati ciklus
pedig az egészségház felújításával fog kezdődni egy sikeres pályázatnak köszönhetően, mely 2011-ben valósulhat meg. A háziorvosi, a fogorvosi rendelők, a védőnői szolgálatnak helyet adó épületrész teljesen megújul a szociális blokkokkal és váróhelyiségekkel
együtt. Fedett kerékpártárolót építünk az épülethez, valamint az udvarra építünk egy fedett teraszt, mely egészségmegőrző, betegségmegelőző előadásoknak adhat helyet a későbbiekben.

Helyi civil szervezetek – közösségi összefogás Apátfalváért
Apátfalva egyik legnagyobb értékét a helyi összefogás megtestesítői, a
civil szervezetek léte és munkája jelenti. Ezt felismerve Apátfalva Község
Önkormányzata minden évben az egyes szervezeteket tevékenységének megfelelően különböző mértékben anyagilag támogatja, e mellett
elsősorban a Faluházban, az általános iskolában és a sportpályán helyet
is biztosít működésükhöz, közösségi rendezvényeik megvalósításához.
Ez évente összesen mintegy 4-5 millió Forintot tesz ki. Apátfalván mintegy 15 civil szervezet működik. Részt vesznek a közbiztonság javításában, a helyi kulturális és sport élet színesítésében, a hagyományápolásban, településfejlesztésben. Bálakat, ismeretterjesztő előadásokat szerveznek, de civil szervezetek összefogásával valósulhatott meg a Virágos
Apátfalváért Mozgalom. A sportegyesületek, sportkörök rendszeresen
részt vesznek helyi, területi, megyei, regionális és országos bajnokságokon, tornákon. Az Apátfalvi Szent Anna Napok gazdag programkínálata a
helyi civil szervezetek nélkül nem valósulhatna meg.

Út, járda, belvízcsatorna hálózat – előbb-utóbb mindenhova
odaérünk
Az út, járdaépítés nem szándék, hanem pénz kérdése. Apátfalván
mintegy 35-40 kilométer út, 60 kilométer járda és 30 kilométer belvízelvezető csatorna van. Apátfalván még mindig 8 földes utca van, 20%-át
azonnal fel kellene újítani, további 30%-a is felújítandó , belvízelvezető
csatornáink folyamatos karbantartást igényelnek. Az Önkormányzat
célja, hogy minden földes utca szilárd burkolatot kapjon, minden járdát
felújítsunk (és lehetőleg egyszerre), tehát ez nem szándék, hanem
pénz kérdése. De sokkal nagyobb az igény, mint amennyi pénze az
Önkormányzatnak van, tehát rangsorolni kell, a sürgős munkákat előrevenni, a többit későbbre. …
(Folytatás a 7. oldalon!)
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Beszámoló Apátfalva Község Képviselő-testületének 2006-2010. között végzett munkájáról

Jó Apátfalván élni. Apátfalva 2006-2010.
( Folytatás a 6. oldalról!)

…. Gyakorlatilag pályázati támogatás nélkül nem tud egy ilyen kis Önkormányzat, mint a mienk, utat építeni. 2006-ig, az előző önkormányzati ciklusban két utca aszfaltburkolatának felújításán kívül sem járda,
sem pedig csatorna-felújítás terén nem történt szinte semmi. 2006. óta
önkormányzatunk költségvetésében minden évben mintegy 500 méter
járda rendbetételére biztosítunk forrást. Ennek ellenére 2006. óta önerőből, és sikeres pályázatoknak köszönhetően összesen 5800 méter
járda építésére és felújítására került sor, ez a tervezett két és félszerese. Ha sikerül tartani ezt az ütemet, akkor 5-6 év alatt meg lehet
szüntetni a legnagyobb problémákat a járdaépítés területén.
Legnagyobb gondot az ott lakóknak és az Önkormányzatnak egyaránt
a földes utcák jelentik, ezek aszfaltozása megoldhatatlan pályázati
támogatás nélkül. Az elmúlt négy évben sikeres volt az Önkormányzat
ezen a területen is, hiszen 4500 méter útfelújítás, 1050 méter új út
építése történt meg. Két éve nem írnak ki útépítésre pályázatot (csak
felújításra, és a felújítás nem új építés), tehát ha nincs mire pályázni,
nyerni sem tudunk. Ezért a járdafelújításból származó beton és aszfalt
törmelék összetörése után, a törmelék felhasználásával útalapokat
építünk. Ez bár nem végleges megoldás, de a sártenger megszűnik,
ezzel könnyebben megközelíthetővé válnak az érintett ingatlanok. Így
épült Apátfalván az elmúlt időszakban három utcán összesen
mintegy 1000 méter útalap.
Az út, járda-építéshez kapcsolódóan egy évtizedes problémát sikerült
megoldani, hiszen egy sikeres pályázatnak köszönhetően az összes
buszmegállót kicseréltük, rendeztük környezetét,és két fedett kerékpártároló szolgálja a tömegközlekedést igénybe vevőket. A kerékpáron
közlekedők nem csak a fedett kerékpártárolónak örülhetnek. A 43-as út
forgalmának megnövekedése elengedhetetlenné tette, hogy közlekedésbiztonsági kerékpárút épüljön, hiszen a 43-ason kerékpározni manapság
kész életveszély. Az önkormányzat anyagi lehetőségei egyenlőre a
temető-parkolótól Magyarcsanádig tette lehetővé a kerékpárút kiépítését, de a folytatás tervei már készen vannak, csak pályázati támogatás kell, hogy a Szellő utcától Magyarcsanádig biztonságosan
lehessen közlekedni kerékpárral a 43-as mellett.
Apátfalva kiemelten belvíz-veszélyeztetett település, különösen a déli
településrész. Az elmúlt 30 évben csak kisebb fenntartási munkálatokat
tudott elvégezni a település a csatornahálózaton, az elfajult meder különösen 2000-ben és 2005-2006. csapadékos éveiben okozott gondot,
amely a települési főgyűjtő csatorna vízelvezetési problémájának megoldását elsőrendű feladattá emelte. Ezen problémák kezelését megfelelően, költség-hatékonyan csak megelőzéssel, az érintett közművek folyamatos karbantartásával, és fejlesztésével lehet megvalósítani.
Apátfalva Község 2007. óta folyamatos, jelentős erőfeszítéseket
tett a belvízvédekezés közműveinek karbantartására, fejlesztésére. Ennek során önerőből mintegy 2 kilométer csatorna felújítása,
pályázati támogatással további 2 kilométer főgyűjtő csatorna rekonstrukciója, 2,5 kilométer új csatorna építése valósult meg öszszesen 9 utcán. Jelentősebb belvíz-védekezési munkát éppen a nagy
beruházás elkészülte után 2010-ben kellett végezni, mely során a felújított rendszer jól vizsgázott, hiszen Apátfalván a belterületen nem volt
igazán számottevő belvízkár az előző évekhez, pláne a környező településekhez képest.

Községüzemeltetés – kisebb, de fontos változások
A 2006. óta eltelt négy évben nem csak a nagy dolgokra, beruházások-

ra figyelt az Önkormányzat, kisebb, de annál fontosabb dolgok is történtek, amelynek nagy része csak az odafigyelésen múlik.
Évtizedes megoldatlan problémát jelentett, hogy Apátfalva utcáin nem
volt utcanévtábla. Könnyen beláthatjuk, hogy milyen fontos szerepe
van az utcanév-tábláknak a mentők, tűzoltók tájékozódásában még a
mai modern világban is. 2008-2009-ben kerültek ki az utcanévtáblák, eligazító táblák Apátfalva utcáira.
Több lépést tettünk annak érdekében, hogy a közterületeink tisztábbak,
rendezettebbek legyenek. Ennek érdekében több eszközt vásároltunk az
Önkormányzat részére, melyekkel gyorsabban lehet végezni a munkát,
hiszen a közterületek rendben tartása sokszor a szélmalomharchoz hasonlít. Így már az önkormányzati intézmények mellett rendszeresen kaszáljuk az Aradi utca 43-as menti területeit, nagyobb odafigyeléssel gondozzuk játszótereinket. Több száz fát ültettünk gyermek-intézményeinkbe,
játszóterekre, az Aradi, Templom, Dózsa Gy. utcára, kaszáljuk a Temetőt,
virágládákat helyeztünk ki több helyre a településen.
A külterületi utak gondozása óriási terhet jelent az önkormányzatnak,
melyhez sem elegendő pénze, sem megfelelő eszköze nincs. Ennek
ellenére minden évben többször, a helyi gazdák segítségével
gléderezzük az utakat. A Növényvédelmi Szolgálat folyamatosan ellenőrzi az Önkormányzat tevékenységét, hiszen az önkormányzati területeken (a dűlőutak mentén) irtani kell a parlagfüvet és az aranka nevű
gyomnövényt. Ezért permetezőgépet vásárolt az Önkormányzat a
munka megkönnyítése érdekében, mely eredményes is volt minden
évben, amit a Növényvédelmi Szolgálat is elismert.
A mezőőri őrszolgálat is átalakult az utóbbi években, hiszen ma
településőri őrszolgálatként üzemel. Az egyik településőr belterületen,
a másik többségében külterületen teljesít szolgálatot, valamint külön őr
végez figyelő-járőr szolgálatot az Apátfalvához közelebb eső kiskertes
területen. A szolgálat működéséhez pályázati támogatást veszünk
igénybe, így a mezőőri járulékot 2010-től nem kell fizetni az apátfalvi földtulajdonosoknak.

Tisztelt Apátfalviak!
Mint egy családi háznál, Apátfalva esetében is mindig van mit csinálni.
Az Önkormányzat célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden
problémát megoldjon, ami csak előfordulhat egy község életében. De
természetesen mint otthon, ha egy feladatot megoldottunk, rögtön jön a
másik. Sokkal több feladat van, mint amennyi forrás a rendelkezésére
áll az Önkormányzatunknak, ezért mindig rangsorolni kell, ami nem
hálás kötelesség. A legfontosabb, hogy ez a rangsor mindig egyértelmű elvek alapján legyen , mert csak akkor tudunk hitelesen elszámolni
tevékenységünkkel.
Elért eredményeink mögött nagyon sok ember áldozatos munkája áll.
Apátfalva Község Önkormányzata nevében köszönöm mindazok
munkáját, akik az önkormányzat munkatársaként, képviselőtestületi vagy más döntéshozóként, támogató hatóságként, civil
szervezet tagjaként, közreműködő szervezetként, szerződött partnerként hozzájárult ahhoz, hogy Apátfalva ilyen eredményes négy
évet tudhat maga mögött. Hiszen mindannyian közvetve, vagy
közvetlenül Apátfalva élhetőbbé tétele érdekében dolgoztak, dolgoznak, ki-ki a maga területén. Ennek a közös munkának az eredményeként mondta azt Apátfalva lakossága a 2009-ben végzett
felmérés során, hogy jó Apátfalván élni.
Varga Péter
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Útmutató a házi szennyvízcsatornák létesítéséhez
A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás szervezi és irányítja azt a szennyvíz-csatornázási programot, amelynek keretében
többek között elkészülnek a beruházásban érintett településeken az
ingatlanok telekhatárán belüli 1 méterig a szennyvízbekötő csatornák.
Az ingatlanon belül a házi szennyvízcsatorna megépítése már az ingatlantulajdonos feladata és az ő költsége. A házi szennyvízcsatornák
létesítéséhez az ingatlantulajdonosok – néhány esetben az érintett
önkormányzatok – közreműködésével képződött LTP-forrás nyújt részbeni vagy teljes fedezetet. Ehhez az építkezéshez nyújt valamennyi
szennyvízcsatornázásban érintett lakosnak jelen Útmutatónk nélkülözhetetlen információkat és konkrét segítséget.
Általános információk:
1. A házi szennyvízcsatorna építését célszerű a külső gerincvezeték
becsatlakozó csonkjának elkészítése után elvégezni.
Kivétel ez alól az a – korábbi években már megvalósult – házi
szennyvízcsatorna, melyet a Makó-Térségi Víziközmű Kft. szakemberei annak elkészültét követően írásban megfelelőnek minősítettek. Ezt az igazolást az érintett ingatlan tulajdonosának az üzemeltető cég részére a szennyvízrendszerre történő rákötés előtt be
kell mutatnia. Amennyiben ezt az igazolást, hitelt érdemlően, nem
tudja az ingatlantulajdonos bemutatni és az üzemeltetőnél sem
fellelhető a tényt igazoló dokumentum, úgy a korábban elkészült
házi szennyvízcsatorna feltárása kötelező.
2. Házi szennyvízcsatornát csatlakoztatni a csatlakozó csonkra csak
akkor lehet, ha a munkálatok során a közterületi csatornák, átemelők műszaki átadás-átvétele már megtörtént. Az ütemezett
üzembe helyezésekről az érintett utcákban az ingatlan tulajdonosok előzetesen értesítést kapnak.
3. A házi szennyvízcsatornák kivitelezése alapvetően három módon
történhet:
a/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna teljes kivitelezését a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás
által minősített vállalkozóval végezteti el.
b/ Az ingatlan tulajdonosa saját kivitelezésben elvégzi a házi
szennyvízcsatorna megépítéséhez kötődő földmunkákat – a
szükséges burkolatbontásokkal és burkolat helyreállításokkal
együtt, majd a csatorna szerelését a Makó és Térsége
Szennyvízcsatornázási Társulás által minősített vállalkozó
bevonásával valósítja meg.
c/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna létesítést
saját maga, a kivitelezési jogosultság birtokában végzi el
teljes egészében. Ezt a szándékát bejelentő lap kitöltésével
jelezheti, melyet a Makó és Térsége Víziközmű Társulás székhelyén (Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. II. em.
205. iroda, telefon: 30/3562811, e-mail cím: toth.laszlo@mako.hu) szerezhet be.
1Bejelentőnek a bejelentő lapot 2 példányban kell benyújtania
a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás székhelyére, személyesen, vagy postai úton. A bejelentő lapot mellékleteivel együtt legalább 10 nappal a kivitelezés megkezdése
előtt kell bejelentőnek benyújtania a Társulás részére.
4. A házi bekötéseket maguk végzőknek, illetve a bekötésben

üzleti fantáziát látó vállalkozóknak lényeges, hogy a minősítési eljárásról szóló tájékoztató, a jelentkezési lappal együtt, továbbá az ingatlantulajdonos saját kivitelezésének igénybejelentő
lapja átvehető a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás székhelyén.
5. A minősítési eljárást – 2010. augusztus 23-tól kezdődően – határozatlan időtartamra hirdeti meg a Társulás. A kérelmeket a Társulás
székhelyére kell személyesen vagy postai úton benyújtani.
6. A Társulás a minden hónap 20. naptári napjáig beérkező minősítési kérelmeket bírálja el a következő soros ülésén. Beadási
határidőnek a Társuláshoz történő érkezés időpont tekintendő.
A minősítési kérelmek első körös beadási határideje: 2010. szeptember 2.
A minősítéseket első alkalommal tervezetten 2010. szeptember 10én adja ki a Társulás.
7. A házi szennyvízcsatorna kivitelezése csak a Társulás jóváhagyó nyilatkozatának birtokában kezdhető meg!
8. A házi szennyvízcsatorna kivitelezéséből adódó esetleges károkért a kivitelezést végző minősített vállalkozó, vagy a saját
kivitelezés esetében az ingatlan tulajdonosa felel.
Itt is felhívjuk a kivitelezést végző, minősítéssel rendelkező vállalkozók, illetve az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esetleges
szakszerűtlen kivitelezés a későbbi üzemeltetés során problémát okozhat!
Például:
 veszélyezteti a környező épületek állagát (épület-, illetve burkolatsüllyedések fordulhatnak elő)
 bűzképződést és dugulást okozhat a szennyvízrendszerben
A hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása
jelentős többletköltséget okozhat az ingatlan tulajdonosának.
Az idegen vizek (például talajvíz, csapadékvíz) szennyvízcsatornarendszerbe történő bejutását meg kell akadályozni, tehát a rendszerhez való csatlakozás során kiemelt figyelmet kell fordítani az
elkészült házi szennyvízcsatorna megfelelő vízzáróságára.
Az idegen vizek illegális bekötése szabálysértési eljárást von
maga után!
9. A közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba csak vízmérő órával
rendelkező ingatlanok csatlakozhatnak. Átmeneti engedélyt az
átalánydíjas fogyasztók részére a rákötéshez az önkormányzat
adhat.
10. A házi szennyvízcsatornába csak kommunális eredetű szennyvíz
vezethető be.
11. A házi szennyvízcsatornába tilos csapadékvizet, talajvizet, mezőgazdasági eredetű (hígtrágya) szennyvizet, lúgot, maró hatású
folyadékot, olajat, festéket, növényvédő szert, nehézfémet és
egyéb környezet- és csatornakárosító anyagot bevezetni. A házi
szennyvízcsatornába szikkasztókat, tárolókat, oldómedencéket
bekötni tilos!
12. A nem vezetékes ivóvíz-hálózatból érkező vizek (pl. fúrt kutak)
szennyvize csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával –
ennek a vízmennyiségnek hitelt érdemlő mérése után – vezethető
a házi szennyvíz-csatornába.
(Folytatás a 9. oldalon!)
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Adószám: 15358794-2-06 - PIR azonosító szám: 358796, Bankszámlaszám: 12069000-01034807-00100008

Útmutató a házi szennyvízcsatornák létesítéséhez
(Folytatás a 8. oldalról!)
13. Locsolási kedvezményt (10% mértékű csatornadíj kedvezmény)
csak azok kaphatnak, akik fúrt kúttal és / vagy locsolási vízmérővel nem rendelkeznek.
Locsolási vízmérő felszerelése esetén az ott vételezett vízmennyiség után csatornadíjat nem kell fizetni. (A locsolási vízmérő felszereléséhez az üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.)
14. Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna elkészítését,
majd ennek csatlakoztatását a bekötőcsatornához 3 hónapon
belül köteles megvalósítani az utcai szennyvízgyűjtő csatorna
üzembe helyezéséről szóló értesítést követően.
15. A házi szennyvízcsatorna üzembe helyezésével az ingatlan tulajdonosának szolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatóval (Makó-Térségi Víziközmű Kft.)
16. Az ingatlantulajdonosok által a házi szennyvízcsatorna létesítésének finanszírozása céljából megkötött OTP Lakástakarékpénztári
(röviden LTP) szerződések rövidesen lejárnak.
A szennyvíz beruházás megvalósulásának ütemében – az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulásának a Társulat részére
történő teljes megfizetését követően – az OTP megkezdi a házi
szennyvízcsatorna létesítésére megtakarított összegek kifizetését a
betét-, és egyben ingatlantulajdonosoknak.
A kifizetéshez a tulajdoni lap, a vállalkozó által kibocsátott áfa-s
számla (pl. anyaga, kivitelezési költség, állapotterv készítés), valamint a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által kiállított igazolás
szükséges az állami támogatás lakáscélú felhasználásának igazolása érdekében.
Ha a kifizetendő összeget a betét kedvezményezettje előre
kiegyenlíti, akkor ugyanezen dokumentumok benyújtása mellett
a vállalkozói készpénzfizetési számla összegét az OTP Makói
Fiókjában veheti fel.
Amennyiben a betét kedvezményezettje a kifizetendő összeget
megelőlegezni nem tudja, akkor lehetősége van arra, hogy
átutalási fizetési módot válasszon, mely során rendelkezhet
akként, hogy a kivitelező által kibocsátott áfás számlán feltüntetett pénzforgalmi számlára történő átutalással egyenlíti ki a
számlát.
A házi szennyvízcsatorna építésre megtakarított LTP keretösszeg

megmaradó része például a fürdőszoba korszerűsítésére, valamint
más egyéb lakáscélú felújításra felhasználható. Ezt az összeget
számla ellenében az OTP Bank Nyrt. az igénylő részére a megfelelő bizonylatokkal alátámasztottan kifizeti.
Műszaki követelmények:
1. A házi szennyvízcsatorna építéséhez tilos felhasználni szürke színű KA jelű lefolyócsövet és idomokat. A kivitelezést min. 110 mm
átmérőjű SN 4 gyűrű merevségű (pl. KG PVC) műanyag csőből
lehet elvégezni. A csatornacső kötéseket – a gyártói előírásoknak
megfelelően – tokos kötéssel vagy multifunkciós kötőelemmel kell
kialakítani, a ragasztás nem megengedett.
2. A házi szennyvízcsatorna lejtése 5‰ – 10‰ között lehet.
3. A házi szennyvízcsatorna minimális földtakarása 80 cm.
4. A házi szennyvízcsatorna épülettől való minimális távolsága 1,5 m,
vízvezetéktől min. távolsága 1 m legyen. Amennyiben a védőtávolságok nem tarthatóak, a kivitelezést fokozott körültekintéssel kell
végezni, a meglévő vízvezetékre védőcsövet elhelyezni, ill. szükség esetén a csatorna mechanikai védelméről kell gondoskodni.
(pl. védőbetonozás)
5. A meglévő épületből kijövő alapvezeték és a megépült házi
szennyvízcsatorna csak tisztító idommal, vagy vízzáró kivitelű aknával csatlakozhat.
6. A házi szennyvízcsatorna nyomvonalának iránytöréseinél műanyag tisztítóidomokat kell beépíteni. Vízszintes iránytörésnél 90°os könyök idom alkalmazása kerülendő. Helyette 2 db 45°-os ív
idom szükséges. (melléklet: csőszerelési vázlatok)
7. A házi szennyvízcsatorna alapvezetékének kiszellőztetéséről
gondoskodni kell.
8. A házi szennyvízcsatorna alá 10 cm vastag homok ágyazatot kell
készíteni, a csatornacső mellé és fölé 10 cm magasságban szintén
homok visszatöltést kell alkalmazni, a csőgyártó előírásai szerint.
9. A szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozást követően a felhagyott,
használaton kívül került szikkasztókat, tárolókat az ingatlan tulajdonosa megszünteti.
Makó, 2010. augusztus 18.
Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás

CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN
Dégáz ZRt. minden szerdán 8–15 óra között
tart cégképviseletet a régi Városházán
(Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete).
Démász ZRt. minden szerdán 12–20 óra
között ügyfelez a Liget utcai telephelyén.
Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén
tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Kft .
-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.).

T-Kábel minden munkanap és szombaton
nyitvatartási időben fogad a Szegedi u. 2.
szám alatt (tel: 213-055).
Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyfélfogadása: hétfő, kedd, szerda: 8–15 óráig, csütörtök:
8–20 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A
Lonovics sgt. 24. szám alatt közműnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása
pénteken 8–12 óra között. Szippantás megrendelése a 213-925-ös telefonszámon.

Ügyfélfogadás
az apátfalvi Polgármesteri Hivatalban
Hétfő: 8-12 óra
Szerda: 8-17,30 óra
Péntek: 8-12 óra
Polgármester fogadó napja:
szerda: 8-12 óra
Jegyző fogadó napja:
péntek: 8-12 óra
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IV. Hagyományőrző Rétközi Lófogatolású
szántóverseny

2010. szeptember
Üzenet Déváról

Apátfalvai versenyző nyerte a
szántóversenyt
Az alábbi cikk a nagyhalászi szántóversenyről a Szabolcs online
oldalán jelent meg. (www.szon.hu/lakohelyem/nagyhalasz)

„Több helyszínen zajló programokkal ünnepelték államalapító Szent István királyunkat és az új
kenyeret Nagyhalászban.
A megemlékezés a Millenniumi Parkban kezdődött, …
A nap folytatásaként került megrendezésre
Nagyhalász-Kecskéshegyen a IV. Hagyományőrző Rétközi Lófogatolású Szántóverseny, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében elnyert pályázati forrásból
valósult meg.

Varga Zoltán

Varga Tibor, Varga Zoltán

A versenyen 10x5 méteres parcellát kellett szakszerűen felszántani, melyet öttagú zsűri bírált el.
A nem könnyű fizikai megmérettetésen 25 versenyző vett részt, akik közül a legidősebb 81
éves, a versenyt a 300 km-ről, Apátfalváról
érkező Varga Zoltán nyerte nagyon szoros
versenyben. Teljesítményéért megkapta a vándorserleget is. A programot kulturális műsor
színesítette, felléptek: az Alvégesi Művelődési
Ház Népdalköre, az Igrice Néptáncegyüttes,
Guba Néptáncegyüttes valamint a Homoktanyáért Egyesület színjátszói. Közben hagyományos
magyar ételek várták a rendezvény szépszámú
résztvevőjét – tájékoztatta lapunkat Ujhelyiné
Magyari Zsuzsanna.
- M. Magyar László -”

„Virágos, élhetőbb Apátfalva”
Szépség —tisztaság— környezetvédelem=fenntartható fejlődés
(Folytatás a 4. oldalról)

NCA-DP-10-E-0149

Programokról röviden:
I.. Az „I. Virágos Apátfalváért Mozgalom” lebonyolítása (értékelés, záró rendezvény—díjak
kiosztása, Velence városába kirándulás, tapasztalatcsere)
II. „Képzés” – ismeretterjesztő előadások (6 előadás) - Közérthető, egyszerűen megfogalmazott
ismeretterjesztés—előkertek kialakítása (talajművelés, növények, gondozás, vegyszermentes
növényvédelem) - mindennapjaink (családban) természet és környezetvédelme (többek között a
komposztálás megtanítása), ökológiai lábnyom
III. Az első babapark létrehozása—a 2010-ben született gyermekek „tiszteletére” kb. 40 fa
ületése az Önkormányzat által kijelölt helyen ünnepélyes keretek között.
IV. Világnapok rendezvényei óvodában, iskolában, Civil Fórum: Világtakarítási nap
(szeptember): Földünkért világnap (október): Víz Világnapja (március): -Fák, virágok napja
(május): 5. „Apátfalváért Nap” a virágos mozgalom zárása kiállítással ünnepélyes keretek között.
A programot 2011. májusában egy családi nappal zárjuk.
A programban részt vevő szervezetek bíznak abban, hogy a programokat örömmel veszi majd a
falu lakossága és sokan eljönnek a meghirdetett eseményekre, melyekről a helyi újságból a
Civil Fórum szervezeteinek képviselőitől, plakátokról értesülhetnek az érdeklődők.
Móricz Ágnes
a Pátfalváért Egyesület elnöke

Idén áprilisban kerültem Dévára, a Csabatestvér által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz nevelőnek. Déván a szegény családból származó, gyakran félárva, vagy árva
gyerekek 8-10 fős úgynevezett szociális családokban élnek. Ilyen családban lettem én is
nevelő, 9 fiú mellett, egy három szobás panellakásban, a régi ferences kolostor mellett.
Nyárra hazamehettem szabadságra pihenni. Igyekeztem kihasználni az időt, hogy minél
több rokont, ismerőst, megmozgassak annak
érdekében, hogy a dévai lakásunkat nyár végén kifessük, és felszereljük a konyhánkat
minél több hasznos dologgal. A Gondviselő
Jóisten utamba vezette Veréb Józseféket Apátfalváról, akik már tavaly ősszel jártak Déván
adományokkal. Ők hárman azonnal vállalkoztak arra, hogy kijönnek az augusztus 20-ai
hosszú hétvégén hozzánk és szépen rendbe
teszik a 9 fiú által alaposan lelakott falainkat,
újrafestik az ablakokat, ajtókat, radiátorokat,
függönytartókat.
Ezeket a dévai lakásokat Csaba-testvérék
teljes mértékben adományokból rendezték be
az évek során, és a fenntartást is kizárólag
adományokból oldják meg, ami nem kis feladat. A nálam lakó fiúk általában a felettünk
lakó családoktól kértek kölcsön szendvicsvagy palacsintasütőt, ha hétvégén szerettünk
volna ilyesmit készíteni. A hozzávalókat ilyenkor szintén nekünk magunknak kell előteremteni. A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület tagjainak és az apátfalvi
lakosok nagylelkű adományainak köszönhetően nemcsak a mi lakásunkat sikerült
felszerelnünk konyhai gépekkel, hanem a
központi konyhára is tudtunk juttatni kávéfőzőt, szeletelő gépet. Ezen túl sok-sok
finomság is érkezett hozzánk már májusban is két alkalommal, meg most ősszel,
ami ennyi gyerek mellett villámgyorsan elfogy.
Tegnapelőtt Csaba-testvér is feljött megnézni a lakásunkat. A látogatása végén kedvesen megérintette a vállamat, és azt mondta:
’Ez jó munka bizony!’
Ezúton köszönjük az adományokat, és szeretettel várunk mindenkit látogatóba, a dévai
gyerekotthonba és annak vendégházába.

Déva, 2010. augusztus 27.
Nagyfalusi Éva

2010. szeptember
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„ A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak
szeretettel lehet nevelni”(Dzsezsinszkíj)

Megkezdődött a
2010-2011 nevelési év az
Apátfalvi Bíbic Óvodában
Nyugodtabb nyári időszak után zökkenőmentesen kezdődött meg az új nevelési év az
Apátfalvi Bíbic Óvodában. Az új nevelési év
kezdetét jelzi a Kistérségi Pedagógiai Konferencia megrendezése Makón a Hagymaházban. Ez az idén is így történt, a pedagógusok
2010. augusztus 26.-án egész napos rendezvényen vettek részt. A Konferencia témája az
„Embernevelés” volt, neves előadók, mint
Jókai Anna írónő vagy Szabó Éva és Szivák
Judit Pszichológusok előadásait hallhattuk.
2010. augusztus 30.-án Tanévnyitó értekezlet keretében nyitottuk meg az új nevelési
évet, és beszéltük át az óvodapedagógusokkal az új nevelési év legfontosabb feladatait,
főbb célkitűzéseit. Az értekezleten a
magyarcsanádi és nagylaki óvodapedagógusok is részt vettek.
Az Óvodai Nevelésben változás nem igazán történt. Az országos óvodai nevelés alapprogram módosításai kapcsán megtörtént a
helyi nevelési program módosítása, kiegészítése, mely alapján az Apátfalvi Bíbic Óvoda Óvodapedagógusai szeptember 1.-től dolgoznak.
A nyár folyamán az óvodai épületekben a
takarítási munkákon kívül kisebb karbantartási munkák lettek elvégezve, azért is, mert a
nagyobb felújítások ebben a nevelési évben
fognak megvalósulni. Mindhárom óvoda nyílászáróinak cseréje, két óvoda tetőszerkezetének felújítása, vizesblokk korszerűsítése,
burkolatok cseréje. Ezeket a felújításokat már
minden óvodai dolgozó nagyon várja. Az
óvodák udvarai folyamatosan szépülnek,
egyre több vas mászóka helyére kerül új korszerű udvari játék. Ez az idén is így történt az
Alapítvány támogatásával mindhárom óvoda
udvarára került új játék, melyeket a gyerekek
már a nyár folyamán birtokba vehettek. Ez a
program már három éve tart és még folytatni
szeretnénk ebben a nevelési évben is. Az
óvoda konyha feladatköre bővült szeptember
1.-től az óvodás gyerekek ellátásán kívül
ebédet biztosít az Idősek Otthonának, tízórait
és uzsonnát készít az iskolás gyerekek számára is. Az új feladat ellátása érdekében az
óvoda konyha új korszerű főzőedényeket
kapott és egy nagy teljesítményű gázzsámoly
is beszerelésre került.
A nevelési évben összesen 193 óvodás
kisgyermek kezdheti meg az óvodai nevelést
3 település 5 óvodai épületében és 10 csoportjában. Minden óvodában esztétikusan
berendezett csoportszobák, tiszta rendezett
körülmények várják és fogadják a gyerekeket.
Faragó Erzsébet
int. vez.

„Ringató”
2010. szeptember 1.-től új intézményes szolgáltatásként Családi Napközi indult, mely a
Rákóczi u-i óvoda épületében kapott helyet.
A Családi Napközi neve: Bíbicke Családi
Napközi. Felújított, vidám, barátságos környezetben várják a jelenleg 2 éves korú beíratott
kisgyerekeket.
A helyiségek felújításának költségeit Apátfalva Község Önkormányzata biztosította, a
munkálatok a nyár folyamán elkészültek, az
épület helyiségei minden szakhatósági ellenőrzésnek megfeleltek, az intézmény 2010.
szeptember 1.-től működőképes. A munkálatok nagy részét az önkormányzat karbantartó
csapata végezte Vári Miklós Alpolgármester
irányításával, ezúton szeretnénk megköszönni
munkájukat.
Köztudott, hogy Apátfalván Bölcsőde
nincs, ez egy jó lehetőség azon szülők számára, akik a Gyes lejárta előtt vissza szeretnének
menni dolgozni, vagy alkalmi munkát szeretnének vállalni, vagy a saját családi gazdaságukban szeretnének dolgozni.
Jelenleg hét kisgyermek jelentkezett,
mellyel az engedélyezett létszám be is telt.
Már több az érdeklődés azon szülők körében,
akiknek 2 évesnél fiatalabb a gyermekük és
már jelenleg is dolgoznak.
A barátságos környezeten kívül biztosított
a napi négyszeri étkezés melyet az óvoda

konyha szolgáltat, és két szakképzett gondozónő, akik a napi nyitva tartás alatt foglalkoznak a gyerekekkel. A napi nyitva tartás: reggel
6.30 -16.30. ig
A napközi célja: elsősorban a gyerekek
egész napos felügyeletének biztosítás, továbbá
olyan nyugodt, szeretetteljes légkör biztosítása
ahol a gyerekek jól érezzék magukat, és mire
óvodába kerülnek a szülőtől való elvállás és a
beszoktatás ne okozzon problémát számukra.
A felügyeleten és a gondozási feladatokon
kívül játékkal, mozgással, énekléssel, meséléssel fognak eltelni napjaik itt a napköziben,
melyhez folyamatosan szeretnénk megteremteni a tárgyi felszereléseket. A kisgyerekek
rendszeresen használják az óvoda egyéb
helyiségeit is, tornaszoba, só-szoba, az óvoda
számukra elkülönített udvar része.
A Családi Napközi szakmai programmal
rendelkezik, amely mindenki számára elérhető.
Bár a Családi Napközi jelenleg maximális
létszámmal indul, de azért szeretettel várjuk
az érdeklődő szülőket, akik esetleg a későbbiekben igénybe szeretnék venni a szolgáltatást, vagy ennél több információra van szüksége a szolgáltatással kapcsolatban.
Információt nyújtanak: Mátóné Sóki Bernadett
és Kereszturi Andrea Gondozónők és Faragó
Erzsébet az Intézmény Szakmai vezetője.

Megkezdődött a tanév
Szeptember elsején 8 órakor az apátfalvi diákokat is iskolába hívta a csengőszó. 223 tanuló
kezdte meg idén tanulmányait az intézményben. Örvendetes tény, hogy az elmúlt években
egyre nőtt az idejáró gyermekek száma. 27 elsős kisdiákot köszönthettünk az évnyitón, akik
már óvodásként elkezdték az iskolával való ismerkedést. Számukra augusztus 30-án rendeztük
meg a hagyományos „Fecske tábor”-t a leendő tanítónénik vezetésével. A nap sikerét jelzi,
hogy az apróságok többsége a végén azt kérdezte: „Mikor kezdődik már az iskola?”
A tanítás kezdetét a nagyobbak közül is sokan várták, hiszen szerették volna kipróbálni a
játszótérré alakult iskolaudvar új eszközeit.
Nyugodt, rendezett körülmények között kezdődhetett el a tanítás. Ebben az évben is folytatjuk
azokat a hagyományosan kedvelt délutáni, illetve szabadidős foglalkozásokat, amelyek évek óta
fémjelzik iskolánk ilyen irányú kínálatát. Idén végre újra tud indulni a képzőművészeti szakkör,
amely remélhetőleg igazi élményekkel gazdagítja az odajárókat.
Mindenkinek sikeres tanévet kívánunk!

Köszönet
Az Apátfalvi Mozgáskorlátozott Csoport szeretne köszönetet mondani a 2010. augusztus 21-én megtartott ünnepi beszámoló taggyűlést szponzorálóknak:
Polgármesteri Hivatal, Apátfalvi Takarékszövetkezet, Pátfalváért Egyesület, Kerekes Róbertné és
férje -, Zöllei Mihály és neje -, Bíró Antal és neje kiskereskedőknek. Szakácsunknak, Szoporiné
Csala Magdolnának a finom ebéd megfőzését. Baráth Jánosnak a sok szép zeneszámot. Antal
András és neje, Kerekes Márton és neje adományait. Valamint a csoport asszonyainak és lányainak a sok-sok süteményt. A „Virágos Apátfalváért Mozgalom 2010” keretében a csoportunknak
Farkas Zoltánnak és Farkasné Szepesi Zsófiának, hogy sok szép virágot adományoztak.
Megyei Találkozónk Csongrádon 2010. 09. .25-én lesz.

Tisztelettel:

Jakabovics Mátyásné csoport titkár

2010 szeptember

Apátfalvi Hírek
Kirándulás Budapestre!

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány egyik kiemelt feladata a
Természetvédelem és Állatvédelem témakör
tevékenységeinek támogatása. Ebben a témakörben a kirándulások támogatása is beletartozik. A program a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által
kiírt Kistérségi Civil Alap és az Apátfalva
Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány támogatásával került megrendezésre.
A megvalósított projekt címe: Hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű,
óvodás korú gyerekek egynapos kirándulásának megszervezése Budapestre.
Az Apátfalvi Bíbic Óvodába egyre több
halmozottan hátrányos helyzetű gyerek jár.
Többségük még a falunktól 40 km-re lévő Szegedre sem jutott el. Nekik szerveztünk kirándulást 2010. augusztus 25-én Budapestre.
Már az indulás pillanatában öröm volt
nézni az izgalomtól boldog gyermek arcokat.
Az autópálya újdonság volt a gyerekek számára. Kényelmesen utaztunk, és délelőtt ellátogattunk a Ferihegyi repülőtérre. A gyerekek
ámulattal nézték a fel- és leszálló repülőgépeket, útban a Repülőtéri Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felé, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Mindenki megnézhette és
kipróbálhatta a legmodernebb eszközökkel
felszerelt tűzoltóautókat, a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. Megnézhettük a tűzoltóság irányítási bázisát, ahol a
gyerekekben felmerülő ezernyi kérdésre készségesen válaszolt a minket kísérő tűzoltó.
A legnagyobb élmény, mégis az volt, amikor
beszállhattunk a tűzoltóság udvarán álló használaton kívül lévő – utasszállító repülőgépbe. A gyerekek megtapasztalhatták milyen
magas hozzájuk képest egy repülőgép, milyen
nagy a kereke, a szárnya …
Sok kisgyerek jött el azzal az elképzelés-
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sel, hogy egyszer ő is pilóta, vagy tűzoltó lesz.
A Ferihegyi repülőtérről a Tropicariumba
látogattunk el.
A változatos növény- és állatvilág lenyűgözte a gyerekeket. Érdeklődve nézték a tágas terráriumokban élő színpompás kígyókat.
Érdekes volt számukra milyen jól el tudnak
rejtőzni. A Tropicarium különleges látványossága, a buja növényzet, a vízesés, a különböző hanghatások, azt a képzetet keltették a
gyerekekben, mintha egy érintetlen esőerdőben lennének. A fejük felett repülő színes
madarak, és a parton sütkérező aligátor felkeltette a gyerekek érdeklődését. A változatos
formájú és ezernyi színben pompázó halakat
és korallzátonyokat gyönyörködve nézték a
gyerekek. Boldogan ismerték fel a mókás,
narancsszínű, csíkos Bohóchalat – „Némót”. A
legnagyobb látvány, ami a legtöbb érzelmet
váltotta ki a gyerekekből, a cápa- akvárium
volt. A hatalmas üvegű alagút alatt, a gyerekek közelről tapasztalhatták meg a cápa jellegzetes hegyes, éles fogait, gyors úszását. A
legtöbb időt itt töltöttünk el. Szintén érdekes
élmény volt számunkra a rája –medence,
amelyet úgy hoztak létre, hogy a gyerekeknek
a legmegfelelőbb legyen. A türelmesen várakozó gyerekek megsimogathatták a rája bársonyos, csúszós testét. Volt olyan kisgyerek,
aki a kis üveg alagútba bújva szemlélte az
előtte, fölötte úszó halakat, rájákat.
A Tropicariumból való távozásunkkor
kipróbáltuk a mozgólépcsőt is. A gyerekek
figyelmeztették, segítették egymást fel- és
lelépésnél.
A hazafele vezető úton jó volt hallgatni és
látni, hogy a gyerekek izgatottan elevenítették
fel az aznapi legszebb élményeiket.

 Koporsós és urnás temetések

Vargáné Czagány Kriszta

 Otthoni és kórházi elhalálozás

óvodapedagógus

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

REKVIUM
Temetkezési vállalkozás
apátfalvi lerakata
teljes körű temetkezési
szolgáltatásokkal áll
rendelkezésre
lebonyolítása
esetén is

 Kegyeleti tárgyak értékesítése
 Gyászjelentés újságban való
Apátfalván beköltözhető, összkomfortos, jó állapotú parasztház a Szabadság utcában
eladó! Irányár: 3.700.000,- Ft. Tel.: 06/62/213-632

Eltűnt!

Joó Kárpitos

augusztus 19-én egy németjuhász keverék
szuka az Újfaluból. Kedves,szelíd, Sába
névre hallgat, 7 éves. Mind a két fülére kajla,
a lapockáján őszes folt látható. A megtaláló
jutalomban részesül. Elérhetőség:
06/30/372-4494, 06/30/376-9866

üzleti ajánlata

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk

Gyenge Ferenc
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló családja

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

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,
műb őrök , p onyv ák, ágy rug ók,
vasalatok, görgők és egyéb kellékek

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