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Az elõzetes várakozásoknak 
megfelelõen, csaknem 100 aktív 
ággyal kevesebb lesz április 1-
jétõl a Dr. Diósszilágyi Sámuel 
Kórház -Rendelõintézetben. Az 
egészségügyi miniszterdöntése 
értelmében csak ambuláns (azaz 
járóbeteg) ellátást adhat mos-
tantól a makói korház fül orr gé-
gészeti és szemészei osztálya. A 
legnagyobb érvágást a megszû-
nõ „kisszakmák” (urológia, 
addiktológia, stroke kezelés) 
mellett a sürgõsségi betegellá-
tás, azaz a baleseti sebészet el-
vétele jelenti.
Az új ellátási szerzõdés szerint a leg-
nagyobb változás, hogy áprilistól a 
Makón és a térségében élõk – az 
ambuláns esetek (mint például egy 
csonttörés) kivételével – sürgõs 
esetben csak a szegedi egészségügyi 
intézményekben kaphatnak egész-
ségügyi ellátást. A közvetlen életve-
szély elhárítására természetesen a 
törvény erejénél fogva a makói kór-
ház is kötelezett, de ezt a beavatko-

zást az OEP nem finanszírozza, így 
az életveszély elhárulta után a bete-
get a területileg illetékes szegedi 
intézménybe kell szállíttatni. Mindez 
azt jelenti, hogy ha valaki hirtelen 
rosszul lesz, ha azonnali mûtétre van 
szüksége, vagy ha munka közben –
ne adj, isten – levágja valaki az uj-
ját, akkor a szirénázó mentõautó 
Szegedre szállítja.

Kórházi fekvõbeteg ellátást (azaz  
elõjegyzett mûtétet például) április 
elsejétõl csak a belgyógyászati, a 
s e b é s z e t i ,  a  s z ü l é s z e t -
nõgyógyászati, a gyermekgyógy-
ászati, valamint a neurológiai és 
pszichiátriai osztályok nyújtanak 136 
aktív és 147 krónikus és rehabilitáci-
ós ágyon. A többi szakellátási terület 
csak járóbetegeket tud egyelõre fo-
gadni. A megszûnõ kórházi osztályok  
érdekében eddig négy pályázat ké-
szült el, ezek közül a legjelentõsebb 
az úgynevezett egynapos sebészetre 
vonatkozó, amelynek keretében, 
pályázati siker esetén, hamarosan 
lehetõség nyílhat arra, hogy ismét 

végezhessenek OEP- finanszírozott 
mûtétet a szemészeten és a fül-orr-
gége osztályokon.

A makói kórház új struktúrájáról 
egyébként március 29-én, csütörtö-
kön – még a finanszírozási szerzõdés 
aláírása elõtt – sajtótájékoztatót tar-
tott dr. Baráth Lajos fõigazgató, dr. 
Buzás Péter makói és Kovács Sándor 
csanádpalotai polgármester. Dr. 
Buzás Péter itt elmondta, a térség-
ben élõ 50 ezer embernek továbbra 
is fontos, hogy a középszintû ellátást 
a makói kórház nyújtsa, illetve a für-
dõvel és a szegedi klinikákkal együtt-
mûködve a gyógyturizmus kiemelt 
helyszíne legyen. 

Az új finanszírozási szerzõdést 
március 30-án írta alá dr. Baráth 
Lajos Budapesten, de szignójához 
véleményeltérési nyilatkozatot és 
jogfenntartói záradékot fûzött. Eb-
ben a gazdálkodás ellehetetlenülésé-
re és a helyi sürgõsségi betegellátás 
fontosságára hívja fel a tárca figyel-
mét.

Átalakul a makói kórház

MAJÁLIS 2007.

Szeretettel meghívjuk falunk 
lakosságát a 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
udvarán tartandó

MÁJUS 1.-i rendezvényre

Program:

07,00 óra: Borbély András Band zenés ébresztõje
07,00 óra: Készülõdés a fõzõversenyre
09,30 óra: 
Az óvodások és az iskolások táncos mûsora
10,30 óra: Zenés gyermekmûsor a szegedi Miniszínpad 
elõadásában
12,30: A fõzõverseny eredményhirdetése

Zeneszolgáltatás egész nap: Dávid Imre (Makó)

A fõzéshez szükséges állványokról, tûzifáról, asztalokról, 
padokról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Igényleadás, jelentkezési határidõ a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán: április 25-ig (szerda) este 

17.30 óráig személyesen vagy, 
telefonon:06-62/520-040.
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A képviselõ-testületi ülésekrõl !

A képviselõ-testület 2007. március 
27-én tartotta soros ülését.

Szóbeli tájékoztató hangzott el a 2007. 
április 01-tõl bevezetésre kerülõ   makói 
kórház fekvõbeteg ellátási struktúra vál-
tozásáról. A képviselõ-testületet dr. 
Dehelán Aurélia mb. orvos igazgató tájé-
koztatta, azonban a részletes adatokat a 
kórház csak az Egészségbiztosítóval kö-
tött szerzõdéskötést követõen ismerteti, 
amelyrõl külön cikkben adunk 
tájákoztatást. 

A község általános népegészségügyi 
helyzetérõl, az egészségházban végzett 
gyógyító, gondozó és megelõzõ tevé-
kenységérõl részletes írásbeli tájékoztatót 
adott dr. Bugyi Györgyi mb. kistérségi 
tisztifõorvos, ÁNTSZ Makói, Hódmezõvá-
sárhelyi Kistérségi intézete,  dr. Sziebig 
Géza és dr. Bittó Csaba háziorvosok, dr. 
Kandó Edit fogorvos, a védõnõi szolgálat,  
Belláné dr. Fazekas Magdolna gyermek-
orvos és Végh Imre gyógyszerész.
Az ÁNTSZ intézete részletesen elemezte 
a község élelmezés egészségügyi, a gyer-
mek és ifjúság egészségügyi, a község 
járványügyi, a település egészségügyi 
helyzetét, továbbá a kémiai biztonság és 
a munkaegészségügy helyzetét.   
A háziorvosok tájékoztatása alapján az 
egészségházban javultak a tárgyi feltéte-
lek, megtörtént az épület akadálymente-
sítése, és megvalósult az internet hozzá-
férés lehetõsége, jelentõsen megnöve-
kedtek az adminisztrációs feladatok. A 
háziorvosok tapasztalata alapján figye-
lembe véve a rendelési idõt, a rendelke-
zésre álló idõt, valamint az ügyeletet, 
elmondható, hogy Apátfalván a betegellá-
tás szempontjából a nap 24 órája maxi-
málisan le van fedve.
A fogorvosi szolgálat Apátfalva, 
Magyarcsanád, Nagylak lakosaival össze-
sen 5472 beteget lát el. A statisztikai ada-
tok alapján a fogeltávolítások száma kis 
számban csökkent, ugyanakkor a fogtö-
més és gyökérkezelések száma növeke-
dett. Az iskolai fogászati ellátás folyama-
tos.

A védõnõi szolgálat részletes tájékozta-
tást adott a nõvédelmi, várandós anya, a 
gyermekágyas, továbbá az újszülött cse-
csemõ gondozásról.
A szolgálat tevékenysége kiterjed az isko-
lás gyermekek ellátására is. Gyakran 
szerveznek lakossági szûrést 
(csontsûrûség mérés, ortopédiai szûrés, 
hipertónia szûrés, BMI mérést).
A gyermekorvos teljes egészében önkor-
mányzati finanszírozással végzi feladatát 
a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen. 
A tanácsadásokon és betegrendeléseken 

az elmúlt évben 436-as jelentek meg, a 
rendelés során védõoltások beadására, 
szûrõvizsgálatok elvégzésére, tápszerek 
felírására, szakorvosi konzultációra, táplá-
lási és nevelési tanácsadásra is sor kerül.
Az apátfalvi gyógyszertár ellátási körzete 
Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak köz-
ségekre terjed ki. A gyógyszertár és így a 
lakosság gyógyszerellátása jó. A gyógy-
szerek árai sûrûn változnak, az esetek 90 
%-ban többletkiadást jelent. 
A társadalombiztosítás támogatásban 
részesülõ gyógyszerek ára és térítési díja 
országosan egységes minden gyógyszer-
tárban.
A képviselõ-testület megköszönte az 
ÁNTSZ kistérségi intézetének, a házior-
vosoknak, a fogszakorvosnak, a gyer-
mekorvosnak és szakdolgozóinak, továb-
bá a védõnõknek és a Mérleg gyógyszer-
tár dolgozóinak az egészségügyi ellátás-
ban végzett munkáját.

A képviselõ-testület felülvizsgálta és új 
rendeletet alkotott a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról. (továbbiakban 
SZMSZ). Az SZMSZ az általános rendel-
kezéseket követõen részletesen megha-
tározza az önkormányzat feladatait, ha-
tásköreit, az önkormányzat szervezetét 
és mûködését. A helyi népszavazás, népi 
kezdeményezés, közmeghallgatás és a 
falugyûlés  kiírásának, összehívásának 
szabályait.

Külön fejezet tartalmazza az Apátfalva 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányza-
tával és Apátfalva Község Települési Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzatával való 
együttmûködést és a képviselõ-testületek 
mûködési feltételeinek biztosítását.
Szabályozásra került a képviselõ-testület 
bizottságainak együttes ülésére vonatko-
zó, továbbá a képviselõ-testületnek más 
települések képviselõ-testületeivel történõ 
együttes üléseinek megtartása.

A képviselõ-testület külön-külön elfogad-
ta a Dózsa György ÁMK Általános Iskolá-
jának, a Napközi Otthonos Óvoda és Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ óvodájá-
nak intézményi Minõségirányítási Prog-
ramját.

A képviselõ-testület módosította az ön-
kormányzat 2006. évi költségvetésérõl 
szóló 3/2006. (II.15.) Ör-t,  az önkor-
mányzat vagyonáról és vagyongazdálko-
dásáról szóló 19/2003. (06.25.) ÖR-t.
A képviselõ-testület döntése alapján az 
„Apátfalva díszpolgára”, „Apátfalva Köz-
ség Oktatásügyéért, Apátfalva Község 
Közszolgálatáért, Apátfalva Községért”  
kitüntetõ címek  egy választási ciklus idõ-
szakában (2006-2010 között) egy alka-
lommal kerülnek átadásra a rendeletek-

ben meghatározott feltételek szerint. A 
képviselõ-testület a kitüntetés évérõl és 
az átadás idõpontjáról az adott év ren-
dezvény naptárának elfogadásakor dönt. 
2007. évben a címek kiadására nem ke-
rül sor.

Felülvizsgálatra került az önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció-
ja. A koncepció fõ céljai, tartalmi elemei 
és feladatai  külön cikkben kerül ismerte-
tésre.

Elfogadásra került a polgármesteri hiva-
talnak a folyamatba épített elõzetes és 
utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerének 
szabályzata. 
Jóváhagyásra került Apátfalva Község 
Önkormányzat Képviselõ-testületének az 
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatával és Apátfalva Község Te-
lepülési Román Kisebbségi Önkormány-
zatával kötött költségvetési gazdálkodás-
ról szóló együttmûködési megállapodás.
Felülvizsgálatra került az önkormányzat 
mind három intézményének – Polgár-
mesteri Hivatal, Dózsa György ÁMK, Nap-
közi Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ – alapító okirata.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy 
az óvodakonyha folyamatos mûködésé-
hez szükséges konyhai eszközök felújítá-
sára és egy új elektromos olajsütõ meg-
vásárlására kerül sor. 

A képviselõ-testület a lejárt határidejû 
képviselõ-testületi határozatok végrehaj-
tásáról és az elõzõ ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrõl szóló jelentést köve-
tõen meghallgatta az interpellációkat, 
majd a szociális igazgatással kapcsolatos 
elõterjesztéseket zárt ülés keretében 
megtárgyalta.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Apátfalva Község közigazgatási területére 
2007 április7-tõl május 2-ig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el, a róka im-
munizálás miatt   Dr. Kocsubé Sándor 
hatósági fõ állatorvos. 2007. április 12-ig 
megtörtént a rókák veszettség elleni re-
pülõgépes, csalétkes immunizálása. A 
csalétkek felszedésének elkerülése érde-
kében került elrendelésre az ebzárlat.
Az ebzárlat tartalma alatt a tartás helyén 
minden kutyát és macskát elzárva illetõ-
leg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal, vagy emberrel ne 
érintkezhessenek. Kutyát a tartási helyé-
rõl csak pórázzal vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni. A polgármesteri hivatal az 
ebzárlat idején szabadon talált kutya és 
macska befogása és állami kártalanítás 
mellõzésével történt leölése iránt intézke-
dik. 



„ A felnõttképzés hozzáférésének javítása a 
rendelkezésre álló közmûvelõdési intézmény-
rendszer bevonásával” HEFOP-3.5.4-05/1.-

2005-07-0034/2.0.

Kedves Érdeklõdõ!
Úgy érzi segítségre van szüksége?

Önt is érintik a munkerõ-piaci változások?

Esetleg huzamosabb ideje munkanélküli ön vagy 
rokona, ismerõse?

Szeretne továbbtanulni, nyelveket elsajátíta-
ni, megismerkedni a számítógéppel?

Akkor ne várjon tovább és vegye igénybe 
rendszeres tanácsadó szolgálatunkat!

Tanácsadóink a következõ területeken nyúj-
tanak segítséget:

FELNÕTTKÉPZÉS ÉS MUNKAERÕ-PIAC
FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS, AZ ÉLETHOSZ-
SZIG TARTÓ TANULÁS
SZAKKÉPESÍTÉSEK REDNSZERE ÉS TARTALMA
PÁLYAKORREKCIÓ ÉS MUNKATANÁCSADÁS
KORSZERÛ MUNKAVÁLLALÓI TULAJDONSÁ-
GOK, ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK
ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK A TÉRSÉGBEN
PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK
TANFOLYAMI LEHETÕSÉGEK
KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

A tanácsadás helyszíne: a
APÁTFALVI MÛVELÕDÉSI HÁZ

Idõpontja: 2007. április 16-án, május 29-én, 
június 25-én, és  július 23-án  

10-11 óra között.

További információ:
www.tudasklaszter.hu
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155 ingatlan tulajdonos  vá-
lasztotta a csatornázásban ér-
dekelt 1637 apátfalvi érintett-
bõl azt az utat, hogy nem rea-
gál a Makói Víziközmû Társulat 
felhívásaira, és nem csatlako-
zik önként, a kedvezményeket 
igénybe véve a társulathoz. A 
már egyszer megnyújtott ha-
táridõ február 28-án végleg 
lejárt. A nem csatlakozók a na-
pokban kapják meg a fizetési 
felszólításokat, amely szerint 
30 napon belül, egy összegben 
kell leróniuk a településenként 
változó összegû a településen 
181. 746,- forint  társulati ön-
részt.

Makó és az öt térségi település 
(Apátfalva, Földeák, Magyarcsanád, 
Maroslele
és Kiszombor) közös szennyvíz-
csatornázási projektje nem csak a 
polgár-
mesterek, döntéshozók, de az itt 
élõk szívügye is – ezt mutatja, hogy 
a hat településen élõ érintettek ösz-
szesen 91,2 százaléka önként csat-
lakozott a beruházást megvalósító 
Makó-Térségi Víziközmû Társulat-
hoz, és valamilyen kedvezményes 
formában már fizeti is a társulati 

önrészt. A modern szennyvízkezelést 
leginkább a földeákiak támogatják, 
itt az önként csatlakozók aránya 
96,5%, õket követi Makó (93%), 
Kiszombor (91,1%), Apátfalva 
(89,4%), Maroslele (83,6%), majd 
Magyarcsanád (73,6%) lakossága.
A társulathoz még nem csatlakozott, 
a megkeresésekre érdemben nem 
reagáló ingatlantulajdonosok (Makón 
549 bekötésre váró ingatlanról van 
szó, Apátfalván 155-r•l, Földeákon 
48-ról, Kiszomboron 163-ról, 
Magyarcsanádon 170-r•l, míg 
Maroslelén 157-rõl) a napokban 
kapnak fizetési felszólítást a társulat-
tól, amely alapján 30 napos határ-
idõvel, egyösszegben kell leróniuk a 
társulati hozzájárulást. 
A térség történetének legnagyobb 
beruházása a magyar kormány és a 
minisztériumi szakemberek támoga-
tásával hamarosan a brüsszeli dön-
téshozók elé kerülhet. A tenderter-
vek kivitelezése folyamatban van, az 
uniós zöld jelzés után ezek alapján 
írhatja ki a társulat azt a közbeszer-
zési pályázatot, amely nyertese akár 
már 2008-ban megkezdheti a csa-
torna vezetékeinek megépítését.

Összefogással könnyebb.

Az apátfalviak mindig is összetartó 
közösség volt, amelynek az élet szá-
mos területén tanújelét adták. Így 
van ez napjainkban is. Az önkor-
mányzatnak rengeteg gondot okoz a 
külterületi földútjaink karbantartása, 
amit néhány évvel ezelõtt egy tollvo-
nással a község kezelésébe adott a 
törvény. Sajnos azonban a pénzt nem 
adtak a feladathoz, az önkormányzat-
nak pedig nem volt és most sincs er-
re pénze. Azonban a gazdák felismer-
ték, hogy közös érdek a földutak 
rendben tartása. Ezért örömmel csat-
lakozott az önkormányzat Langó Imre 
települési képviselõ, a Mezõgazdasági 
Bizottság elnöke kezdeményezésé-
hez. Langó Imre megszervezte a gaz-
dákat, összesen 47 traktoros vállalta 
a munkát és minden nap más-más 
traktor húzta az önkormányzat 
gléderét (még szombaton is), hogy 
rendbe hozza külterületi földútjain-
kat. Sajnos az idõjárás nem engedte, 

hogy befejezzük a munkát, amint egy 
kis égi áldás ezt újra lehetõvé teszi, 
folytatni fogjuk. Arra kérjük a terme-
lõket, akik ezeket a földutakat hasz-
nálják, hogy becsüljék meg az önfel-
áldozó, pénzt nem kímélõ apátfalvi 
lakosok munkáját és vigyázzanak a 
felújított földutak állapotára. 
Akiknek eddigi munkájukért köszö-
nettel tartozunk: Langó Imre, Varga 
C. László, Langó Zsolt, Tóth Ferenc 
(Széchenyi u.), Varga Zoltán 
(Templom u.), Varga Ferenc (Rákóczi 
u.) Barta László (Mcsanád), Gacsó 
József, Varga Lajos

Az apátfalvi temetõ rendben tartása 
jelenleg a katolikus plébánia feladata. 
Természetesen az Önkormányzat ed-
dig is segített, hiszen az egyházköz-
ségnek nem volt meg a munka mara-
déktalan elvégzésére sem elegendõ 
pénze, sem megfelelõ eszköze. 2007-
tõl az önkormányzat teljes egészében 
magára vállalja a temetõ gondozását, 
melyben az egyházközség szerény 

anyagi lehetõségeivel segíti. Azonban 
itt is szükség volt és még lesz is tár-
sadalmi összefogásra. A több éve 
(évtizede) összegyûlt szeméthalom 
elhordására vállalkozott az önkor-
mányzattal közösen egy maroknyi 
lelkes csapat. Sajnos a munka min-
den igyekezetünk ellenére sem feje-
zõdött be, de úgy gondolom, ha még 
egyszer tudunk ennyi idõt és energiát 
ráfordítani, akkor a vasútállomás felõl 
lévõ szeméthegy még az idén, halot-
tak napjára elszállításra kerülhet.
Köszönjük munkájukat: Salamon 
László plébános, Sóki Ferenc, Tari 
Endre, Gyenge József, Bíró Sándor, 
Langó Imre, Langó Zsolt, Langó Má-
tyás, Bak Miklós, Mátó József, Bakai 
István, Apátfalva Község Önkormány-
zata

 Varga Péter
polgármester

Befejezõdött a kedvezményes lakáselõtakarékossági 
szerzõdéskötés lehetõsége.
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Apátfalván 109 személy részesül ebben 
az ellátásban. Aktívkorú nem foglalkozta-
tott segély állapítható meg annak a sze-
mélynek akinek a munkaügyi ellátása 
lejárt, vagy a kérelem beadását megelõzõ 
két évben legalább egy év idõtartamig a 
munkaügyi szervekkel együttmûködött.

A többször módosított 1993. évi III. 
törvény alapján a rendszeres szociális 
segélyben részesülõ személyek jogosult-
sága felülvizsgálatra kerül.

Továbbra is folyósításra kerül a szociá-
lis segély annak a személynek, akinek a 
családjában az egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelem nem haladja  meg a min-

denkori öregségi nyugellátás legkisebb 
összegének a 90 %-át, a 24. 417,- Ft-ot 
és vagyonnal  nem rendelkezik.

A rendszeres szociális segély összege 
egyedülálló személy esetében 24. 417,-
Ft.

A családban élõ személyek esetében a 
családi jövedelemhatár összegének és a 
jogosult családja tényleges havi összjöve-
delmének a különbözete, de nem lehet 
több a mindenkori minimálbér legkisebb 
összegénél, jelenleg 53.914,- Ft-nál. 
Rendszeres szociális segélyre egy  család-
ban egyidejûleg csak egy személy jogo-
sult

Munkába állás estén az elsõ három 
hónapban a szociális segély 50%-a, to-
vábbi három hónapra a segély 25 %-a 
megilleti, amennyiben a munkaviszony 
tényét igazolja.

Ez azonban nem vonatkozik a közhasz-
nú illetve közcélú munkaviszony esetén.

A rendszeres szociális segélyben része-
sülõnek folyamatos együttmûködést kell 
vállalni a munkaügyi szervekkel.  Az 
együttmûködés hiánya  esetén, a rend-
szeres szociális segély összege 6 hónapos 
idõtartamra, 75 %-os csökkentésére ke-
rül.

Megkezdõdött az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek rendszeres  szociális se-
gélyére való jogosultságának felülvizsgálata.

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepció 

Apátfalva Község Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete márciusi ülésén tárgyalta a 
község Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját, mely 2005-ben készült el, 
és 2 évente kell felülvizsgálni.

A felülvizsgálat célja; az eltelt idõszak-
ban a szociális szolgáltatások terén bekö-
vetkezett változások bemutatása, az ada-
tok frissítése, a jövõkép és a fejlesztési 
stratégia ennek megfelelõ újrafogalmazá-
sa.

A koncepció fõ célja nem változott. A 
fejlesztések középpontjában továbbra is a 
segítségre szoruló emberek állnak, akik 
színvonalas ellátása feltételezi az emberi 
értékek tiszteletben tartását, a segítõk és 
segítettek együttmûködését, összhang-
ban az ENSZ által megfogalmazott 5 
alapelvvel, ezek: a függetlenség, a gon-
doskodás, az önmegvalósítás, a részvétel 
és a méltóság tiszteletben tartása. 
A koncepció elkészítése alapvetõen elérte 
célját, hiszen településünkön elõször ké-
szült ilyen jellegû helyzetelemzés, felmé-
rés.

A koncepció fõbb tartalmi elemei:
•- Apátfalva Község bemutatása
•- Apátfalva demográfiai helyzete a né-
pesség nemzetiségi, etnikai, vallás szerin-
ti összetétele
• cigány lakosság helyzete
• román kisebbség helyzete
• - a lakosság lakáshelyzete
• - a község foglalkoztatási helyzete
• a község jövedelmi helyzete, különös 

tekintettel az önkormányzat által bizto-
sított  pénzbeni ellátásban részsülõkre

• fogyatékos lakosság helyzete szenve-
délybetegek helyzete a gyermekjóléti 
ellátás feladatköre.

• Apátfalva Községben a szociális szolgál-
tatások kiépítettsége

• a szociális szolgáltatások formái
• valamint a jövõkép és a fejlesztési stra-

tégiát.

Az adatokban történt változások átveze-
tésre kerültek.
A hajléktalanság, mint új szociális problé-
ma, megjelent a településünkön is.
Megszûnt a Skíz Kft. mûködése, amely 
érzékenyen érintette a megváltozott 
munkaképességû lakosságot. 
Községünkben igen magas a megválto-
zott munkaképességûek száma, illetve a 
község lakosságának egészségi állapotá-
nak mutatói is kedvezõtlenek.
Ismét megfogalmazásra került, hogy 
községünkben a legnagyobb problémát a 
munkanélküliség jelenti, ami magával 
vonzza a magas rendszeres szociális se-
gélyezettek létszámát. A rendszeres szo-
ciális segélyezettek döntõ többsége tartós 
munkanélkülinek számít és emiatt egyre 
kisebb az esélyük arra, hogy el tudjanak 
helyezkedni a munkaerõpiacon. 
A községben a munkanélküliséggel szoro-
san összefüggõ fogalom a szegénység, 
jelenleg mindkét típusa (objektív, szub-
jektív) megtalálható. 
A munkanélküliség és a szegénység je-
lensége mellett a gyermekjóléti esetek 
száma is növekszik. Valószínûleg a közel-
jövõ még számos kihívást rejt a gyer-
mekvédelem területén. A családszerkezet 
kedvezõtlenül változott az elmúlt évek-
ben, a válások aránya nõtt, emelkedett 
az egyszemélyes háztartások, valamint 
az egyszülõs gyermekek száma.

Feladatként fogalmazódott meg: 
• a hajléktalanság kezelése
• új munkáltató, foglalkoztató keresése, 

a rehabilitációs üzem további mûköd-
tetése érdekében.

• pályázatok figyelemmel kísérése az 
egészséges életmód, az egészség 
megõrzés és egészségfejlesztés terüle-
tén

• támogatószolgálat, jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás biztosítása a kis-
térségi hálózathoz kapcsolódva

• a munkanélküliség kezelése érdekében 
a Családsegítõ Szolgálat együttmûkö-
dését erõsítse a Munkaügyi Központtal

• feladatként jelenik meg egy fõállású 
gyermekjóléti családgondozó alkalma-
zása

• szükség lenne a községben egy pszi-
chológus alkalmazására is

• karitatív szervezetekkel való kapcsolat-
tartás erõsítése, a segítségre szorulók 
támogatása érdekében

• feladatunk a szociális kerekasztal meg-
alakítása és mûködtetése rövid idõn 
belül

• a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény-
ben megfogalmazott kötelezettségek 
maradéktalan végrehajtása

• a kisebbségi önkormányzatokkal, az 
egyházi és civil szervezetekkel szoro-
sabb kapcsolat kialakítása az egész-
ségügyi és szociális ellátórendszer ha-
tékonyabb mûködtetése érdekében

A szociális koncepció egyes elemeirõl, a 
jövõképrõl, a fejlesztési stratégiáról a 
következõ hónapokban adunk tájékozta-
tást. 
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Megtartotta Éves Gyermekvédelmi Konferenciáját a Napközi 
Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Család-

segítõ és Gyermekjóléti Szolgálata

A Konferenciára 2007. március 20.-án 
13 órakor került sor, a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ ebédlõjében.
A Konferencia célja az volt, hogy a 
Szociális és Gyermekvédelmi területen 
dolgozók elmondhassák tapasztalatai-
kat az elmúlt év eseményeivel kapcso-
latban, feltehessék kérdéseiket egy-
másnak, új megoldásokat, alternatívá-
kat keressenek a felmerülõ problé-
mákra.
Meghívót kaptak az intézmények ve-
zetõi, az önkormányzatok képviselõi, 
valamint a Gyermekvédelmi Jelzõ-
rendszer tagjai. A konferencián össze-
sen 11-en vettek részt. A vezetõség 
részérõl: Faragó Erzsébet intézmény-
vezetõ, Mátó Lajos iskolaigazgató, 
Kerekes Gézáné intézményegység –
vezetõ, a Szociális Bizottság elnöke 
volt jelen. A jelzõrendszer tagjai közül: 

Pakuné Furák Klára Gyámügyi elõadó, 
Mészáros Antal Örsparancsnok, Tor-
nyai Jánosné és Gyengéné Bakai Judit 
óvodai gyermekvédelmi felelõsök, 
Borsi Sándor iskolai gyermekvédelmi 
felelõs, Bakáné Nagy Gyöngyi védõnõ, 
valamint Duma Jánosné a Gyermekjó-
léti Szolgálat családgondozója, és Ma-
gyar Éva családsegítõ jelent meg. 
A konferencián elhangzottak alapján, 
szükség van a jelzõrendszer hatékony 
mûködésére, ugyanis a szociális és 
gyermekvédelmi problémákkal küzdõ 
családok száma növekszik községünk-
ben. 
A jelzõrendszer tagjai próbálják to-
vábbra is figyelemmel kísérni a köz-
ségben élõ gyermekek helyzetét, és 
adott esetben jelzéssel élni a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai felé.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2007. március hó

SZÜLETÉS:

Bíró Dominik Martin  03.20.
Apátfalva, Ady E. u. 21.
Anya: Sütõ Andrea
Apa: Bíró Csaba

Tari Kristóf Ádám  03.01.
Apátfalva, Rákóczi u.125.
Anya: Tóth Hajnalka
Apa: Tari Norbert

HÁZASSÁGKÖTÉS:
nem történt

HALÁLESET:

Varga Péter Apátfalva, Damjanich u. 
1/a. élt:70 évet 

ÁPRILIS
Tavaszhó/Szelek hava/Szent György hava

A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely Ovidius szerint a rü-
gyek, a bimbók és a virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban. Április 
csalfa és változékony jellegû és ezzel függ össze az elsejei „április bo-
londja” népszokás, melyet a francia „poisson d’arvil”, az angol”April-
fool”, az olasz „Calandrino”, a német pedig „Aprilnarr” néven nevez. A 
Nap a Bika jegyébe lép.

Életveszélyes a 43-as fõút, márciusban hetvenezer 
kamion haladt át Apátfalva belterületén át, többsé-
gük 70-80 kilométeres sebességgel. Megszaporod-
tak a lakossági panaszok, amit természetesen nem 
hagy szó nélkül a falu vezetése

Az utóbbi hónapokban elviselhetetlen forgalmi helyzet 
alakult kis a 43-as fõközlekedési út Apátfalvát átkelõ 
szakaszán, ami a nyár közeledtével csak fokozódni fog. 
Tavaly év végén már volt egy halálos baleset Apátfalva 
belterületén, mindent meg kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy még egy ne forduljon elõ.

A 43-as út állami kezelésû közút, ezért Apátfalva Község 
Önkormányzatának csak partneri szerep jut a közlekedés 
biztonságának javítása érdekében. Az utóbbi hetekben 
felvettem a kapcsolatot a közlekedési felügyelettel, az 
Állami Közútkezelõ Rt. munkatársaival a makói és az 
apátfalvi rendõrökkel, hogy valamilyen megnyugtató 
megoldást találjunk a közös problémánkra. Elmondha-
tom, hogy a bejárás alkalmával minden hivatalos partne-
rünk támogató szándékát fogalmazta meg. Ennek ered-
ményeként Apátfalva belterületén lényegesen többször 
mér majd a rendõrség. Az Állami Közútkezelõ Rt. mun-
katársai megterveznek egy forgalomlassító szigetet a 
Makó felõli bevezetõ szakaszra, és két darab közlekedési 
lámpával biztosított gyalogátkelõhelyet a 43-as fõúton. 
Az egyiket az Aradi u-i buszmegállóhoz, a másiknak a 

helye még egyeztetést kíván. Mindezeken felül az Önkor-
mányzat az Országos Balesetmegelõzési Bizottság jelen-
tõs (840.000 Ft.) anyagi támogatásával egy radaros se-
bességmérõ kommunikációs eszközt telepít a Makó felõli 
bevezetõ szakaszra, melytõl a forgalom lassulását vár-
juk.
Természetesen a fejlesztések pénzbe kerülnek, egy fény-
jelzõ berendezéssel biztosított gyalogátkelõhely mintegy 
4-5 millió forintba kerül, a forgalomlassító sziget hasonló 
nagyságrendû beruházás. Ez csak jelentõs állami segít-
séggel, vagy pályázati úton elérhetõ, a források elõte-
remtése érdekében az önkormányzat mindent megtesz.
A lakosság is segíthet céljaink elérésében mégpedig az-
zal, hogy rendkívül körültekintõen közlekedik és a közle-
kedés szabályait aprólékosan betartja. Hiszen ha az itt 
élõk betartják a maximális sebességet, akkor a velük 
együtt közlekedõk is kénytelenek betartani. A gyalogát-
kelõhelyeken (fõleg az ABC-nél) és a buszmegállók kör-
nyékén különösen fontos, hogy az autósok körültekintõ-
en és a gyalogosok biztonságára való tekintettel elõzéke-
nyen közlekedjenek. Amennyire lehetséges az iskolába, 
óvodába igyekvõ gyermekeinket ne engedjük felügyelet 
nélkül közlekedni a 43-as környékén

 Varga Péter
polgármester

Életveszélyessé vált a közlekedés Apátfalván

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklõ-

dõt a következõ 
TUPPERVARE 

edénybemutatóra és fõzésre.
Helye: Idõsek Klubja   

Apátfalva, Maros u. 39
Ideje: 2007. április 26. 

csütörtök 16.30 óra

Kerekes Gézáné



A rendezvényre a Nemzedékek Biztonsá-
gáért Közhasznú Alapítvány szervezésé-
ben került sor. Az Alapítvány elnöke Dr. 
Császár Józsefné köszöntõjében elmond-
ta, hogy országos programjuk keretében 
ide Apátfalva Község Polgármesterének 
meghívására jutottak el. 
A látogatás céljaként fogalmazta meg, 
hogy a biztonságos közlekedésre már pici 
kortól kezdve folyamatosan kell nevelni a 
gyerekeket és a családon kívül legna-
gyobb szerepe ebben az óvodának és az 
általános iskolának van. Nem véletlen, 
hogy ezt a korosztályt célozta meg a 
program felépítése. 
Az értékes ajándékok átadása kapcsán 
elmondta, hogy támogatást kaptak az 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium-
tól,  a Csongrád Megyei Rendõr fõkapi-
tányságtól, valamint Makó Város Rendõr-
kapitányságától. Végül jó szórakozást 
kívánt a naphoz. Az óvodások és az alsó 
tagozatosok „ Tomi bohóc „ mûsorát él-
vezhették, mely tréfásan ugyan, de kap-
csolódott a helyes közlekedéshez. Ezt 
követõen elméleti és gyakorlati vetélke-
désben vettek részt a 3 óvoda, a nagylaki 
óvoda és az alsó tagozat gyermekei. A 
gyakorlati vetélkedõ nagy élmény volt a 
gyerekek számára, kerékpár szalonozást 
kellett végrehajtani rendõr bácsi irányítá-
sával a közlekedési szabályok betartásá-
val A vetélkedõ végén a gyermekeket 
megvendégelte a helyi önkormányzat. 

Köszönetet mondunk az ajándékokért:
Óvoda  - 2 db kerékpár
2 db játékcsomag
oktató füzetek
fényvisszaverõ mellények / ezt hazavihet-
ték a gyerekek/
Alsó tagozat    - 1 db kerékpár
2 db ajándékcsomag
oktató füzetetek
fényvisszaverõ mellények

A vetélkedõ résztvevõi egyéni ajándéko-
kat is kaptak. 
Köszönjük ezt a szép délelõttöt!

Óvodások és óvó nénik 
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A Dózsa György ÁMK tanulói az elmúlt 
hónapban is több tanulmányi és sport-
versenyen vettek részt. Eredményeikre 
joggal lehetünk büszkék. 
A Deszken megrendezett megyei me-
semondó versenyen Berki Sándor (1. o) 
III. helyezést ért el (felkészítõ: Mátó 
Mátyásné). Nagy Tifani teljesítményét 
emléklappal jutalmazták (felkészítõ 
Tamás Adrienne). 
Diákjaink sikerrel szerepeltek a Városi 
és Térségi Kazinczy Szépkiejtési Verse-
nyen, ahonnan Szabóki Réka 3. o. 
(felkészítõ: Csávás Antalné) harmadik-
ként jutott a megyei versenyre. Kardos 
Gábor 4. o. Kis Enikõ 4. o. (felkészítõ: 
Tisza Jánosné) és Kerekes Gergõ 
(felkészítõ: Csávás Antalné) teljesítmé-
nyét emléklappal ismerte el a zsûri.
Az Apáczai Kiadó Természettudományi 
Versenyeinek megyei fordulójában isko-
lánk csapata derekasan helytállt, bár 
dobogós helyezést nem értek el. Telje-
sítményükhöz gratulálunk. 
A csapat tagjai: Kovács Ernõ, Vígh Dá-
niel, Tódor István (felkészítõ nevelõk: 
Antalné Répás Dorottya, Varga Klára).
Hosszú évek után elõször iskolánk csa-
pata részt vett a Makó városi katasztró-
favédelmi versenyen, ahol diákjaink IV. 
helyezést értek el. A felkészítésért kö-
szönetet mondunk Bakáné Nagy Gyön-
gyi védõnõnek, és Vári Miklós alpolgár-
mester úrnak. A csapat tagjai: 
Galgóczki Ádám, Herczeg Tamás, Nagy 
Ádám, Czene Zoltán. 

Sport

Makó városi Diákolimpia mezei futóver-
senyén iskolánk csapata IV. helyezést 
ért el, egyéniben Jani Attila 7. o. 3000 
méteren II. lett. Jól szerepeltek még 

Barát Szilvia, Kóródi Márk, Bittó Péter, 
Varga Árpád, Károlyi Leonetta. 
A Diákolimpia labdarúgó bajnokságá-
ban IV. korcsoportos csapatunk (7-8. 
osztály) III. helyezést ért el, a többi 
korcsoportban a bajnokság még nem 
zárult le, de minden csapatunk pillanat-
nyilag dobogós helyen áll. 
A sportolók felkészítését és versenyez-
tetését Bárány Mihály testnevelõ végzi. 
Jól sportoló és jól tanuló diákjaink szá-
mára lehetõség nyílt a Magyarország-
Románia U19-es válogatott mérkõzés 
megtekintésére, ahova 20 diákunk ju-
tott el.

Az elsõ osztályosok beíratása:

Minden évben nagy várakozás és sok 
találgatás elõzi meg a leendõ elsõsök 
beíratását. Hányan lesznek, hány elsõ 
osztály lesz?  És így tovább. Idén 34 
gyerek iratkozott be a 2007/2008-as 
tanévben induló elsõ osztályba, ami azt 
jelenti, hogy a legszigorúbb törvényi 
elõírásoknak is megfelelve, 2 elsõ osz-
tályt indíthatunk. Természetesen errõl 
végleges döntést a képviselõ-testület 
április ülésén hoz. 

Iskolai események áprilisban:

Április 13-án a felsõ tagozatban, 17-én 
pedig az alsó tagozatban versmondó 
versennyel ünnepeljük a Költészet Nap-
ját. A versenyek pontos idejérõl plaká-
tokon és meghívókon adunk tájékozta-
tást.
Ebben a hónapban kerül sor a Városi és 
Térségi Matematika, illetve Helyesírási 
versenyekre is, ahol 3. és 4. osztályosa-
ink szerepelnek. 
Április 16 – 20 között megtartjuk a szo-
kásos nyílt hetet, melyben tanítási órák 

és délutáni foglalkozások is látogatha-
tók lesznek. E héten jelenik meg – az 
internetes megjelenéssel párhuzamo-
san – az iskolaújság, amelyben össze-
foglaljuk a tanév eddigi fontos esemé-
nyeit és szót ejtünk terveinkrõl is, diák-
újságíróink munkái nyomán humor, 
technikai érdekességek, internetes 
ajánlók és még sok érdekes téma került 
a lapba. Ennek ünnepélyes bemutatóját 
szintén a nyílt héten tartjuk. 

A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási 
napon a „Nemzedékek Biztonságáért” 
Közhasznú Alapítvány jóvoltából az 
óvodások és az iskolások délelõtt egy 
bohócmûsorral színesített közlekedési 
vetélkedõn vehettek részt, délután a 3-
8. osztályosok számára egy humoros 
elõadás, melyet Ayala tartott hívta fel a 
figyelmét az alkohol, a dohányzás és a 
kábítószer veszélyeire. Vendégeink nem 
üres kézzel érkeztek, az óvodás és isko-
lás gyerekek számára egyaránt értékes 
ajándékokat hoztak, többek között ke-
rékpárokkal, labdákkal, könyvekkel és 
játékokkal lepték meg gyermekeinket.
Bízunk benne, hogy e szórakoztató ren-
dezvény a szabályos közlekedésre ne-
velésben, illetve az alkohol, dohányzás 
és drogellenes küzdelemben hasznos és 
eredményes segítséget nyújtott min-
denkinek. 
Április 2-án iskolánkban vendégül 
láttuk a leendõ elsõsöket. A prog-
ramban mesefilm nézés, közös tánc 
és torna, valamint bábkészítés sze-
repelt.

Mátó Lajos ÁMK igazgató

Közlekedésrendészeti nap volt az óvodások és iskolások részére 2007. április 3-án a Mûvelõdési ház-
ban.

Versenyek, eredmények



Apátfalvi Hírek                                                   7.

Kft
Ügyvezetõ igazgató: Márton Mária



8.                                                             Apátfalvi Hírek                                                  
Tisztelt Termelõk!

Megérkeztek a 2006/7 évi földalapú 
támogatások nyomtatványai. Kérem 
vegyék át õket a falugazdásznál.

Beadási határidõ: 
2007. május 15

Módosítási határidõ: 
2007. május 31.

Ha valakinek új területe van, arról minél 
hamarabb kérjen térképet, mert anélkül 
nem adható be a nyomtatvány.

Kérdéseikkel keressenek fel!

Tisztelettel: Somogyiné Bárdi Beáta
falugazdász

APÁTFALVI HÍREK

Apátfalva Község Önkormányzatának 
információs lapja

Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ
Szerkesztõség: 

6931 Apátfalva, Templom u. 69.
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu
Számítógépes szerkesztés: 

Csenteri Andrea
Készült: 1600 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomás: Makó Nyomda

Apróhirdetések

Ház eladó, Apátfalva, Széchenyi u. 61.
Érd: 06-30/592-58-57

Építkezni, felújítani szándékozók 
figyelem

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ

építõanyagok, festékárú, csavarok, 
szögek, fenyõ fûrészárú, zártszelvények, 

vasárú, nemes vakolatok

H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210 vagy 06-20/473-32-36

BÍRÓ-KER

Joó Kárpitos 
üzleti ajánlata

• Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitú-
rák, szekrény és konyhabútorok

• Modern és antik székek és asztalok 
nagy választékban

• Vállaljuk egyedi bútorok készítését és 
használt bútorok javítását, áthúzását

• Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, 
mûbõrök,  ponyvák,  ágyrugók, 
vasalatok, görgõk és egyéb kellékek

Érd: Joó kárpitos
Makó, Szép u. 44.

Tel: 06-62/211-682

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
denkinek akik drága szerettünk,

 Varga Péter
(élt 70 évet)

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

Megváltozott az 
eMagyarország 
nyitva tartása

Hétfõ: 
de: 10-12 és du: 15-18-ig

Keddtõl -Péntekig:
de:10-12 és du: 14.30-18-ig

Szombat:
De: 9-12 óráig

Méltó megemlékezés
Ez év március 15.-én mintegy százan vettünk 
részt a községi ünnepségen. Meglepõen szép 
élményben volt részünk. A  mûsort a 4. a osz-
tály tanulói adták, mely csak 1848. márc. 15.-
érõl és Petõfiékrõl szólt.
A gyermekek arcán látszott a lelkesedés , érthe-
tõen, jól hangsúlyozva, szépen adták elõ a szö-
vegeket, és verseket. Kiváló volt az a zenei válo-
gatás , mely aláfestette az irodalmi részeket. A 
tanulók büszkék voltak rá, hogy valamennyien 
piros-fehér-zöld pólóban adták elõ a történetet.
Még tovább fokozta mûsoruk színvonalát a nép-
tánc és a verbunk eltáncolása. A legfelsõbb fokra 
jutatta elõadásukat a piros-fehér-zöld alakzatok, 
formák térbeli gyors változtatása.
Az érzelmekre ható elõadás úgy végzõdött, 
hogy a gyermekek  az átélt eseménytõl, a meg-
hatódottságtól alig tudtak meghajolni , mi nézõk 
pedig alig vártuk, hogy kezdje már valaki a vas-
tapsot, mert ennek csak az lehetett a köszönte.
Március 15.-éhez méltó, belemagyarázós és 
politika nélküli eredeti eseményt láttunk nagyon 
jól megszervezve, látványos elõadással, kiváló 
hangerõsítéssel.
A darabot betanította Tisza Jánosné / Rizsik 
Ilona/.
A táncos részeknél segítõje volt Ferenczi Mónika.
Ezzel bizonyítottak azt, hogy pedagógusaink 
munkája kimagasló, a helyi iskolába járó gyer-
mekeink irodalmi, mûvészeti oktatása, elõadó-
kézségük semmivel sem alacsonyabb, mint a 
városba eljáró gyermekeké.

Köszönjük, 4.a. osztályosok!
Köszönjük, Ica néni!
Köszönjük Mónika!

Fazekas István
pedagógus

Kedves Apátfalvi lakosok!
Ezúton kérnék a falu lakosságát, hogy 
akinek vannak otthon olyan dolgai 
amire már nincs szüksége hozza el 
nekünk.

• Befõttes, bébi ételes üvegek

• Rongyok, gombok

• Termények, bab, kukorica stb…

• Cérnák, fonalak stb…

• Gyertyák ( nem baj ha már csak a 
csonk van)

• Kenderkóc

• Festékek

• Parafadugó 
Ezeket az anyagokat a Szigetházban 
mi még fel tudjuk használni játszóhá-
zakon, a csonk gyertyát újra tudjuk 
még önteni.

Segítségüket elõre is köszönjük !

Az anyagok leadhatók Csenteri And-
reának a Mûvelõdési Házban.

 Pátfalváért Egyesület

Játszóházi foglalkozás a 
Szigetházban

• április 14
• április 21
• Április 28
• május 5
• május 12

A foglalkozások továbbra is szombaton-
ként 14-16-óráig lesznek

Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt!

Ismét indul a kirándulási 
szezon!

Április 18.-án / szerdán/ megyünk Algyõre 
az új fürdõbe. Indulás  reggel 8-kor a Mû-
velõdési ház elöl. 
Költség: 2.000,-Ft, mely tartalmazza a 
fürdõbelépõt, finom ebédet /halászlé, 
túróscsusza/
és a busz költségét.
Jelentkezni lehet: Kerekes Gézánénál az 
Idõsek Klubjában.

Figyelem!

Töltsünk együtt 10 napot!
Egy csodálatos kirándulásra hívom a ter-
mészetet a tengert szeretõ, kikapcsolódni 
vágyó apátfalviakat.
Uticélunk:
Montenegro,Denovici
a kirándulás ideje: 2007.augusztus 10-20-
ig.
költsége: 67.000,-Ft, mely magába foglal-
ja a busz a szállás és a félpanziós ellátás 
költségét.

Bõvebb információt kérhet: 
Kerekes Gézánétól az Idõsek Klubjában.
Tel: 06-20/260-93-79


