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II évfolyam 6. szám 2007. június

Apátfalva Község Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete, Apátfalva Község Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 
és Apátfalva Község Települési Román Ki-
sebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 
együttes ülése 2007. május 29-re került  
összehívásra.
A képviselõk megjelenését figyelembe véve 
a  Települési Román Kisebbségi  Önkor-
mányzat nem tartott ülést.

Az ülésen részt vett Kreszta Traján Ma-
gyarországi Románok Országos  Önkor-
mányzat elnöke és Kolompár Orbán  Orszá-
gos Cigány Önkormányzat elnöke.

Hozzászólásában mindkét elnök nagyra 
értékelte és példaértékûnek minõsítette az 
önkormányzatok együttmûködését.

Károlyi Sándor a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke és a Duma János Települési 
Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
írásbeli tájékoztatót készített az Országos 
Kisebbségi Önkormányzat választások ered-
ményérõl.

Duma János elnök, részletesen ismertette a 
Települési Román Kisebbségi Önkormány-
zat programját a nyelvápolás, a kulturális 
élet és a hagyományõrzés területén.  Szük-
ségesnek tartja a román nyelv tanulását, 
hogy a fiatalok is merjenek és akarjanak 
románul beszélni.

A Rákóczi utcai irodaházat szeretnék úgy 
kialakítani, hogy az alkalmas legyen a kü-
lönbözõ rendezvények megtartására.

Apátfalva Község Önkormányzata és Apát-
falva Község Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete értékelte az 
egy éve elfogadott „Apátfalvi Romákért” 
közös program végrehajtását.

Az általános iskola és az óvoda ismertette 
azokat az intézményi feladatokat, amelyek 
megvalósultak az elmúlt év során.
Közvetlen cél a gyermekek megismerése, 

családi körülményeik, szociális hátterük  
feltérképezése, az esetleges lemaradások 
megállapítása és a fejlesztési célkitûzések 
elõkészítése.

A könyvtárban bõvült a cigány szépirodalmi 
mûvek, a szótárak illetve a cigányság életé-
vel foglalkozó társadalomtudományi, szocio-
lógiai munkák száma.

A cigány és a hátrányos helyzetû tanulók 
felzárkóztató tehetséggondozó programjá-
nak megvalósítása során a Dózsa György 
ÁMK iskolájában kiemelt figyelmet fordíta-
nak a felzárkóztatásra, a tehetséggondozás-
ra, a cigány és a hátrányos helyzetû tanulók 
integrálására.
Nagyon fontos feladat a cigány közösségi 
házban zajló tanodai foglalkozások újraindí-
tása, a cigány nyelv, a népismeret oktatása 
és a szabadidõs programok szervezése.

Tájékoztató hangzott el a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat Képviselõ-testületének a 
szociális ellátással kapcsolatos tevékenység-
rõl.

Ki kell emelni a belvíz okozta cigánycsalá-
dok lakóházaiban bekövetkezett  kár-
helyreállítási és lakhatási feltételeket javító 
pályázati támogatást, amelyben 25 család 
részesült.
Meg kell említeni különbözõ adományok 
nyújtotta segítséget, továbbá a tûzifa vásár-
lás kedvezményes lehetõségét.

Az oktatási intézmények gyermekvédelmi 
munkájára kiemelt figyelmet fordítanak az 
intézmények vezetõi, és tovább fejlesztik 
együttmûködésüket a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Képviselõ-testületével az 
ifjúságvédelmi feladatok hatékony ellátása 
érdekében.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az ok-
tatási referens alkalmazásával segítséget 
nyújt az általános iskolai tanulmányokhoz. A 
Csokonai és a Móricz Zsigmond utcai önkor-
mányzati telken játszótér került kialakításra.

A Kisebbségi Önkormányzatok Országos  elnökei  Apátfal-
ván!

JÚNIUS Nyárelõ, Napisten hava, Szent István hava

Juno-nak, a Holdistennõnek hónapja, aki a házasság által 
megszentelt szerelem pártfogója s a családi áldás isten-
asszonya.
Õ védi az asszonyokat, akiket egészséggel és szépséggel 
ruház föl.

A mûvészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmó-
niájában kifejlett nõi szépséget.
Kedvenc madara a páva. 
Júniusban az éjszakai féltekén leghosszabbak a napok és 
a Nap a Rák helyébe lép.

Apátfalva Község Önkor-
mányzata Képviselõ-

testülete

Pedagógus nap 
alkalmából

tisztelettel köszönti 
Apátfalva Község Pedagó-
gusait, Óvodapedagógusa-
it és a pedagógiai munkát 

segítõket.

"A szemét gond, de a 
hulladék érték is 

lehet”
Szelektív hulladékgyûjtési Road 
Showt rendeztek Makón. Ezen az 
érdekes eseményen vett részt 
iskolánk 3. osztálya, az ÖKO-
Pannon KHT szervezésében.
Az animátorok segítségével sok 
érdekes feladatot oldottunk meg. 
Megismertük a csomagolási hul-
ladékok szelektív gyûjtésére vo-
natkozó szabályokat. Élveztük az 
ügyességi játékokat, melyek köz-
ben megtudtuk,
-hogy az újrahasznosított papír 
gyártásához fele annyi energia 
kell,
-hogy 670 db alumínium üdítõs 
doboz anyagából akár egy kerék-
pár is készülhet,
-hogy 27 PET palack anyaga 
szükséges egy polár pulóver elõ-
állításához.
Ezentúl mi is jobban odafigyelünk 
otthonunkban a csomagolási hul-
ladékok szelektív gyûjtésére
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A képviselõ-testületi ülésekrõl !

A képviselõ-testület 2007. május 29-én 
tartotta soros testületi ülését.

A képviselõ-testület megtárgyalta a Nap-
közi Otthonos Óvoda és Szociális Alap-
szolgáltatási Központ 2007/2008-as ne-
velési év elõkészítésérõl csoportok létszá-
mának meghatározásáról szóló tájékozta-
tót. A Maros utcai óvodában két csoport-
ban 42 fõ, a Rákóczi utcai óvoda két cso-
portjában 44 fõ, a Dózsa utcai óvoda két 
csoportjában 48 fõ, a nagylaki óvoda egy 
csoportjában 13 fõ óvodás korú gyermek 
került beíratásra.  A hét óvodai csoport-
ban 14 óvónõ és a vezetõ óvónõ, továbbá 
8,5 fõ dajka végzi a munkáját. A követ-
kezõ nevelési évben az óvodapedagógu-
sok továbbra is „óvónõ-párokban” dol-
goznak egy-egy óra átfedési idõvel, me-
lyet a hátrányos helyzetû gyermekek 
felzárkóztatására és speciális fejlesztésére 
fordítják.

A képviselõ-testület áttekintette az ön-
kormányzat által a 2006. április 15.-étõl 

2007. május 15.-éig benyújtott pályáza-
tokat, amely alapján a polgármesteri hi-
vatal 8 pályázatot, a Napközi Otthonos 
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont 3 pályázatot, a Dózsa György ÁMK 4 
pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat 
intézményei 56.341.374 Ft pályázati tá-
mogatást igényeltek. Az eddig elnyert 
támogatás 17.656.514 Ft, amelyhez 
1.249.339 Ft önerõt kellett biztosítani. Az 
elbírálás alatt lévõ pályázati támogatási 
igény 30.202.000 Ft. Egy pályázat eluta-
sításra került.

Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata a fenti idõszakban 6 pályá-
zatot nyújtott be. A támogatási igény 
2.700 e Ft volt, 3 pályázat elbírálás alatt 
van, 1 elutasításra került és 800 e Ft tá-
mogatást kapott az önkormányzat, mely-
hez 400 e Ft önerõt biztosított.

Módosításra került az önkormányzat 
2007. évi költségvetésérõl szóló 
1/2007.(I.31.) Ör rendelet. A képviselõ-

testület az önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetési bevételét és kiadását 445.721 e 
Ft-ban határozta meg és a forráshiányt 
31.165 e Ft-ban állapította meg.

Módosításra került a szociális rászorult-
ságtól függõ pénzbeni és természetben 
nyújtott ellátásokról szóló 3/2007.(II.28.) 
Ör rendelet és ki lett egészítve a Szociál-
politikai Kerekasztal fejezettel. A képvise-
lõ-testület a Szociális Szolgáltatástervezé-
si Koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának fo-
lyamatos figyelemmel kísérésére Szociál-
politikai Kerekasztalt hozott létre.
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.

Megalakult Apátfalván 
is a Szociálpolitikai 
Kerekasztal

 A többi településhez csatlakozva 
és a törvényi szabályozásoknak 
eleget téve megalakult Apátfalván is 
a Szociálpolitikai Kerekasztal.

A Szociálpolitikai Kerekasztal a 
szakmai egyeztetés egyik fóruma, 
feladata elsõsorban a szociális szol-
gáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok – a szociá-
lisan rászoruló személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatok 
– megvalósulásának, végrehajtásá-
nak folyamatos figyelemmel kíséré-
se.
A Kerekasztal elnöki tisztségét 

Varga Péter Polgármester Úr tölti 
be. Tagjait a helyi intézmények és 
szervezetek képviselõi alkotják: a 
Szociális- és Egészségügyi Bizottság 
képviseletében Kerekes Gézáné, a 
Római Katolikus Egyház nevében 
Salamon László plébános úr, a Dó-
zsa György ÁMK részérõl Mátó La-
jos igazgató úr, a Napközi Otthonos 

Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási 
Központ képviseletében Faragó 
Erzsébet Intézményvezetõ, Telepü-
lési Román Kisebbségi Önkormány-
zat részérõl Duma Jánosné, a Tele-
pülési Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat részérõl Károly Sándor 
elnök, a Családsegítõ Szolgálat ré-
szérõl Magyar Éva családsegítõ, a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Me-
gyei Egyesülete Apátfalvi Csoportja 
nevében Jakabovics Mátyásné, 
Deszki Nagycsaládosok Egyesületé-
nek Apátfalvi Csoportja nevében 
pedig Veréb Józsefné. 

Az alakuló ülésen a tagok meg-
egyeztek, hogy negyedévente ösz-
szeülnek, és a Községet érintõ szo-
ciálpolitikai kérdésekre, problémák-
ra megoldási lehetõségeket keres-
nek. A Szociálpolitikai Kerekasztal 
célja, hogy a Községben mûködõ 
Intézmények képviselõi mellett az 
egyház és a civil szervezetek is le-
hetõséget kapjanak arra, hogy vé-
leményüket, ötleteiket elmondhas-
sák, ezzel is erõsítve a különbözõ 
területek közötti együttmûködést.

Védekezzen a parlagfû ellen !

Apátfalva község Polgármesteri Hivatala felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévõ ingatlanokon a parlagfû 
írtását 2007. június 30.-ig – még virágzás elõtt –
azt követõen október végéig még két alkalommal 
haladéktalanul végezzék el. A növényvédelemrõl 
szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a gyom-
mentesítés minden ingatlantulajdonos, földtulajdo-
nos, földhasználó számára kötelezõ. Azzal szemben, 
aki nem tesz eleget a parlagfû elleni védekezési 
kötelezettségének belterületen a jegyzõ, külterüle-
ten a növényvédelmi szolgálat – felszólítást követõ-
en – védekezési kötelezettséget rendel el. Ezzel 
egyidejûleg növényvédelmi bírságot szab ki, mely-
nek összege 20.000,- Ft-tól 2 millió Ft-ig terjedhet. 
Amennyiben az ingatlantulajdonos, földtulajdonos 
vagy földhasználó a védekezésre kötelezõ határo-
zatnak nem tesz eleget, közérdekû védekezés el-
rendelésére kerül sor, melynek költségeit a földtu-
lajdonos vagy a földhasználó köteles megtéríteni. 
A közérdekû védekezés költsége nem fizetés esetén 
adók módjára behajtható. 
Parlagfûvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi 
számon várjuk: 
Polgármesteri Hivatal Apátfalva (62) 520-040; 06 
20 533 2853

Mi az építési törmelék?
Megkérdeztem az iskolában a harmadik osztályos tanulókat, hogy mi az építési törmelék? Egymás szavába vágva 
mondták: tégla, cserép, malter, betonoszlop, elbontott ház stb…. Õk tudják, de több apátfalvi lakos, akik a Móricz 
Zs. utca felõl megnyitott építési törmelék lerakó helyre szállítottak•több száz méter öntözõ tömlõt, gyökér hulla-
dékot, autó gumit, háztartási szemetet - nem. A polgármesteri hivatal ismét felkéri a lakosokat, hogy csak építési 
törmeléket szállítsanak a volt vásártér meglévõ részének a feltöltéséhez és elõtte keressék meg személyesen vagy 
telefonon Vancsó Mártont. Telefonszáma: 06-20/493-11-51. 
Az utca lakói már több szállító jármûnek a rendszámát felírták és így velük szemben szabálysértési eljárást kezde-
ményez a polgármesteri hivatal.
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2007. május 31.-én tartotta tanács-
kozó küldöttgyûlését a Makó és Tér-
sége Víziközmû Társulat.

A küldöttgyûlés többek között mó-
dosította az alapszabályt, amely arra 
a gyakran elõforduló esetre vonat-
kozik, amikor egy, a szennyvízberu-
házásban érintett ingatlan gazdát 
cserél.
Az alapszabály- módosítás után azok 
a tulajdonosok, akik a csatornázás-
sal érintett területen ingatlannal és 
LTP szerzõdéssel rendelkeznek, de 
ingatlanukat eladják, megegyezés 
szerint az alábbi lehetõségeket vá-
laszthatják a befizetett pénzükkel 
kapcsolatos elszámoláskor. A vá-
lasztásukat a tulajdonosváltozást 
igazoló okirattal –adás-vételi szerzõ-
dés, közjegyzõi okirat- egyértelmû-
en igazolni kell.

Az okirat szerinti régi tag (eladó) az 
általa a változás hónapjának 
utolsó napjáig        befizetett 

érdekeltségi hozzájárulást enge-
délyezi az új tag(vevõ) javára, 
az új tag pedig egyidejûleg az 
engedményezett összeggel 
csökkentett teljes érdekeltségi 
hozzájárulást köteles megfizetni.

Az okirat szerint a régi tag (eladó) 
az általa a változás hónapjának 
utolsó napjáig befizetett érde-
keltségi hozzájárulás nettó ösz-
szegét visszaigényli az új tag 
vevõ) a teljes érdekeltségi hoz-
zájárulást megfizeti.

Gazdálkodó szervezet, vagy jogi 
személy a beruházás megkezdé-
se elõtt értékesíti az ingatlant, 
úgy a hozzájárulás második 
részletét a beruházás adott üte-
mének megkezdésekor már az 
új tulajdonosnak kell teljesíteni. 

Az adás-vétel esetén tehát minden 
esetben célszerû a szerzõdésben 
kikötni, hogy a társulati hozzájáru-
lást az eladó az eladás napjáig meg-

fizette-e. A vevõ, amint tulajdonjog-
hoz jut, azonnal kötelezettsége ke-
letkezik, amit egy összegben kel 
teljesíteni.
Legcélszerûbb minden adásvételt 
megelõzõen felkeresni a társulat 
irodáját, (Makó, Lonovics sgt. 24) és 
érdeklõdni a fizetési lehetõségekrõl. 
Ez annál is inkább fontos, mert az 
LTP- szerzõdésen túl, más fizetési 
konstrukció is létezik, ennek módját 
lehet tisztázni.

Az alapszabály módosításon túl, 
szeretnénk felhívni minden LTP szer-
zõdést kötött figyelmét arra, hogy a 
havi rendszerességgel fizetendõ 
2638,-Ft-ot tárgy hónap utolsó nap-
jáig teljesítsék.
A befizetés hiánya azon túl, hogy a 
kamat nem kerül teljesítésre, azt 
eredményezi, hogy arra az idõszakra 
az állami támogatás is megvonásra 
kerül.

Küldöttgyûlést tartott a Makó és Térsége Víziközmû Társulat.
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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

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

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

A könyvtár szolgálta-
tásai

A könyvtár szeretettel várja régi 
és új látogatóit új könyvekkel, 
gyermek– és felnõtt szépiroda-
lommal, szakirodalommal, friss 
napilappal, folyóiratokkal, nemze-
tiségi könyvekkel és szótárakkal, 
emellett lehetõség van fénymáso-
lásra is.

KÖNYVAJÁNLÓ
Rohiton MISTRY: India, India I-II.
INDIA. Egy büszke és kegyetlen, ke-
serû és édes, misztikus ország.
Egy fiatal özvegyasszony és három 
albérlõje: egy baráti házaspár jólelkû 
fia és két szabó. Négy különleges em-
ber, akik a kasztrendszer árnyékában 
tanulják meg a barátság, a szerelem 
és az összetartozás leckéit. Egy igazi 
távlatokon átívelõ nagyregény az ál-
mok és a babonák, a remények és a 
harcok közt vergõdõ Indiában.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK: 
2007. május  hó

SZÜLETÉS: nem történt

HÁZASSÁGKÖTÉS:  
2007. május 26. 

Tóth Edit   Apátfalva Petõfi  u.  28.
Juhász József  Apátfalva Petõfi  u.  
28            

Varga Katalin
Apátfalva, Kossuth u.135.

Tokai István  Makói lakos

HALÁLESET:                 

Varga János  Apátfalva, Rákóczi. u. 
96. élt:50 évet 

Gyümölcsös ültetvények 
összeírása

A 2006. évi XLVIII. tv. és a 
42/2007.(III.13.) sz. Kormány ren-
delet a gyümölcsös ültetvények 
összeírását rendelte el és a végre-
hajtásával a Központi Statisztikai 
Hivatalt bízta meg. Apátfalva köz-
ség területe ki van jelölve az össze-
írásra. 

Az adatgyûjtésre 2007. június 01. 
és október 31.-e közötti idõszakban 
kerül sor. Az összeírást a KSH Sze-
gedi Igazgatósága által készített 
igazolvánnyal ellátott gyümölcsker-
tész szakemberek végzik. 

Budapesten jártunk
A Nemzedékek Biztonságáért Köz-
hasznú Alapítvány néhány hete Apát-
falván tartotta közlekedésbiztonsági és 
bûnmegelõzési napját, melynek ered-
ményeképpen iskolánk 8 fõs csapata 
részt vehetett a budapesti „Pindur-
Pandúr Mini KRESZ Ki Mit Tud” orszá-
gos döntõjén. Iskolánkat Jánosi Eszter, 
Antal Eszter, Nagy Tifani, Nagy Zita, 
Herczeg Barnabás, Szirovicza Zsolt 
Varga Árpád és Varga Tamás 1. és 2. 
osztályos tanulók képviselték. A verse-
nyen ügyességi és elméleti feladatokat 
kellett megoldaniuk, amit a maximáli-
san elérhetõ 40 pontból begyûjtött 38 
pont elérésével szépen teljesítettek. A 
szervezõk reggelit, ebédet, gyümöl-
csöt, édességet, üdítõt biztosítottak a 
gyerekeknek. Ezen kívül a verseny 
után bohóc mûsor, koncertek és több 
ingyenes játszóhely nyújtott kellemes 
elfoglaltságot mindenkinek. A jó sze-
replés jutalmaként csapatunk kétzsák-
nyi játék-ajándékcsomaggal tért haza. 
Az utazást községünk önkormányzata 
biztosította. Külön köszönetet mon-
dunk Herczegné Kóródi Anikó és Jánosi 
Tamás szülõknek, akik elkísérték a 
csapatot és nagy segítséget nyújtottak 
mindenben.

Mátó Lajos

Papír és Mûanyagflakon gyûj-
tést szervez az Apátfalva Köz-
ség Óvodásaiért Közalapítvány 

Kuratóriuma.
Tisztelt Lakosság és üzlettulajdo-

nosok!
Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közalapítvány Kuratóriuma, Papír 
és Mûanyagflakon gyûjtést szer-
vez.
Mindhárom óvodában. 2007. 
június. 4.-tõl Papírgyûjtõ kon-
ténerek kerülnek elhelyezésre. 
A konténerekbe kell elhelyezni, 
elsõsorban újságpapírokat és 
dobozkartonokat.
A doboz kartonokat szét kell nyit-
ni!
A mûanyagflakonokat az óvodá-
ban kijelölt helyen kell elhelyezni, 
errõl az óvodában lehet kérni in-
formációt.
Kértjük a lakosságot és üzlettulaj-
donosokat, felesleges papírjaikat, 
flakonjaikat hozzák el, mi szívesen 
fogadjuk!
A gyûjtésbõl származó bevétel az 
apátfalvi óvodás gyerekek óvodai 
életének színvonalas megszerve-
zését segíti.

Támogatását elõre is köszönjük!
Herczegné Csala Anikó sk                                                                                                         

Kuratórium elnöke

Építkezni, felújítani szándékozók 
figyelem

A Makói Téglagyár termékei január 31-ig még 
2006-os áron megvásárolhatók

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ

építõanyagok, festékárú, csavarok, 

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
noknak, szomszédoknak, ismerõsöknek,  
akik drága szerettünk,

Varga János
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

 Gyászoló családjai



Apátfalvi Hírek                                             Melléklet

Bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság: 60066/1997.
Nyilvántartási száma: 1285

Cím, elérhetõség: 6931 Apátfalva, Templom u. 57. Tel., fax: 
62/260-126, Mobil: 06/20/550-91-71.
e-mail: patfalvae@freemail.hu
Honlap: www.patfalvaert.shp.hu

Az Egyesület tagja: Gyermekek Testközelben Egyesület 
(Seregélyes), Dél-alföldi Települési Egészségterv Egyesület 
(Zákányszék).

A Pátfalváért Egyesület 19 fõvel 1997-ben alakult. Jelenlegi 
taglétszáma: 26 fõ + 10 fõ állandó pártoló tag. 
Célok:

A faluért társadalmi munkában tenni akarók összefogása.
Szellemi és gyakorlati segítségnyújtás a falu életének minden 
területén.
A helyi tradicionális múlt örökségének megõrzése, átörökítése
Kulturális, tudományos, szociálpolitikai célok szolgálata.
A község természeti kincseinek védelme, környezetvédelem
A falusi turizmus lehetõségeinek feltárása
Nem nyereségközpontú céllal erdei iskola mûködtetése

Tevékenységek:
Szigetház – Erdei iskola cél szerinti mûködtetése, fejlesztése
Cél szerinti közhasznúsági tevékenység

2006-ban:
Közgyûlések: 2 alkalom•Március 25. vezetõségválasztó
November 23 . fõ napirendi pontja: A Szigetház-Erdei Iskola 
mûködtetésének teljes átvétele Apátfalva Község Önkormány-
zatától
Megbeszélések különbözõ eseményekhez kapcsolódóan: jan. 9, 
május 17. július 28., szeptember 25., december 18.
Munka: Szigetház-Erdei Iskola: nagytakarítás, takarítás, parko-
sítás, rendezvények elõkésztése: március 4., május 16-17., 
augusztus 31., szeptember 8., október 21., december 28.
Beszámolók:
Pénzügyi: Apátfalva Község Önkormányzatától kapott 2005. évi 
támogatás elszámolása
Tartalmi: Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestülete 
2006. november 28-i testületi ülés napirendi pontjához.
November 28.: A Pátfalváért Egyesület és Apátfalva Község 
Önkormányzata között megköttetett az „Együttmûködési Meg-
állapodás” a Szigetház-Erdei Iskola mûködtetésére 2007. janu-
ár 1-i dátummal határozatlan idõre.

Pályázatok: 
Konzorciumi tag: HEFOP-1.3.1-05/1.2005-09-0022/2.0 sz. pá-
lyázat (Közh. jel. 11.14 alpont)- nyertes pály.
Fõpályázó: Kutatási: (Közh. jel. 3. alpont) – elutasított
Fõpályázó: NCA (mûködési) – nyertes pály.
Fõpályázó: Csongrád Megyei Közgyûlés Mecenatúra Alap: Gu-
zsalyos (Közh. jel. 6. alpont) – nyertes pály.
Fõpályázó: Interreg III/A: „Fehérgyökér” (Közh. jel. 15. alpont) 
– elbírálás folyamatban
Partner: HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egymáshoz csiszolód-
nak” (Közh. jel. 4. alpont) – elbírálás alatt

Az egyesület alapszabály szerint az alábbi közhasznúsági 
tevékenységet végezte:

2. alpont: szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gon-
dozása
Augusztus 19. Helyi Mozgáskorlátozottak jubileumi összejövete-
le – Szigetház-Erdei Iskolában - programszervezés és lebonyo-
lítás

3. alpont: tudományos tevékenység, kutatás:
Január 13. Több helyi civil szervezettel, az önkormányzattal 
megbeszélést tartottunk a Csobánka székhelyû Településfej-
lesztés és Turisztikai Egyesülettel, melynek témája Apátfal-
va település kitörési lehetõségei.
Fõpályázó: ROP pályázat: „Természetes gyógyulás” c. kutatási 
pályázat – Makó Kistérség (elutasított).
Apátfalva Község Önkormányzatával közösen falufejlesztõ pro-

jekt tervezetek kidolgozása a 2007-2013. évi idõszakra, melyek 
közül többnek az egyesület a tervezett projektgazdája.

4. alpont: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés;
Május hónaptól szeptember végéig: egy-két napos, hetes 
idõtartamban gyermek és ifjúsági csoportokat (Szentes, Tata-
bánya, Sopron, Budapest, Bácsalmás, Apátfalva –civil közössé-
gek, Kiszombor: Nemzetközi néptánctábor résztvevõi, Törökor-
szág: néptáncosok) (szállás, programok, elõadások: kézmûves 
foglalkozás, túra, parasztolimpia, falutörténet, népi építészet, 
nevezetességek), családokat fogadtunk (szállás). 10 csoport, 
204 fõ
Az egyesület partnerséget vállalt (koncepció kidolgozás) a 
HEFOP/2006/2.1.5.B „A kövek egymáshoz csiszolódnak”- Integ-
rált nevelés fejlesztése Apátfalván c. projekt megvalósításában 
– elbírálás alatt

5. alpont: Kulturális tevékenység
Január 20. Budapest, Erdei iskolák szakmai tanácskozása
Február 6. Kirándulás: Mohács, busójárás
Május 1. Majális rendezvény szervezése és lebonyolítása az 
önkormányzat és a helyi civil szervezetek összefogásával
Május 5. A Szigetház 5 éves jubileuma. A Szigetház udvarán 
lévõ újra épített paraszti kemence felszentelése, ünnepi mûsor, 
gyerekeknek: kézmûves foglalkozás, mûsor
Június 3. Országos napi-, turisztikai-, gasztronómiai lapok 
újságíróinak (25 fõ) fogadása a Szigetházban: falubemutatás 
(történet, lovaskocsis túra), Szigetház tevékenysége, helytörté-
neti gyûjtemény, pátfolvai túrósbéles
Szeptember 8. Makói Hagymafesztivál – az egyesület két elõ-
adása: Pátfolvai Vásári komédia
Október 6. Tisztelgés az aradi vértanúk emléke elõtt a 13 aradi 
vértanú emlékmûvénél: komplex emlékezõ rendezvény összeállítá-
sa, megszervezése, lebonyolítása
December 29. hagyományos disznóvágás
December 31. Óévbúcsúztató mulatság

6. alpont: Kulturális örökség megóvása
Augusztus 4-5-6: Szent Anna Napi rendezvények – az önkor-
mányzat, a helyi civil szervezetek, Apátfalvi Cigány kisebbségi 
Önkormányzat összefogásával – e rendezvénysorozat keretén 
belül egyesületi rendezvény:
Guzsalyos – Testvértelepülések VI. Találkozója (Apáca – RO, 
Kisorosz – Vajdaság) Programszervezés, lebonyolítás, ellátás 
(szállás, étkezés)
II. Pátfolvai Parasztolimpia

8. alpont: természetvédelem, állatvédelem
November 22-december 10.: Az egyesület csatlakozott „Az 
újra iható Marosért” mozgalomhoz. Csemete Természetvédel-
mi- és Környezetvédelmi Egyesület (Szeged): Tiszától a Tiszáig 
– Maros-Fórum: környezetvédelmi kampány és evezõstúra fo-
tókiállítása Apátfalván a Mûvelõdési Házban

11., 14. alpont: Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esély-
egyenlõségének biztosítása:, munkaerõpiacon hátrányos helyze-
tû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése
Nyertes pályázat: HEFOP 1.3.1-05/1 – P.R.I.M.A. – Projekt a 
Roma nõk Integrációjáért Makó címmel – Fõpályázó: Cigány Ok-
tatási Egyesület (Szeged), Konzorciumi tagok: Pátfalváért Egye-
sület, Makó és Térsége Fejlesztési Társulás (Makó), Szegedi Ifjú-
sági Ház Kulturális, Fejlesztõ és Médiaközpont KHT. Szeged) – 15 
roma nõ szociális gondozónõi képzése (OKJ-és képzés), 6 fõ szá-
mára fél évig foglalkoztatás biztosítása) a Makói Kistérségben. A 
projekt lebonyolítása 2006. június 1-ével megkezdõdött.

15. alpont: euroatlanti integráció elõsegítése
Fõpályázó: Interreg III/A Egy határmenti agrártérség kitörési 
lehetõségei: Csanádi mikrotérség mintaprojekt „Fehérgyökér” 
c. projekt (Csanád-mikrotérség hat települése, Jimbolia kistér-
ség (RO) 10 települése) – a pályázat elbírálás alatt. ….

(Folytatás a  következõ oldalon.!)

A PÁTFALVÁÉRT EGYESÜSLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2006. ÉV TEVÉKENYSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSA
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Folytatás az elõzõ oldalról!

December 6.– Az Egyesület koordinálja a zsombolyai (RO) 
Banat-Ripensis Vidékfejlesztési Mikroregionális Szervezet 
2006/2007 Phare CBS – „A partnerség megerõsítése a kommu-
nikáció útján a határon átívelõ mikro-régiók között” c. nyertes 
projektjét célja: Csanád-mikrotérség (6 település) és a Zsombo-
lyai kistérség (10 település) turisztikai együttmûködésének ki-
dolgozása. - „Szépfenyõ” kórus fesztivál Jimbolián – a projekt 
nyitórendezvénye

Szervezeti felépítés
Vezetõ tisztségviselõ adatai alábbiak: Móricz Ágnes elnök, Varga 
Péter titkár, Kerekes Gézáné pénztáros

Legfõbb szerve: Közgyûlés, 3 fõ vezetõség, 3 fõ Pénzügyi Ellen-
õrzõ Bizottság

2006-ban foglalkoztatottak:
Csenteriné Farkas Katalin: logó és embléma terv elkészítése) 
(NCA pályázat 2005.)
Csenteri Andrea: 2006. október 1-2007. május 31.: (NCA pály. 
2006.) A Szigetház-Erdei Iskolába érkezõ csoportok fogadásá-
nak koordinálása, számukra programok szervezése, a lebonyolí-
tás feltételinek biztosítása. Helyi gyerekek számára játszóházi, 
természetismereti foglalkozások, programok szervezése, azok 
feltételinek biztosítása és lebonyolítása. A Szigetház-Erdei Isko-
lával a Megbízó tevékenységével kapcsolatos marketing felada-
tok elvégzése. A Pátfalváért Egyesület rendezvényinek szervezé-
se. A Szigetház-Erdei Iskolában lévõ helytörténeti gyûjtemény 
katalogizálása, karbantartása
HEFOP-1.3.1-05/1.2005-09-0022/2.0 sz. pályázat kereté-
ben:
Csenteri Andrea gyermekfelügyelõ: 2006. június 1- 2007. no-
vember 30.
Domokos Gáborné mentor: 2006. október 1-tõl 2007. június 30.
Spesik Andrásné mentor: 2006. október 1-tõl 2007. június 30.
Kardosné Vári Gabriella pszichológiai tanácsadó: 2006. június 1-
2007. november 30.

Pályázati úton elnyert támogatások:
2006. évi Mûködési pályázat
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma
A nõk munkaerõpiacra való visszatérésének ösztönzése 
HEFOP/1.3.1- 05/1
Kiíró: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humán-
erõforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irá-
nyító Hatóság (HEFOP IH)
Elnyert összeg: 12.218.402,- Ft (projektidõszak)
Guzsalyos- Testvértelepülések VI. Találkozója
Kiíró: Csongrád Megyei Közgyûlés Mecenatúra Alap

A PÁTFALVÁÉRT EGYESÜSLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
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e/Ft

Összes Közhasznúsági tevékenység bevétele 4 474,-

Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás:

Helyi önkormányzat 200,-

Egyéb támogatás 227,-

Pályázati úton elnyert támogatás 3.945,-

Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel: 53,-

Tagdíj bevétel: 42,-

Egyéb bevétel: 7,-

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 3.351,-

Tárgyévi pénzügyi eredmény: 1.150,-

Bérköltség: 791,-

Bérjárulékok: 203,-

Anyagi jellegû ráfordítások: 649,-

Értékcsökkenési leírás 27,-

Egyéb ráfordítások 1.358,-

Támogatások:

Személyi jövedelemadó 1% 111,-

Apátfalva Község Önkormányzata 200,-

Egyéb 115

Pályázatok:

NCA 750,-

HEFOP 3.055,-

Cs. M. Közgyûlés Mecenatúra Alap 140,-

A Pátfalváért Egyesület gazdálkodása

A Pátfalváért Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének
ellátáshoz a 2006. évben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk falunk lakosságát a

ZABOK NÉPTÁNCEGYÜTTES
(HORVÁTORSZÁG)
BEMUTATÓJÁRA

2007. június 24.
vasárnap, 19,30 óra

A Mûvelõdési Házban
(A belépés díjtalan!)

Hat helyett 10 nõ dolgozik!
A nõk munkaerõpiacra való visszatérésének ösztönzése 
HEFOP/1.3.1- 05/1 pályázat megvalósításának utolsó fél évé-
hez érkezett.
A szociális ápoló-gondozó képzésben résztvevõ tizenöt nõ (bár 
még nem vizsgázott le) közül tíz június 1-tõl munkába állt. 
Az eredeti pályázat szerint 6 fõ elhelyezésére vállaltunk köte-
lezettséget. A pénzügyi lebonyolítás során a megtakarítások 
azonban lehetõvé tették, hogy 9 asszonynak legyen munkája.
Három fõ Apátfalván, két fõ Makón, 3 fõ Csanádpalotán, 1 fõ 
Királyhegyesen dolgozik ez év november 30-ig. Egy asszony 
Szegeden a II-es kórházban kapott állást. A többieknek már 
van állása.
Köszönjük az önkormányzatoknak és a fogadó intézmények-
nek, hogy a kilenc asszonynak lehetõséget adtak a tanultak 
gyakorlati megvalósítására.                               (Móricz Ágnes)


