Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

II évfolyam 5. szám

2007. május

Polgárõreink azonban (létszámukra és munkájukból adódó elfoglaltságukra való tekintettel) segítség nélkül nem tudják ellátAz Apátfalvi Polgárõr Egyesület és a Dózsa György ÁMK általá- ni a feladatot. Ezért kérjük mindazon szülõk segítségét, akik
nos iskolája kéréssel fordul a szülõkhöz.
havonta egy, legfeljebb két alkalommal részt tudnak venni ebIsmeretes, hogy a 43. sz. fõútvonal rendkívüli forgalma komoly ben az igen fontos munkában, jelentkezzenek Bíró Antal úrnál,
gondokat okoz minden apátfalvi számára. E körülmények kövagy az iskola igazgatójánál.
zött különös figyelmet kell fordítani a reggel iskolába igyekvõ
A gyermeküket iskolába kísérõ szülõket arra kérjük, hogy mûgyerekek biztonságára. A polgárõrség új kezdeményezéssel
ködjenek együtt a szolgálatot teljesítõ polgárõrrel, illetve önkénigyekszik segíteni a Szoborkert és az ÁBC áruház közötti bizton- tes szülõvel, hiszen gyermekeink biztonsága mindannyiunk
ságos átkelést. Reggel 7 óra 30 és 8 óra között minden tanítási közös érdeke.
napon felügyeletet biztosítanak az említett gyalogátkelõnél.

Felhívás!

Meghívó

AKI VÉRT AD ÉLETET MENT!

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete,
Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete, Apátfalva Község Települési Román
Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete rendkívüli testületi ülést tart.

2007. május 22-én kedden véradás lesz a Mûvelõdési Házban
de 8-11 óráig.

A rendkívüli együttes képviselõ-testületi ülés ideje:
2007. május 29. (kedd) 1400 óra
A rendkívüli együttes képviselõ-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, tanácskozóterme
Apátfalva, Templom u. 69.
NAPIREND

• Tájékoztató a Területi és Országos Kisebbségi Önkormányzati Képviselõk Általános Választásának eredményérõl
Elõadók: Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Duma János elnök, Román Kisebbségi Önkormányzat
• Tájékoztató Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestülete és Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselõ-testülete „Az Apátfalvi Romákért” közös
program végrehajtásáról
Elõadók: Varga Péter polgármester
Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Faragó Erzsébet intézményvezetõ, Napközi Otthonos Óvoda
és Szociális Alapszolgáltatási Központ
Mátó Lajos igazgató, Dózsa György ÁMK
• Tájékoztató Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestületének és Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testületének együttmûködésérõl a cigány és a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztató tehetséggondozó programjának megvalósulásáról
Elõadók: Varga Péter polgármester
Mátó Lajos igazgató, Dózsa György ÁMK
ifj. Károlyi Sándor oktatási referens
• Tájékoztató Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete által végzett szociális ellátással
kapcsolatos tevékenységérõl, és azok eredményeirõl
Elõadó: Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Ön kormányzat
• Tájékoztató az oktatási intézmények gyermekvédelmi munkájáról
Elõadók: Varga Péter polgármester
Károlyi Sándor elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat

VÉRADÁS

Minden segíteni szándékozót szertettel várunk.
Vizitdíjat nem kell fizetni a vizsgálat ingyenes!

Meghívó
A soros képviselõ-testületi ülés ideje:
2007. május 29. (kedd) 1600 óra
A soros képviselõ-testületi ülés helye:
Polgármesteri Hivatal, tanácskozóterem
Apátfalva, Templom u. 69.
NAPIREND

• Tájékoztató dr. Buzás Péter egyéni országgyûlési képviselõ,
képviselõi és bizottsági munkájáról
Elõadó: Dr. Buzás Péter egyéni országgyûlési képviselõ

• Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ 2007/2008-as nevelési év elõkészítésérõl, a
csoportok létszámának a meghatározásáról, felkészülés a nevelési év kezdésér
Elõadó: Faragó Erzsébet intézményvezetõ, Napközi Otthonos
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

• Tájékoztató az önkormányzat intézményei által 2006. április
óta benyújtott pályázatokról
Elõadó: Varga Péter polgármester

• Rendeletek, elõterjesztések
Elõadó: Varga Péter polgármester

• Jelentés a lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Varga Péter polgármester
• Interpellációk

• A szociális igazgatással összefüggõ, valamint egyéb személyes
adatvédelmet igénylõ döntési javaslatok (zárt ülés)
Elõadó: Varga Péter polgármester
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Apátfalvi Hírek
A képviselõ-testületi ülésekrõl !

A képviselõ-testület 2007. április 24- teri Hivatal 2006. évi munkájáról.
én tartotta soros ülését.
A beszámoló részletesen tartalmazza
az igazgatási és pénzügyi csoportnak
A képviselõ-testület megtárgyalta és
az elõzõ évben végzett munkáját.
elfogadta az önkormányzat 2006. évi
költségvetési zárszámadását. A A képviselõ-testület meghatározta a
2006. évi zárszámadás 484.098 e Ft Dózsa György ÁMK Általános Iskolábevétellel és 468.945 e Ft kiadással jának a 2007/2008-as tanévben inkerült elfogadásra, a helyesbített dítható osztályok és tanulócsoportok
pénzmaradvány 15.153 e Ft.
számát.
A rendelet részletesen tartalmazza az Szeptemberben várhatóan 195 gyerönkormányzat bevételi forrásokat, mek kezdi meg a tanulmányait. A
azok teljesítését, valamint az intéz- tanulók létszámát figyelembe véve
mények és a kisebbségi önkormány- kettõ elsõ és kettõ ötödik osztály
zatok 2006. évi gazdálkodását.
indul. Az alsó tagozatban öt iskolaotthonos osztály, a felsõ tagozaton
Beszámoló hangzott el a Polgármes-

A közgyógyellátásról!
Szigorodtak a méltányossági
közgyógyellátás megállapításának feltételei.

geket igazoló borítékot.
Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON annak a személynek

2007. január 1-tõl április30-ig 78 • aki egyedül él és a havi jövedelme
nem haladja meg a 54260,-ft-ot és
közgyógyellátás iránti kérelem került
a havi gyógyszerköltsége meghaelbírálásra. 20 alanyi és 25 normatív
ladja a 6.511.– Ft-ot.
közgyógyellátási igazolvány került
kiadásra. A 33 méltányossági kére- • családban él és az egy fõre jutó
lembõl 6 került kedvezõen elbírálásra
havi jövedelem nem haladja meg a
és 27 pedig elutasításra amely az
40695,-Ft.-ot és a havi gyógyszerösszes kérelmek 35%-a, és a méltáköltsége meghaladja a havi 6.511.nyossági kérelmek 82%-a.
Ft-ot.
Közgyógyellátásra való jogosult- Kérelemhez csatolni kell a jöveság állapítható meg NORMATÍV delemigazolásokat és a háziorALAPON annak a személynek:
vostól kapott, gyógyszerköltségeket igazoló borítékot.
• aki egyedül él és a havi jövedelme
nem haladja meg a 40695,-ft-ot és Közgyógyellátásra való jogosulta havi gyógyszerköltsége a 2713,- ság állapítható meg ALANYI JOGON annak a személynek:
Ft.-ot meghaladja.
• Családban él és az egy fõre jutó aki I vagy II csoportú rokkantsága
havi jövedelem nem haladja meg a alapján nyugdíjellátásban részesül
27130,-Ft.-ot és a havi gyógyszer- aki egészségkárosodására való tekinköltsége a 2713,-Ft.-ot meghalad- tettel rendszeres szociális segélyben
részesül
ja.
rokkantsági járadékos aki után szülõKérelemhez csatolni kell a jöve- je magasabb összegû családi pótlékdelemigazolásokat és a házior- ban részesül.
vostól kapott, gyógyszerköltsé-

egy napközis csoport indítható.
A képviselõ-testület megtárgyalta és
elfogadta a polgármesteri hivatal
ügyrendjét.
A képviselõ-testület a lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok
végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta
történt fontosabb eseményekrõl szóló jelentést követõen meghallgatta az
interpellációkat, majd a szociális
igazgatással kapcsolatos elõterjesztéseket zárt ülés keretében megtárgyalta.

A kérelemhez csatolni kell az ellátást
megállapító határozatot, vagy a rokkantságot igazoló határozatot vagy
más okiratot. Pl.: Az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a rokkantság (fogyatékosság) fennállását
igazoló szakvéleményt, valamint a
háziorvostól kapott gyógyszerköltséget igazoló borítékot.
A havi gyógyszerköltséget a kérelmezõ háziorvosa, szakorvosa állapítja meg, melyet lezárt borítékban kell
a kérelemhez csatolni. A borítékot
sem a kérelmezõ, sem az ügyintézõ
nem bonthatja fel. A kérelem és a
lezárt boríték megküldésre kerül a
Csongrád Megyei Egészségbiztosítási
Pénztárhoz, ahol a boríték felbontása
után a kérelmezõ gyógyszerköltségérõl szakhatósági állásfoglalás készül.
A szakhatósági állásfoglalásban megjelölt gyógyszerkeret megállapítása
megküldésre kerül a települési önkormányzathoz, mely alapján elkészül a beadott kérelem alapján a határozat.

Makón a „Nép ügyvédje”
A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata „ A nép ügyvédje” program keretében a hónap minden elsõ keddjén, legközelebb 2007. június 5-én, kedden 9 órától 12 óráig kihelyezett
jogi segítségnyújtási ügyfélfogadást tart szociálisan rászorultak részére Makón, a Széchenyi tér 7.II.em.
10. szám alatti Pártfogó Felügyelõi irodában
Jogi segítségnyújtásként tanácsadásra, iratok, beadványok elkészítésére van lehetõség PEREN KÍVÜLI ÜGYEKBEN
vagy, peres eljárás elindításához, például birtokvitákban, lakhatási, hagyatéki, családjogi, munkaügyi, jogvitákban,
végrehajtási ügyekben. közgyógyellátásban és rendszeres szociális segélyben részesülõk jövedelmüktõl függetlenül,
annak igazolása nélkül is ingyenesen vehetik igénybe a jogi segítséget.
A hivatal állandó elérhetõsége: Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
(6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. szám I. emelet.
Telefonszáma: 06-62/549-195, Fax 06-62/549-198.
Ügyfélfogadás ideje: hétfõ: 9-13 óra, szerda: 13-18óra
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KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI LEHETÕSÉG
A SZÍVINFARKTUS ÉS AZ AGYVÉRZÉS MEGELÕZÉSÉRE
ARTERIOGRÁFOS ÉRVIZSGÁLATTAL
Az arteriográf világújdonságnak számító magyar találmány, mellyel az erekkel
kapcsolatos szív-és érrendszeri megbetegedéseket tudjuk idõben diagnosztizálni. Az MTV „A szólás szabadsága” címû
mûsorában a feltaláló dr. Illyés Miklós
be is mutatta a készüléket, mely vizsgálat miatt már nem kell Budapestre utazni, 20 fõ felett országosan bármely városban/községben és munkahelyen elvégezzük.
Magyarországon évente 70 ezren halnak
meg szívnfarktusban /30 ezren rákban/
úgy, hogy jó részük korábban nem szenvedett magas vérnyomásban és a koleszterinszintjük is normális volt. Ez azért
fordulhat elõ nagy számban, mert a
szervezetünk jelzõrendszere az infarktus
és a rák vonatkozásában HIBÁS! A fájdalom késõn jelentkezik! Sokszor a betegség semmifajta bevezetõ tünettel
nem jelentkezik, elsõ jele a szívinfarktus
vagy az agyvérzés, amely már visszafordíthatatlan, sokszor azonnali halált okozó, de mindenképpen a minõségi életet
megrövidítõ betegség. A baj már akkor
elkezdõdhet, amikor a tünetek még nem
is mutatkoznak, ami azonban az érrendszeren nyomot hagy egész korai, fiatal

Néhány gondolat az AKGval kapcsolatban a gazdálkodók számára.
Az Agrár-környezetgazdálkodásai
Rendszer bevezetésének tapasztalatai és várható változásai.
Harmadik gazdálkodási évben járva
és az új Gazdálkodási Napló bevezetésével sok hasznos tapasztalatra
tehettek szert a program meghirdetõi, ellenõrei /MVH/ és azok a gazdálkodók, akik részesei a rendszernek.Terv, hogy ne csak a gazdálkodóknak kelljen képzésen részt venni,
hanem az MVH ellenõreinek is, hogy
szakmai felkészültségük tovább növekedjen. Az új GN jelenleg még
papír formátumú, de tervezik a jövõben az elektronikus beadás lehetõségét is (elektronikus aláírás, ügyfélkapu). Feldolgozásuk számítógéppel történik: MgSzHK Növény-, Talaj
és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budaörs. A beígért kódlistán
is dolgoznak ugyanott, de még nem
készültek el.A legközelebbi AKG
meghirdetés 2009-tõl várható a jelenleg futó ciklus zárultával, de már

életkorban, s akire 5-10-15 év múlva
esetleg szívroham vár.
MI A MEGOLDÁS? Az egyetlen észszerû megoldás, a még panaszmentes állapotban történõ szûrõvizsgálat. MEGELÕZÉSSEL, korai diagnózissal tudunk hatékonyan fellépni
ellene.
ÚJ, HATÉKONY MÓDSZER! Az
arteriográf, a computeres érvizsgálat
korai szakaszban, panaszmentes állapotban, gyorsan és fájdalom nélkül deríti ki,
milyen állapotban vannak az ereink, érszûkület, érelmeszesedés nagyon
korai stádiumban észlelhetõ, felismerhetõ és gyógyításával a SZÍVINFARKTUS és/vagy az AGYVÉRZÉS
MEGELÕZHETÕ!
A vizsgálat 15 perces, fájdalommentes, veszélytelen, a vérnyomásméréshez hasonlóan történik.
25 év felett mindenkinek ajánlott, felsõ
korhatár nincs. Azok az emberek akik
dohányoznak, elhízottak, szívbetegségben, magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvednek illetve a családjukban elõfordultak ezek a betegségek, 25
év alatt is ajánljuk a vizsgálatot, akár 15
évesen is elvégeztetni.
A vizsgálatot a társadalombiztosítás
nem támogatja, magán egészségpénztár
tagoknak azonban ingyenes.
készítik az új programot, amit ígéret
szerint ez év második felében közzé
is tesznek. Alapszintû szántóföldi
program nem indul, õk átléphetnek
az integrált célprogramba, vagy az
ökológiaiba.
A legkisebb támogatható terület marad,
3ha.
Két szempontból is elõnyt jelent ma
AKG-s keretek között gazdálkodni:
a HGGY /Helyes Gazdálkodási Gyakorlat/ sok olyan elemet tartalmaz,
amit a „Keresztmegfeleltetés” követelményrendszere alapján mindenkinek a jövõben be kell tartani, továbbá azok az Agrár környezetgazdálkodásai résztvevõk, akik a második
ciklusnak is részesei kívánnak lenni,
kedvezõbb elbírálásban részesülnek,
mint az új belépõk, mivel plusz pontokat kapnak a NA hasonlóan.
Könnyítések várhatók. pl. a talajvizsgálati kötelezettség záró évi elvégzése felhasználható a következõ
ötéves ciklus elsõ évében.
A növényvédelmi elõírások egyszerûsödni fognak, egyféle lista lesz, ez
az ún. „pozitív lista”, ahol a használ-

A leletet azonnal kiértékeljük. Külön
igényükhöz – életkorhoz, foglalkozáshoz
igazodóan - az orvosi szakma szabályait
figyelembe véve vércukorvizsgálatot,
székletvizsgálatot /45 év felett/ is végzünk.
Kóros lelet esetén a további vizsgálatkezelés ingyenes!
Lehetõség van komplex szakorvosi szûrõvizsgálatra is, mely a rák irányában
három óra alatt várakozás nélkül
teljeskörû kivizsgálást biztosít. Ezt követõen ha betegség merül fel a gyógykezelés a biztosító terhére történik.
FOGLALKOZZON EGÉSZÉGÉVEL ADDIG, AMÍG A BETEGSÉG NEM KÉNYSZERÍTI RÁ! NE FÉLJEN AZ INFARKTUSTÓL ÉS A RÁKTÓL, JELENTKEZZEN NÁLUNK SZÛRÕVIZSGÁLATRA!
APÁTFALVÁN 2007. MÁJUS 17. ÉS
18. /HUNYADI U. 6./
VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
BEJELENTKEZÉS,
IDÕPONTEGYEZTETÉS:
06-30-58-88-236
A VIZSGÁLAT ÁRA: 7500.-FT
Dr. Pohl Tibor
Vezetõ fõorvos – I.C.C. Kft
ható hatóanyagokat sorolják fel
/nem lesz zöld, sárga és piros besorolás/, de „ * ” megjelöléssel szabályozzák, hogy évente
hány alkalommal használhatók.
Lesz ún. „b” lista is, itt a kémiai szereket biológiai szerekkel kiváltva
plusz támogatás vehetõ igénybe.
Az integrált programok egy része
alap elõírás /talajvizsgálati kötelezettség, tápanyag-gazdálkodási terv
készítés, pozitív lista.../, más részük
választható elõírás pl. feromon csapda, madárodu kihelyezés, levélanalízis… Ezekhez az alternatív megoldásokhoz is plusz összeget rendelnek.
Új elem, hogy a támogatási összeg
az egyes kultúránál eltérõ, azaz differenciálnak, pl. alma-, szõlõ-, bogyósok és csonthéjas ültetvények
magasabb összegûek, mint a héjas
(dió, mandula…) gyümölcsûek.
A jövõben az AKG még inkább
felértékelõdik, hiszen máshonnan nem várható forrás!
Tisztelettel: Antal Sarolta
szaktanácsadó
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Óvodás gyerekek versmondó versenye

A makói többcélú társulás kistérségi
óvodai munkaközössége kistérségi ovis
versmondó versenyt szervezett, amelyre
az apátfalvi óvodások is meghívást kaptak.
2007. április 19-én az óvó nénik és a
három óvodából hat nagycsoportos óvodás autóbusszal utaztak Kiszomborra a
Karátson Emília Napközi Otthonos Óvodába. A vezetõ óvó néni Börcsökné Balázs Márta nagy szeretettel fogadta a
vendégeket, bemutatta az óvodát.
A gyermekek nagy örömére a verseny
elõtt még az udvari játékokat is kipróbálhatták. A gyülekezõt és a versenyt a
szépen berendezett tornaszobában bonyolították le. Az óvodás gyermekek
korcsoportonként – kis, középsõ, nagy –
mondták el a magukkal hozott szebbnélszebb verseket. A zsûriben helyet foglalt

a Kiszombori polgármester, tanár nénik,
bölcsõdevezetõ, a szülõk képviseletében
egy anyuka és a könyvtáros néni is.
A gyermekek, amíg csemegéztek, illetve
játszottak az udvaron a zsûri tagjai meghozták döntésüket. Ezután következett
az eredményhirdetés. Minden korcsoportban az elsõ három helyezett oklevelet és mesés könyvet kapott ajándékba,
a többiek emléklapot és egy kis ajándékot vehettek át.
Eredményeink:
A Dózsa György utcai óvodából Keresztúri Dávid 2. helyezést ért el, Varga Bálint
emléklapot kapott. Felkészítõ óvodapedagógusok: Herczegné Csala Anikó és
Sóki Mátyásné.
A Maros utcai óvodából emléklapot vehetett át Langó Dorina és Restás Bernadett. Felkészítõ óvodapedagógusok:

Hulman Mátyásné és Tóth Józsefné.
A Rákóczi utcai óvodából emléklapot
vehetett át Antal Kamilla és Danó Nikoletta. Felkészítõ óvodapedagógusok:
Papp Józsefné és Szalamia Mátyásné.
A gyerekeknek gratulálunk az elért szép
eredményekhez!
Az óvodák vezetõi megbeszélték, hogy
ezt hagyományként kellene ápolni kistérségi keretek között és minden évben
más-más óvoda adna otthont ennek a
nemes rendezvénynek.
Jövõre az apátfalvi óvoda látná vendégül
a kistérség óvodáit, és itt kerülne megrendezésre az óvodás gyerekek versmondó versenye is.
Herczegné Csala Anikó
Óvodapedagógus, az óvoda-iskola munkaközösség vezetõje

Iskolai versenyek, eredmények, rendezvények
A tanév végének közeledtével eseménydús hónapot tudhat maga mögött az
iskola. Megtörtént az elsõ osztályosok
beíratása, melynek eredményeként két
elsõ osztályt indíthatunk. További örömteli hír, hogy a képviselõ-testület a következõ tanév elõkészítése kapcsán hozott határozatában a negyedik évfolyamon iskolaotthonos osztály indítását,
ötödik évfolyamon pedig két osztály indítását teszi lehetõvé. A jóváhagyott órakeretbõl jövõre is futja majd korrepetálásokra, szakkörökre és sportköri foglalkozásokra is.
A tanulmányi és sportversenyek idõszaka is a tavasz. Versenyzõink sorra gyûjtögetik a szép eredményeket a városi,
térségi sõt megyei versenyeken is. A
Városi és Térségi Matematika Verseny a
3. osztályosok vetélkedésében Szabóki
Réka 1., Keresztúri Tamás 4. lett. Õk
továbbjutottak a megyei versenyre. Kerekes Gergõ 6. helyen végzett.
(Felkészítõ nevelõik: Csávás Antalné és
Czagányné Baczovszki Katalin) A negyedik osztályosokat Bittó Péter, Fazekas
István, Sinóros szabó Mihály és Vancsó
Dénes képviselte. Õk a középmezõnyben
végeztek. (Felkészítõ nevelõik: Tisza

Jánosné, Vízhányó Éva) A Városi és Térségi Helyesírási Versenyen Szabóki Réka
3. lett, így a megyei fordulón képviselhette iskolánkat, ahol 2. helyezést ért el
92%-os teljesítménnyel, az elsõ helyezettõl mindössze egyetlen ponttal lemaradva. A városi versenyen indult és becsülettel megállta a helyét Keresztúri
Tamás is.
Labdarúgóink számára befejezõdtek az
idei diákolimpiai versenyek. I. és II. korcsoportos focistáink a térségben 3., III.
korcsoportosaink a 4., IV. korcsoportosaink pedig végül 5. helyen zárták a küzdelmet. A többpróba és az egyéni atlétikai versenyek most zajlanak, ezek eredményérõl a következõ számban tudósítunk. A versenyzõk felkészítését Bárány
Mihály testnevelõ végezte.
Vetélkedõvel és versmondó versennyel
ünnepeltük a költészet napját. A felsõ
tagozatosok szórakoztató irodalmi vetélkedését a nyolcadikosok nyerték (Kovács
Ernõ, Tódor István, Vígh Dániel) második
helyen az ötödikesek, harmadik helyen a
hatodikosok végeztek.
Az alsó tagozatosok a könyvtárban rendezték költészetnapi versmondó versenyüket. Az 1-2. osztályosok versenyében

a következõ eredmény született: 1. Jánosi Eszter, 2. Joó Rebeka 3. Varga Tamás. A 3-4. osztályosok között 1. Kis
Enikõ 4.a, 2. Kardos Gábor 4.a, 3. Varga
László 4. a. A zsûri külön díjjal jutalmazta Varga Árpád 2. osztályos és Olasz
Márk 3. osztályos tanulókat. A gyerekek
saját rajzaikkal illusztrálták kedvenc verseiket.
A versmondók felkészítésében a tanító
nénik segítettek: 1. osztályban Mátó
Mátyásné, Pintérné Juhász Mária, 2. osztályban Tamás Adrienne, Gyuricsekné
Szilvási Mária, 3. osztályban Csávás
Antalné, Czagányné Baczovszki Katalin,
4. osztályban Tisza Jánosné, Vízhányó
Éva.
Megjelent az iskola önálló újságja „Mi
újság?” címmel, amely már a nyílt hét
keretében rendezett ünnepélyes bemutatón nagy sikert aratott. A lap színes
példányai az iskolában jelenleg is kaphatók, internetes változata a
www.dgyamk-suliujsag.fw.hu oldalon
érhetõ el.
A szerkesztõk (az informatika szakkörös
gyerekek és vezetõjük Unghváryné Kerekes Arika tanárnõ) már a következõ
szám elõkészítésén dolgoznak…

Átadták a makói tanuszodát
Május 4-én pénteken átadták a városi tanuszodát. Másodikos diákjaink abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy
õk vehették birtokba elsõként a létesítményt. Az uszoda a Makói Kistérség településeinek összefogásával és természetesen pályázati pénzbõl jöhetett létre. Komoly problémát old meg a tanuszoda, mert korábban a szabadtéri medencékben folyó úszásoktatást az idõjárás sokszor megnehezítette, olykor lehetetlenné is tette. Mostantól azonban
bátran engedheti gyermekét mindenki az úszásoktatásra, hiszen fedett helyen és szakértõ felügyelet mellett oktatják gyermekeinket. A tervek szerint a következõ tanév testnevelés óráiba beépülhet más évfolyamokon is az úszásoktatás és így nem csupán a másodikosok élvezhetik ennek elõnyeit.
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„A kövek egymáshoz csiszolódnak” Integrált nevelés fejlesztése Apátfalván
Örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósághoz
(HEFOP/2006/2.1.5. B) 2006. novemberében
beadott önkormányzati pályázatot elfogadta a
Bíráló Bizottság.
A program konzorciumban valósul meg: fõpályázó az önkormányzat, konzorciumi tagok az
általános iskola, az óvoda és a cigánykisebbségi
önkormányzat. Támogató partner a Pátfalváért
Egyesület. A megpályázott összeg 12 271 400,Ft volt, melybõl a Bíráló Bizottság 11. 331.
400,- Ft-ot hagyott jóvá.
A program menedzsere: Móricz Ágnes, pénzügyi referens: Sókiné Kubinyi Éva, szakmai
vezetõ: Csávás Antalné, az óvoda részérõl kapcsolattartó: Faragó Erzsébet, a cigánykisebbségi önkormányzat részérõl kapcsolattartó: ifj.
Károlyi Sándor.
„A kövek egymáshoz csiszolódnak – Integrált
nevelés fejlesztése Apátfalván” program a hátrányos helyzetû és roma gyermekeknek a
rendszerváltozás óta fokozatosan romló oktatási helyzetével kapcsolatos nagy kérdéskörrel
néz szembe, és próbál arra választ adni.
Számos kutatás alátámasztja, hogy a léthelyzetek egyenlõtlenségei meghatározóak a gyermeki fejlõdésben, így a családi hiányokat kompenzáló fejlõdési feltételek megteremtése elsõdleges célként szerepel megvalósítandó programunkban, mely a következõ három területre
fókuszál:
• A sajátos nevelést igénylõ gyermekekre kiadott irányelveket alapul véve programunk
segíti az integrált nevelésre javasolt, enyhén
sérült gyermekek beilleszkedését, megfelelõ
fejlesztését
• A szociálisan leszakadó családból jött gyermekek fejlõdésének segítése
• A nemzeti etnikai kisebbségi irányelvbõl adó-

dó feladatok helyi megvalósítása
A projekt komplexen, intenzív intézményi
együttmûködés keretében kívánja az integrált
nevelést fejleszteni. A humánerõforrás fejlesztésen így a kötelezõ képzéseken
(óvodapedagógusok, pedagógusok, önkormányzati szakalkalmazottak ) túl, szakmai
mûhelyeket, mikrocsoportokat, intézményi
találkozókat szervezünk, fejlesztjük az integrált
nevelés tárgyi és eszköz és szakirodalmi feltételét (óvodában sószóba, iskolában fejlesztõ
terem kialakítása, tanoda fejlesztése), továbbá
megkezdjük a gyermekek és szülõk tanterven
kívüli képzését is az integráció elveinek megfelelõen.
Bízunk benne, hogy a projekt eredményeképpen- szoros szakmai együttmûködésben a helyi
iskolával és óvodával, valamint a kisebbségi
önkormányzat szakértõivel - olyan érdeklõdõ,
tapasztalási cselekvési lehetõséggel bíró, nyitott, másokat elfogadó, együttmûködni képes,
kommunikálni tudó, érzelmileg gazdag gyermekek neveléséhez járulunk hozzá, akik önállóan képesek tevékenykedni, ötleteik vannak, és
azokat igyekeznek megvalósítani.
Kiemelten fontos számunkra, hogy az oktatási
intézmények munkájának összehangolásával
biztosítani tudjuk az oktatás és a tanultak folytonosságát.
A program során elérni kívánt célkitûzések és eredmények
• Oktatási intézmények (óvoda, iskola) nevelõ
munkájának összehangolása
• Folytonosság megteremtése az intézmények
között
• Helyi speciális programok és megkezdett
fejlesztések összehangolása az integrált oktatás célkitûzéseivel
• Képzett humánerõforrás és felelõsségtudatának erõsítése (Pedagógiai programokon való
részvétel)

• Integrált oktatás folytonosságának megteremtése és folyamatos fejlesztése

• Tanulóbarát környezet és egyenlõ hozzáférés
biztosítása a hátrányos helyzetû település
fiatal lakossága számára (Képességfejlesztõ
eszközök, Sószoba)
• Szülõi társadalom bevonása az oktatásba és a
helyi iskolai életbe, párbeszéd kialakítása a
résztvevõ szülõkkel és oktatókkal
• A szülõk felelõsségének erõsítése, a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt. A
gyermekeken keresztül a családi háttérrendszer befolyásolása, fejlesztése (Szülõk Akadémiája)
• Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, kiküszöbölése
• Közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a kisebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása,
közéletiségre nevelés (tréning a gyermekeknek – „Te is más vagy, te sem vagy más”)
• Társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti
motiváció erõsítése, fenntartása
• Továbbtanulási mutatók javítása

• Óvodánk és iskolánk közötti – az iskolába való

bekerülés elõkészítését célzó – szakmai
együttmûködés, az óvodákban elkezdõdõ
folyamatos és tervszerû fejlesztõ munka iskolánkban való folytatása
• Elkészül a község Esélyegyenlõséi Programja
A program megvalósítására május havi indítással tizennyolc hónap áll rendelkezésére a konzorciumi tagoknak. A program sikere hosszútávon az egész faluközösséget szolgálja majd, de
az eredményesség aktív részvételt kíván a
pedagógusoktól, a szülõktõl, önkormányzattól
és nem utolsó sorban a gyerekektõl, akiért e
program megszületett.
(Móricz Ágnes)

HATODIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL
2007. JÚNIUS 17–24.

MAKÓI MUZSIKA
2007. JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 6.

Június 17. - vasárnap 20.00 óra:
Deval-Nádas-Szenes: POTYAUTAS - vidám kaland két felvonásban
Rendezõ: Bor József , közremûködnek: Szemiramisz Zenekar,
Operettszív Tánckar
Jegyár: 200.- Ft/fõ
Esõnap: hétfõ

Július 29. -vasárnap 20.00 óra:
BENKÓ DIXILAND BAND. 50 év JUBILEUMI
KONCERT
Esõnap: hétfõ
Jegyár: 300.- Ft/fõ
Augusztus 1. - szerda 20.00 óra:
AZ OPERA GYÖNGYSZEMEI
TOKODY ILONA Kossuth-díjas operaénekesA Magyar
Állami Operaház örökös tagja
VAJDA JÚLIA Liszt-díjas operaénekes
CSEH ANTAL operaénekes
MUSKÁT ANDRÁS operaénekes
HARAZDY MIKLÓS zongoramûvész
Jegyár: 200.- Ft/fõ Esõnap: csütörtök

Június 20. - szerda 20.00 óra :
Kálmán-Liptai-Kulinyi-G.Dénes:CIRKUSZHERCEGNÕ nagyoperett három felvonásban
Rendezõ: Kovács Zsuzsa, közremûködnek: Váci Szimfónikus Zenekar,
Operettszív Tánckar, “Nota Bene” énekegyüttes
Jegyár: 200.- Ft/fõ
Esõnap: csütörtök
Június 23. - szombat 20.00 óra:
Huszka-Martos: LILI BÁRÓNÕ - nagyoperett két felvonásban
Rendezõ: Bozsó József , közremûködnek: Szemiramisz Zenekar,
Operettszív Tánckar
Jegyár: 200.- Ft/fõ
Esõnap: vasárnap

Augusztus 5. -vasárnap 21.00 óra:
Frank Wildhorn-Leslie Bricusse-Valla Attila:JEKYLL
& HYDE Musical – Thriller
Rendezõ: Molnár László
Jegyár: 450.- Ft/fõ
Esõnap: hétfõ

A Makói Muzsika és a Hatodik Makói Operettfesztivál színhelye: Hagymaház - szabadtéri színpad.
Jegyek válthatók: Makó - Hagymaház jegypénztár (Makó, Posta u. 4.)
Jegyek elõvételben már április 24-én (kedden) 1400 órától válthatók a Hagymaházban.

Szép estét kívánunk !
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:
2007. április hó

BÍRÓ-KER

SZÜLETÉS:
Kolompár Réka 04.28.
Apátfalva, Dózsa Gy u.20.
Anya: Kardos Beáta
Apa: Kolompár István

HALÁLESET:
Sohajda Mátyás Ferenc Apátfalva,
Móricz Zs. u. 20. élt:59 évet

Varga Levente 04.24.
Apátfalva, Kossuth u. 178.
Anya: Varga Brigitta
Apa: Varga Péter

Mátó István Apátfalva, Kossuth
u.66. élt: 51 évet

Szilvási Mátyás Apátfalva, Kereszt
u. 42. élt: 70 évet

Nagy József Apátfalva, Kereszt u.
31. élt : 73 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2007. április 21.
Takács Éva
Apátfalva Széchenyi u. 178
Kereszúri Benjámin
Apátfalva, Széchenyi u. 178

Szabó Mihályné Veréb Ilona Apátfalva, Délibáb u. 12. élt: 87 évet
Pintér Mihály Apátfalva, Rákóczi u.
12. élt 83 évet

Építkezni, felújítani szándékozók
figyelem

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ
építõanyagok, festékárú, csavarok,
szögek, fenyõ fûrészárú, zártszelvények,
vasárú, nemes vakolatok, kerítésdrót, bádogárúk, ereszcsatornák.
H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210 vagy 06-20/473-32-36

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata
• Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok

VISZERES BETEGEK részére szûrõvizsgálatot tart
DR PAPP ZOLTÁN ÉRSEBÉSZ
2007. 05. 31-én a TANÁCSADÓBAN
KOMPRESSZIÓS GYÓGYHARISNYÁK felírása
Egyedi méretvétel 15óra 30 perctõl, orvosi vizsgálat 17 órától.
TAJ kártyát mindenki hozzon magával !
A vizsgálat díja és 2 pár gyógy harisnya kedvezményes ára 1000 Ft

FELHÍVÁS!
Apátfalva, Hunyadi u. 6. szám alatt (az orvosi rendleõnél) 3 db önkormányzati garázs
kiadó, 1 garázs alapterülete 20 m2 a bérleti díja 6300,-Ft/hó.
Érdeklõdni lehet a polgármesteri hivtalban 520-040-es telefonszámon.

• 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

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
játszóházakon, a csonk gyertyát
újra tudjuk még önteni.
Segítségüket elõre is
köszönjük !
Az anyagok leadhatók Csenteri
Andreának a Mûvelõdési Házban.
Pátfalváért Egyesület

„ Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idõm arra, el kellett
indulni. Szívetekben hagyom emlékem
örökre, ha látni akartok nézzetek az
égre.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Szabó Mihályné
Veréb Ilona
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a plébános és a kántor úrnak a megható búcsúztatásért.
Gyászoló Családja

„ A Te szíved már nem fáj, a miénk
vérzik, a fájdalmat a szenvedést szeretteid érzik. Segítõ szavad örökké halljuk,
dolgos kezed mindig érezzük. Könnyes
szemmel a sírodat nézzük”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Id. Pintér Mihály
temetésén megjelentek. Részvétükkel,
virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úr szép
búcsúztatásáért.
Gyászoló Családja

Keddtõl -Péntekig:

de:10-12 és du: 14.30-18-ig
Szombat:

De: 9-12 óráig
Apróhirdetések
Földterületet, (legelõ, szántó, erdõ stb…) keresek megvételre. Kárpótlási jegy is érdekel!
(Bármekkora terület.)
Érd: 06-70/771-71-42 vagy 06-70/462-82-61
Ház eladó: Apátfalva, Kossuth u. 153
Érd: 06-30/263-26-71
Apátfalva, keretsz u. 85. szám alatti ház eladó
Érd: 06-70/556-11-66.

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

