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Az elhunytakra emlékeztünk
november elsején

November elsõ két napja ünnepnap a 
híveknek, és fontos, hogy ünnep le-
gyen mindannyiunknak. Az egyház 
elsején, Mindenszentekkor azokra a 
halottaira, pontosabban szentjeire 
emlékezik, akiknek egyébként nincs 
külön ünnepnapjuk a naptárban. Má-
sodika Halottak napja pedig arra ad 
alkalmat, hogy elhunyt hozzátartozó-
inkra, barátainkra, ismerõseinkre em-
lékezzünk.
Minden korban fontos az, hogy értel-
mesen viszonyuljunk múltunkhoz, az 
õseinkhez, azokhoz az emberekhez, 
akik egykor itt éltek közöttünk. A 
múlthoz való kapcsolódás lendíti elõre 
az emberiséget, és ez által kapcsoló-
dik össze a nagyszülõk élete az uno-
káiéval. Gyakran elég egy mozdulat, 
egy dallam, egy kép, egy jellegzetes  
mondat ahhoz,, hogy eszünkbe jusson 
az a rokonunk, barátunk, ismerõsünk, 
aki már eltávozott. Akit igazán szere-
tünk, az velünk marad
A Halottak napjához számos szokás, 
néphit szövõdött az évszázadok folya-
mán: a rendbe rakott sírokat ezen a 
napon virággal, koszorúkkal, gyer-
tyákkal díszítik (utalva ezzel az örök 
világosságra). A katolikus közössé-
gekben néha otthon is  annyi gyertyát 
gyújtanak a halottak emlékére, ahány 
halottja van a családnak. Mivel a nép-
hit szerint Halottak Napján hazaláto-
gatnak az elhunyt hozzátartozók, sok 
helyen az asztalra kenyeret, sót, vi-
zet, esetleg egy tál ételt tesznek ki 
nekik. Az elhunytak emlékére ajándé-
kozzák meg ilyenkor a szegényeket, 
koldusokat kenyérrel, kaláccsal. A  
hagyományos paraszti közösségek 
egy részében „a halottak hetén” mun-
katilalom van. A munkatilalom meg-
szegése sok bajt hozhatott a ház 
népére. Gazdasági hagyomány: 
ilyenkor szorultak be a legelõkrõl az 
állatok: a csorda, a ménes, a  gulya, 
a csürhe.
E napon a távolba szakadt családtag-
ok is hazatérnek. Az ünneplés a 
gyász napja. Néma könnyek, elfojtott 
zokogások között tör magának utat a 
fájdalom és az emlékezés. Így nyer-
nek szeretteink, hozzátartozóink né-
hány emberöltõre szóló halhatatlan-
ságot.

„ Egy nép kiáltott. Aztán csend lett….”
Október 23.

Balázs Katalin igazgatóhelyettes ünnepi beszéde (részletek)
„….

Október 23-a van, a törvény szerint ünnep. Nemzeti ünnepet azonban nem 
lehet hatóságilag elrendelni. Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet a 
szívébe fogad, amely része a nemzet emlékezetének.

Arra a napra emlékezünk, melynek dátumát sokáig kiejteni sem volt szabad. 
Vagy ha kiejtették, azt suttogva, körültekintve tették, beszéltek valamiféle saj-
nálatos eseményekrõl. ... Mi nem iskolában tanultuk a forradalom valódi törté-
netét, hanem szüleinktõl, nagyszüleinktõl, baráti társaságban, vagy rongyosra 
olvasott emigráns kiadványokból.

Azóta már történelemórákon, hivatalos megemlékezéseken, tévécsatornákon 
sugárzott ünnepi mûsorok sokaságából foghatjuk fel mi is történt akkor, meg-
hallgathatjuk a még köztük élõ át-és túlélõket, fejet hajthatunk az áldozatok 
emléke elõtt.

„Nem érti az a sok ember, / Mi áradt itt meg, mint a tenger? / Miért remeg-
tek világrendek? / Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”- mondta Márai Sándor 
angyala 1956. októberében New York felett szállva. 1956. október 23. után sok-
sok év fojtogató csendje következett, mígnem a Magyar Köztársaság kikiáltása 
megtörte ezt a csendet, hogy aztán máig tartó hangzavar keveredjen 56 körül.

Ha most csendet kívánunk, az mindenek elõtt a fõhajtás csendje legyen. Fõ-
hajtás a forradalom több mint 2000 áldozata elõtt, fõhajtás a 367 halálos ítélet-
tel elítélt, és mind a 341 mártír elõtt, akin az ítéletet végrehajtották. Ha most 
csendet kívánunk, akkor az a gondolkodás és a tisztánlátás csendje legyen. Elõ-
ször magunkban, legbelül, majd közösen tegyük fel mindazokat a kérdéseket, 
amelyre a válasz a forradalom tisztelete és önbecsülésünk okán nem halogatha-
tó.

Ha 1956 a szabadság és az összefogás ünnepe volt, miért ünnepeljük évek 
óta külön? Miért ez az acsarkodás, az egymásnak feszülés? Kié 1956? A pesti 
fiataloké? Nagy Imréé? A halottaké vagy az élõké? A fejet hajtva koszorúzóké? 
Az õket kifütyülõké? Kié az ünnep? Göncz Árpád gondolatait szeretném idézni, 
akit a forradalommal való kapcsolatáért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt 
az akkori hatalom:

„… szeretném kimondani, hogy ötvenhat mindenkié: ha annyiféle is volt, 
ahány a résztvevõje, ötvenhat egy volt és kikezdhetetlen: olyan, mint a csiszolt 
gyémánt, amelynek minden síkfelülete másként töri, más szögben veri vissza a 
fényt. ….”

Mert 1956 mindannyiunké.
„És kérdik, egyre többen kérdik, / Hebegve, mert végkép nem értik / Õk, 

akik örökségbe kapták- / Ilyen nagy dolog a szabadság?”
Mi dolgunk a szabadsággal? Az elsõ, hogy vigyázzunk rá! Persze most nem 

fegyverek, vagy elnyomás veszélyeztetik, hanem a butaság, a felelõtlenség, a 
kivagyiság. Amikor ma 1956-ra emlékezünk, meg kell állapítanunk, hogy azok a 
célok, amelyekért a magyar forradalomban oly sokan áldozták életüket, eddig 
csak részben valósultak meg. Mégis nem kis részben nekik köszönhetjük, hogy 
olyan világban élhetünk, amely erõsíti hitünket egy szebb jövõben. ... A megbo-
csátásra, lelki megtisztulásra van szüksége az országnak ma függetlenül attól, 
hogy a jobb vagy a bal oldalon állunk-e.

Ma, 18 évvel a rendszerváltás után is csak annyit szeretnénk, hogy végre 
kerüljenek helyükre a dolgok, épüljön fel emberhez méltó élet, ahol a gyerek 
nem teher, a hit nem szégyen, ahol a nyugdíj nem segély, a munka nem ala-
mizsna, az otthon nem vágyálom, a tanulás nem kiváltság, és ahol nem dönt-
hetnek rólunk a megkérdezésünk nélkül.

...
Élnünk kell bártan ’56 örökségével, mely arra tanít, hogyha egy nép felemeli 

a fejét, közösnek érzi a haza ügyét, képes legyõzni az elõítéleteket, képes felül-
emelkedni kicsinyes érdekein, akkor csuda dolgokra képes.”
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Ülésezett a képviselõ-testület!
A képviselõ-testület 2007. október 
30.-án tartotta soros ülését.

Tájékoztató hangzott el a község 
közigazgatási területén mûködõ va-
dásztársaságok • Királyhegyesi 
Földtulajdonosok Vadásztársasága, 
Maros Vadásztársaság (Magyar-
csanád), Maros-menti Vadásztársa-
ság (Makó) – vadgazdálkodásáról. 
A területen elsõsorban apró vadak 
vannak, továbbá õz, de a Maros árte-
rében megtalálható a gímszarvas, a 
vaddisznó melyek a Maroson  átúsz-
va jönnek a területre.
A területeken vadgazdálkodási be-
rendezések vannak kihelyezve, apró-
vadetetõk, vadlesek, vaditatók, só-
zók. Téli idõben a lédús takarmány 
szórt etetés formájában kerül kihe-
lyezésre. Vadkár a területeken mini-
mális, mivel elsõsorban nagytáblás 
mûvelés folyik. A vadásztársaságok a 
földtulajdonosoknak a földterület 
használatáért haszonbérleti díjat fi-
zetnek, amelyet az érintett települé-
sek önkormányzatai kapnak meg és 
a földutak karbantartására fordítják.
A képviselõ-testület támogatja a va-
dásztársaságok vadászturisztikai el-
képzeléseit, amelyek illeszkednek a 
falusi turizmus fejlesztésébe.

A második napirendben került meg-
tárgyalásra a mezõgazdaság, az 
állat- és a növényegészségügy 
helyzetérõl szóló tájékoztató.  
2006.  õszén a gazdáknak lehetõsé-
gük adódott arra, hogy jó talajmun-
kákkal, jó vetõmagágyat készítsenek. 
A tél jelentõsebb fagyoktól mentesen 
telt el. Tavasszal korán lehetett a te-
rületekre menni, csak sajnos a talaj-
víz szinte ki volt száradva. A nyár fo-
lyamán kevés csapadék esett, aszály 
volt. A kalászosokban, a kukoricatáb-
lákban az aszály jelentõs károkat 
okozott. A területeken a korábbi 
évekhez viszonyítva kisebb volt a 
parlagfüves terület, a földtulajdono-
sok és az önkormányzat folyamato-
san védekezett a parlagfû ellen, 
amely hasonlóan eredményes volt 
arankafélék esetében is. A tél folya-
mán a rágcsálók várhatóan betele-
pednek a bevetett területekre. To-
vábbra is fokozott védekezést kell 
fordítani a mezei rágcsálók, raktári 
kártevõk az arankafajok, parlagfû, a 
selyemkór és a kukoricamoly ellen.
A községben tartott haszonállatok 

száma 2007-ben drasztikusan csök-
kent a magas takarmányárak és az 
alacsony felvásárlási árak miatt. A 
sertések Auyeszki féle betegségtõl 
való mentesítés országos program 
keretében községünkben is folyik. A 
laboratóriumi vizsgálatok folyamat-
ban vannak, az elõzõ években sem 
voltak fertõzõt állatok.
A szarvasmarha állomány gümõkor-
tól, brucellózistól és leukózistól men-
tes.
A lovak takonykórtól és fertõzõ ke-
vésvérûségtõl mentesek.
Az ebek veszettségelleni oltása min-
den évben megtörténik. 2008-ban 
esedékes lesz a három évenkénti eb 
összeírás.

A falugazdász intézi az õstermelõi 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket. 
Apátfalván 1123 fõ rendelkezik õster-
melõi igazolvánnyal, ebbõl 2007-ben 
705 fõ érvényesítette igazolványát. 
Az õstermelõknek 2007. január 01-
tõl bevezették a járulékfizetési köte-
lezettséget. A járulékfizetés alapja az 
elõzõ évi árbevétel 20 %-nak a 12,5 
%-a, melyet negyedévente elektroni-
kus úton kell bevallani. Aki rendelke-
zik biztosítási jogviszonnyal annak 
nem kell mint õstermelõ járulékot fi-
zetni..
A területalapú támogatással kapcso-
latos kérelmeket a falugazdászoktól 
lehetett átvenni és a részükre kellett 
kitöltve visszaadni. A területalapú tá-
mogatást igénylõk száma 206 fõ. 
Szintén a falugazdászhoz kapcsolódik 
az állatalapú támogatásokkal és a 
géptámogatással kapcsolatos ügyek 
intézése.
A képviselõ-testület elfogadta a mezõ-
gazdasági szakemberek tájékoztatóját.

A képviselõ-testület módosította az ön-
kormányzat 2007. évi költségvetésérõl 
szóló 1/2007. (I.31.)Ör, amely alapján 
az önkormányzat 2007. évi költségveté-
si bevétele és kiadása 478.001 e Ft, a 
forráshiánya 18.979 e Ft.

A Csongrád Megyei Önkormányzat 
Közgyûlése a települési önkormány-
zatokkal véleményeztette a közgyû-
lés szociális intézményei feladat-
ellátásának és átszervezésének 
koncepcióját. A képviselõ-testület a 
koncepcióval egyetértett és javasolta 
egy új idõsek otthonának létrehozá-
sát, ugyanis az intézmények várható 

férõhely kapacitása 1810 fõre csök-
ken, ugyanakkor a várakozók létszáma 
a júniusi adat szerint 740 fõ. 1 év alatt 
a  felvettek létszáma 255 fõ volt.

A képviselõ-testület módosította az 
Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
alapítvány alapító Okiratát, a késõb-
biekben az önkormányzat közhasznú 
közalapítványként mûködteti az ala-
pítványt.

A képviselõ-testület a Makói Dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rende-
lõintézet felügyelõ tanácsába dr. Bu-
zás Péter Makó város polgármester-
ét, dr. Martonosi Györgyöt Maroslele 
község polgármesterét és Kovács 
Sándort Csanádpalota Nagyközség 
polgármesterét jelölte. A Csongrád 
Megyei Önkormányzat Mellkasi Be-
tegségek Szakkórháza felügyelõ ta-
nácsába (Deszk) dr. Martonosi Györ-
gyöt Maroslele polgármesterét jelöl-
te.

Módosításra került a Makói Kistérség 
Többcélú Társulása keretében mûkö-
dõ belsõ ellenõrzési társulási megál-
lapodás.

A képviselõ-testület pályázatot
nyújtott be a községet átszelõ 43-as 
fõútvonal közlekedésbiztonság nö-
velése érdekében.  A belterületen há-
rom gyalogosátkelõ lesz felszerelve 
figyelmeztetõ, illetve jelzõlámpás be-
rendezéssel. Az Aradi utca és a Sza-
badság utca keresztezõdésénél, és a 
Széchenyi u. 47. szám elõtt új gya-
logátkelõhelyek kerülnek kialakításra, 
ahol jelzõlámpa segíti a gyalogosok 
átkelését, a gyalogátkelõhely elõtt 5 
sor aktív ledes prizma kerül beépítés-
re az útburkolatba. A Széchenyi u. és 
a Hunyadi utca keresztezõdésében 
egy nyomógombos jelzõlámparend-
szer kerül kiépítésre.

Az önkormányzat továbbra is 1,-Ft/
m2-ért adja bérbe az ártérben lévõ, 
illetve 5,-Ft/m2-ért az ártéren kívüli 
földterületeket.

A képviselõ-testület a lejárt határide-
jû képviselõ-testületi határozatok 
végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta 
történt fontosabb eseményekrõl szóló 
jelentést követõen meghallgatta az 
interpellációkat, majd zárt ülés kere-
tében megtárgyalta a szociális igaz-
gatással kapcsolatos elõterjesztése-
ket.

Tisztelt Lakosok! A makói Kéménytechnika Kft. fo-
gadóórát tart Apátfalván: november 22.-én 16.00-18.00-ig
a helyi Mûvelõdési Házban, ahol lehetõség van a kémény-
díjak rendezésére, kéményseprés megrendelésére, és egyéb 
szakmai tanácsadásra. Elérhetõség: 06/20/324-28-64

Közgyógyellátottak, FIGYELEM!
Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy a köz-
gyógyellátás iránti kérelem a jogosultság idõtartama 
alatt, annak lejártát megelõzõ három hónapban is 
benyújtható.
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Makón fogad a „Nép Ügyvédje” 
és az Áldozatsegítõ Szolgálat

A Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítség-
nyújtó Szolgálata A nép ügyvédje program keretében a 
hónap minden elsõ keddjén, legközelebb december 
04.én, kedden 9 órától 12 óráig kihelyezett jogi se-
gítségnyújtási ügyfélfogadást tart szociálisan rá-
szorultak részére Makón, a Széchenyi tér 7. II. em. 
10. szám alatti Pártfogó Felügyelõi irodában.
Ugyanitt a Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozat-
segítõ Szolgálata a bûncselekmények áldozatainak 
segítése és az állami kárenyhítés hatósági szolgáltatás 
keretében kihelyezett ügyfélfogadást tart.
Jogi segítségnyújtásként tanácsadásra, iratok, beadvány-
ok elkészítésére van lehetõség peren kívüli ügyekben 
vagy peres eljárás elindításához, pl.: birtokvitákban, lak-
hatási, 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 Igaz-
ságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata,
címe: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. szám I. em., 
telefonszáma: 62/549-195, fax: 62/549-198,
ügyfélfogadási ideje:

hétfõ 9-13 óra, szerda 13-18 óra.

Új Rendõrkapitány Makón!
Dr. Lukács János r. dandártábornok javaslatára az országos 
rendõrfõkapitány dr. Márton István r. alezredes urat, a Ma-
kói Rendõrkapitányság jelenlegi vezetõjét tervezi kinevezni 
a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság rendõrfõkapitány-
helyettesének, egyben bûnügyi igazgatójának.
A Makói Rendõrkapitányság megüresedõ kapitányságveze-
tõi beosztásába dr. Lukács János úr Palicz András r. õr-
nagy urat az IRM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgála-
tának jelenlegi osztályvezetõjét 2007. november 16-val 
bízza meg a feladat ellátásával. A több mint 15 éves 
rendõri pályafutása során szerzett tapasztalata, gyakorlata 
alapján szakmailag rendkívül felkészült vezetõ. Pozitív sze-
mélyes tulajdonságokkal, valamint kiemelkedõ kapcsolat-
teremtõ és fenntartó képességgel rendelkezik, mely alap-
ján Apátfalva Község Képviselõ-testülte javasolja a Makói 
Rendõrkapitányság Kapitányságvezetõi beosztásába.
A képviselõ-testület megköszönte dr. Márton István r. 
alezredes, kapitányságvezetõ úrnak Makó Városi Rendõr-
kapitányként végzett áldozatos munkáját és sok sikert, jó 
egészséget kívánt a rendõrfõkapitány-helyettesi munká-
jához.

Dr. Márton István a képviselõ-testületi ülésen bejelentet-
te, hogy Mészáros Antal r. százados az apátfalvai rendõr-
õrs parancsnoka egészségi állapota miatt nyugdíjba vo-
nul. Az új õrsparancsnok kinevezésére várhatóan 2008. 
januárjában kerül sor.

Tûzveszélyt rejt a fûtési idõszak!
Közelít a tél. A makói tûzoltóság a tüzeléssel és a fûtéssel kapcsolatban 
az alább közölt veszélyekre hívja fel a lakosság figyelmét.
A gáz- és vegyes tüzelésû kazánok, kályhák, konvektorok környezetében köny-
nyen gyulladó anyagokat, pl. bútorok, tûzifa, ruhanemû, függöny, szalma, stb. 
csak úgy helyezzük el, vagy olyan hõszigetelést alkalmazzunk, hogy ezek az 
anyagok a tüzelõberendezés hõjétõl, vagy az onnan kipattanó szikrától, parázs-
tól ne tudjanak meggyulladni. Gyulladt már meg kályha mellé tett gyerekágy, 
tûzhely közelében szárított ruha, a konvektortól függöny, csutka, szalma a ki-
pattanó szikrától. Vegyes tüzelésû tûzhely ajtaja elé tegyünk egy megfelelõ mé-
retû, nem éghetõ anyagú parázsfelfogó tálcát, amibe még vizet is öntünk.
A füstelvezetésre is fokozott figyelmet fordítsunk, a füstcsövek hézagmentesen 
illeszkedjenek egymáshoz és a kéményhez. Ne éghetõ anyaghoz közel vezessük 
(lambéria, pozdorja álmennyezet). A füstcsõ, ha hosszabb 1,5 méternél, akkor több 
helyen is fém bilinccsel rögzítsük a szétcsúszás ellen.
Kéményhibából is sok tragédia keletkezett már. Ha tapasztaljuk, nem ég rendesen a 
tüzelõanyag, a füst néha visszaáramlik, akkor valószínû, nincs megfelelõ huzata a 
kéménynek. Oka lehet elkormolódás, esetleg kéményen melegedõ és beleesett ma-
dár. A nagy hidegben a vízpára megfagyhat a kémény belsõ falán, és ez vakolatlevá-
lásokat okoz, ami elzárhatja a kéményt. Ha tehát észleljük, hogy a füst nem megfele-
lõen távozik, feltétlenül nézzük meg, nézessük meg szakemberrel a kéményt.
Az utóbbi években megszaporodtak a szénmonoxid mérgezések, amelyeket el-
sõsorban gázfûtésû berendezések okoztak, de más fûtési módnál is elõfordul-
hatnak. Ezek egyik oka az volt, hogy azok a gázkazánok, gázbojlerek, amelyek 
a lakótérben pl. folyosón, elõtérben, konyhában, fürdõszobában vannak, nem 
kapnak megfelelõ levegõ-utánpótlást az égéshez, így tökéletlen égés alakul ki, 
és szénmonoxid keletkezik. 
A szénmonoxid színtelen, szagtalan gáz, és már 0,1%-nyi szénmonoxidot tartal-
mazó levegõ huzamos belégzése is halálos. Javasoljuk, hogy akinél hõszigetelt 
ajtók, ablakok kerültek beépítésre a régiek helyett, és gázberendezés van a la-
kásban, az szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a tüzelõberendezésnek a meg-
felelõ levegõ-utánpótlása biztosított-e.
Veszélyes és ezért tilos alvás céljára szolgáló helyiségben égéstermék-elvezetõ nélküli 
gázberendezéssel, pl. sziesta gázkályha, gázhõsugárzó, gáztûzhely, gázsütõ, vagy 
valamilyen gázpalackra szerelt égõvel fûteni. Ezek mûködése során szintén a helyi-
ségben lévõ levegõ fog elhasználódni, a csökkenõ oxigén miatt szénmonoxid keletke-
zik, amely fejfájást, rosszullétet, súlyosabb esetben fulladást okozhat.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy fogadják meg tanácsainkat, hogy értékeik ne 
váljanak a tûz martalékává, és ne történjenek tragédiák.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2007. október hó

SZÜLETÉS:
10.04.: Biró Hédi  
Apátfalva, Dózsa Gy u. 36.
Takács Klára • Biró Zoltán

10.08.: Kereszturi Barnabás
Apátfalva, Széchenyi u. 178.
Takács Éva • Kereszturi Benjamin

10 10.: Baka Róbert
Apátfalva, Árpád u. 1.
Biró Szilvia • Baka Róbert

10.02.: Pap Lionel Zoltán
Apátfalva, Maros u.99.
Pap Anikó Mercedesz•Kolompár Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉS:    nem volt

HALÁLESET:
Tamás Lajosné Fejes Márta
Hunyadi u. 23. élt: 72 évet
Kártyik István
Kereszt u 3. élt 65 évet
Varga Péterné Szõke Ilona
Damjanich u. 1/a. élt: 67 évet
Szentesi Andrásné Kerekes Ág-
nes
Liget u.34.élt: 80 évet
Nagy Veronika Varga Veronika
Petõfi u. 17. élt: 36 évet

12-18 éves fiatalok!
IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT

VÁLASZTÁS!
DECEMBER 1-én, szombaton

Részletesen az 5. oldalon!
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Alvás és pihenéskultúra
Kedves Szülõk!

Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány 
és az Imperial Magyarország Kft. Közösen AL-
VÁS ÉS PIHENÉS KÚLTÚRA címmel -elõadást 
szervez, 2007. November 21.-én /szerdán/ 
16 órai kezdettel az Idõsek Otthona társalgó-
jában ill. ha az érdeklõdés nagyobb lesz ak-

kor, a Faluház Könyvtárában.
Az elõadásra házaspárokat, élettársi kapcsolatban élõ párokat 
várunk, szülõket, nagyszülõket és érdeklõdõ párokat! A párok 
meghívása az elõadók által szabott feltétel.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a legközelebbi óvodá-
ban tegyék meg, ahol felírják a névsort.
A elõadás alatt a párokat vendégül látjuk és a Maros utcai 
óvodában gyermekfelügyeletet biztosítunk.
Az elõadás meghallgatása nem jelent vásárlási kötelezett-
séget!!! Együttmûködésükre feltétlen számítunk, mert  
megfelelõ létszám esetén, az óvodai alapítvány számlájára 
100.000 Ft-ot  utal az Imperial Magyarország Kft, melyet, 
elõzetes szerzõdéssel már megerõsítettek.
A bevételt az óvodás gyermekek egészséges életmódjának 
kialakítását elõsegítõ berendezések vásárlására költjük./ 
Levegõ-tisztító berendezés a csoportszobákban, párolog-
tatást elõsegítõ só szökõkutak, só lámpa stb./ Ezek mind 
olyan berendezési tárgyak melyek a gyerekek egészségé-
nek megõrzését szolgálja.
Aki idõt szán az elõadás meghallgatására, hozzájárul az 
alapítvány bevételének növeléséhez. 

Tisztelettel várja a kedves szülõket az óvodai alapítvány!

Só Szoba látogatási rendje.
Hetente kétszer, szülõi kísérettel.

HÉTFÕ: 13 órától -15 óráig. PÉNTEK: 13 órától- 15 óráig.
A fenti idõpontban felnõttek is látogathatják!

Helye: Rákóczi u. 23. sz. Rákóczi u-i óvoda.
Az óvodai csoportok hetente egyszer 

foglalkozás keretében látogatják.
PÉNTEK 10 órától- 11 óráig. óvodapedagógusi kísérettel.
A Rákóczi u-i óvoda gyermekei hetente többször a nap 
bármely szakában óvodapedagógusi felügyelet mellett.
Iskolás korúak (osztályok) számára is van lehetõség

elõre egyeztetett napon és idõben!
Bõvebb információt lehet kérni az óvodákban, 

Papp Józsefné óvonõtõl személyesen vagy akár telefonon 
is a 06 20/2500-636 telefonszámon.

„Tegyünk többet egészségünkért”

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden Kedves Érdeklõdõt

ALAPÍTVÁNYI JÓTÉKONYSÁGI
ÓVODA BÁLUNKRA

Helye: Mûvelõdési Ház nagyterme,
Ideje: 2007. december 08. (szombat) 19,00 óra

Belépõ : 2.500,- Ft + egy tombolatárgy
A bevételt az egészséges életmód kialakítását segítõ berendezési 
tárgyak vásárlására fordítjuk.
(Levegõ-tisztító készülék, só lámpa, párologtató stb.)

Belépõk jegyek kaphatók:
Fodorné Kerekes Anna – Hunyadi utcai fodrászüzlet
Herczegné Csala Anikó - Dózsa György utcai óvoda
Papp Józsefné (Magdi óvó néni) – Rákóczi u.óvoda

Mátóné Sóki Bernadett – Maros utcai óvoda
Czigeldrom üzletház – Ady E. u.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2007. NOVEMBER 30.
Vacsora - Zene – Tánc – Tombola 

Meglepetés mûsorMeglepetés mûsor

Október 31. A Takarékosság Világnapja
Ebbõl az alkalomból a Napközi Otthonos Óvoda Középsõ 
és Nagycsoportos Gyermekei név szerint a Margaréta a 
Szivárvány és a Hétszín virág csoport óvónõi kísérettel 
meglátogatták és köszöntötték a helyi Takarékszövetkezet 
dolgozóit.
Az Apátfalvi Takarékszövetkezettel a Napközi Otthonos 
Óvoda és az Apátfalva Község óvodásaiért Közalapítvány 
Kuratóriuma régi szép hagyományokat ápol.
Ilyen hagyomány a Takarékosság Világnapja. Melyrõl min-
den év október utolsó munkanapján emlékezünk.
A csoportok ezen a napon ellátogattak a takarékszövetke-
zetbe, kis ajándékot készítve a Takarékszövetkezet dolgo-
zói részére. Az ajándékok ötletesek, minden évben díszítik 
a takarékszövetkezet falát. A takarékszövetkezet dolgozói 
a munkákat megõrzik, nagyon vigyáznak rá. A sok éves 
munkákból már kiállítást lehetne készíteni. A munkák az 
óvónõk kreativitását és a gyerekek ügyességét tükrözik.

„Nem elég, elég korán elkezdeni és tudatosítani már kis 
gyermek korban, hogy a pénzzel bánni tudni kell, ami nem 
titok a kicsik elõtt sem” Ez rajtunk múlik felnõtteken.
A kölcsönös és jó együttmûködés jegyében a Napközi Ott-
honos Óvoda vezetõsége és dolgozói köszönti az Apátfalvi 
Takarékszövetkezet dolgozóit.

Köszönet az 1%-ért
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány megkö-
szöni a tisztelt lakosságnak, munkavállalóknak, egyéni 
vállalkozóknak, Kft-nek, hogy 2006. évi adójuk 1%-t fel-
ajánlották Alapítványunk hasznos céljainak megvalósítása 
érdekében. A Támogatás összege: 215. 787 Ft.
A fenti támogatást az alapítvány az óvodai csoportszobák 
egészséges életmód kialakítását elõsegítõ berendezési tár-
gyainak megvásárlására, (Levegõ-tisztító berendezés, páro-
logtató, só lámpa stb.) és a Rákóczi u-i óvodában kialakított 
só szoba mûködtetésére kívánja fordítani.
MEGKÖSZÖNVE támogatásukat, kérjük a következõ idõ-
szakban is támogassanak bennünket, további hasznos cél 
elérése érdekében.
ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 18455591-1-06
Alapítványunk számlaszáma: 56400001-10002759
A számlánkat kezeli: Apátfalvi Takarékszövetkezet.

Karácsonyi vásár az óvodákban!
Az Apátfalvi Napközi Otthonos Óvoda mindhárom óvodája 
ez évben is megrendezi hagyományos KARÁCSONYI VÁ-
SÁRÁT az Apátfalva Község Óvodásaiért Közalapítvány 
segítségével és támogatásával.
A MINTADARABOK MÁR ELKÉSZÜLTEK AZ ÓVODÁKBAN MEG-
TEKINTHETÕK, ÉS VÁLASZTÁS UTÁN MEGRENDELHETÕK.
A megrendeléseket 2007. december 10-ig tudjuk 
felvenni. Kérjük minél hamarabb döntsenek, és vásárlá-
sukkal támogassák az Alapítvány mûködését, ezáltal segí-
tik az óvodai élet színvonalas megszervezését!
A karácsonyi vásárral kapcsolatos további információkat 
az óvodákban kérjék!
Tisztelettel: az Alapítvány kuratóriuma és az óvoda dolgozói.
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„Mondd, Te kit választanál?!”
Ifjúsági Önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzata fontos feladatának tekinti a község fiataljai-
nak segítését, számukra a közösségi életbe történõ bekapcsolódás lehetõségé-
nek megteremtését. Ez a szándék úgy tûnik, találkozik a község fiataljainak 
igényével is. A korábbi években településünkön már mûködött ifjúsági önkor-
mányzat, melynek tevékenységét a többség hasznosnak ítélte. A korábban 
megválasztott ifjúsági önkormányzat megbízatási ideje lejárt, tehát új tiszt-
ségviselõk (ifjúsági polgármester, ifjúsági képviselõk) megválasztása vált 
szükségessé.
Miért jó, ha van ifjúsági önkormányzat?
Mert hivatalosan képviselheti a települési önkormányzat elõtt a 12-18 éves 
korosztály érdekeit.
Mert a fiatalok igényei alapján szervezhet programokat, amelyekre pl. pályá-
zatok útján, vagy a községi költségvetésbõl pénzt szerezhet.
Mert fórumot teremt az ifjúság számára a korosztályt foglalkoztató kérdések 
megvitatására.
Mert közösséget teremthet és ha jól mûködik (csak az ifjúsági önkormányzat 
tagjainak ügyességétõl függ) sokáig fenn is tarthatja.
Mert az ifjúság véleménye is számít.
Ennyi érv éppen elegendõ arra, hogy a fiatalok számára lehetõséget teremt-
sünk a demokratikus érdekérvényesítés terén. Mindezt persze pontos, érthetõ 
szabályok segítségével kell megtenni. E szabályrendszer megalkotásának 
alapja a választási eljárásról szóló törvény (1997. C.), melynek szellemében 
megszületett az „Ifjúsági polgármester és képviselõk választási szabályzata”. 
Ennek alapján vegyük sorra a legfontosabb választási kérdéseket:
Kik vehetnek részt a választásban? 
Választásra jogosult minden 12-18 év közötti fiatal apátfalvi polgár. Megválasztható 
az a 12-18 év közötti polgár, aki a jelölést szabad akaratából elfogadta.

Mikor lesz a választás és kik bonyolítják le?
A választás napja 2007. december 1. szombat, 8-12 óráig. Helye: az általános 
iskola matematika tanterme. A szavazást a választási bizottság készíti elõ, bo-
nyolítja le és hirdeti ki annak eredményét még a választás napján. A választási 
bizottság tagjai: Magyar Anikó elnök, Baka Beáta és Sóki Annamária.
Hogyan válhat ifjúsági polgármester-, vagy képviselõ jelöltté valaki?
Szándéknyilatkozatot kell tenni arról, hogy az adott fiatal képviselõnek, vagy 
polgármesternek szeretné jelöltetni magát. E szándéknyilatkozatot a válasz-
tási bizottság tagjaitól lehet kérni november 15-én 16 óráig. Ekkor a bizott-
ság ajánlóíveket ad át, amelyekre képviselõjelölt esetében tíz, ifjúsági polgár-
mester jelölt esetében 20 aláírást kell gyûjteni a választásra jogosult fiatalok 
körében. Egy választó érvényesen összesen kettõ - egy képviselõ jelölti és 
egy polgármester jelölti - ajánlóívet írhat alá. Az ajánlóívek leadási határideje 
a szavazás napját megelõzõ 5. nap 15 óra azaz: 2007. november 26.
Az ajánlóíveket a szándéknyilatkozatokkal és az összesítéssel együtt a közsé-
gi helyi választási bizottságnak kell átadni. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 
Templom u. 69. Bakainé Kádár Irén a Helyi Választási Iroda vezetõ helyette-
se. Aki a kellõ számú aláírást a szabályoknak megfelelõen összegyûjtötte, 
annak neve felkerül a szavazó lapokra és a választók a szavazás napján titkos 
szavazással adhatják le voksaikat a szavazó cédulán feltüntetett jelöltekre.

Hogyan népszerûsíthetik magukat a jelöltek?
A jelöltek választási kampányt folytathatnak, melynek szabályairól az 
„Ifjúsági polgármester és képviselõk választási szabályzata” rendelkezik. Bõ-
vebb felvilágosítást cikk végén felsorolt személyektõl lehet kérni.

Hány fõbõl állhat az ifjúsági önkormányzat?
Egy fõ ifjúsági polgármester és négy ifjúsági képviselõ alkotja a község ifjúsá-
gi önkormányzatának képviselõ testületét.

Mikor kezdõdik és meddig tart a megválasztottak megbízatása?
A szavazást követõ tíz napon belül meg kell tartani az ifjúsági önkormányzat 
alakuló ülését, ahol a legtöbb szavazatot kapott ifjúsági polgármester jelölt és 
a négy legtöbb szavazatot kapott ifjúsági képviselõ jelölt Apátfalva község 
polgármesterétõl átveheti megbízólevelét. A megbízatás 1 évre szól.
Kiktõl lehet további információkat kérni?
A választási bizottság tagjaitól, Sajtos László Jegyzõ úrtól és Mátó Lajostól, az 
ÁMK igazgatójától.
A választók névjegyzéke és a választással kapcsolatos egyéb információk a 
községháza hirdetõtábláján megtekinthetõk.

Ringató foglalkozások
Énekes, mondókás, játékos foglakozás 
várandós mamáknak, anyukáknak és 
három év alatti gyermekeiknek szer-
dánként.
A foglalkozásokat Badicsné Szikszai 
Zsuzsanna néptánc pedagógus tartja.
Elsõ alkalom:
november 14.-én (szerda) 14.00 óra
Részvételi díj: 500Ft/család
Helyszín: a Faluház könyvtárterme

Recept pályázat
Pályázatot hirdetünk „Családom 
kedvenc sütije” címen, már a kará-
csonyi ünnepekre készülõdve. 
A résztvevõ pályázónak vállalnia kell, 
hogy süteményét elkészítve be is mu-
tatja a december 15-én tartandó 
közös karácsonyi ünnepségen.
Az ünnepségen résztvevõk megkóstol-
hatják az elkészült süteményeket, 
melyekre leadhatják szavazataikat. A 
süteményt készítõ neve a zsûrizésig 
titokban marad! A legtöbb szavazatot 
gyûjtõ 3 pályázó ajándékot kap. Jut-
tassa el kedvenc receptjét a Faluház-
ba (Mûvelõdési Ház).
Leadási határidõ: december 7.
Érdeklõdve várjuk a recepteket!

eMagyarország pont:
Megtekinthetõk az aktuális állásaján-
latok, valamint az Állami Foglalkozta-
tási Szolgálat információs kiadványai 
az eMagyarország pontban.

Háztartási elemeket árusító 
kereskedõk figyelmébe!
A Re-Bat KHT jóvoltából lehetõség 
nyílik a településünkön a háztartási 
elemek szakszerû gyûjtésére. 
Ingyenesen lehet hulladékgyûjtõket 
igényelni. 
Jelentkezni november 30-áig lehet 
a Faluházban!
Falugazdász
Településünk lakosságát Nagy Csaba 
falugazdász segíti október 29-étõl a 
mezõgazdasági ügyekkel kapcsolat-
ban.
Fogadóórája: hétfõ 8-12, 13-16 
óra és kedd: 13-16 óra.

***
A kéményseprõ november 22-én 
16-18 óráig tart ügyfélfogadást!

Részletes információ: 
eMagyarország Pont • Tel: 260-126

ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS!

Tóth Pál László
Magyarcsanád, Fõ u. 66.

Tel.: 261-737, 06/20/475-77-86



6.                                                              Apátfalvi Hírek                                                

Apátfalván a Hajnal u. 10. sz. telek 
ELADÓ!

Irányár: 550 000,- Ft
Tel.: 06/70/542-5148

Építkezni, felújítani szándékozók
FIGYELEM!

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ

építõanyagok, festékárú, csavarok, szögek, 
fenyõ fûrészárú, díszburkoló, homokkõ.

Makói Téglagyár és a Zala Csempe Kerámia
Termékeinek kereskedõje.

H- Apátfalva, Aradi u. 16/a
Tel: 06-62/260-210,

06-20/473-32-36

BÍRÓ-KER

Joó Kárpitos
üzleti ajánlata

•Új heverõk, francia ágyak, 
ülõgarnitúrák, 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

„Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt idõm arra, el kellett indulni. Szí-
vetekben hagyom emlékem örökre, ha 
látni akartok nézzetek az égre.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Varga Péterné 
Szõke Ilona

temetésén megjelentek. Részvétükkel  
virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

„Ha majd a hosszú út végérõl látom, hogy 
integetsz, én sietek és örökre melletted 
leszek.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága szerettünk

Kártyik István

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége és családjai

„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne za-
varjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen, és gon-
doljátok, hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre az útra, megyek 
elétek, találkozunk újra.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szerettünk

Szentesi Andrásné
Kerekes Ágnes

temetésén megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

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

Házi savanyú káposzta kapható!
Érd.: Rákóczi u. 107. Czifráék


