
 

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

II évfolyam 10. 2007. október

VÁLTOZÁS!
Az Apátfalvi Hírek Szerkesztõsége értesí-
ti Apátfalva Község lakosságát, hogy a 

helyi újságba a  hirdetéseket 2007. 
szeptember 1-vel a Polgármesteri Hiva-
talba Kovács Józsefnénak kell leadni a 

pénztárnál.
Lapzárta: minden hónap 3-a

Apátfalva Község Önkormányzat 2007. október 01-én csatlakozott 
a

BURSA HUNGARICA
felsõoktatási pályázathoz.

A pályázati kiírás megtekinthetõ a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján.
A nyomtatványok a polgármesteri hivatal udvari irodájában – Kardosné 
Vári Gabriellától -  vehetõk át. Minden nyomtatvány garnitúra tartalmaz-
za a részletes tájékoztatást és a feltételeket. A pályázat „A” és „B” típu-
sú.
Benyújtási határidõ: 2007. október 31.
Fontos, hogy a nyomtatványokat hiánytalanul töltsék ki a hallgatók és 
minden szükséges igazolást csatoljanak!

MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a község lakóit 

az 
1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 

51. évfordulója alkalmából tartandó 
ünnepi megemlékezésre.

Az ünnepség helye: a községháza elõtti 
tér, illetve a rehabilitációs üzem elõtti 
tér
Ideje: október 23. 9 óra
• a Dózsa György ÁMK tanulóinak és a 

Kerekes Márton Népdalkör és Citera-
zene kar ünnepi megemlékezése

• Ünnepi beszédet mond a  községháza 
elõtti téren:
Balázs Katalin a Dózsa György AMk 
igazgató helyettese

• Koszorúzás

Keresztúri András néptanító emléktáblá-
jánál:
• ünnepi beszédet mond: 

Antal Sarolta települési képviselõ.
• Koszorúzás

A megemlékezésen közremûködik
• a Borbély András Band

Az Idõsek Világnapján szeretettel 
gondolunk mindazokra, akik egy 
hosszú élet munkáját és rengeteg 
tapasztalatát tudhatják maguk mö-
gött. Minden évben egyszer kö-
szöntjük õket, de szeretetüket, 
bölcsességüket az év minden nap-
ján érezzük. Õk hordozzák generá-
ciókon keresztül azokat a tapaszta-
latokat, hagyományokat, melyek 
be vannak kódolva valamennyiünk 
génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, 
hiszen õk azok, akik végigélve egy 
örömökkel és küzdelmekkel teli 
életet, az idõs kor bölcsességével 
már helyre tudják tenni a dolgokat 
és tudják mi az a jó, amit tovább 
kell adni és mi az a rossz, amit el 
kell kerülni az utánuk jövõ generá-
cióknak.

A mi feladatunk, hogy idõs ember-
társaink számára olyan életkörül-
ményeket biztosítsunk, mely lehe-
tõvé teszi számukra az öregkorhoz 
méltó derûs életet. A család gon-
doskodása mellett a társadalomnak 
is mindent meg kell tenni azért, 
hogy a megérdemelt pihenés évei-
ben megkapják mindazt a támaszt, 
mely megszépítheti, teljesebbé 
teheti napjaikat. Vigyáznunk kell 
rájuk, segíteni õket, hogy a hosszú 
évek kemény munkája után meg-
kapják azt az anyagi és erkölcsi 
támogatást, amellyel örömteli éle-
tet élhetnek.

Szüleink, nagyszüleink mosolya és 

gondoskodása most is rengeteg 
erõt sugároz felénk, az õ kitartá-
suk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra.

Az Idõsek Világnapja alkalmából az 
Idõsek klubja tagjai meghívást 
kaptak a Faluházba, ahol a könyv-
tár és az e-magyarország pont ve-
zetõje köszöntötte a megjelente-
ket, kedves megható szavakkal.
A köszöntõ után egy régi magyar 
film, Hypolit a lakáj levetítésével 
próbálták elõhozni a régi emléke-
ket. A film vetítése közben süte-
ménnyel és finom citromos teával 
kínálták a jelenlévõket, majd em-
lékként egy általuk készített virá-
got adtak át.
Köszönjük figyelmességüket, sze-
retetüket.
Még ebben a hónapban, Október 
18.-án kerül sor az intézmény által 
szervezett Idõsek Világnapi Ünnep-
ségre, ahová vendégként szeretet-
tel várjuk Királyhegyes Nyugdíjas 
Klubjának tagjait. A két település 
lakossága között igen szoros csalá-
di, baráti kapcsolatok vannak. Már 
több alkalommal ünnepeltünk 
együtt. 
Köszönettel tartozunk a hosszú 
évek alatt végzett becsületes mun-
káért és jó egészséget, tartalmas, 
boldog életet kívánunk minden 
idõs embertársunknak!

Szociális Alapszolgáltatási Központ 
dolgozói

Október 1. Az Idõsek Világnapja.
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A képviselõ-testületi ülésekrõl !

A képviselõ-testület 2007. szeptember 25
-én tartotta soros ülését.

Beszámoló hangzott el a Makói Kistérség 
Többcélú Társulási megállapodásában 
foglaltak végrehajtásáról és a társulás 
pénzügyi helyzetérõl. 
A Társulás feladatkörébe tartozik: 
• pedagógiai szakszolgálat; 
• gyermek és ifjúságvédelmi feladatok;
• térségi úszásoktatás;
• belsõ ellenõrzés;
• orvosi ügyelet közös megszervezése;
• közútfenntartási, területfejlesztési;
• szúnyoggyérítési feladatok.
Folyamatos az iskolabusz üzemeltetése, 
az oktatási intézmények fejlesztési prog-
ramja.
A Társulás évi bevételi és kiadási elõ-
irányzata 177.986 e Ft, amelynek a félévi 
teljesítése 42,22 %, - 75.151 e Ft.  A 
félévi kiadási teljesítés 43.515 e Ft, 24,45 
%-os.
A beszámoló részletesen tartalmazza a 
közkincspályázat támogatását, a környe-
zetvédelmi program és hulladékgazdálko-
dási terv 2004-2010 évi célkitûzéseit, a 
vidékfejlesztési iroda tevékenységét, a 
kistérségi szociális feladatokat és a belsõ 
ellenõrzés  munkáját.
A képviselõ-testület megállapította, hogy 
a Makói Kistréség Többcélú Társulás tevé-
kenysége  lehetõséget nyújt Apátfalva 
Község Önkormányzatának az egyes 

kötelezõ önkormányzati feladatok maga-
sabb szinten történõ ellátásához.

Tájékoztató hangzott el a községben élõ 
munkanélküliség helyzetérõl, a foglalkoz-
tatás, a közhasznú és közcélú munkavég-
zésrõl és a munkahelyteremtésrõl. A köz-
ségben a regisztrált munkanélküliek szá-
ma 220 fõ, amely a munkaképes lakos-
ság 17,8 %-a. 
A munkanélküliek álláskeresési támoga-
tásban vagy rendszeres szociális segély-
ben részesülnek. 77 fõ semmilyen ellá-
tásban nem részesül.
2007. március 01-tõl november 30-ig 42 
fõ közhasznú munkás foglalkoztatására 
kerül sor az önkormányzatnál. 
Az elmúlt évben a munkahelyek száma 
csökkent a községben, ugyanis a 30 fõt 
foglalkoztató rehabilitációs üzem bezárás-
ra került (SKIZ Kft.).
A képviselõ-testületnek továbbra is ki-
emelt feladata a községben történõ mun-
kahelyteremtés.

A képviselõ-testület módosította a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát, a szoci-
ális rászorultságtól függõ pénzbeni és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 
3/2007. (II.28.)Önkormányzati rendele-
tét. 

Felülvizsgálásra került a Dózsa György 
ÁMK létszámgazdálkodása, egy álláshely 
megszüntetésre került.

Értékelte a képviselõ-testület Apátfalva 
Község Bûnmegelõzési Programjának 

megvalósítását. Tájékoztató hangzott el 
az óvodában, az általános iskolában vég-
zett tevékenységrõl, továbbá az Apátfalvi 
Polgárõr Egyesület és az apátfalvi rendõr-
õrs bûnmegelõzésben végzett munkájá-
ról. 

Az önkormányzat csatlakozott a Maros-
völgyi Helyi Közösséghez.  A helyi közös-
ségnek a kistérség 17 települése a tagja, 
amely a 2007-2013-as idõszakban a 
LEADER program keretében a vidékfej-
lesztési elképzelések megvalósításához 
pályázat útján jelentõs pénzügyi  támo-
gatásban részesülhet. 

A képviselõ-testület megtárgyalta a Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottságnak a polgár-
mesteri hivatalban végzett ellenõrzésérõl 
készült tájékoztatót, továbbá az Apátfalva 
Község Óvodásaiért Közalapítvány Felü-
gyelõ Bizottságának az alapítvány pénz-
kezelésével és könyvelésével kapcsolatos 
jelentését.

További pénzbeli támogatást nyújtott a 
képviselõ-testület a Római katolikus 
templom 250 éves jubileumi évforduló 
alkalmából.

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 zárt ülés keretében megtárgyalta a 
szociális igazgatással kapcsolatos elõter-
jesztéseket. 

Tájékoztatató az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek 
rendszeres szociális segélyének jogszabály módosításáról.

A többször módosított 1993. évi III. törvény 37/D. § (5) bek. 
alapján, az Önkormányzat rendeletében szabályozza a rend-
szeres szociális segélyben részesülõ személyek együttmûködé-
si kötelezettségét.
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 
21/2007.(IX.26.) Ör. a szociális rászorultságtól függõ pénzbeni 
és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2007.(II.28.) Ör 
módosításról rendeletében a következõket hirdette ki.

1. §
A rendszeres szociális segélyben részesülõ aktív korú nem fog-
lalkoztatott köteles együttmûködni:
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségeivel,
Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával,
a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont  Családsegítõ Szolgálatával.
A Családsegítõ Szolgálattal való kapcsolattartás magába foglal-
ja:

a regisztrációt,
a folyamatos kapcsolattartást,
a személyre szabott együttmûködési program kidolgozását 
(képesítés fejlesztés, alapfokú iskolai végzettség elvégzése, 
munkaképesség csökkenés elbírálásán való részvétel).

2. §
Az aktív korú nem foglalkoztatott az együttmûködési kötele-
zettségét megszegi ha:

a határozatban foglalt minden hónap utolsó szerdáján nem 
jelenik meg a közmunka programban felelõs személynél és 
ennek okát nem igazolja,
az 1. § (2) bekezdésben foglaltakat megszegi.

Az együttmûködési kötelezettség megszegése miatt a szociális 
segély összegének      75 % folyósítható 6 hónapig.

3. §
(1) Az aktív korú nem foglalkoztatott az együttmûködési köte-
lezettségét súlyosan megszegi:

a megállapító határozatban foglaltakat az 1 és 2 §-ban  fog-
laltakon kívül nem teljesíti,
az Sztv. 37/H. § (6) bekezdése alapján felajánlott munkát 
nem fogadja el,

a munkaügyi központ értesítése alapján nem 
együttmûködõ,

az Sztv. 37/D. § (3) bekezdés c.) pontjában meg-
határozott oktatást, képzést visszautasítja,

az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a 
munkáltató rendkívüli felmondással szüntette 
meg,

a 2 évente történõ felülvizsgálat alkalmával nem 
mûködik együtt.

(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttmûködé-
sének súlyos megszegése a  rendszeres szociális segély 
megszüntetését vonja maga után.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2007. 09.27.)



SZPONZOR KERESTETIK!
Kedves Olvasók!
Az elmúlt tanévben mi, az apátfalvi Dózsa György ÁMK infor-
matika szakkörös tanulói két iskolaújságot szerkesztettünk. 
Az újságok megjelentek az Interneten /www.dgyamk-
suliujsag.fw.hu/ is és nyomtatott formában is. 
Ebben a tanévben is elindult informatika szakkörünk, ahol há-
rom újság elkészítését tervezzük. Az újságok nyomtatott verzió-
jának megjelentetéséhez és a bennük megjelenõ vetélkedõk 
díjazásához szponzorokat keresünk!
Kérjük, amennyiben lehetõségük van rá pénzzel vagy kisebb-
nagyobb értékû jutalomtárggyal járuljanak hozzá iskolaújsá-

gunk költségeihez!
Felajánlásaikat Mátó Lajoshoz, iskolánk igazgatójához és 
Unghváryné Kerekes Arikához iskolaújságunk szerkesztõségé-
nek vezetõjéhez juttathatják el.
Elõre is köszönjük felajánlásaikat iskolánk összes tanulója és 
tanári kara nevében:

az iskolaújság szerkesztõi - Mezei Annamária, Herczeg Tamás, 
Kerekes Réka, Tóth Bernadett, Rácz Bettina, Kovács Gergõ, 
Czene Zoltán, Sallai Zoltán, Unghváryné Kerekes Arika

e-mail: dgyamk-suliujsag@altavizsla.hu és 
dgyamk@altavizsla.hu

Papírgyûjtés
A Dózsa György ÁMK általános iskolájának diákönkormányzata idén is megrendezi a hagyományos õszi papírhulla-
dék gyûjtõ akciót. A gyûjtés idõpontja október 10-11.
A gyûjtéskor kérjük a különbözõ papírfajtákat külön, kötegelve szállítani. Iskolánk diákjai az elmúlt években is több 
mint tíz tonna papírt gyûjtöttek, melynek árából az osztályok és a diákönkormányzat részesült. Kérjük a község la-
kosságát segítsék akciónkat.

Iskolai Hírek

 Apátfalvi Hírek                                                    3.

TANULJ VELÜNK ROMÁNUL!
Nyelvtanfolyamon.

Szervezünk a település minden érdeklõdõ lakosa számá-
ra, korhatár nélkül, 9 éves kortól  román nyelvtanfolya-
mot.
A tanfolyam november hónapban indul, kéthetente, 
péntek délután és szombat délelõtti foglalkozásokkal. A 
nyelvtanfolyam ingyenes, a tankönyveket, munkafüze-
teket biztosítjuk. 

Jelentkezés és további információk:
Duma Jánosné
Tel: 06-20/366-16-80

Duma János
Tel: 06-20/568-26-46
Személyesen: Apátfalva, Kereszt u. 21 sz. alatt.

A tanfolyam folytatásaként romániai táborozásra is lesz 
lehetõség a nyelvgyakorlás céljából a fiatalok számára.

- Október hónapban felújításra kerül a román kisebbségi 
önkormányzat irodahelyisége a Rákóczi u. 30. sz. alatt. 
A nyelvtanfolyamot már a felújított helyiségben tartjuk 
meg. A vizesblokk kialakítása befejezõdik, csempe, járó-
lap lerakásával, az iroda padlója laminált padlóval lesz 
leburkolva. A települési önkormányzat segítségével bú-
torozzuk be a helyiséget.

- Szeptember 15.-én kirándulást szerveztünk Gyulára a 
közösség tagjai számára, akik elfogadták a meghívást 
nagyon jól érezték magukat ezen a programon, az 
egész napot együtt töltöttük, városnézéssel, fürdõvel. 

 Képviselõ testület

Román Kisebbségi Önkormányzat Hírei

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a hulladékszállításra

APÁTFALVÁN
2007. október 23.(kedd)

helyett
2007.október 21-én vasárnap

kerül sor

Kérjük, szíveskedjenek a 
gyûjtõedényzetet reggel 6 órára

kihelyezni.
Ügyfélfogadás: Makó, Szent János tér 19.

ahol az ingatlanon történõ változásokat ( adás-vétel, lakat-
lanság, elhalálozás )8 napon belül szíveskedjenek bejelente-

ni.

 Köszönettel:

Bio-Pannónia Kft
   

 Tf.:510-170

Az Apátfalvi SC 2007-2008. évi 
bajnokság hátralévõ õszi fordulói:
Hazai mérkõzések
• 2007.10.20. szombat 14.30 óra: 
 Apátfalva SC– USC Tanárképzõ Szeged

• 2007.11.03 szombat 13.30 óra:
 Apátfalva SC•Deszk SC

Vidéki mérkõzések:
• 2007.10.14. vasárnap 15.00 óra:

 Üllés LC•Apátfalva Sc
• 2007.10.28. vasárnap 13.30 óra

 Zsombó SE•Apátfalvi SC
• 2007.11.10. szombat 13.30 óra
 Szentesi Kinizsi TE•Apátfalvi Sc
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Apátfalván az óvodákban Szept-
ember 1.-én indult a nevelési 
év. Az eltelt idõszak feladata volt, 
hogy a gyerekek szokják meg az új 
csoport összetételt, barátkozzanak, 
ismerkedjenek meg a csoportba 
került új társakkal, valamint a cso-
portvezetõ óvónõkkel és dadus né-
nikkel.
Az új ovisok beszoktatása október 
31.-ig tart, miközben a már nagy-
csopor tos  korú  gyermekek 
Szeptember15.-tõl, a   középsõs  
korúak  Október 1.-tõl aktívan  kap-
csolódnak be a heti rendben meg-
határozott komplex foglalkozások-
ba..

Október1-tõl kezdõdtek a külön-
bözõ speciális foglalkozások, 
minden óvodában indult zene-, 
rajz-, torna-ovi, ezeken  a foglal-
kozásokon a gyerekek, a szülõk elõ-
zetes igényei alapján és anyagi tá-
mogatásukkal vesznek részt. A je-
lenleg indult csoportok összetétele 
késõbb felmerülõ igény alapján vál-
tozhat, tehát lehetõség van a  be-
kapcsolódásra  illetve az esetleges 
kilépésre.

Szintén Októberben kezdõdött a 
logopédiai foglalkozás minden 
óvodában, heti 1-1 alkalommal, 
szakképzett logopédus vezetésével.
Fejlesztõ-foglalkozásoknak eb-
ben a tanévben a Maros utcai 
óvoda ad helyet, minden  héten  
szerdai napon fogadja a fejlesz-
tõ-pedagógus az óvodákból a 
gyerekeket a már kiadott beosz-
tás szerint.
A gyógytornásszal jelenleg még 
egyeztetési stádiumban vagyunk, a 
végleges idõpontokról az óvodákban 
adnak tájékoztatást. 
Örömünkre szolgál, hogy Szeptem-
bertõl ismét indulhatott az ovi-tej 
program, melynek keretében heti 3 
alkalommal kapnak az óvodások 
poharas tejet.

A szülõk aktivitását dicséri, hogy 
automatikusan indult a gyümölcs-
nap az óvodákban, elõfordulhat, 
hogy a megszokott idõpont megvál-
tozik de errõl szülõi értekezleten a 
csoportvezetõ óvónõk tájékoztatást 
adnak.

Ismét lehetõség nyílt arra, hogy 
a gyerekeket színházbérlettel 

Makóra a Hagymaházba vihes-
s ü k . F õ k é n t  a  k ö z é p s õ -
nagycsoportos gyermekek vesznek 
részt ebben a  programban  ha a 
szülõk felvállalják a bérlet és úti-
költség térítést, melyet az Októberi 
térítési-díjbefizetésekor lehet  kifi-
zetni.
Az Óperencia bérlet mûsora az 
alábbiak szerint alakul:
Október 31.    Pom pom meséi-
zenés mesejáték
November 28. Micimackó és barátai
-gyermekkoncert
Január 23.      A brémai muzsikusok
-zenés mesejáték
Február 27.    A kis hagymafiú tör-
ténete-zenés mesejáték
Március 19.    Piroska és a farkas-
mesejáték kicsit másképp 

Értesítjük a Kedves Szülõket, 
hogy a Maros utcai óvodában 
Október végétõl JÁTÉK-VÁSÁR  
lesz  !!!!! A részletekrõl plakáto-
kon és szórólapokon tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk !!!

Legközelebbi programunk:A Ma-
ros utcai óvoda  „Margaréta” cso-
portja Október 18.-án mûsort ad az
Idõsek Világnapján.  

 

 Óvoda vezetõsége       

Óvodai Jótékonysági 
Bál!

Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közalapítvány ismét, már har-
madszor megrendezi Jótékony-
sági Bálját, 2007. DECEMBER 8.-
án ( szombat ). 
Melynek helye a Mûvelõdési ház 

nagyterme.
A Bál programjáról még részletes 
tájékoztatást nyújtunk, a progra-
mokról még folynak az egyezteté-
sek. Információ az óvodákban kap-
ható.

Belépõ: 2500 Ft, és egy tombo-
la. 
Elõjegyezhetõk mindhárom óvodá-
ban Papp Józsefné, Herczegné Csala 
Anikó és Faragó Erzsébet óvodape-
dagógusoknál, továbbá Fodorné 
Kerekes Anna fodrász üzletében és 
a Korom ABC-ben az Ady Endre ut-
cán illetve az Alapítványi tagoknál 
egyaránt. 

Érdeklõdni lehet a 62( 260-052) 
telefon számon, vagy az 
apatovi@ freemail.hu Email cí-

men, vagy személyesen.

A Bált jótékonysági céllal szervez-
zük:

Bevételét az óvodai egészséges 
életmód kialakítását elõsegítõ be-
rendezési tárgyak megvásárlására 
költjük. Pl. Levegõtisztító berende-
zések, só kristály lámpák elhelyezé-
se minden csoportszobába 
vagy…………..

Kérjük a Kedves Érdeklõdõket minél 
hamarabb jelezzék érdeklõdésüket!

Elõre is köszönjük!

A Kuratórium elnöke és tagjai.

Ovi Hírek



Az aradi vértanúk utolsó 
napjai

Világosnál 1849. augusztus 13-án a 
magyar szabadságharcosok az orosz 
csapatok elõtt letették a fegyvert. A 
tábornokok úgy hitték, hogy az 
oroszok megvédelmezhetik õket a 
vérszomjas Haynautól, de csalódniuk 
kellett.
Augusztus 22-én az oroszok elvették 
fegyvereiket, majd másnap átadták õket az 
osztrákoknak. Augusztus 25-én érkeztek
Aradra. Mindegyikük két kihallgatáson vett 
részt, s ezt követõen lehetõségük nyílt 
írásban utólagos beadványt intézni a
hadbíróságnak. Eközben augusztus 27-én 
az igazságügy miniszter, Schmerling a 
minisztertanács elé terjesztette az 
ítéletekkel kapcsolatos elképzeléseket: „A 
legnehezebb kérdés, hogy a törvények
teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e 
sújtani minden vizsgálat alá kerülõt, vagy 
pedig halálbüntetéshelyett másfajta 
büntetést kelljen-e elszenvedniük a 
kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag 
általánosságban ki lehetne mondani, hogy a 
legvétkesebbnek a törvények szerint kell 
lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében 
pedig báró Haynau táborszernagyra kell 
bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki 
rájuk.”
A minisztertanács elfogadta Schmerling 
javaslatát, csak Bach belügyminiszter 
toldotta meg azzal, hogy Haynaut 
megfelelõ hatalommal kell felruházni ahhoz, 
hogy a büntetéseket gyorsan végre tudja 
hajtani. Haynau október 2-án rendelkezik a 
kivégzés módozatairól. Azokat október 6-
ára, Latour halálának évfordulójára
tûzte ki.
Fél hatkor elõször a golyó általi halálra 
ítélteket – Schweidel Józsefet, Kiss Ernõt, 
Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost
– vezették a kirendelt katonaság közé. 12 
katona állt fel velük szemben töltött 
fegyverrel, majd midõn a parancsnokuk 
kardjával intett, a lövések eldördültek, Kiss 
Ernõ kivételével mindhárman
élettelenül buktak a földre. Kiss Ernõt csak 
a vállán érte a lövés, ezért három katona 
közvetlenül elé állt, s leadták a halálos lö-
vést rá is. Ezután következtek az 
akasztófára ítél a tábornokok a következõ 
sorrendben: Poeltenberg Ernõ; Török 
Ignác; Lahner
György; Knezich Károly; Nagy-Sándor 
József; Leiningen- Westerburg Károly; 
Aulich Lajos; Damjanich János. Vécsey 
Károly büntetését súlyosbították, mégpedig 
azzal, hogy õt akasztották fel utolsónak, 
vagyis végig kellett néznie társai 
kivégzését.
Október 6-án nem csak Aradon voltak 
kivégzések. Ezen a napon Pesten 
kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ 
magyar miniszterelnököt.

Baba-mama klub
Októbertõl indul a Baba-mama klub 
a védõnõk vezetésével, az elsõ ta-
lálkozás 2007. október 3-án lesz a 
könyvtárban. Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk. 

Jóga 
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén 
jóga foglalkozás veszi kezdetét, 
melyre minden korosztályból várjuk 
az érdeklõdõ jelentkezését. Bõvebb 
információért érdeklõdjenek a Falu-
házban. 

Rajzpályázat
Téma: „ A kedvencem és én” 
Korosztály: óvodások és alsó tago-
zatosok számára
Készíts olyan rajzot, amellyel be 
tudod mutatni a kedvenc állatodat.
Elsõsorban óvodás és alsó tagoza-
tos gyerekek rajzait várjuk, amely-
bõl kiállítás készül. A rajz készülhet 
ceruzával, zsírkrétával, mindenféle 
festékkel. 

Téma: „Óvjuk a természetet!”
Korosztály: óvodás és általános 
iskolások számára
A Nemzetközi Hulladékgyûjtõ Világ-
nap alkalmával hulladékot gyûjtöt-
tünk a falu utcáin. Rajzold le, ké-
szíts montázst ezzel kapcsolatos 
élményeidrõl. Mûved fejezze ki, 
miért fontos számodra, hogy tiszta 
és rendezett településen éljünk. 
Leadási határidõ: 2007. október 15.
Kiállítás megnyitása: 2007. október 
17. 

Magyar királyok panoptikuma 
kiállítás:
Kirándulás Szegedre, a Százszor-
szép Gyermekházban megrendezett 
kiállításra 2007. október 26-án, 
délután. A pontos részletekrõl 
érdeklõjön a Faluházban, jelentkez-
ni 2007. október  19-ig lehet. 

Nagyon köszönjük a virágokat, 
melyekkel hozzájárultak a könyvtár 
és eMagyarország Pont szebbé té-
teléhez. Köszönjük: Gacsó József-
né, Templom u. 121. és Ferenczi 
Sándorné, Széchenyi u. 156. lako-
sok segítségét.

eMagyarország Pont
Továbbra is megtekinthetõek ná-
lunk a heti rendszerességgel frissí-
tett állásajánlatok és a  Munkaügyi 
Központ képzési ajánlatai. 

Könyvtár-Könyvajánló felnõt-

teknek

Barbara Delinsky: Vakmerõ 
nyár

Megváltoztathatja-e örökre 
egy pillanat az ember életét? S ha 
igen, mi következhet azután? Ez az 
a kérdés, amely nem hagyja nyu-
godni Juliát, egy kilenc ember éle-
tét követelõ hajóbaleset egyik túl-
élõjét. 
Engedelmes feleség és anya volt 
egész addigi életében, de miután 
megérinti a halál közelsége, rádöb-
ben, hogy lénye és a körülötte lévõ 
világ sokkal többet rejt, mint vala-
ha is hitte.  Úgy érzi, különös kap-
csolat fûzi az életben maradt embe-
rekhez, a lassanként felfedezi a 
csendes sziget, Big Sawyer nyújtot-
ta egyedülálló lehetõségeket, mi-
közben mindama dolgok, amelyek 
valaha fontosnak tûntek, elveszítik 
jelentõségüket. Egy belsõ erõre 
támaszkodva, amelynek létezésérõl 
korábban nem volt tudomása, Julia 
szenvedélyesen ébred rá egy új 
világra, s félelem nélkül fogadja a 
bizonytalant is, amit korábban el-
képzelni sem tudott. 

Egy Maine partjainál elterü-
lõ festõi szigeten, a mindennapi 
kemény munkájukból élõ és a ter-
mészet erõivel örökös küzdelemre 
kényszerülõ homárhalászok köré-
ben játszódik a regény. Egy törté-
net, amely önmagában kockázatos, 
ám boldogító keresésérõl, a túlélés-
rõl és az emberi szellem ama el-
pusztíthatatlan képességérõl, hogy 
erõre kapjon egy katasztrófa élmé-
nye után, s új életet teremtsen. 

Könyvajánló gyerekeknek
Florance Montgomery: A gyer-
mekszív rejtelmei

A hétéves Humphrey-t és a négy-
éves Milest édesanyjuk halála óta 
édesapjuk egyedül neveli. A na-
gyobbik egészségtõl kicsattanó, 
életvidám, rosszcsont kisfiú. A kicsi 
éppen az ellentéte: félénk, enge-
delmes, beteges gyerek. Nagyon 
szeretik egymást, így aztán Miles 
részt vesz Humphrey minden csíny-
tevésében, és többnyire a beteg-
ágyban köt ki. Egy napon a két fiú 
fára mászik. Lepottyannak, és ezút-
tal Miles az akinek haja szála sem 
görbül, Humphrey viszont életve-
szélyesen megsérül…
Ez a szép megható történet valaha 
anyáink, nagyanyáink egyik ked-
venc könyve volt. 

 Apátfalvi Hírek                                                     5.  

A Könyvtár Októberi programjai
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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

Építkezni, felújítani szándékozók 
figyelem

Bíró Antal
építõanyag kereskedõ

építõanyagok, festékárú, csavarok, 
szögek, fenyõ fûrészárú

Makói téglagyár és a Zala Csempe 
Kerámia termékeinek kereskedõje

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

BÍRÓ-  

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

ANYAKÖNYVI    ESEMÉNYEK: 
2007. szeptember  hó

SZÜLETÉS:
Varga Szilárd 09.07.
Apátfalva, Arany J u. 11
Anyja: Raffai Andrea
Apja:   Varga Imre

HÁZASSÁGKÖTÉS
2007. szeptember  29. 
Vancsó József   és  Cheres Felicia
Apátfalva,  Kossuth u.116.

2007. szeptember 29.
Dömötör Zsolt   és   Kocsis Renáta 
Apátfalva,  Kereszt u. 41.

HALÁLESET:

Mátó János Apátfalva, Kisköz u.22. élt: 
86 évet
Sánta József  Apátfalva, Damjanich  
u.12. élt 45 évet
Széles György Apátfalva, Kossuth u. 12. 
56 évet

FIGYELEM!
Továbbra sem kell Makóra utaznia, 
ha számítógépet szeretne venni, 

felújíttatni, javíttatni !

A KISS KAMILLA BT 
várja régi és új ügyfeleit. 

Apátfalván a Dózsa Gy. U. 19. sz. 
alatt du: 16– órától.

Papp József
Tel: 06-30/635-38-83

Apróhirdetés

Kisméretû ablakszárny és kis méretû 
hûtõszekrény eladó!
Érd: Templom u 46.

Házat, Lakást vásárolna?

Sok hitele van, szeretné ha olcsóbb 
lenne, vagy pénzre lenne szüksége?
Talán befektetne?
Akkor keressen minket, közel 500 
pénzintézet terméke közül rendelke-
zésre bocsátjuk az ön számára a 
Legkedvezõbbet!
Szolgáltatásaink minden esetben in-
gyenesek!

Hívjon minket bizalommal!!!
Tel: 06-70/218-6000

„ Szerényen, csendesen élt, csendesen ment el, 
egyetlen halk sóhaja maradt: Ne felejtsetek el! 
Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj ha látom 
könnyeteket, ha rólam szóltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok. Megállt a szív, 
megállt a kéz, nincsen szó az ajkadon, szívünk-
ben örökké élsz, mert szeretünk nagyon. „

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

Mátó János

Temetésén megjelente. Részvétükkel virá-
gaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.

 A gyászoló család

ELVESZETT - KERESEM!
2007. október 03-án a délelõtti órákban,  elveszett egy keverék kiskutya. A kutyus 
világosbarna, kicsi 20-25 cm magas, fehér tappancsokkal, nagy barna gomb szemek-
kel és a farka végén feketés szõr van. A Csipesz névre hallgat.
Kérem a becsületes megtalálót jutassa vissza,vagy értesítsen ha tud róla valamilyen 
információt. Csipesz a  keresztfiamé aki nagyon várja.

 Elõre is nagyon köszönöm!
 Csenteri Andrea: 
 Templom u. 20

 Tel:06-70/366-33-31

FIGYELEM!
A Mozgáskorlátozottak soron 
következõ taggyûlése novem-
ber 6-án kedden du 3 órakor 
a Mûvelõdési Ház klubtermében 
lesz.
Az utolsó ünnepi taggyûlésünk 
december 4-én kedden 3 
órakor szintén a Mûvelõdés 
Ház Klub termében tatjuk.
Minden megjelenésre feltétlen 
számítunk!

 Jakabovics Mátyásné
 csoport titkár

OKTÓBER
Mindenszent hava

4. Ferenc. Ez a hét is kiválóan alkalmas az 
õszi vetésre.
15. Teréz. Szüretkezdõ napnak tarják
16. Gál. A halászat befejezõ napja: tava-
kon, folyókon utolsó nagy közös halfogást 
tartanak. A makk érését e naptól számít-
juk.
18. Lukács Kórházak, fürdõk védõszentje. 
A Mecsek-alján a gesztenyeszüret napja, 
akkor tartják a pécsváradi leányvásárt.
20. Vendel Fõleg a Dunántúlon a pászto-
rok védõszentje. Sok helyen a pásztorün-
nepet ezen a napon tartják
21. Orsolya. A káposzta és a kerti vete-
ményes betakarításának a napja.
23. János. A megrövidült nappalt jelzi, 
hogy sok helyen ekkor gyújtanak lámpát a 
szobában
26. Dömötör. Vendel mellett az õszi pász-
torünnepek napja. Az Alföldön és az ország 
észak-keleti részében fõként a juhászok 
körében kedvelt a "dömötörözés", a ju-
hászbál.
28. Simon, Júdás Sokfelé télkezdõ nap-
nak tartják.
31. Farkas A faültetésre az egyik legked-
vezõbb nap.


