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Lomtalanítási akció lesz Apátfalván 2007. szeptember 15-16-án (szombat, vasárnap)

Értesítés
Apátfalva Község Polgármesteri Hi-
vatala értesíti a lakosságot, hogy a 
2007. második félévi  magánszemé-
lyek kommunális adója, a gépjármû 
súlyadó, valamint az iparûzési adó-
elõleg kamatmentes befizetési határ-
ideje 

2007. szeptember 17.
Az adó késedelmes megfizetése ese-
tén az esedékesség napjától kése-
delmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a felszámítás idõ-
pontjában érvényes jegybanki alap-
kamat kétszeresének a 365-õd ré-
sze.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
aki adótartozását, valamint adók 
módjára kimutatott ( szemétdíj, LTP-
s szerzõdéskötésbõl - szennyvíz -
adódó díjhátralék ) tartozását  nem 
rendezte az haladéktalanul pótolja.
Amennyiben  a tartozás összege 
nem kerül befizetésre, abban az 
esetben az adózás rendjérõl szóló 
2003. évi XCII. tv. 152.§ és a 153.§-
a alapján az adóhatóság intézkedni 
fog az adóst megilletõ járandóság, 
illetve egyéb kifizetés letiltására.

Tisztelt Társulati Tagok !

A Makó és Térsége Víziközmû Társulat az apátfalvi hátralékosok 
kimutatása szerint 1321 db ingatlanra kötöttek Lakástakarék-
pénztári szerzõdést, melybõl 587 ingatlanra kimutatott hátralék 
összege a kivetett elõíráshoz képest 21 % kintlévõséget jelent, 
illetve 734 db ingatlan esetében az elõíráshoz képest a befizeté-
sek összege 2 %-os  túlfizetést eredményeznek.
A Víziközmû Társulattal 14 db ingatlan esetében történt nyilat-
kozatos  szerzõdéskötés, melybõl a hátralékos ingatlanok szá-
ma 5 db, az elõíráshoz képest 22 %-os kintlévõséget jelent.
A kimutatás alapján 124 ingatlanra nem kötöttek szerzõdést a 
lakosok, mely ingatlanokra a Víziközmû Társulat automatikusan 
elõírta a fizetési kötelezettséget, melybõl 116 db ingatlan tulaj-
donos  hátraléka a kivetett elõíráshoz viszonyítva 97 %-os kint-
lévõséget eredményez.

A Társulat a vállalkozók tekintetében 41 db ingatlanra írta elõ a 
fizetési kötelezettséget, melybõl 5 db a  hátralékos ingatlan,  
ebben az esetben a kintlévõség 12 %-os az elõíráshoz képest.
Összességében megállapítható, hogy az 1500 ingatlanból a 
hátralékos ingatlanok száma 713 db, mely kintlévõség aránya 
az összes ingatlanszám 48 %. A 713 db ingatlanra az elõírás 
49.826.102,-Ft, amelybõl 20.457.632,-Ft az egyösszegû befi-
zetéssel terhelt 116 ingatlan hátraléka.
A Polgármesteri Hivatal kéri az  LTP szerzõdést megkötött in-
gatlan tulajdonosokat, hogy a szerzõdésben vállalt befizetést 
szíveskedjenek teljesíteni, mert tartozás esetén a Viziközmû 
Társulat kamatot számol fel, ami még jobban megterheli a csa-
lád kiadását.

A hátralékosok   tértivevényesen levélben értesülnek a hátralék 
összegérõl, ezt követõen pedig letiltás kerül kiküldésre a  mun-
kahelyekre illetve, Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. 

VÁLTOZÁS!
Az Apátfalvi Hírek Szerkesztõsége értesíti Apátfalva Község lakosságát, 
hogy a helyi újságba a  hirdetéseket 2007. szeptember 1-vel a Polgár-

mesteri Hivatalba Kovács Józsefnénak kell leadni a pénztárnál.
Lapzárta: minden hónap 3-a

Tanévkezdés az iskolában
Szeptember 3-án 8 órakor ünnepélyes 
évnyitóval vette kezdetét a 2007/2008. 
tanév. A diákok idén is rendezett körül-
mények között kezdhetik meg a tanu-
lást. Megtörtént a szükséges tisztasági 
meszelés, elvégeztük a karbantartási 
munkákat. A HEFOP pályázat keretében 
egy tanterem teljes felújítását el tudtuk 
végezni és a tanterem bútorzatának 
újra cserélése mellett korszerû tansze-
reket és fejlesztõ eszközöket vásárol-
tunk. Községünk önkormányzata is hoz-
zájárult a sikeres tanévkezdéshez. Há-
romszáznegyvenezer forinttal támogatta 
iskolánkat, melybõl számítógépeket 
vásároltunk az elsõ osztályokba és sok 
játékot az iskolaotthonos osztályok szá-
mára. Veréb József települési képviselõ 
három falitáblát adományozott az isko-
lának.
Minden segítõ munkáját, adományát 
köszönjük!
Az évnyitó kedves színfoltja volt Beke 
Mihályné és Fazekas István nyugalma-
zott pedagógusok köszöntése. Õk 50 
éve szerezték meg diplomájukat, így a 
Szegedi Tudományegyetem arany diplo-
mával tüntette ki iskolánk volt tanárait. 
Ebbõl az alkalomból köszöntöttük mind-
kettõjüket az évnyitó ünnepségen. 

A könyvtár szolgáltatásai
A könyvár és az eMagyarország Pont továbbra 
is várja látogatóit a hét minden napján és 
szombatonként, vetítésekkel és kézmûves 
foglalkozásokkal ping-pongozási, tollasozási 
lehetõséggel.

Könyvtár nyitvatartása
Hétfõ: Szünnap
Kedd - Péntek:de:8-12 du.2.30-16.30
Szombat: de8-12

eMagyarország Pont nyitvatartása
Hétfõ - Péntek:
de 9.30-12  
du:12.30-18
Szombat: de 8-12

Az eMagyarország Pontban továbbra is folya-
matosan megtekinthetõek a  Dél-alföldi
regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendelt-
ségének aktuális állásajánlatai. 

Õszi programjaink
Szeptember végén ünnepeljük a Nemzetközi 
Hulladékgyûjtõ Világnapot, melynek alkalmá-
ból szemétgyûjtést szervezünk. 
Szeptember 30-a Népmese világnapja, mely-
nek alkalmából Benedek Elekre emlékezünk.
Október 1-én, hétfõn, délelõtt 10 órakor zenés 
- táncos elõadásra kerül sor a Mûvelõdési Ház 
nagytermében. Az elõadás címe: A rest király-
lány, a belépési díj 300 Ft. 
Október hónaptól Baba-mama klub indul az új 
könyvtárban, a védõnõk vezetésével, amely 
alkalmat teremt a kötetlen beszélgetésekre, 
játékra és kikapcsolódásra a gyerekek és szü-
lõk számára. 
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A képviselõ-testületi ülésrõl !

A képviselõ-testület 2007. augusztus 28-
án tartotta soros ülését.

A képviselõ-testület elfogadta az önkor-
mányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót. A 2007. évi eredeti 
költségvetés bevételi és kiadási fõössze-
ge 422.099 e Ft, a forráshiánya 48.075 e 
Ft.  Az I. félévi bevételi fõösszeg 268.078 
e Ft, a kiadási fõösszeg 252.221 e Ft.
A beszámoló részletesen tartalmazta a 
bevételi forrásokat, azok teljesítését és 
az önkormányzat három intézményének 
gazdálkodását. 

Beszámoló hangzott el Napközi Otthonos 
Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Óvodájának a 2006/2007-es tanév-
ben végzett munkájáról.  Az óvodába a 
májusi adatok alapján 155 gyermek volt 
beíratva, amelybõl 13 gyermek a nagyla-
ki óvodába jár. Az óvoda kiemelten fog-
lakozik a hátrányos helyzetû, sajátos 
nevelési igényû és a cigány gyermekek 
fejlesztésével. A szakértõi csoport is aktí-
van végzi munkáját, hiszen ha szüksé-
ges gyógypedagógiai ellátásra utalja a 
rászoruló gyermekeket. Az óvoda szol-
gáltatásának célja: a meglévõ kapacitá-
sának ésszerû és hatékony felhasználá-
sa, az óvodát látogató gyerekek színvo-
nalas és szakszerû fejlesztése érdekében 
megteremtve az esélyegyenlõség lehetõ-
ségeit minden gyermek és szülõ részére. 
A beszámoló részletesen tartalmazta a 
gyermekvédelmi munkacsoport, az óvo-
da- iskola munkaközösség és a minõség-

fejlesztési munkacsoport munkáját.

A képviselõ-testület módosította a 2007. 
évi költségvetési rendeletét, amely a 
2007. június 30-i állapot alapján 459.057 
e Ft bevétellel, 459.057 e Ft kiadással és 
25.209 e Ft forráshiánnyal számol.  

A gyermekintézmények étkezési térítési 
díja felülvizsgálatra került. Az óvodában 
az étkezési térítési díj nem változott, a 
tízórai 67,-Ft, az ebéd 182,-Ft, uzsonna 
54,-Ft, összesen 303,-Ft/nap.
Az általános iskola étkeztetését közbe-
szerzési eljárás alapján 2007. szeptem-
ber 01-tõl a Szent Gellért Borház és Étte-
rem biztosítja.  A napi ellátás összege 
504,-Ft, amelybõl a tízórai 92,-Ft, ebéd 
328,-Ft, uzsonna 84,-Ft.

A  Szociális Alapszolgáltatási Központba 
az ebédet szeptember 01-tõl szintén a 
Szent Gellért Borház és Étterem szállítja. 
Szociálisan rászorult esetén 1 adag ebéd 
ára 239,-Ft, szociálisan nem rászorult 
esetében 447,-Ft.

Módosításra került a Dózsa György ÁMK 
Alapító Okirata, az Apátfalva Község 
Óvodásaiért Közalapítvány Alapító Okira-
ta, és a képviselõ-testület csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Ön-
kormányzat ösztöndíj pályázathoz. A 
pályázatokat a polgármesteri hivatalhoz 
2007. október 31-ig nyújthatják be a 
felsõfokú oktatási intézmények hallgatói. 

A képviselõ-testület ismét benyújtotta 
pályázatát a 2006. évi tavaszi árhullám 

levonulását követõ fertõtlenítési munkák 
kiadásaira.

A képviselõ-testület csatlakozott a Dél-
kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási rendszerhez. A projektnek három 
szakasza van: 
1.)  az elhagyott vagy bezárt szilárd hul-
ladéklerakó telepek rekultivációja, 
2.)  a szelektív hulladékgyûjtés teljes 
körû kiépítése,
3.)  égetõmû felépítése (Orosháza).

A képviselõ-testület pályázatot adott be 
az önkormányzati és állami tulajdonú 
belterületi közutak építésére és korszerû-
sítésére. A beruházás megvalósításával 
620 méter új út, és 4550 méter útburko-
lat kerül megerõsítésre, összesen 5170 
méter.

Beadásra került a belterületi kerékpárút 
építésének pályázata, amely a Dózsa 
György utcától  Magyarcsanád közigaz-
gatás határig épül meg, amennyiben a 
pályázat kedvezõen kerül elbírálásra.

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

Mint ahogyan az elõzõ számban kö-
zöltük 2007 augusztus 31.én elké-
szült a Rákóczi u-i óvoda egy 32 
négyzetméteres csoportszobájában 
a só szoba. Só szoba gyógyászati 
hatékonyságáról már részletesen 
írtunk az elõzõ számban, bizonyára 
sokan elolvasták, és még sokan töb-
bet is tudnak róla, vannak, akik már 
használták is.
Ennek a lehetõsége most már itt a 

községben is elérhetõ.
Közel 1000 db só tégla, és 26 db „ 
görög tálban” több mint 120 liter 
SOMADRIN sóoldat került nagyon 
szakszerûen, az elõírásoknak meg-
felelõen elhelyezve. A szoba környe-
zetbarát bútorokkal lett berendezve, 
amely 18 gyermek együtt foglalkoz-
tatására ad lehetõséget integrált 
formában és egyénileg egyaránt. A 
helyiségben logopédiai, fejlesztõ 
pedagógiai foglalkozások is lesznek 
tartva, ezért berendezései eszközei 

ezeket a funkciókat is el tudják lát-
ni. A fejlesztõ eszközök, játékok 
beszerzésére további 900.000. Ft 
támogatást nyújtott a pályázat. 
Célunk, hogy minden óvodai csoport 
rendszeresen használja a só szobát. 
Az óvoda vezetõsége jelenleg azon 
dolgozik, hogy a csoportok idõbe-
osztását elkészítse, illetve teret biz-
tosítson külsõ személyeknek a hasz-
nálatra. Mindezt az Apátfalva Köz-
ség Óvodásaiért Közalapítvány Ku-
ratóriumával egyeztetve és együtt-
mûködve tesszük, hiszen az alapít-
vány közhasznú tevékenységében 
megfogalmazódott az óvodai só szo-
ba mûködtetésének segítése az 
egészséges életmód kialakítása ér-
dekében.

A só szoba kialakításának célja: 
a légúti megbetegedések meg-
elõzése, a tünetek enyhítése, 
illetve a megbetegedések gyó-
gyítása.

További cél, hogy a gyerekek 
minél több tevékenységet vé-
gezzenek a só szobában.
A só szoba kialakításától az óvo-
dai nevelõtestület az várja, hogy 
rendszeres használata elõsegíti 
a járványos idõszakokban a hi-
ányzások csökkenését, a pre-
vencióval el tudjuk kerülni a tö-
meges megbetegedéseket.
A Rákóczi u-i óvoda faliújságán 
megtalálhatóak orvosi szakvélemé-
nyek a sóoldat hatékonyságáról, egy
- két referencia melyek már sok 
éves tapasztalatokat írnak le, illetve 
a só szoba használati utasítása, me-
lyet használat elõtt érdemes feltét-
len elolvasni. A só szoba mûködteté-
sérõl, használatáról az óvodában 
további információt ad Papp József-
né Magdi óvó néni.
Faragó Erzsébet 

Óvoda vezetõ

Megtörtént a „só szoba” kialakítása 
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Bio-Pannónia Kft. Apátfalva Önkormányzatával
együtt meghirdeti a

lomtalanítási  akciót
2007. szeptember 15 és 16-án (szombaton és vasár-

nap)
A lomtalanítást a település mindkét végén egyszerre kezdjük, 
a haladás iránya megegyezik a rendszeres hulladékszállítás 
menetével.
(Ófaluban a falu magyarcsanádi végén, Újfaluban a makói vé-
gén kezdjük a lomtalanítást.)

Minden utcába csak egyszer megyünk, minden ingatlan 
elõl csak egyszer hozzuk el a kitett lomot.
Kérjük a lakosságot, hogy a házuk elé rakják ki az el-
szállítandó hulladékot legkésõbb 2007. szeptember 14-
én este.
A lomot ki lehet rakni kukában, most bármilyen zsákban, vagy 
bármilyen elszállításra szánt edényzetben. A szálas hulladékot 
(fa-, bokornyesedék, stb.) szíveskedjenek 1 m-re kötegelni, az 
apró hulladékot (falomb, virág, stb.) kukában vagy zsákban 
kihelyezni. 
Nem kerül elszállításra és a Regionális Hulladéklerakó 
Telepen továbbra sem helyezhetõ el a veszélyes hulla-
dék (a tûz- és robbanás-veszélyes anyag, gumiabroncs, 
festékes,vegyszeres doboz, ürülék, állati tetem, stb.) 
ennek elszállításáról az ingatlan tulajdonosa köteles 

gondoskodni. 
Az elektronikai hulladékok átvétele a begyûjtést végzõ jármû-
nél történik: 

A LOMTALANÍTÁS SZOMBATJÁN
2007. szeptember 15-én  - szombaton – 7-11 óra között

Újfaluban, a hulladékgyûjtõ szigetnél
(temetõ elõtti PARKOLÓBAN).

Elektromos hulladék csak ezen a napon kerül elszállításra.

Az akció során az alábbi hulladékokat gyûjtjük be:
TV (bontatlan állapotban!), videó, magnó, rádió, hûtõ, mosó-
gép, centrifuga, háztartási kisgépek, gáztûzhely, gázbojler, 
mikrohullámú sütõ, elektromos sütõ, számítógép és tartozékai, 
monitor, nyomtató (patron nélkül!), számológép, lemezjátszó.

Nem kerül továbbá elszállításra az építési törmelék, 
föld. 
Kérjük, hogy a lomtalanítási akció keretében háztartási hulla-
dékot ne rakjanak ki, azt a rendszeres hulladékszállítás alkal-
mával hozzuk el.

Köszönjük együttmûködésüket a község és az ingatlanok szé-
pítése, kitakarítása érdekében. 

Apátfalva Község Önkormányzata  Bio-Pannónia Kft.
 Telefon: 510-170

TÁJÉKOZTATÁS
az elektronikai hulladékok gyûjtésérõl

Apátfalva Község Önkormányzata és a Bio-Pannónia Kft. elekt-
ronikai-hulladék gyûjtést szervez a lakosság részére.

Az akció során az alábbi hulladékok begyûjtésére kerül sor:
TV (bontatlan állapotban), videó, magnó, rádió, hûtõ, 
mosógép, centrifuga, háztartási kisgépek, gáztûzhely, 
gázbojler, mikrohullámú sütõ, elektromos sütõ, számí-
tógép és tartozékai, monitor, nyomtató (patron nélkül), 
számológép, lemezjátszó.

Az elektronikai hulladékok átvétele a begyûjtést végzõ 
jármûnél történik: 

A LOMTALANÍTÁS SZOMBATJÁN
2007. szeptember 15-én  - szombaton – 7-11 óra között

Újfaluban, a hulladékgyûjtõ szigetnél
(temetõ elõtti PARKOLÓBAN).

Elektromos hulladék csak ezen a napon kerül elszállításra.
Ezért kérjük, hogy most hozza el.

100 kg-ot meghaladó elektronikai hulladékot munkatársunk
2007. SZEPTEMBER 14-ÉN 12 ÓRÁIG 

- telefonon történt elõzetes bejelentés mellett -
elszállítja az ingatlanokról!

Bio-Pannónia Kft. Makó, Szent János tér 19.
Tel: 06 62 510 191 (munkanapokon 8-15 óra között)

www.bio-pannonia.hu

Az akció során kizárólagelektronikai hulladékok kerül-
nek begyûjtésre, amely a lakosság részére térítésmen-

tes.

Közös célunk, hogy az elektronikai hulladék minél na-
gyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne találha-
tó környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ 
anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek 
begyûjtésre és hasznosításra.

Köszönjük együttmûködését!

 Bio-Pannónia Kft.  Apátfalva Község Önkormányzata

AZ  I S K O L A B U S Z R Ó L 

Apátfala Község Önkormányzata 2002. szeptemberben megál-
lapodást kötött Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyar-
csanád és Nagylak községek önkormányzataival iskolabusz 
üzemeltetésére. A megállapodást Apátfalva Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete 2007. június 26-i  soros testületi 
felülvizsgálta és döntött arról, hogy nem hosszabbítja meg az 
üzemeltetési szerzõdést. Jelenleg a buszt Csanádpalota Község 
Önkormányzata üzemelteti.  A csanádpalotai busza az elmúlt 
tanévben és jelenleg sem szállít menetrendszerûen tanulókat a 
makói iskolákba.

Makói Kistérség Többcélú Társulás pályázati támogatással kis-
térségi iskolabuszt vásárolt a makói kistérség 17 települése. A 
közösségi busz ebben a tanévben is ismét a Makói Kistérség-
ben élõ tanulókat szállítja a szülõ által kiválasztott a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott általános iskolába. Apátfalvát 
két járat érinti. A részletes menetrend a buszmegállókban 
megtekinthetõ. 

Flakongyûjtés

2007. augusztus 25-én mû-
anyag flakongyûjtõ verseny 
zajlott Farkas Attila szervezé-
sével.

A verseny igen eredményesen 
zárult: közel 2500 flakont és 
KB 1500 mûanyag kupakot 
gyûjtöttek össze a résztvevõ 
gyerekek. A flakonokat az 
Apátfalva Község Óvodásokért 
Alapítvány közremûködésével 
került elszállításra, a kupako-
kat a beteg (daganatos) gyer-
mekek megsegítésére ajánlot-
ták fel.

Résztvevõk és helyezések:

I.Veréb Roland és Veréb 
Richárd

II: Varga Balázs
 Báló Bence
 Vass Tibor
 Aranyos Zoltán
 Dinnyés Mihály

III. Bálint Natália 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a szponzoroknak: 
Kerekes Gézánénak, és a ne-
vét elhallgatni kívánó személy-
nek, akik hozzájárulásukkal 
segítették a résztvevõ gyere-
kek jutalmazását.

A késõbbiekben is tervezzük 
hasonló, a környezetvédelmet 
szolgáló akció lebonyolítását.
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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, díszburkoló, homokkõ,

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

Harangoznak!
Ám a harang nem úgy szól,  mint szokott.

Mintha érezné, vagy tudná,
Akiért kongatnak, õ már halott.

Valaki elment,
Mindenkit itt hagyott!

Az ideje lejárt, S szíve tovább már nem dobo-
gott.

Egy könnycsepp, melyet sok másik követ.
Siratják-, ki mindenkit szeretett.

Akit megérint egy csillag,
Annak lelkét is elviszi.
Teste a földbe végy,

„Porból lett-, és porrá lesz”: ez jut neki!
Harangoznak!

Megindult a gyászmenet.
Lassan a tátongó sírhoz közeleg.

Még egy utolsó érzés,
Mely szívbõl ered.

Minden könnyes szem,
A koporsóra mered.

Mintha mágnes vonzaná, a föld elnyeli.
Békés, örök nyugalmat ígér-,

A sok hant belepi.
A sár mintegy mennyei liget,

Virágokkal borítva integet.
Lassan elindul haza a gyülekezet, 

S csendben beszélik-,
Csak az hal meg-, kit elfelednek.

A lélek visszajár, s vigaszt nyújt szeretteinek.
Erõt ad-. S felszárítja a könnyeket.

Harangoznak!
A lélek harang szól.

Mintha azt mondaná-, 
Ember-!

Isten dönt, és õ parancsol!

Bozsogi Attila: Búcsú

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonok-
nak, szomszédoknak, munkatársaknak, isme-
rõsöknek, akik drága édesanyám

Galcsik Ferencné
Gyenge Rozália

( Apátfalva, Nagyköz u. 29)

Temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
kosztorút helyzetek, fájdalmamat enyhí-
teni igyekeztek.

 Lánya: Julika 

Üvegezés, Képkeretezés
Tóth Pál László

Magyarcsanád, Fõ u. 66.
Tel: 261-737 vagy 
06-20/475-77-86

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:             
2007. augusztus  hó

SZÜLETÉS:
Jani Krisztián Martin 08.02.
Apátfalva, Pacsirta u. 8.
Anyja: Beke Gyöngyi
Apja: Jani Krisztián

Nándori Barnabás 08. 23.
Apátfalva, Templom u.78.
Anyja: Abonyi Klára
Apja: Nándori Gábor

Kurusa Fanni Zoé 08. 10.
Apátfalva, Kossuth u. 6.
Anyja: Katus Gabriella
Apja: Kurusa László

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2007 augusztus 04. 
Borsos Judit Apátfalva, Templom 
u.128.
Bús Árpád Magyarcsanád, Termál 
u.8.

2007 augusztus 18.

Magyar Éva Apátfalva, Hunyadi u. 
6.Szabó Szabolcs Apátfalva, Hunyadi 
u. 6.

2007. augusztus 25.
Krizsán Csilla Mezõhegyes, Dózsa 
Gy.u.15.

Varga Tibor Apátfalva, Arany J. u. 
12. 

HALÁLESET:
Galcsik Ferencné Gyenge Rozália  
Apátfalva, Nagyköz. u. 29. élt:85 
évet 

Bálint Márton Apátfalva, Széchenyi 
u.163. élt: 89 évet

Veréb Józsefné Búvár Anna Apátfal-
va, Templom  u.132. élt 86 évet

Somogyi Pálné Mátó Erzsébet Apát-
falva, Nagyköz u. 30. 58 évet

Kardos István Lajos Apátfalva, Ma-
ros u.44. élt: 58 évet

Könyvajánló gyerekeknek

Nógrádi Gábor: Petepite

Egy derûs májusi reggelen a tizenegy és fél 
éves Pete Péter lába beleütközött az ágy végé-
be, amikor ki akarta nyújtani. „Mi a manó ?-
nyögött fura, mély hangon. Biztosan álmo-
dom.”
De Pite nem álmodott. A takarója alól két ha-
talmas lábfej feszült a deszkának. Két csúnya, 
szõrös láb. Pete Péter, azaz Pite egyetlen éj-
szaka alatt felnõtté változott. Pontosan olyan 
lett, mint az édesapja. És a csodának még itt 
sincs vége!
Hiszen, ha Pite édesapja testébe költözött, 
akkor mi történt az édesapával, dr. Pete 
Ádámmal?...

Könyvajánló felnõtteknek

Elizabeth Adler: Párizsi randevú
Párizs fényei, Provance ízei és a Cote d’ Azur 
színei egy életre szóló szerelmes utazáson. 
Párizs a világ legromantikusabb városa, a 
szenvedélyek földje. Lara Lewis egykor úgy 
hitte, hogy férjével a szerelem legszebb napjait 
élte át Párizsban. Jó pár év elteltével romanti-
kus kalandot tervez: újraélni a nászútjukat, 
meglátogatni a kedves helyeket, felmelegíteni 
a kihûlõben lévõ kapcsolatot. Ám felmerül a 
gyanú, hogy a férje viszonyt kezdett az asz-
szisztensével, így Lara vakmerõ lépésre szánja 
el magát: új útitársat választ, egy fiatal férfit, 
akit még alig ismer. Így indul szenvedélyes 
kalandjuk Franciaországon át, melynek végére 
kiderül, hogy az emlékek ereje vagy az új 
fellángolás gyõz-e Lara szíve felett. 

Szurkoljon az ASC-nek!
Az apátfalvi futballcsapat hazai 

mérkõzései:
2007.08.22 szombat 16.00 

ApátfalviSC– Szõregi RSE
2007.10.06. szombat 15.30:
Apátfalvi SC•Tömörkény KSE
2007.10.20. szombat 14.30
Apátfalvi SC– USC Tanárkéépzõ 

Szeged.
2007. 11. 03. szombat 13.30.

Apátfalvi SC– Deszk SC


