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APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

PÜNKÖSDI FÚVÓSZENEKARI 
KONCERT VOLT APÁTFALVÁN

Régi hagyomány nálunk, hogy Pünkösd 
hétfőn fúvószenekari koncerttel emlé-
kezünk meg Borbély Andrásról, – tele-
pülésünk díszpolgáráról – aki megho-
nosította településünkön a fúvószene 
iránti odaadást és szeretetet. A 10 órakor 

kezdődő koncertre a nevét viselő zene-
karunk – a Borbély András Band, Mátó 
Mátyás vezényletével – idén, Szentes Vá-
ros Fúvószenekarát hívta meg eme jeles 
alkalomból. Mátó Mátyás, az apátfalviak 
vezetője elmondta, jó kapcsolatot ápol-
nak a térség és az ország számos együtte-
sével, akiket megpróbálnak elhívni a kü-
lönböző rendezvényeikre. Nemrégiben 
a szolnokiakat és a mezőhegyeseiket is 
vendégül látták már.
– Most egy régi kapcsolatot elevenítettünk 
fel a szentesiekkel: régen nagyon sokat 
zenéltünk együtt, aztán mindketten más 
utakon folytattuk. Meghívtuk őket és na-
gyon örülök, hogy elfogadták a meghí-
vásunkat. Reméljük, egy jó kis délelőttöt 
tudunk összehozni itt Apátfalván. Ha-
sonlóan a korábbi évekhez, – Mátó Má-
tyásné vezetésével – a Tini és Mini Tini 
Mazsorett csoport a fellépésével színe-
sítette a koncertet. A zenekarok előadá-
sában hallhattunk történelmi indulókat, 
operett részleteket, valamint filmzenék 

is felcsendültek a több mint másfél órás 
koncert ideje alatt. A szentesi zenekar ve-
zénylését három karmester látta el. A ve-
zénylést Lévai György kezdte, majd Vár-
konyiné Mihály Erna folytatta, végezetül 
a zenekar vezetője, Mihály Béla karmester 
úrral ért véget a koncert hivatalos prog-
ramja. Zárásként a két zenekar együtt 
adott elő indulókat a négy karmester ve-
zényletével. Szekeres Ferenc polgármester 
elmondta, Apátfalva számára büszkeséget 
jelent, hogy egy olyan fúvószenekara van, 
amely méltó emléket állít Borbély András 
díszpolgár előtt, aki sokat tett a zeneok-
tatásért a faluban. Bandi bácsi keze alatt 
számos fúvós növendék nőtt fel.
A koncertet követően Apátfalva Község 
Önkormányzata a mazsorett csoportokat 
és a zenekarokat látta vendégül ebédre, 
melyet a Bíbic Egységes Óvoda, Bölcsőde 
konyhájának dolgozói készítettek el. Kö-
szönet érte!

Langó Csaba
(képek: makohiradó.hu, Gajáta Fanni)

MEGHÍVÓ
Apátfalva Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt az 
Apátfalvi Hősök Napja alkalmából 
rendezendő megemlékezésünkre.

A községi megemlékezés helyszíne: 
Szoborkert, I. Világháborús emlékmű

A megemlékezés időpontja: 
2018. június 20. szerda, 17 óra

Ünnepi beszédet mond: 
Antal Sarolta települési képviselő

Közreműködik 
az Apátfalvi Ifjúsági Klub
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A képviselő-testület 2018. május 

2-án rendkívüli ülést tartott

 � A képviselő-testület az „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázati kiírást tár-
gyalta meg és a pályázat még aznap be-
nyújtásra került. Nyertes pályázat esetén 
a fejlesztés az apátfalvi Egészségházat 
érintené.

A képviselő-testület 2018. má-

jus 10-én ismét rendkívüli ülést 

tartott

 � A képviselő-testület ezen a rendkívüli 
ülésén tárgyalta meg az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése Apát-
falván című pályázatot. A közbeszerzési 
eljárás lezajlott, a testület felhatalmazta 
a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.

 � Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium által közzétett Nemzeti 
Szabadidős-Egészség Sportpark Prog-
ramra 2016. augusztus 10-én benyújtotta 
pályázatát. Az önkormányzat kérelmét a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befo-
gadta és az értékelő bizottság értékelte. A 
nemzeti fejlesztési miniszter Apátfalva te-
lepülésen 1 db B típusú sportpark megépí-
tését támogató döntést hozott.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta, hogy az Apátfalvi Polgármeste-
ri Hivatal az az önkormányzat épületének 
energetikai korszerűsítése befejezéséig az 
Apátfalvi Búzakalász Kft. (Apátfalva, Kos-
suth L. utca 94.) épületének hátsó részébe 
költözzön. A költözködés 2018. május 07-
én (hétfőn) megtörtént. Az ügyfélfogadás 
az átköltözés ideje alatt is zavartalanul 
működött.

A képviselő-testület 2018. május 

28-án tartotta soros ülését

 � A képviselő-testület elfogadta a 2017. 
évről szóló belső ellenőrzési jelentést, né-
hány kisebb adminisztrációs hibára hívták 
fel a figyelmünket.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és el-
fogadta Apátfalva Község Önkormányza-
tának 2017. évi gazdálkodásáról szóló be-
számolót. A 2017. évi költségvetés eredeti 
előirányzat bevételi főösszege: 534.600 eFt, 
kiadási főösszege: 534.600 eFt. A 2017. évi 
zárszámadáskor a költségvetési bevételek 
összege: 927.296 eFt, a finanszírozási be-
vételek összege: 97.088 eFt, összes bevétel: 
1.024.384 eFt. A költségvetési kiadások 
összege: 713.027 eFt, a finanszírozási ki-
adások összese: 8.562 eFt, összes kiadás: 
721.589 eFt.

 � Tájékoztató hangzott el az önkormány-
zat intézményei által 2017. évben benyúj-
tott pályázatokról. Az önkormányzat a 
tavalyi év során 431.278.060,-Ft pályázati 
forrást igényelt, ebből elnyert támogatás 
335.997.083,-Ft. A Járási START minta-
programok keretében az igényelt pályázati 
támogatás 168.510.888,-Ft, beruházási és 
dologi költség 32.346.369,-Ft, támogatás 
összesen 200.857.257,-Ft.

 � A testület megtárgyalta és elfogadta a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló rendeletét.

 � A testület megtárgyalta és elfogadta a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint a fi-
zetendő intézményi térítési díjakról szóló 
3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosítását.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Apátfalvi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ Szakmai Programjának 
módosítását.

 � A testület megtárgyalta és elfogadta 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. 
májusi soros felülvizsgálatát. Az új Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elkészítésének 
határideje 2019. május 31.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2018. július 02 – 2018. au-
gusztus 24. napjáig gyermekfelügyeletet 
biztosít azon általános iskoláskorú gyer-
mek részére, akinek szülei bejelentett 
munkahellyel rendelkeznek és a szülők 
gyermekük felügyeletét nem tudja meg-
oldani. A gyermekfelügyeletért az önkor-
mányzat képviselő-testülete költséget nem 
számol fel, a szülőnek csak az ebéd költsé-
gét kell kifizetnie. A reggeliről és az uzson-
náról a szülőnek kell gondoskodnia.

 � A 2017. június 15-i rendkívüli ülé-
sen hangzott el, hogy az Apátfalvi Dózsa 
György Általános Iskola diákjait ösztö-
nözni kellene a jobb tanulmányi eredmény 
elérésére. Ennek érdekében akkor szóban 
döntött a testület arról, hogy a felső és alsó 
tagozatos tanulók körében meghirdetésre 
kerül egy osztályok közötti verseny és a 
legjobb eredményt elért osztály év gégén 
elmehet egy osztálykirándulásra. A kép-
viselő-testület döntött arról, hogy a 2018. 
évi költségvetésének terhére támogatja az 
osztálykirándulást és az alsó tagozatos di-
ákok közül a 40 legjobb tanulmányi ered-
ményt elérő diák kirándulását.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta Apátfalva Község Önkormány-
zata földgáz beszerzését.

 � Apátfalva Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2018. április 26-i képvi-
selő-testületi ülésén tájékoztatót fogadott 
el a kötelező bölcsődei szolgáltatás biz-
tosításáról, az Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda-Bölcsőde átszervezéséről. A kép-
viselő-testület az Apátfalvi Bíbic Egységes 
Óvoda-Bölcsőde elnevezését 2018. szep-
tember 1. napjával Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde elnevezésre módosítja.

 � A képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta meg a szociális igazgatás-
sal összefüggő, valamint egyéb személyes 
adatvédelmet igénylő döntése javaslatokat.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2018. május

SZÜLETÉS:
05.08.: Deszpot Péter
Édesanyja: Antal Enikő
Édesapja: Deszpot László
Apátfalva, Széchenyi I. u. 170.
05.20.: Antal Kincső
Édesanyja: Borsos Zsanett
Édesapja: Antal Károly
Apátfalva, Damjanich J. u. 14/A.
05.26.: Vajda Edvárd
Édesanyja: Nyári Enikő
Édesapja: Vajda Tamás
Apátfalva, Kereszt u. 53.
05.29.: Koszta-Kakuszi Debóra
Édesanyja: Kakuszi Alexandra
Édesapja: Koszta Krisztián
Apátfalva, Nagyköz u. 34.

HALÁLESET:
Varga József
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 23. Élt: 73 évet
Kovács Ferencné (Szabó Ilona)
Apátfalva, Kisköz u. 16. Élt: 80 évet
Sóki Jánosné (Juracsek Anna)
Apátfalva, Aradi u. 16. Élt: 82 évet
Kerekes Jánosné (Kerekes Anna)
Apátfalva, Széchenyi I. u. 106. Élt: 94 
évet
Juhász Györgyné (Varga Irén)
Apátfalva, Rákóczi F. u. 13. Élt: 68 
évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Szabó Sándor és Kocsis Diána Lilla
Apátfalva, Kisköz u. 8. 

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, 
hogy a Polgármesteri Hivatal felújí-
tási munkálatok miatt átköltözött a 
volt TSZ székházba (Kossuth u. 94.). 
A telefonos elérhetőségeink tovább-
ra is változatlanok: 06-62/520-040, 
mobil: 06-20/533-2853

Az irodák megközelítése az udvar 
felől, a hátsó bejáraton lehetséges.

ÚJ HELYEN AZ 
APÁTFALVI HIVATAL
Nem a megszokott helyen, vagyis a pol-
gármester hivatal nagytermében, hanem 
a Búzakalász Kft. irodaházában tartot-
ták májusban az apátfalvi testületi ülést. 
– Sikereses pályáztunk, így összesen 176 
millió forintból újulhat meg a községhá-
za, valamint az óvoda három épülete és 
a focipálya öltözője – nyilatkozta Szeke-
res Ferenc. A polgármester hozzátette: a 
hivatalban a munkálatokat már elkezdte 
a kivitelező, így onnan még május elején 
átköltöztek a Kossuth Lajos utca 94. szám 
alá. – A községháza várhatóan október-
re újul meg, s akkor mehetünk vissza, az 
energetikai fejlesztésnek köszönhetően jó-
val gazdaságosabb lesz az épület üzemelte-
tése – sorolta Szekeres Ferenc.
Nem a fent említett energetikai korsze-
rűsítés az egyetlen olyan pályázat, melyet 
megnyertek az apátfalviak. Egy másik 
nagy beruházás is elindult a faluban. Ez 
pedig nem más, mint a belvíz-elvezető 
rendszernek a kiépítése. Ennek a költsé-
ge 56 millió forint. Ezen túlmenően az 
apátfalvi önkormányzat 100 millió forin-
tot nyert a külterületi utak felújítására is. A 
nagyok mellett még több kisebb pályáza-
ton is sikerrel jártak az apátfalviak. Össze-
sen 336 millió forint érkezett a településre. 
Ha ehhez hozzávesszük a Start Mintaprog-

ramon nyert 200 milliót, akkor 2018-ban a 
község eddig 536 milliót kapott.
Tavaly nagy sikere volt az önkormányzat 
által szervezett úgynevezett nyári gyer-
mekmegőrzésnek. – Azzal keresett fel 
minket több szülő is, hogy a vakáció alatt 
ők dolgoznak, így nem tudják kire bízni a 
gyermeküket, ekkor jött az ötlet, hogy ezt 
mi is megoldhatnánk – tudtuk mg a pol-
gármestertől. A megőrzésnek nincs költ-
sége, illetve ha a gyermeknek jár a nyári 
ingyenes étkeztetés, akkor azért sem kell 
fizetni. Így az idén július 2-a és augusztus 
24-e között két helyszínen, a Faluházban, 
valamint a Szigetházban foglalkoznak 
napközben a kisdiákokkal.
Az önkormányzat nem csupán a nyári 
felügyelettel, hanem osztálykirándulások 
finanszírozásával is támogatja a Dózsa 
György Általános Iskola tanulóit. A felső 
osztályosok számára tanulmányi versenyt 
hirdetnek, s a legjobban teljesítő osztályt 
elviszik Szentendrére és Visegrádra. A ki-
rándulás teljes költsége 306 ezer forint, 
amit teljes egészében az önkormányzat áll. 
Az alsósoknál pedig azok utazhatnak majd 
el Budapestre, akik tanulásban vagy sport-
ban kiváló eredményeket értek el. A kicsik 
közül összesen negyvenen kirándulhat-
nak. Ez az út 376 ezer forintba kerül.
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KÉSZPÉNZZEL IS TÁMOGATJÁK 
AZ APÁTFALVI BABÁKAT

Az apátfalvi önkormányzat számos formá-
ban támogatja a családokat. Nemrég egy új 
kezdeményezésről döntöttek a képviselők. 
– Sokat beszélgettem mind a grémiummal, 
mind a lakosokkal arról, milyen módon 
segíthetnénk még az apátfalvaikon – nyi-
latkozta Szekeres Ferenc. A polgármester 

hozzátette: úgy döntöttek, hogy készpénzt 
kap minden olyan helyi család, ahol kis-
baba születik. A testület arról is határoza-
tot hozott, hogy nem utalvány vagy köt-
vény formájában adják oda ezt az anyagi 
segítséget, hanem készpénz formájában. 

– A szülőknek így sokkal könnyebb dolga 

van, hiszen az utalványok beváltása körül-
ményes, s nem mindenhol fogadják el, a 
pénzből pedig azt tudnak venni a picinek, 
amit akarnak – érvelt Szekeres Ferenc.
Apátfalván éves szinten 30-35 baba szüle-
tik. Az önkormányzat 40-40 ezer forintot 
ad nekik. – Ezt a keretösszeget bele is kal-
kuláltuk a költségvetésünkbe, így mindig 
a rendelkezésünkre áll, amint új kis lakó-
val gyarapodik a község, azonnal át is tud-
juk adni – tette hozzá a polgármester.
Június 1-én pénteken a Béke utcában lakó 
Kovács családot kereste fel a polgármester 
és Kiszely Jánosné települési képviselő. – 
Január 9-én született meg az első babánk, 
Regina Mira – árulta el a büszke édesapa. 
Kovács Csaba és Kovács-Varga Kitti kislá-
nya 3250 grammal és 49 centiméterrel jött 
a világra. A házaspár tervezi, így a későb-
biekben testvére is legyen Regina Mirának. 
Az apuka mosolyogva megjegyezte: örül-
ne, ha a második fiú lenne.

(Rádió 7 Kormos Tamás cikke alapján)

PÜNKÖSDI KUPÁT TAR-
TOTTAK AZ APÁTFALVI 

SPORTCSARNOKBAN
Az apátfalvi, a szentesi, a 
deszki, a Rendőr TE és a 
SZVESE U11-es teremfo-
ci csapatai mérkőzhettek 
meg az apátfalvi sport-
csarnokban pünkösdhét-
főn.
Öt csapat vett részt az 
apátfalvi Pünkösd Kupán, 
ahol az U11-es korosztá-
lyú focisták vehettek részt. A kupát végül a szentesiek nyerték meg. A 
második helyezést a házigazda apátfalviak kaparintották meg  – mind-
össze 1 ponttal maradtak le a győztesektől -, a harmadikok a SZVESE 
csapata lett. A negyedik helyen a deszkiek végeztek, míg az ötödik a 
Rendőr TE csapata lett.

Kiszely Jánosné képviselő, Szekeres Ferenc polgármester és a megajándékozott baba, 
Kovács Regina Mira
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÍREK AZ ALSÓ 
TAGOZATBÓL….
Iskolánk alsó tagozatának a tan-

év utolsó előtti hónapjában is na-

gyon sok programja volt.

Május elején a második és a harmadik 
osztály részt vehetett Víg Balázs meseíró 
a Három bajusz gazdát keres című köny-
vének író-olvasó találkozóján. A találkozó 
nagyon jó hangulatú volt, hiszen a gyer-
mekek aktív résztvevői voltak a beszél-
getésnek. A program végén személyesen 
is kérdezhettek és beszélgethettek a fiatal 
íróval. Ajándékul egy-egy dedikált könyv-
jelzőt vihettek haza.
A hónap egyik jeles eseménye volt az anyák 
napi ünnepségek megtartása az osztályok-
ban. Minden osztály más és más hangulat-
ban emlékezett meg az anyukákról, nagy-
mamákról. A gyermekek énekeltek, verset 
mondtak, játszottak az anyukáknak. Saját 
készítésű ajándékokkal, süteményekkel 
köszöntötték őket.
A József Attila Múzeum második ízben 
hívta meg iskolánkat a gyermekeknek szó-
ló kiállítására. A tanulók a Variációk hat 
lábra, Találkozás a rovarokkal című inter-
aktív kiállítást tekinthették meg. Felnagyí-
tott makettel, csápokkal, játékokkal ismer-
hették meg jobban, a rovarok világát.

Ebben az évben először az ENI által szer-
vezett ópusztaszeri kiránduláson vehettek 
részt a gyerekek.
Az emlékparkban íjászkodás, ebéd és a 
Feszty-körkép megtekintése várta a tanu-
lókat. A kirándulás csodálatosan sikerült, 
hiszen olyan új, és csodálatos élményben 
volt részük, ami ritkán adódik.
Iskolánk minden év májusában tartja a ha-
gyományos Dózsa-napot. Minden osztály 
más-más technikával készítette el Mátyás 
király címerét, amiből kiállítás készült az 
iskola folyosóján, és a tanulók reneszánsz 
stílusban díszítették fel az osztályaik aj-
taját. Így az iskola reneszánsz hangulatot 
kapott. Reggel a tanulók hagyományosan 
felvonultak az iskola épülete elé és ott Ba-
lázs Katalin megbízott igazgató asszony 

megnyitotta a rendezvényt. Az alsós gye-
rekek négyféle reneszánsszal kapcsolatos 
feladatban vehettek részt. Kipróbálhatták 
a kardozást, kirakózhattak, aminek az 
eredménye egy címer volt, majd mesét 
hallgathattak, illetve körmöcske fonást is 
tanulhattak. Ezt követően végignézhették 
a nagy tetszésnek és csodálatnak örvendő 
Erős Dózsa versenyt. Ebéd után a könyv-
tárban Mátyás meséket nézhettek.
A májusi hónap utolsó eseménye a Ki-
szomboron megtartott térségi matema-
tika verseny volt. Iskolánkat a 3. osztály-
ból Szabó Jázmin és Kis Bence képvisel-
te. Az eredményről még nem kaptunk 
tájékoztatást.

Simon Hajnalka
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MUNKA ÉS PIHENÉS

A május mindig meghatározó hó-

nap a tanévben, mert mind tanul-

mányilag, mind pedig a szórako-

zást tekintve zsúfolásig van prog-

ramokkal.

Május legelején megtartottuk az isko-
lánkban az Édes, ékes apanyelvünk nyelvi 
versenyt, ahol a felsősök huszonhat fővel 
indultak el, hogy megmérettessék szókin-
csüket és nyelvi intelligenciájukat. Igen 
szoros lett a végeredmény, hisz az első he-
lyen három tanuló is végzett (Ábel Dávid 
Gyula 5. osztály, Balogh Nikolett 6. osztály, 
Kónya Zoltán 7. osztály.) A második helyet 
Fazekas Andrea 6. osztályos tanuló érte el, 
míg a harmadik helyen Gyenge Dominika 
6. évfolyamos tanuló végzett.
Minden évben megmérettetnek a hatodik 
és nyolcadik osztályos tanulóink az Orszá-
gos Kompetenciamérésen, ahol a szöveg-
értésüket és alapvető matematikai prob-

lémamegoldó készségeiket mérik fel. Ezt 
egészíti ki az Országos Idegennyelvi Mé-
rés, ahol az angol nyelvi kompetenciájukat 
kellett használniuk a tanulóknak.
A jó időt kihasználva megtartottuk a mára 
hagyománnyá vált Pünkösd-kupát, amely 

keretei között Streetballban mérték össze 
a tanárok a diákokkal együtt ügyességüket 
és kitartásukat. Nagyon jó hangulatban 
telt a délután, szoros és sportszerű mérkő-
zések voltak.
A nyár kezdete mindig magával hozza in-
tézményünk egyik meghatározó rendez-
vényét, a Dózsa-napot, ami egyszerre szol-
gálja a játékos tanulást, a közös időtöltést 
és a felhőtlen szórakozást. Ebben az évben 
Mátyás király megkoronázásának 650. év-
fordulója előtt tisztelgett iskolánk. Minden 
osztály elkészítette előzetes feladatként a 
Mátyás ihlette címerpajzsát és zászlaját, il-
letve a reneszánsz hangulatú teremajtó-dí-
szítést. Ezenkívül tanultak a korabeli zené-
ről, és megismerkedtek Csenteri Andrea 
közreműködésével, a korszak tánckultúrá-
jával is. Készítettek korabeli érméket is, és 
megmérettek egy osztályok közötti élőbá-
bus társasjátékban. A sport sem hiányzott 
a rendezvényről, megtartottuk hagyomá-
nyunkhoz híven az Erős Dózsa-versenyt, 
illetve a kistérségi focibajnokságot is.
A hónap zárásaként pedig csatlakozott in-
tézményünk az önkormányzat által szer-
vezett gyereknapi programhoz, amelynek 
keretei között íjászkodhattak a gyerekek és 
próbára tehették az ügyességüket és gyor-
saságukat villámfeladatokban.
Élményekkel gazdagon lépünk át tan-
évünk utolsó két hetébe, ami megelőzi 
még a várva várt VAKÁCIÓT!

Molnár Tiborné és Tóth László
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SPORT, BARÁTSÁG, 
HATÁROK
Nemrégiben kedves meghívást tolmá-
csolt iskolánknak Lúczó Csaba, az ASC 
elnöke. A romániai Csanád – számunkra 
ismertebb nevén Őscsanád általános is-
kolája hívta meg a 3-4. és 7-8. osztályos 
fiú kispályás labdarúgó csapatainkat egy 
tornára, amelyen a helyieken és rajtunk 
kívül szerepeltek a nagyszentmklósi is-
kola diákjai is. A gyerekek mellett pá-
lyára léptek az idősebb korosztály tagjai 
is. A torna nyitó mérkőzése az ott már 
hagyományosnak tekinthető tanár-di-

ák meccs volt, ahol a helyi nyolcadiko-
sok csapata küzdött az ottani tanárok 
magyarországi kísérőkkel kiegészített 
gárdájával. A jó iramú, küzdelmes mér-
kőzés megalapozta a torna remek han-
gulatát. Itt a felnőttek csapata bizonyult 
jobbnak, ám a torna igazi győztesei a 
gyerekek voltak, hiszen a játék mellett 
ismerkedésre, barátkozásra is módjuk 
nyílt. Néhány szó az eredményről: 3-4. 
osztályosaink a harmadik, 7-8. osztályo-
saink a második helyen végeztek. A tor-
na legjobb játékosa Rabi Patrik, legjobb 
kapusa Balog-Víg Martin lett. A kedves 
fogadtatás, a szíves vendéglátás és a jó 

szervezés mindenkiben kellemes emlé-
keket hagyott. Bízunk benne, hogy a két 
iskola kapcsolatát a továbbiakban szoro-
sabbra tudjuk fűzni és gyakran ellátoga-
tunk egymás rendezvényeire. 

Végül szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak a szülőknek, segítőknek, akik a 
gyerekek utaztatásában segítségünkre vol-
tak: Lúczó Csaba, Berczán Zsolt, Antal 
Gábor, Tokai Attila, ifj. Kollár Ferenc és 
Apátfalva Község Önkormányzata.

Mátó Lajos

Pedagógusnap 
alkalmából tisztelettel 
köszöntjük az apátfalvi 
gyermekekért dolgozó 
pedagógusokat és 
óvodapedagógusokat, 
valamint a technikai 
feladatokat ellátó 
munkatársakat!
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BÍBIC OVIS HÍREK

CSALÁDI NAP 
AZ ÓVODÁBAN
2018. május 18-án ismét megrendeztük 
óvodánkban a családi napot. Minden 
óvodába járó gyermeknek anyukája, vagy 
apukája, volt, akinek a nagymamája is ellá-
togatott ezen a napon az óvodába és részt 
vett a tevékenységekben. Reggel 9 óráig a 
csoportszobában játszottak a gyermekek 
szüleikkel, majd tízórai után kezdődött a 
közös szendvics-, gyümölcssaláta- és zöld-
ségsaláta készítés. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szülőknek, hogy gyümöl-
csökkel és zöldségekkel támogatták a csa-
ládi nap megrendezését. A délelőtt további 
részében az óvoda udvarán játékos, zenés 
tornába, sorversenyekbe és barkácsolásba 
kapcsolódhattak be a szülők gyermekeik-

kel. A mozgásos tevékenységek után került 
sor a gyermeknapi ajándékok átadására, 
melyek megvásárlása az Makói Egyesített 
Népjóléti Intézmény „Nem vagy egyedül!” 
EFOP-3.2.9.-16 pályázat által biztosított 
190.500 Ft-ból történt meg. A három óvo-
da udvari játékeszközöket kapott, melye-
ket nagy örömmel vettek birtokba a gyer-
mekek. Az udvari tevékenységek után a 
csoportszobában fogyasztották el a szülők 
és a gyermekek együtt, a reggel elkészített 
finomságokat. A lakmározás után tovább 
folytatódott a játék az udvaron. A csalá-
di nap jó hangulatban, élményekkel gaz-
dagodva telt el. Hazafelé menet minden 
gyermek egy-egy nagy doboz jégkrémet 
kapott, melyet a Budapesti Élelmiszer-
bank támogatásával Apátfalva Község Ön-
kormányzata ajánlott fel a gyermekeknek 
gyermeknap alkalmából.

Bunyeváczné Bakai Ágota 
óvodapedagógus

ADOMÁNYOK 
AZ ÓVODÁBAN
Intézményünk 2018. május 29-én a Mát-
rix Közhasznú Közalapítvány felajánlá-
sának köszönhetően 52 db mesekönyvet 
(104.000 Ft összértékben) vehetett át. 
E könyveket egyrészt a ballagó gyere-
kek megajándékozására, illetve az óvodai 
csoportok könyvkészletének bővítésére 
használtuk fel. 2018. május 31-én a Pa-
lánta Sorsfordító Alapítvány ajándékát 
vehettük át. Ez az ajándék egy állatokról 
szóló vidám foglalkoztató füzetet, és egy 
állatos CD-t tartalmazott. Ezeket az aján-
dékokat a 19 ballagó kisgyermek között 
osztottuk ki.
Hálásan köszönjük az Alapítványok aján-
dékait! 

Luczó Anikó 
intézményvezető
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ÓVODAI ÉVZÁRÓ – 
BALLAGÁS, 2018
2018. június 1-én (pénteken) és június 
2-án (szombaton) délelőtt 9 órakor ke-
rült sor az Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda 
- Bölcsőde évzáró és ballagási ünnepségé-
re. A 2017/2018-as nevelési évben 19 kis-
gyermek ballagott el intézményünkből, ők 
szeptembertől iskolások lesznek. Rendez-
vényünkön szerepeltek a kicsik és nagyok 
is, egy-egy témakör köré csoportosítva 
mutatták be műsorukat. Az iskolába menő 
gyermekek a közös ballagó részen búcsúz-
tak el gyermektársaiktól, óvodájuktól. Az 
idén sem maradhatott el a léggömbök ere-
getése, ami már rendezvényünk jelképévé 
vált. Gyermekeink nagyon ügyesek voltak, 
színvonalas műsorokkal kápráztatták el 
szüleiket, nagyszüleiket, vendégeiket. A 
ballagási ünnepségen ajándékok átadására 
is sor került: Apátfalva Község Óvodásai-
ért Közhasznú Közalapítvány egyéni, név-
re szóló sporttáskával lepte meg a ballagó 
gyermekeket. A Mátrix Közhasznú Köz-
alapítvány felajánlásának köszönhetően 

minden ballagó kisgyermek egy csodá-
latos mesekönyvet, a Palánta Sorsfordító 
Alapítvány felajánlásával egy-egy állatok-
ról szóló CD-t, illetve foglalkoztató füzetet 
kapott. Három kisgyermek – Tóth Zsófia, 
Farkas Danica, és Antal Boglárka Anna – 
kapott versmondásért emléklapot, és kü-
lön könyvjutalmat. Az ajándékokat nagy 
örömmel vették át a gyermekek, csillogó 
szemekkel, boldog mosollyal viszonozták 
a feléjük irányuló szeretetet. A rendez-
vényeinken megköszöntük a Szülők Kö-
zösségének, illetve minden családnak az 
együttműködő, támogató munkáját. Aján-
dékot vehetett át: Restás Marianna és Ba-
kainé Kisfügedi Tünde. 
Külön köszönöm kollégáim egész éves, fá-
radhatatlan, lelkiismeretes munkáját!
A ballagó gyermekeknek sikerekben gaz-
dag iskolás éveket kívánunk! 

Ballagó gyerekek:

Maros utcai óvoda:

Bauer Zsombor, Gulyás Kevin Arnold, 
Mátó Alexandra Laura, Nagy Enikő, Pécsi 
Zalán Kristóf, Soós Vivien, Tóth Zsófia, 

Rákóczi utcai óvoda:

Antal Zétény, Farkas Danica, Farkas Ri-
kárdó, Marjai Rajmond Csaba, Dózsa 

György utcai óvoda:

Antal Boglárka Anna, Bedő Mózes Attila, 
Berta Rebeka, Kurusa Mirella Lili, Milicz 
Szebasztián, Ottlokán Aurélia, Szabó Sán-
dor, Tari Luca Anna.

AJÁNDÉK JÉGKRÉM 
A GYERMEKEKNEK
Apátfalva Község Önkormányzata és az 
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
közösen a Budapesti Élelmiszerbank ál-
tal felajánlott jégkrémekkel kedveskedtek 
a családoknak. Az ajándékok kiosztására 
intézményeinkben megtartott Családi na-
pon került sor. A gyermekek nagy öröm-
mel vitték haza a fagylaltfinomságot.
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A MÁLTAI SZERETET-
SZOLGÁLAT 

FELAJÁNLÁSA
A Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével Apátfalva 
Község rászoruló lakossága 2018. május 3-án 7,5 q mély-
hűtött fornetti pékárut kapott melyet a Kecskeméti Fornet-
ti Kft. ajánlott fel Makó és a környező települései számára. 
A termékek majd elkövetkezendő időszakban kerülnek ki-
osztásra a családok számára. A mélyhűtött pékárut Dancsi 
és Társa Kft. mélyhűtős kamionja szállította le számunkra.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység vezető

BUDAPESTEN KIRÁNDULT AZ APÁTFALVI 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT CSOPORT

2018. május 23-án csoportunk Budapestre 
kirándult. Első utunk a csokigyár minta-
boltjába vezetett, ahol mindenkinek lehe-
tősége volt vásárolni jobbnál-jobb édessé-
geket.
Ezután a Nemzeti Színházat és a Művé-
szetek Palotáját látogattuk meg. Utunkat 
a Rendőrmúzeumba folytattuk, ahol tör-
ténelmi és kriminalisztikai kiállításokat 
tekintettünk meg remek tárlatvezetőnkkel.
Jártunk a Mentőmúzeumba is ahol nagyon 
érdekes dolgokat láttunk, még a pincemú-
zeumba is benéztünk. Végezetül Győrfy 
Pál, a mentők szóvivője fogadott bennün-
ket. Nagyon közvetlen volt a beszélgeté-
sünk, melyet egy közös fotóval örökítet-
tünk meg.
Csoportunkat a Belügyi Nyugdíjasok PME 
elnöke Németh János Antal kalauzolta és 
szervezte meg a programjainkat. A Pozso-

nyi úti Rendőrpalo-
tába vitt bennünket 
ebédelni a 8. eme-
leti panoráma ét-
termükbe, ahol 
fennséges ebéddel 
vártak bennünket. 
Az étteremből cso-
dálatos kilátás volt 
a Dunára.
Ezt követően utunk 
a Katasztrófavé-
dőkhöz vezetett, ahol betekinthettünk a 
mindennapi életükbe. Végignézhettük a 
riasztástól kezdve az elindulásukat, a pil-
lanatok alatti elkészülésüket a bevetésekre. 
Nagyon sok érdekes dolgokat nézhettünk 
meg és eseteket meséltek el nekünk.
Utunk befejező állomása a Hármashatár-
hegyi kilátó volt. Csodálatos panorámá-

ban gyönyörködhettünk a nap végén.
Utunkat Kerekes Laci kisbuszával tettük 
meg. Remekül utaztunk. Kellemesen elfá-
radtunk, de élményekkel telve értünk haza 
a kirándulásról.

Jakabovics Mátyásné csoport titkár

ANYÁK NAPI 
ÜNNEPSÉG

Az Apátfalvi Szociális 
Alapszolgáltatási Köz-
pont 2018. május 8-án 
rendezte meg Anyák 
napi Ünnepségét. A 
műsort az Apátfalvi Bí-
bic Egységes Óvoda-
Bölcsőde Rákóczi utcai 
nagycsoportos óvodásai 
indították. Gondozó-
nőink csokoládétortával 
készültek a gyerekeknek 

és az időseknek egyaránt. A műsor után az idősek virágot 
kaptak, és jókedvű beszélgetéssel, nótázással zárult az ün-
nepségünk.
Köszönetünket fejezzük ki a szép műsorért az óvodásoknak, 
és külön köszönetet mondunk Simon Mihályné Icukának, 
aki sok éven keresztül támogatja az időseinket minden ren-
dezvényünkön. Öröm volt számunkra, hogy ilyen jó hangu-
latban telt az ünnepség.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető



2018. június 11APÁTFALVI HÍRMONDÓ

NÉPZENEI CSOPORTOK 
TALÁLKOZTAK KISOROSZBAN

Első alkalommal szervezték meg a 

vajdasági Kisoroszban a népzenei 

és néptánctalálkozót, ahol töb-

bek között bemutatkoztak Dabas-

ról, Kikindáról és Apátfalváról is. A 

„Határtalan” elnevezésű program 

célja a kapcsolatteremtés és a ha-

gyományok őrzése volt.

Határon túl átnyúló népzenei és nép-
tánctalálkozót szerveztek Torontál Kis-
oroszban. A rendezvényen a házigazdák 
mellett felléptek és bemutatkoztak a ma-
gyarcsernyei gyermek néptánccsoport, a 
dabasi Rozmaring Asszonykórus, a nagy-
kikindai Róna Táncegyüttes, a szajáni 
gyermek néptánccsoport, Ördög Lóránt 
citerás és az apátfalvi Kerekes Márton 
Népdal és Citerazenekar is. A Csongrád 
megyei települést képviselő csoportot 
Szekeres Ferenc polgármester is elkísérte 
Kisoroszba.
– A határon túli magyar testvéreinkkel na-
gyon fontos az együttműködés, mert csak 
így őrizhetjük meg magyarságunkat, nem-
zetünket – fogalmazott a polgármester.
Talpai Sándor, a Torontál Magyar Műve-
lődési Oktatási és Ifjúsági Központ elnöke 
elmondta, a Vajdaságban élő magyarok-
nak fontos, hogy az anyaországi települé-
sekkel és egyesületekkel jó együttműkö-
dést alakítsanak ki.
– Mindenki tudja, hogy itt a szórványban 
nagy az elvándorlás, főleg a magyarok 
külföldre mennek, de ha nem az anyaor-
szágba, akkor Németországba, Ausztriába 
és különböző nyugati országokba vándo-
rolnak el a jobb megélhetőség végett. Mi 
itt kevesebben maradunk, de maximáli-
san igyekszünk megőrizni a nyelvünket, a 
hagyományainkat és a kultúránkat – tette 
hozzá Talpai Sándor.
A találkozót ismerkedés, beszélgetés, tán-
cos mulatság zárta.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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HALÁLOS ÖLELÉSBEN
Pénzpiacok és befektetők.
A látens hatalmi ág diszkrét bája mutatko-
zott meg a közelmúltban, az olasz kormány-
alakítás finisében. Március elejétől vajúdott 
a történet: a kormányalakításra alkalmas 
pártok nehezen jutottak dűlőre a közös ve-
zetés elvi alapjainak lefektetésében. Végül, 
Pünkösd napjaiban megegyezés született 
közöttük.
Az államfő azonban megvétózta a terve-
zett felállást: a pénzügyminiszter személyé-
vel szemben emelt kifogást. Azt mondta, a 
pénzpiacok reakciójától félti az országot.
Ezen egy kicsit érdemes elgondolkodnunk.
Valamikor, majd’ 230 évvel ezelőtt, a francia 
forradalom, az igazság, testvériség, egyenlő-
ség nevében, azért indult, mert a király és 
a nemesség hatalmát akarták megszüntetni. 
Mégpedig oly módon, hogy az egyszerű nép, 
a harmadik rend kezébe adják azt. Alattva-
lóból egyenjogú állampolgárrá emelve őket.
Illúziónk azért sosem volt, mindig is tudtuk, 
hogy „a pénz beszél, a kutya ugat”.
A kérdés csupán az volt, mibe és milyen 
mélységig szól bele az a bizonyos pénz.
A puszta tény, hogy pénzügyi érdekkörök 
véleménye, alkalmasint kívánsága nyomán 
a demokratikusan lebonyolított választások 
eredményeként kormányfői megbízatást 
kapott győztes ne dönthessen kormánytag-
jai személyéről, már önmagában aggasztó. 
Felveti a kérdést, hogy létezik-e egyáltalán 
népfelség, vagy ez csak amolyan kiüresedett 
szófordulat politikai szlengünkben.
Fiatalabb koromban a Balaton partján szem-
tanúja voltam egy érdekes esetnek. Öt-hat 
főből álló nyaraló család pihengetett a köze-
lünkben. Az óvodás korú kisfiú hisztériázott, 
mert sehogy sem akartak neki vízipuskát 
venni. A rend helyreállításáért a keresztap-
ja vetette be magát, a következő javaslattal: 
„Jancsika! Ne sírj! Válassz magadnak pala-
csintát! Én azt veszek neked, amit te akarsz, 
de az palacsinta legyen!”
Hússzor-harmincszor elismételte, a kisfiú 
egyre hangosabb üvöltésének kíséretében, 
de nem jutottak megegyezésre. A magam 
részéről ezen nem is csodálkoztam, mert 
Jancsika, lekvártól és kakaótól szurtosan, jól 

láthatóan túl volt már az általa kívánatosnak 
ítélt palacsintamennyiség elfogyasztásán.
Valami ilyesfajta kicsengése van az olasz bel-
politikai drámának is: a nép azt választ, akit 
akar, de a pénzpiac moguljainak kínálatából. 
(Az meg a mi bajuk, ha elegünk van már a 
megengedett választékból.)
Végül felállt az új olasz kormány. Másik 
pénzügyminiszterrel. Az első jelöltből az 
európai uniós ügyek minisztere lett. Ki en-
gedett kinek?
Magyarországon nem volt ilyen irányú 
probléma. A kétharmad az kétharmad, ne-
héz politikai megalkuvásra kényszeríteni a 
győztest. A „tüntetések” sem hozták a várt 
eredményt. Ennek ellenére a pénzpiaci sze-
replők nem vonultak vissza. A forint árfo-
lyamának gyengítésével próbáltak (próbál-
nak) nyomást gyakorolni az új kormányra. 
Csak abban bízunk, hogy nem nagyon fog 
sikerülni.
A történelem tanulsága szerint egy állam 
működéséhez területre, népre és hatalomra 
van szükség. Amit az elmúlt években látha-
tunk, elsősorban a nyugat-európai államok 
részéről a hatalom-gyakorlással érintet nép 
átalakítása, kicserélése az államigazgatás 
területén. Kormányzati vezetőik úgy ér-
tékelték (értékelik), hogy lakosságcserére 
van szükségük, mégpedig afrikai forrásból. 
(Nincs tévedés: nem kiegészítésre szán-
ják betelepüléseket, hiszen a demográfiai 
hullámvölgy kiegyenesítését várják tőlük. 
Ez pedig a maga nyerseségében azt jelenti, 
hogy 2-3 generáció múlva a most betelepí-
tettek leszármazottai adhatják az állam te-
rületén élő népesség legnagyobb létszámú 
etnikumát.)
A multikulturális elképzelés (érthető mó-
don) nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket. Mind morális, mind anyagi érte-
lemben, már zsengécske korában becsődölt. 
Elővették hát a B-tervet: a beözönlő, döntő 
többségében segélyre szoruló, a fogadó or-
szág nyelvét, kultúráját, vallását és törvénye-
it nem ismerő (és kevéssé akceptáló) „mene-
külteket” arányosan szét kell osztani az EU 
tagállamai között. Néhány ország – köztük 
Magyarország is – ennek ellenáll. Úgy gon-

dolom, teszi ezt teljes joggal, hiszen az első, 
2015-ös migránshullámot elindító hívó szó 
nem a közös akarat summázata volt, csupán 
Merkel kancellárasszony politikai ötletelése. 
Ami pillanatnyilag – és tényleg csak egy pil-
lanatig – jó ötletnek tűnt.
Azóta egyre sűrűbb fellegekben tornyosul-
nak a bajok nyugaton.
Mit mondhatnánk Magyarország e tárgy-
körben tanúsított ellenállásához?
Mindenféle kapcsolatban, ahol eltérő tartal-
mat személyesítenek meg a szereplők, két 
megoldási lehetőség van a többletet képvise-
lő számára. Vagy leereszkedik, vagy felemel.
Nem túlfűtött patriotizmus mondatja ezt 
velem. A sok évszázados idegen megszál-
lás, a két vesztes világháború után esélyünk 
sem volt a területében és lakosaiban durván 
megcsonkítottuk országunkkal felülmúlni a 
győztes hatalmak gazdasági teljesítményét. 
(Sajnos, körülbelül egy évszázada már csak 
ezzel mérik egy adott ország potenciálját, el-
tagadva a minőségi szempontok puszta létét 
is.) Most azonban egy teljesen új, merőben 
szokatlan történelmi időszak küszöbén ál-
lunk. A dekadens Nyugat haláltusájának 
óráját éljük át.
Az abszolút felemelkedés helyére a relatív le-
csúszás lehetősége lép.
Az eltartandó migráns-tömegek által gene-
rált bizonytalanság, az „állam az államban” 
szisztéma kialakítása semmiképpen sem se-
gíti a társadalom összteljesítményének szin-
ten tartását (a növekedésről nem is beszél-
ve). A gazdasági lecsúszás, destabilizálódás 
a folyamatokba kódolva jelen van, csak idő 
kérdése, hogy mikor válik keserű valósággá.
Ebben az aspektusban a szinten maradó, 
törvényes rendre és békés hétköznapokra 
ügyelő országok relatív módon fel fognak 
emelkedni az anarchiába süllyedő, potenci-
áljukat veszítő társadalmak fölé.
Erre utaló jelnek vehetjük azt is, hogy az 
Unió következő 7 éves költségvetéséből 
komoly összegeket készülnek kikerekíteni 
Németország migráns-politikájának meg-
támogatására. Hogy miből?
Európa jövőjéből.
A kohéziós alapokból, a technikai-technoló-
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giai fejlesztés fedezetéből.
Természetesen, a V4-eket, így Magyaror-
szágot érintheti legfájdalmasabban ez a lé-
pés. A magyar gazdákon is bosszút állhat az 
Európai Bizottság azért, mert nem kérünk 
a káoszból. A friss előterjesztés szerint 11,7 
milliárd euróval kevesebb pénzt folyósíthat-
nak a jelzett időszakban, mint az számítható 
lett volna. Vagyis, a magyar agrárium tart-
hatja el a Mutti bevándorlóit.
Az ezredforduló tájékán úgy hangzott a kér-
dés: van-e élet az Unión kívül?

Ha így folytatják a brüsszeli bürokraták, át 
lehet fogalmazni kérdésünket is: van-e élet 
az Unióban?
Azt gondolom, leereszkedni semmiképpen 
sem akarunk. Felemelni viszont csak azt le-
het, aki maga is kapaszkodni akar. Relatív 
süllyedésében is.
Egy másik, igen régi, eldöntendő kérdés is új 
színezetet kap az EU vagdalkozásának tük-
rében.
„Pénzt vagy életet!” – szólította fel hajdanán a 
kiérdemesült rabló az áldozatát. „Pénzt vagy 

életet?” – kérdezi manapság Európa maoista 
vezetése a behódolni nem akaró országoktól.
A kérdés alapvetően ostoba, hiszen jól tud-
juk, a zsebes koporsót még nem találták fel. 
Tehát, ha élni akarunk, meg kell találnunk a 
módját az ő halálos feltételekhez kötött jut-
tatásaik nélkül is.
Ha nem lehet EU-n belül, hát akkor azon 
kívül.
A halálos ölelésnek ugyanis csak egyfajta ki-
menetele lehet.

Kucsora István

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makó és Térsége Víziköz-
mű Társulat végelszámolása lezárult. A jogutód nélküli meg-
szűnéssel összefüggésben a Küldöttgyűlés, mint legfőbb szerv, a 
12/2017.(X.27.) sz. határozatában döntött a Társulat a megma-
radt vagyonának felosztásáról, annak társulati tagok részére tör-
ténő visszafizetéséről. 
Apátfalva esetében 6.800,-Ft/érdekeltségi egység.
A Tagok a nekik visszajáró érdeketlségi hozzájárulásokat banki 
átutalás vagy készpénz formájában jogosultak átvenni. 2018. jú-
nius 15. napjától 2018. augusztus 8. napjáig, keddi és csütörtöki 
napokon 8:00 és 16:00 óra között. A kifizetés  feltétele a jogo-
sultság ellenőrzéséhez szükséges Kifizetési Adatlap kitöltése és a 
kifizető helyekre történő visszajuttatása. A Kifizetési Adatlap az 
Apátfalvi Hírmondó önkormányzati helyi újság mellékleteként, 
illetve a www.mako.hu honlapról letöltve érhető el. 
Kifizető helyek: 
Apátfalva illetőségi területén lévő tagok esetében
Társulati székhely pénztára Makó, Tinódi u. 8/A.

DIÁKMUNKA!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség 
nyílik Apátfalva Község Önkormányzatánál 

munkavégzésre 
diákmunka keretében a 

2018. június 18. és augusztus 31. 
közötti időszakban.

Várjuk a 16-25 év közötti, nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezők jelentkezését.

Bővebb tájékoztatás 
a Polgármesteri Hivatalban kapható.

NYÁRI TÁBOROK APÁTFALVÁN
Tini Titán tábor (Öno) július 2–6-ig:

Táborvezető: Puskásné Ember Ninette
Tábor költsége: 3.000 Ft/fő (a tízórai és az 
ebéd árát tartalmazza)
Jelentkezni lehet a 06 20/231-0223-es tele-
fonszámon.
Néptánc tábor július 9–13-ig:

Táborvezető: Csenteri Andrea
Tábor költsége: 5.000 Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban 
a 06-20/313-7199-es telefonszámon.
Ifjúsági tábor július 16–20-ig:

Táborvezető: Antal Eszter

Tábor költsége: 6.000 Ft/fő
Aki Esztinél jelentkezett, annak nem kell 
újból jelentkeznie. Max. 4. osztályos tanu-
lókat várunk, annál idősebbeket nem fo-
gadunk a táborba.
Jelentkezni lehet a Faluházban 
a 06 20/313-7199-es telefonszámon.
Foci tábor július 23–27-ig:

Táborvezető: Koczkás Zoltán
Tábor költsége: 8.000 Ft/fő
Jelentkezni lehet a 06 30/299-8087-es tele-
fonszámon.
Kézilabda tábor augusztus 6–10-ig:

Táborvezető: Varga-Jani Ildikó
Tábor költsége: 7.000 Ft/fő (az ebéd és 
gyümölcs árát tartalmazza)
Jelentkezni lehet Varga-Jani Ildikónál a 06 
30/527-7902-es telefonszámon.
Gyermekmegőrző tábor 

július 2–augusztus 31-ig:

A tábor költsége: Az elfogyasztott étkezés 
költsége (az ebéd ingyenes a nyári gyer-
mekétkeztetésben részesülőknek)
Jelentkezni lehet a Faluházban 
a 06 20/313-7199-es telefonszámon.
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KIFIZETÉSI ADATLAP

a Makó és Térsége Víziközmű Társulat „v.a.” megszűnése kapcsán a tagi érdekeltségi 
hozzájárulás visszafizetéséhez

(benyújtandó: személyesen vagy postai úton a Hirdetményben jelölt címeken)

Társulati tag adatai;

Név:

Lakcím:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Személyi igazolvány szám:

Adóazonosító jel:

Telefonszám:

Érintett ingatlan adatai;

Település:

Cím:

Helyrajzi szám:

Ezúton, teljes – polgári és büntetőjogi - felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társulati 
tagként jogosult vagyok az elfogadott vagyonfelosztási javaslatban szereplő visszajáró 
érdekeltségi hozzájárulás összegének átvételére.

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok tárgyi célú kezeléséhez és nyilvántartásához hozzájárulok.
Nyilatkozom, hogy az összeget KÉSZPÉNZBEN / ÁTUTALÁSSAL kívánom megkapni. 
(aláhúzandó!)
Nyilatkozom, hogy amennyiben banki átutalás formájában kívánom az összeget megkapni, 
úgy az alábbi számlaszámra kérem annak teljesítését;

Bank neve:
Számlatulajdonos neve:
Számlaszám:

Kelt:……………… Társulati tag aláírása

Előttünk, mint tanúk;

Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Szig.sz.: Szig.sz.:

Aláírás: Aláírás:
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REKVIUM
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS

apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésre

– Koporsós és urnás temetések 
lebonyolítása

– Otthoni és kórházi elhalálozás 
esetén is

– Kegyeleti tárgyak értékesítése

– Gyászjelentés újságban való 
megjelenítése

– Ügyelet a nap 24 órájában

BÍRÓ RITA
Apátfalva, Aradi u. 16/A

Telefon: 0620 326-48-26, 0620 431-96-29

Nyitva: 
hétfőtől péntekig: 7–17 óráig,

Szombaton: 7–12 óráig,
Vasárnap: zárva

• Cement, mész

• Gipszkarton – Hőszigetelők

• Fenyő fűrészáru

• Szögek, csavarok

• Trapézlemez

•  Hullámpala többfajta 
méretben és minőségben

• Tégla, cserép

BÍRÓ ANTAL

Apátfalva, Aradi u. 16/A
0620 473-32-36, 0620 326-48-26

Apátfalva Község Önkormányzatának 
ingyenes információs lapja

Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu

Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án

Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal

Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

Médiapartnerünk: www.makohirado.hu

gyászjelentések

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak akik drága szeret-
tünk

Kerekes Jánosné

(Kerekes Anna)

édesanya, mama, dédi temetésén 
megjelentek, fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk Plébános úr-
nak, Kántor úrnak és mindazoknak, 
akik szerettünk

Varga József 

temetésén megjelentek. Részvétük-
kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, jó ismerősöknek, akik drá-
ga szerettünk

Kovács Ferencné

(Szabó Ilona)

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

MAMMOGRÁFIAI 
SZŰRÉS

Ismét kitelepül az emlőszűrő állomás, így a behívóval vagy beutalóval rendelkező 
érintett hölgyek mammográfiás vizsgálaton vehetnek részt 

2018. június. 8-án (péntek) 12-18 óráig és 2018. június 9-én (szombat) 8-12 óráig 
az Apátfalvi Sportcsarnok parkolójában Templom u. 67. szám.

Időpont előjegyzés Bakáné Nagy Gyöngyi védőnőnél 
telefonon 62/260-051 vagy személyesen.

CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT 
Hódmezővásárhely-Makó

KUKORICA-
GYOMIRTÁSI 
BEMUTATÓ

2018. június 14-én (csütörtök) 
délelőtt 9.30-kor 

az Antal és Társa Kft. 
szárítótelepén.

Előadó: 
Dr. Kiss Ernő gyombiológus

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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GYERMEKNAP

Május 27-én vasárnap került megrende-
zésre a már hagyománnyá vált gyermek-
nap. A kicsik és kicsit nagyobbak nagy 
örömére már fél 10-től birtokba lehetett 
venni a két hatalmas ugrálóvárat.10 órától 
a színpadon a Dózsa György Általános Is-
kola pedagógusai – köszönet Molnár Ti-
bornénak és Mátó Lajosnak – vezetésével 
„1 perc és nyersz” című izgalmas vetélke-
dőkre nevezhettek a lelkes gyerekek. Ez-
alatt a nagyobbakat az általános iskola 
udvarában Joó Gabriella tanárnő íjászko-
dásra várta.
11 órától a Bíbic Egységes Óvoda és Böl-
csőde Maros utcai óvodapedagógusai ve-
zetésével játékos zenés tornára került sor. 
Miután mindenki jól bemelegítette izmait, 
a Rákóczi utcai óvodapedagógusok ve-
zényletével játékos sorversenyeken vehet-
tek részt a vállalkozó szelleműek. Végül a 
Dózsa utcai óvónénik járműves (motoros, 
rolleres és kerékpáros) versenyt szerveztek 
a Hunyadi utcai útszakaszon.
Ezt követően a színpadon 14 órától a 
Sajtkukac Duó gyermekzenekar inter-

aktív műsorral szórakoztatta a kicsiket 
és nagyokat, miközben mindenki ingyen 
jégkrémet fogyaszthatott. A kellemes 
koncertet egy újabb sorverseny követte 
Restás Marianna és Gyuracsekné Szilvá-

si Mária tanítók vezetésével. A program-
sorozatot az aszfaltrajzverseny zárta. A 
rendőrség előtti járdaszakaszra 14 induló 
gyermek versenymunkái kerültek. Min-
den gyermek jutalmat kapott, míg az első 
három helyezett buborékfújóval és egyéb 
ajándékkal is gazdagabb lett. Az aszfalt-

rajzverseny eredménye:
1. helyezett Bakai Dóra
2. helyezett: Varga Patrik
3. helyezett: Burcsa Máté

Gratulálunk a nyerteseknek és minden 
résztvevőnek, csodás munkák születtek, 
„Legszebb gyermeknapom” témában.
Természetesen a versenyek és koncert kö-
zött sem állt meg az élet a rendőrség előtti 
parkban. A Napsugár Baráti Klub lelkes, 
kedves asszonyai egész nap finom pala-
csintával várták az érkezőket. A Bökény 
Népe Egyesület tagjai vezetésével kézmű-
ves foglalkozásokra került sor. Lehetőség 
adódott tarsolylemez, barátságkarkötő, 
rovásírással díszített könyvjelző készítésé-
re, illetve színezésre is. A délután folyamán 
a nemezelés tudományát is elsajátíthatták 

a gyermekek. Szalamia János és Krizsán 
Zoltán pedig a vívás technikáját mutatták 
be az érdeklődőknek. Csillámtetoválásra 
és arcfestésre is lehetősége volt a rendez-
vényre kiérkező látogatóknak. A mozgal-
mas és élményekkel teli napot 16.30-kor 
zártuk, reméljük, jövőre is hasonló szép 
vasárnapokat tölthetünk majd együtt.
Ezúton szeretném megköszönni az egész 
napos kitartó munkáját a Faluház dolgo-
zóinak, Szilvási Katának, technikai dolgo-
zóknak, közfoglalkoztatott kollégáknak, 
polgárőröknek. Külön köszönet a Bökény 
Népe Egyesületnek, az Apátfalvi Bíbic 
Egységes Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, 
a Dózsa György Általános Iskola pedagó-
gusainak és a Napsugár Baráti Klubnak.

Fekete Irén


