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A képviselő testület 2019. március 

25.-én tartotta soros ülését.

Plusz szolgáltatásként bevezették a rend-
szeres vérvételt, több szűrőnapot is ren-
deztek, jelentős informatikai fejlesztés 
zajlott, a fogászati bútorokat cserélték és 
megbízhatóvá vált a rendelés – hangzott el 
a háziorvosok és fogorvosok tavalyi mun-
kájáról összegző tájékoztatóban. Szekeres 
Ferenc polgármester elmondta: Leader-
pályázatot adtak be egy fogászati pano-
rámaröntgen, 24 órás vérnyomásmérő és 
kiegészítői beszerzésére, ezeket várhatón a 
nyáron kapják meg. A testület elfogadta és 
megköszönte az orvosok munkáját.
A védőnői szolgálat beszámolója tárgyalá-
sakor Károlyi Sándor, az Apátfalvi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke cáfol-
ta az írásos anyag azon állítását, miszerint 
nem tartottak volna igényt a segítségükre. 
– Évekre visszamenőleg együttműködtünk 
velük. A cigányok szűrése sokkal praktiku-
sabb a cigány közösségi házban, ugyanis 
ott valami ok miatt többen jelennek meg 
a kisebbség tagjai – mondta.
Szekeres Ferenc erre azzal reagált, hogy 
amikor kiderült, a szűrések technikai igé-
nyeknek nem felelt meg a cigány közösségi 
ház: – Ekkor mondtad – címezte mondan-
dóját Károlyi Sándornak –, ha nem lehet a 
cigány közösségi házban, akkor nem tar-
tasz rá igényt. Sok géppel és olyan eszkö-

zökkel jöttek, melyek elektromos igényét a 
közösségi ház nem tudta biztosítani.
Károlyi Sándor erre megjegyezte, hogy 
rajtunk soha nem múltak a szűrések, ta-
valy többet is szerveztek.
A polgármester elmondta: a faluban két 
védőnői körzet működik, melyek legfon-
tosabb feladata a várandósak gondozása, 
de a szoptatás népszerűsítése is. Van olyan 
osztály, ahol 25 gyerekből 11 szemüve-
ges, de nő a gyengénlátók száma a többi 
osztályban is. Reggeltől estig telt házzal 
ment a szűrés a sportcsarnokban. Két-
szer volt mammográfiai szűrés. A testü-
let végül megköszönte a védőnők tava-
lyi munkáját, s egyhangúlag elfogadták a 
tájékoztatójukat.
A könyvtár és faluház tavalyi tevékeny-
ségéről szóló beszámolójából kiderült: 
15 folyóiratot járatnak, 9322 könyvük van, 
és 129 beiratkozójuk volt. Folyamatosan 
törekszenek az utóbbiak száma növelésé-
re, többek közt új könyvek és folyóiratok 
beszerzésével. 2018-ban 106 különféle 
programot valósítottak meg. 7 szakköri 
csoportnak adtak teret. Működik a Digi-
tális Jólét Program 2×1 órás számítógép 
kezelés tanfolyammal, de okostelefon és 
táblagép használatot is tanítanak. A testü-
let megköszönte a faluház munkáját.
Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ beszámolójából kiderült: évről 
évre növekszik a szociális étkeztetés iránti 
igény. Szekeres Ferenc azt kérdezte, hogy 

tényleg csak 6 helybéli szorul rá a házi 
segítségnyújtásra? Herczegné Jáksó Ani-
ta intézményvezető elmondta: 350 forint 
óránként a térítési díj, s ezt sem akarják 
sokan megfizetni és másoktól, rokonoktól, 
szomszédoktól megkapják a segítséget.
Szekeres Ferenc polgármester azt is el-
mondta, hogy sokan beszélnek arról, hogy 
a szociális otthon kellene a faluba de a házi 
gondozás 12 helyére csak 6-an jelentkez-
tek, így félő, hogy az apátfalviak helyett 
máshol élők kerülnének ide, illetve nem 
biztos, hogy találnának megfelelő létszá-
mú szakképzett munkaerőt bele. Hang-
súlyozta, hogy elsődleges céljuk az apátfal-
viak megsegítése.
A testület elfogadta a beszámolót, ahogy 
a Család és Gyermekjóléti Szolgálat be-
számolóját is.

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2019. március

SZÜLETÉS:
03.25.: Benke Borbála
Édesanyja: Borbély Rita
Édesapja: Benke László
Apátfalva, Délibáb utca 12.

HALÁLESET:
Antal Mihály
Apátfalva, Ady Endre utca 7/A. Élt: 56 
évet
Sóki Istvánné (Farkas Erzsébet)
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 79. Élt: 
77 évet
Kerekes János
Apátfalva, Kossuth Lajos utca 73. Élt: 
57 évet
Szél Imréné (Varga Etelka)
Apátfalva, Rákóczi Ferenc utca 118. 
Élt: 75 évet
Dobos Ferenc Tibor
Apátfalva, Kisköz utca 19. Élt: 62 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Horváth Marianna és Sólyom Tibor
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 24.



2019. április 3APÁTFALVI HÍRMONDÓ

A polgármesteri hivatal tavalyi munká-
járól szóló beszámolójában elhangzott: a 
testület tavaly 29 ülésen 266 határozatot 
hozott és 21 rendeletet alkotott, 5035 ügy-
iratot iktattak a polgármesteri hivatalban. 
Károlyi Sándor dicsérte a hivatal munká-
ját, s köszönte a cigány nemzetiségi ön-
kormányzatnak nyújtott segítséget. A be-
számolót a testület egyhangúlag elfogadta, 
megköszönve a polgármester, alpolgár-
mester, jegyző és hivatal dolgozói munká-
ját. Elfogadták az önkormányzat idei köz-
beszerzési tervét is.
Az ülésen elhangzott, hogy a július 26-
28. között rendezendő Szent Anna-napok 
sztárvendégei a Bikini együttes és Rácz 
Gergő lesznek. A képviselő-testület egyez-
tet a helyi plébánossal arról, hogy ez alka-
lommal szombaton délelőtt 10-kor kez-
dődjék „vasárnapi” mise. S szívesen látná-
nak vendégplébánost is. Erre Böjte Csabát 
szeretnék felkérni.

A testület elfogadta az Apátfalvi Bíbic 
Óvoda és Bölcsőde dolgozói beiskolázási 
tervét, illetve negyedszer is módosították 
a község tavalyi költségvetési rendeletét, 
29 millió 525 ezer forinttal csökkentve azt, 
így az 910 millió 380 ezer forint bevétellel 
és kiadással számolt. A testület újrakötöt-
te a Rádió 7-tel kapcsolatos szerződést, 
miután annak új tulajdonosa van. 1 millió 
600 ezer 200 forintért cserébe idén ápri-
lis 1. és jövő január 31. között havi 15 perc 
„tiszta” műsoridőt vásárolnak a délelőtti 
műsorsávban.
Az egyebek közt Szekeres Ferenc polgár-
mester ismertette, hogy a bíróság elutasí-
totta a volt alpolgármester, Bálintné Sip-
rikó Zsuzsanna az önkormányzat ellen 
beadott keresetét. – Az utolsó fél évben 
táppénzen volt, s így 1,5 millió forintot 
kapott, és még közel 2,2 millió forintot 
akart, mondván a hivatal rosszul számol-
ta ki a bérét és a szabadságkifizetését. A 

településért akkor dolgozott volna, ha a 
fejlesztésekben is részt vett volna, nem 
csak a kulturális eseményekben. Nagyon 
sajnálom, hogy nem a munka, csak a 
pénz lebegett a szeme előtt. Elmúlt 3 és 
fél évben közel 15  milliót vett fel, s azt 
nyilatkozta, nem volt semmi dolga csak 
a reprezentáció – közölte a testülettel a 
polgármester.
Szekeres Ferenc hangsúlyozta: – A telepü-
lést csak akkor tudjuk fejleszteni, ha min-
denki összefog, s egy irányba megy. Nincs 
idő arra, hogy egymás ellen harcoljunk. 
Kérte a polgármester, mindenki hagyja a 
hivatalt, az önkormányzatot dolgozni. – 
Amikor volt lehetőség dolgozni, akkor a 
volt alpolgármester nem dolgozott, most 
hagyja, hogy mi dolgozzunk – kérte Sze-
keres Ferenc.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)

Pontosítják az 1919-es apátfalvi 
román vérengzés áldozatai névsorát

Az I. világháborús emlékmű felújí-

tásával együtt az 1919-es román 

mészárlás újabb 21 helybéli áldo-

zata neve is felkerül a névsorba.

21 névvel bővítik az első világháborús 
emlékművön olvasható névsort – dön-
tött róla legutóbbi ülésén az apátfalvi 
képviselő-testület.
Mint azt Szekeres Ferenc polgármester el-

mondta: a román megszállás áldozatai ne-
vét megörökítő, 1925-ben felavatott em-
léktáblán jelenleg 40 név olvasható. 1927. 
november 14-én azonban megszületett 
az új hivatalos névsor is, mely a régit 21 
névvel bővítette. Ők azok, akik ugyan a 
vérengzést túléltek, de sebesüléseikbe ké-
sőbb belehaltak.
A felújítás alatt álló az emlékműre ezért új, 
mind a 61 abc-sorrendben szereplő nevet 
felvésik. A névsor pontosítását Halmágyi 
Pál, nyugalmazott makói múzeumigazga-
tó: Az első világháború hősei, áldozatai 
és emlékművei Makón és környékén cí-
mű, a Makói Múzeumi Füzetek 89. köte-
tében közzétett tanulmánya alapján végzik 
el. Az apátfalviak 1919. június 23-án pár 
lőfegyverrel, kapával, kaszával szálltak 
szembe a felfegyverzett, megszálló román 
csapatokkal.
Az 1919-es román megszállás áldozatai: 
Antal Antal, Baka G. József, Bakai János, 
Balázs Ferenc, Benyóczki Pál, Boda Péter, 

Csapó Fülöp, Csapó János, Csőke Mihály, 
Deszpot András, Dinnyés István, Farkas 
István, Farkas József, Fazekas József, Furák 
János, Furák Mihály, Furák Péter, Gau-
di István, Gyenge József, Gyenge Mátyás, 
Gyürki István, Herczeg István, Horváth 
János, Imre József, Juhász István, Juracsek 
István, Kardos Antal, Kardos Mihály, Ke-
rekes Bernát, Kerekes B. József, Kerekes 
József, Kerekes R. János, valamint Ludá-
nyi András, Ludányi Sándor, Mátó P. Má-
tyás, Milos János, Nagy Antal, Oláh Imre, 
Raffai József, Sóki G. András, Sóki G. Pál, 
Sóki István, Sóki Nagy József, Sóki Pál, 
Simon János, Simon Mária, Sipos István, 
Szabó Nyíri János, Szalma János, Szent-
esi András, Szentesi János, Szentesi József, 
Szilvási János, Takács B. Mihály, Tari And-
rás, Tari Pál és Varga István, Varga József, 
Varga Mátyás és Varga Mátyás.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Az iskolások idézték fel 
a márciusi eseményeket Apátfalván

Az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharcra emlékeztek meg 

Apátfalván. A Faluházban megtar-

tott ünnepségen Szekeres Ferenc 

polgármester mondott beszé-

det. Mint hangsúlyozta: március 

15-e az a nap, amikor az egész vi-

lág meghallja a magyar szabadság 

hangját, amely azoké, akik elég 

bátrak voltak, hogy kivívják.

– Sokat küzdött a magyarság az elmúlt 
évszázadokban, hogy ez így lehessen ma. 
Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a 
magyarság céljait megvalósítsuk, a ma-
gyar szabadságot kiteljesítsük. Nem egy-
szer bebizonyítottuk, hogy a szabadságért 
bármit képesek vagyunk megtenni. Óvjuk, 
őrizzük a keresztény, polgári értékeit a 
Kárpát-medencében. Így volt ez 1456-ban, 

1848-ban, 1956-ban és így van ez ma is – 
hangzott el a polgármester beszédében.
Ezt követően a Dózsa György Általános 

Iskola diákjai elevenítették fel a márciusi 
eseményeket Pillanatképek és álmok cím-
mel. A tanulók felkészítő tanárai: Balázs 
Katalin Judit, Molnár Tiborné, és Tóth 
László. A műsor keretén belül egy táncos 
produkciót is láthatott a közönség, ame-
lyet Csenteri Andrea koreografált meg. A 
megemlékezésre a Rákóczi utcai középső–
nagycsoportos óvodásai is készültek, vers-
sel és dallal. Felkészítő óvodapedagógu-
sok: Csenteri Andrea és Jázmin Laura. Az 
ünnepség végén koszorúkat helyezett el az 
önkormányzat, az intézmények, civil szer-
vezetek és a helyi Tanoda is a Petőfi-szobor 
előtt. A Borbély András Band egyik szólis-
táját, Szigeti Mártont hallhatták az ünnep-
ségen megjelentek, aki tárogatón kísérte a 
megemlékezés koszorúinak elhelyezését.

Ahogy az elmúlt években, idén is ellátoga-
tott Apátfalvára Lázár János országgyűlési 
képviselőnk március 15-én. Szekeres Fe-
renc polgármesterrel és Kiszely János Pál-
né alpolgármesterrel koszorút helyezett el 
a helyi Petőfi-szobor előtt. Egy rögtönzött 
történelem órával is készült a térség or-
szággyűlési képviselője: az 1848-49-es ese-
ményekről mesélt a megjelentek előtt.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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Több intézkedéssel is 
a fiatalokat segítjük Apátfalván

Egy település jövője a gyermekek-

től függ és a fiataloké a jövő, ezért 

is döntött úgy az apátfalvi testü-

letünk, hogy minden újszülött és 

családja 40 ezer forint értékű ba-

bakötvényt kap, amelyet készpénz 

formájában adunk át. Az újdonsült 

szülők örömmel veszik ezt a segít-

séget, mindenhol jól jön a támoga-

tás. Mivel a gyermekek számunk-

ra és Apátfalva számára is nagyon 

fontosak, ezért minden újszülöt-

tet az otthonukban köszöntünk. 

Az édesanyáknak a pénz mellett 

virágcsokorral és édességgel ked-

veskedünk, míg az édesapák egy 

üveg bort kapnak ajándékba.

Több intézkedéssel és fejlesztésessel is a 
fiataloknak és a gyermekeknek próbálunk 
kedvezni.
Megépítettük a sportcsarnokot, felújítot-
tuk mind a három óvodát, létrehoztunk 
mini bölcsödét, újra lett építve a műfü-
ves focipálya, szabadtéri sportpark léte-
sült, nyáron átadásra kerül két élőfüves 
futballpálya és a sportpálya öltözője. Fel-
újítunk három játszóteret, EFOP pályázat 

keretében a makói Pápay intézménybe 
külön busszal visszük-hozzuk a gyereke-
ket. Szintén EFOP pályázat keretében az 
óvodásoknak több programot és kirán-
dulást szerveztünk és szervezünk, ill. nyá-
ron minden gyerektábor ingyenes lesz. Az 
Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 
legjobb alsós ill. legjobb felsős diákjainak 
ingyenes osztálykirándulást ad az ön-
kormányzat már második éve, ezzel ösz-
tönözzük a gyerekeket a jobb tanulásra. 
Természetesen ezeken a pályázatokon felül 
még sok beruházást valósítottunk meg és 
fogunk még idén is megvalósítani.

Azt gondolom, hogy minden beruhá-
zás fontos volt, de a sportcsarnok be-
ruházása volt a legfontosabb, hiszen 
a sport a fiatalok nevelésének leg-
alkalmasabb eszköze, mert kitartás-
ra, egészséges életmódra, aktív életre 
és becsületes versengésre tanítja őket, 
illetve közösséget is teremt, hiszen 
megpróbáljuk Apátfalván tartani a 
fiataljainkat. Ez egy új esély a sport-
ra, a sport szeretetére, új szakkörök és 
sportágak megjelenésére, egy új élet-

formára és egy testileg-lelkileg egészsé-
gesebb felnövekvő generációra. – Egy 
ilyen színvonalú sportcsarnok az el-
következendő évtizedek sportéletét és 
kulturális életét lendíti fel Apátfalván, 
hiszen egész évben rendelkezésre áll és 
otthont tud adni a sporton kívül óvo-
dai, iskolai ballagásoknak, farsangi 
rendezvényeknek és kulturális esemé-
nyek helyszíne is lehet.

Elmondható, hogy az elmúlt közel 50 év-
ben nem történtek ilyen méretű ingatlan-
beruházások Apátfalván, mint az elmúlt 
4 évben. A közös munka révén nagyszerű, 
történelmi jelentőségű eredmények szü-
lettek, melyet Apátfalva közössége élvez-
het, és ami büszkeséget hozhat lakóinknak.
Apátfalván több mint 3 milliárd forint ér-
tékben valósultak meg beruházások. Min-
den támogatását szeretném megköszönni 
Lázár János országgyűlési képviselőnknek, 
hiszen Apátfalva minden tekintetben szá-
míthatott a segítségére.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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ELKEZDŐDTEK A STARTMUNKA 
MINTAPROGRAMOK

Idén is pályáztunk a kistérségi 
Start mintaprogramokra, és 
nyertünk több mint 153 mil-
lió forintot, hiszen az a 125 fő 
apátfalvi lakosunk, akiknek 
munkát biztosítunk, erre na-
gyon számított, mivel számuk-
ra ez biztosítja a megélhetést. 
Évről–évre csökken a közfog-
lalkoztatottaink létszáma, ez a 
program sikerességét is bizo-
nyítja, hiszen nagyon sok dol-
gozónk el tudott helyezkedni 
a versenyszférában. A min-
taprogramok 2019. március 
1-jén indultak és 2020. február 
28-ig tartanak (mezőgazdasági 
program, állattartás, varroda, 
betonelemgyártás, utcabútor-
gyártás). Az önkormányzatunk 
nemcsak különféle üzemeiben 
készít eladható tárgyakat (pa-
dokat, virágládákat, kukákat, 
térkövet, kerékpártárolót, bri-
kettet, szőnyegeket), hanem a 
saját földjén növényeket ter-

meszt, illetve állatokat is tart.
Idén 2400 db baromfit, közel 
100 db sertést szeretnénk nevel-
ni, és juh állományunk is nő, hi-
szen már közel 20 kisbárányunk 
is született. Fóliasátrainkban 
paradicsomot, paprikát, karalá-
bét, karfiolt, salátát, borsót, míg 
szabadföldi gazdálkodásban 
burgonyát, káposztát, ill. 9 hek-
táron gabonát (kukoricát, búzát, 
árpát) termesztünk. Ezenfelül 

több mint 200 gyümölcsfát is 
gondozunk.
A munkák elvégzése, illetve 
a gyártás gyorsítása és az elő-
állítandó termékek számának 
a növelése érdekében, minden 
évben lehetőségünk van, új, 
nagy értékű eszközök beszer-
zésére, amik az önkormányzat 
vagyonát növelik pl. (traktorok, 
pótkocsik, 9 személyes kisbusz, 
Nissan furgon, betonelem-

gyártó gép, sablonok, briket-
táló gép, hulladékdaráló, asz-
talosipari gépek, fóliasátrak és 
még sorolhatnám). Az elmúlt 
idő alatt több mint 100  mil-
lió forinttal növeltük az ön-
kormányzat vagyonát csak a 
közfoglalkoztatási programok 
által! A felsorolásból jól látha-
tó, hogy a közfoglalkoztatási 
programokkal folyamatosan és 
jelentős mértékben lehet érté-
ket teremteni, mely Apátfalva 
életét könnyebbé és a köz-
foglalkoztatott munkatársak 
munkáját hasznossá, értelmes-
sé teszi.
Így önkormányzatunk célki-
tűzése megvalósulni látszik, 
hiszen Apátfalva közterületeit, 
illetve szabadidős parkjait, ját-
szótereinek felújítását, szebbé, 
élhetőbbé tételét meg tudtuk 
valósítani.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Búzaszentelő
Jánosi Szabolcs plébános úr tisztelettel meghívja a kedves lakosságot a 

2019. április 28-án, vasárnap 9:30-kor kezdődő, Szentmisével 
egybekötött búzaszentelő szertartásra a Langó kápolnához!

Eső esetén a rendezvény helyszíne a Szent Mihály Plébániatemplom.
Szeretettel várnak mindenkit!
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CSOK kurzus Lázár Jánossal

Ma már akár 25 millió forintos tá-

mogatást is lehet kapni a Családi 

Otthonteremtési Kedvezménynek 

köszönhetően, amelynek kedvez-

ményezetti köre is nagymérték-

ben bővült. Érdemes tehát min-

denképpen tájékozódni róla, és 

ezt most egy ingyenes kurzussal 

is megtehetik, ahol – az ország-

ban egyedülálló módon – nem 

más fogja végig vezetni a CSOK-

kal kapcsolatos tudnivalókon 

Önöket, mint Lázár János ország-

gyűlési képviselő. 

„A használt ingatlan felújítása is fontos, 
de aki fel tud építeni egy házat, az a jövő. 
Örök élet, jó befektetés. Együtt lenni a 
gyerekekkel, ennél pozitívabb élmény 
nem sok van. Mindenkinek akarunk segí-
teni, aki gyermeket vállal, családot alapít. 
Ez nagyon fontos dolog”
– emelte ki Lázár János egy makói csa-
ládnál tett látogatásakor. A Vörös család 
ugyanis a CSOK tízmillió forintos támo-
gatásának és az önkormányzat által biz-
tosított ingyen teleknek is köszönhetően 
tudott új ingatlant építeni. Az országgyű-
lési képviselő ugyanitt azt is kiemelte: ed-
dig mintegy 90 000 ember vette igénybe a 
CSOK-ot. 
„Ez 250 milliárd forint támogatást jelent 
eddig. Választókörzetem települései olyan 

problémákkal küzdenek, amelyek közül 
a legsúlyosabb és a legnagyobb a népes-
ség fogyása, így például Makón is ötezer-
rel vagyunk kevesebben, mint voltunk 15 
évvel ezelőtt. Ezért nagyon fontos, hogy 
minél több gyermek szülessen, mindenkit 
támogatni szeretnénk abban, ha gyerme-
ket vállal, akkor otthont tudjon teremte-
ni. Ezért tartom fontosnak, hogy minél 
több információhoz jussanak azok, akik 
követnek a facebook-on, vagy követik a 
képviselői munkámat. Aki a lazarjanos.
hu oldalon regisztrál, hét napon keresz-
tül, hét hírlevélben kap tájékoztatást arról, 
hogy Orbán Viktor hétpontos, új javaslata 
a CSOK-ról mit jelent, milyen új informá-
ciók vannak, hogyan lehet a támogatást 
igénybe venni, és hogyan lehet új otthont 
teremteni Magyarország segítségével.” 
A hírlevélre lapunk munkatársa is felirat-
kozott, tapasztaltuk, hogy részletesen, de 
közérthetően ad Lázár János tájékoztatást 
minden fontos információról, ami elen-
gedhetetlen a támogatás igényléséhez, sőt, 
további támogatási formákról is szó esik, 
mint például a gyermekvállalási támoga-
tás, vagy az SZJA kedvezmény.

A CSOK alapvető feltételei

Mindjárt a legfontosabb információ, hogy 
egyáltalán kik jogosultak a CSOK-ra. Itt a 

képviselő pontokba szedi a személyi, vala-
mint a gyermekvállalással kapcsolatos, és 
az ingatlanokra vonatkozó feltételeket is. 
Nagyon fontos, hogy előre vállalt gyerme-
kek esetén csak olyan házaspárok igényel-
hetik a CSOK-ot, ahol az egyik fél 40 év-
nél fiatalabb. Ha új ingatlan építését vagy 
vásárlását tervezi, de még nincs gyermeke, 
előre legfeljebb három gyermeket vállal-
hat. Használt lakás vásárlásakor és egyéb 
ingatlan célnál maximum két gyermek 
vállalható előre. Az előre vállalt gyermek-
nél időkorlát is van. A támogatott ingat-
lanban mind házastársak, mind élettársak 
igénylése esetén mindkét félnek kötelező-
en tulajdont kell szereznie. De ezen kívül 
még számtalan kritérium van, amelynek 
meg kell felelni- ezeket pedig a feljebb em-
lített hírlevélben olvashatják. 

Az sem mellékes, hogy mekkora 
összeg kapható…

A vissza nem térítendő CSOK támogatás 
kiegészíthető államilag garantált, kedvez-
ményes lakáshitellel, így egyszerre akár 25 
millió forinthoz is hozzájuthat az igény-
lő. 2019. július 1-től a 10, illetve 15 mil-
lió forintos támogatás nem csak új építésű, 
hanem használt ingatlanra is igényelhető 
(lakásra és házra is). Júliustól a CSOK fel-
vétel szempontjából új háznak minősül a 
régi ház alapjára épülő új ingatlan – ha az 
alapok statikailag rendben vannak. 

Hol igényelhető a CSOK és hogyan?

A CSOK iránti kérelmet hitelintézetekhez, 
kereskedelmi bankokhoz, jelzáloghitel in-
tézetekhez, vagy takarékszövetkezetekhez 
lehet benyújtani. A CSOK igényléshez a 
kezdetek kezdetén akár több tucat igazolást 
is be kellett mutatni, ami hosszúvá és bo-
nyolulttá tette a folyamatot. Ez 2018. már-
cius 15-től megváltozott: azóta elég, ha az 
igazolások beszerzése helyett nyilatkozik 
az igénylő a következőkkel kapcsolatban. A 
konkrét dokumentumok sorát szintén rész-
letesen megtalálják a hírlevélben.



2019. április8 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2019 júliustól a CSOK mellett igé-
nyelni lehet a gyermekvállalási tá-
mogatást is

A Fiatal házasok gyermekvállalási támo-
gatásának kamatmentességi feltétele: a 
gyermekvállalás, ez egy kedvezményes, 
kamatmentes személyi kölcsön. Ha az 
igénylő családban öt éven belül nem szü-
letik új gyermek (legalább egy), akkor a 
felvett hitel piaci kamatozásúvá konver-
tálódik Ha a házaspár orvosi igazolással 
rendelkezik arról, hogy egészségügyi okok 
miatt nem született gyermekük, akkor a 
piaci kamat megfizetése alól természete-
sen mentesülhetnek. 

A jelzáloghitel törlesztésében is se-
gít az állam

A lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséből 
a második gyermek születésekor 1 mil-
lió forintot, a harmadik gyermek szüle-
tésekor 4 millió forintot, minden további 
gyermek születésekor pedig 1-1 millió fo-

rintot átvállal az állam a szülők meglévő 
jelzáloghiteléből. 

A falvakban is elérhető lesz a CSOK

Az új rendszert olyan 5000 lélekszám alatti 
kistelepüléseken vezeti be a kormány idén 
nyártól, ahol 2003-tól az országos átlaghoz 
képest komolyabb mértékben csökkent a 
népességszám. A falvakra is kiterjesztett 
CSOK keretein belül egy gyermek után 600 
ezer, kettő után 2,6 millió, három után pedig 
már 10 millió forintos, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt az állam a családoknak. 

Személyi jövedelemadó fizeté-
si mentesség és autóvásárlás 
támogatása

A négygyermekes anyák életük végéig men-
tesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) 
fizetése alól. Ez a módosítás várhatóan 
2020. január 1-től lép életbe, és azokra is 
vonatkozni fog, akiknek már felnőtt gyer-
mekeik vannak. Az SZJA fizetési mentes-

ség mellett változatlanul él tovább a három 
vagy több gyerek után járó havi 99 ezer fo-
rintos SZJA-n kívüli járulékból is érvénye-
síthető kedvezmény. A nagycsaládosoknak 
az állam az autóvásárlásban is támogatást 
nyújt: két és fél millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásra számíthatnak a legalább 
három gyermekes családok, ha legalább 7 
személyes autót vásárolnak.

A befejező részben pedig a CSOK-os ház, 
lakás bérbeadásáról valamint különle-
ges esetekről is szó esik, erre több pél-
dát is felhoz Lázár János. Érdemes tehát 
minden érdeklődőnek vele tartani, és 
feliratkozni az egy hetes, ingyenes kur-
zusra, melyet személyre szabottan a

www.lazarjanos.hu

oldalon tehetnek meg. 

Forrás: Négyes 
Csongrád 04. választókerület 

tájékoztató lapja

Gyerekek: ÚJ lakás / ház vásárlás vagy építés HASZNÁLT lakás vásárlás

 összeg min. alapterület összeg min. alapterület

1 gyerek nincs  nincs  

2 gyerek 10.000.000 Ft 50 m2 / 80 m2 10.000.000 Ft 50 m2 lakás

3 gyerek 15.000.000 Ft 60 m2 / 90 m2 15.000.000 Ft 60 m2 lakás

4 gyerek 15.000.000 Ft 60 m2 / 90 m2 15.000.000 Ft 70 m2 lakás

Gyerekek: ÚJ lakás / ház vásárlás vagy építés HASZNÁLT lakás vásárlás vagy bővítés

 összeg min. alapterület összeg min. alapterület

1 gyerek 600.000 Ft 40 m2 / 70 m2 600.000 Ft 40 m2 lakás

2 gyerek 2.600.000 Ft 50 m2 / 80 m2 1.430.000 Ft 50 m2 lakás

3 gyerek 10.000.000 Ft 60 m2 / 90 m2 2.200.000 Ft 60 m2 lakás

4 gyerek 10.000.000 Ft 60 m2 / 90 m2 2.750.000 Ft 70 m2 lakás

Kedvezményes, kamattámogatott ingatlan hitel összegek

2019. július 1-től használt ingatlanra is igényelhető

Vissza nem térítendő CSOK támogatás összegek
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ÍGY BŐVÜL TOVÁBB

A CSALÁD
TÁMOGATÁSI 
RENDSZER

1.   10 milliós kedvezményes 
kölcsön fiatal házasoknak

2.   a kedvezményes CSOK hitelt 
használt lakásra is igénybe lehet venni

3.   második gyermek születése esetén 
1 millió forint, harmadik gyermek születése 
esetén 4 millió forint jelzáloghitel elengedés

4.   élethosszig tartó SZJA-mentesség négy 
vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak

5.   autóvásárlási támogatás 
a nagycsaládosoknak

6.   nagyszülői gyed bevezetése

7.   21 ezer új bölcsődei férőhely
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Családháló díjat kapott 
az apátfalvi Kis Enikő

A 22 éves Kis Enikő a szegedi Tün-

dérkert Magánóvoda és Mini Böl-

csődében dolgozik. Az apátfal-

vi születésű kisgyermeknevelőt a 

szülők jelölték a Családháló díjra 

az év bölcsődei kisgyermekneve-

lője kategóriában, amelyet a fiatal 

szakember el is nyert.

– Mit kell tudni rólad, jelenleg merre 
dolgozol?

Kis Enikő vagyok, 22 éves, jelenleg a sze-
gedi Tündérkert Magánóvoda és Mini Böl-
csődében dolgozom immáron 9 hónapja. 
A csoportomba 1-2 éves korú kisgyerme-
kek járnak, akiket napi szinten gondozunk, 
nevelünk, fejlesztünk kolléganőmmel.

– Miért ezt a hivatást választottad? 

Merre tanultál?

11 éves voltam, amikor az első és 13, ami-
kor a második testvérem megszületett. 
Eszméletlenül szerettem velük eltölteni a 
szabadidőmet, örömet okozott az, hogy 
segíthettem a szüleimnek a gondozásuk-
ban, etetésükben. Szerettem velük játsza-
ni és bármikor örömmel vigyáztam rájuk. 
Ekkor döntöttem el, hogy gyerekekkel 
szeretnék foglalkozni, mert fantasztikus 
látni, ahogy hónapról hónapra fejlődnek. 
Olyan tisztán és őszintén tudnak szeretni, 
ahogy senki más. A középiskolai tanulmá-
nyaimat is ennek alapján választottam: a 
makói Juhász Gyula Református Gimná-
zium és Szakképző Iskola egészségügyi 
tagozatán érettségiztem, majd ebben az 
iskolában végeztem el a kétéves kisgyer-

mekgondozó, – nevelő OKJ-s képzést. A 
tanulmányaimat befejezve kezdtem el dol-
gozni a szegedi Dr. Waltner Károly Gyer-
mekotthonban, ahol 3-13 éves sajátos ne-
velési igényű gyermekeket „neveltem”. Egy 
idő után úgy éreztem, meg szeretném ta-
pasztalni, milyen lenne bölcsődében dol-
gozni kisgyerekekkel – ekkor kerültem a 
Tündérkertbe.

Milyen érzés volt megkapni ezt a 
díjat?

Az, hogy a szülök jelöltek erre a díjra, na-
gyon megtisztelő érzés. Az, hogy a kategó-
riában én kaptam a legtöbb szavazatot az 
csodálatos, hisz tényleg nagyon fiatal va-
gyok, de úgy érzem, van még mit elsajátí-
tanom és sokat is kell fejlődnöm bizonyos 
dolgokban, de szerencsére olyan nagysze-
rű emberekkel vagyok körbevéve, akiktől 
sokat tudok még tanulni.

Milyen célkitűzéseid vannak? Mi-
lyen példát szeretnél a gyerekeknek 
átadni?

A jelenlegi célom az, hogy a hét főből álló 
csoportomat láthassam, ahogy felkerülnek 
óvodába és minél több mindent tudjak 
nekik tanítani. Fontos, hogy jó példát mu-
tassunk nekik és nekem az a legfontosabb, 
hogy megtanulják tisztelni, segíteni és sze-
retni egymást, hiszen tőlem és tőlünk is 
ezt látják.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

Tisztelt apátfalvi lakosság!
Április 18-án, 17 órai kezdettel a Faluház könyvtárában fórumot tartunk. Témája a településünk közösségi életének fej-
lesztése. Várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeretne aktív, cselekvő részesévé válni településünk közösségi életének, 
vagy a kérdőív kitöltése során kedvet kapott arra, hogy jobban elmélyedjen községünk kulturális, társadalmi életében.

Langó Csaba 
Faluházvezető
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Árvízkapu épül 
a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán

Töltésfejlesztésekkel, árvízkapuk 

építésével növelik az árvízvédelmi 

biztonságot az Alsó-Tisza-völgy-

ben. A Környezeti és Energiaha-

tékonysági Operatív Program ke-

retében 12 milliárd forint euró-

pai uniós támogatás segítségé-

vel olyan fejlesztés valósul meg, 

melynek eredményeképpen ja-

vul az érintett régió árvízvédelmi 

helyzete, csökkenhet az árterek 

elöntésének veszélye, valamint az 

árvízvédekezési költségek is mér-

séklődnek.

A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló beruházás fő célja az árvízi 
biztonság növelése, mely a térségben élő 
több mint 45 ezer lakos élet- és vagyon-
biztonságát, valamint az ipari- és gazdasá-
gi létesítmények, mezőgazdasági területek 
védelmét szolgálja. A fejlesztés további cél-
ja az árvíz védekezési költségek csökken-
tése és a védett ártéri területek és egyedül-
álló természeti adottságaik megóvása. A 

projekt Baks, Szentes, Mindszent, Szegvár 
és Apátfalva településeket érinti.
Kádár Mihály az apátfalvi építési helyszí-
nen elmondta: az előző műtárgy nem zárt 
megfelelően, amikor a Maros áradt, nem 
volt biztonságos, amely így a településre is 
veszélyt jelenthetett, az új műtárgy viszont 
teljes biztonságot fog nyújtani. – Amit je-
lenleg látunk az a kettős elzárásos zsilip-
tábla helyének a kialakítása, épp a zsalu-
zást és a vasalást végzik, tehát a túlsó és az 
elülső szárnyakban lesz egy-egy zsiliptáb-
la, ugye három nyílás van, kétszer hármas 
nyílás, ez kettős elzárást jelent, tehát teljes 
biztonságot fog nyújtani – hangsúlyozta 
az ATIVIZIG műszaki igazgatóhelyette-
se, hozzátéve: a dongéri főcsatornán épülő 
árvízkapuhoz hasonlóan itt is egy ideigle-
nes szivattyúállás is kiépítésre kerül, amely 
fontos szerepet játszhat árvíz és belvíz 
egyidejűségekor.
A pályázat Apátfalvát is érintő fejlesztései, 
amely 1,5 milliárd forint összegből való-
sulnak meg:

–  Árvízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-fő-
csatornán, melynek feladata a főcsator-
na vizeinek marosi töltésen való átveze-
tése, illetve a Maroson érkező nagyobb 
árhullámok kizárása.

–  Mobil szivattyúállás épül, a főcsatornán 
érkező belvizek átemelésére. Az áteme-
lést 20 db 500 l/sec kapacitású mobil 
szivattyú egység fogja biztosítani.

–  A műtárgyig(árvízkapuig) bevezető töl-
tésszakaszon üzemi út létesül. A Sám-
son-Apátfalvi főcsatorna bal parti tölté-
sén a műtárgy és a 43. sz. főút közötti 
szakaszon 3 m szélességű 8 cm vastag-
ságú aszfalt burkolat épül.

A főcsatorna kotrása a torkolati szakaszon 
1 km hosszban fog megvalósulni. Így ezen 
a szakaszon a belvízelvezetés nagymérték-
ben megoldódik.
A teljes befejezés 2019 őszére várható.

(www.makohirado.hu, 
Kiss Dániel cikke alapján)
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Március végre meghozta a régen várt ta-
vaszt, mi is igyekeztünk kimozdulni az 
iskola falai közül. A hónap elején minden 
osztályunk ellátogatott a makói József At-
tila Múzeum kiállításaira. Az alsós és 5-6. 

osztályos diákok a Hunyadiak dicső kora 
Magyarországon kiállítást tekintették meg, 
majd múzeumpedagógus segítségével ér-
dekes feladatokat oldottak meg, bábokat 
készítettek, iniciálét színeztek. A kiállítá-
son tanulóink mintaszerű viselkedését a 
múzeum dolgozói is kiemelték. A 7-8. osz-
tályos diákjaink Tornyai János kiállítását 
tekintették meg szakszerű tárlatvezetéssel.

A Fenntarthatósági témahét alkalmából 

2019. március 21-én délután az iskolában 
az alsós osztályoknak játékos vetélkedőt 
szerveztünk. A hét folyamán az osztályok 
a víz szerepéről emlékeztek meg tanítá-
si óráikon. A tantermek ajtaját is szépen 
feldíszítették.
Osztályonként 4 fő vett részt a versenyen. 
Először egy 13+1 feladatból álló totót kel-
let kitölteniük, majd egy szókeresőben 
keresgéltek vízzel kapcsolatos szavakat. 
Ezután a csapatok tabletek segítségével 
kvíz kérdésekre válaszoltak. Végezetül egy 
ügyességi versenyen vettek részt. Nagyon 
vidám hangulatú kis délutánunk volt. A 
programot Restás Marianna tanítónő állí-
totta össze. A verseny eredménye a követ-
kező lett:
1.hely: Antal Boglárka, Naszradi Nóra, 
Bárnai Mercédesz, Tóth Patrícia
2.hely: Szabó Dániel, Langó Richárd, Ma-
chitz Rebeka, Gán Martin,
3.hely: Gergely János, Sóki Attila Ádám, 
Szalamia Tünde, Kis-Molnár Hanna
4.hely: Mátó Alexandra, Volford Viktória, 
Botos Lara, Cserepes Barbara

A felsős diákok is megünnepelték a víz vi-
lágnapját. 2019. március 19-én tartottuk 
meg a hagyományos Víz világnapi rendez-
vényünket helyi és magyarcsanádi diákok 

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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részvételével. Idén játékos, sportos váltó-
versenyen mérték össze ügyességüket a 
gyerekek. Bátran és lelkesedéssel vetették 
bele magukat a feladatokba. Sikert aratott 
a törpejárás és az egymás cipelése hátukon, 
az összekötött lábakon való ugrándozás. 
De voltak úgynevezett vizes feladatok is, 
pl.: vízhordás, asztal alatt átbújás, melyen 
vízzel teli pohár volt. A közönség biztatása, 
ösztönözte a versenyzőket, miközben ők is 
jól érezték magukat. A csapatok között a 
végére szoros eredmény alakult ki. A vál-
tóversenyt végül a zöld csapat nyerte meg.
Eredmények: 1. hely–zöld csapat (csapat-
kapitány: Ottlokán Radován)
II. hely – sárga csapat (cs.k. : Varga Csenge)
 III. hely – kék csapat (cs.k.: Bakai 
Boglárka)
Láthatóan mindenki, a versenyzők és 
szurkolók is jól érezték magukat és egy 
kellemes délutánt töltöttek el egymás kö-
rében. A program szervezője Varga Klára 
tanárnő volt.

Végezetül, szeretném megköszönni a se-
gítő pedagógusok és diákok munkáját, 
valamint külön köszönetet mondani az 
Alföldvíz Zrt.-nek, a támogatásért, mely-
lyel megkönnyíti számunkra a versenyzők 
jutalmazását.
Március 15. méltó megünneplésére na-
gyon készültek iskolánk diákjai. Az ün-
nepi műsort Balázs Katalin Judit, Molnár 
Tiborné és Tóth László állította össze és 
tanította be, a koreográfiát Csenteri And-
rea készítette. A szereplő gyerekek névso-
ra a következő, mert nagyon megérdemlik, 
hogy név szerint is felsoroljuk őket. Az 5. 
osztályból Antal Balázs, Keresztúri Ben-
jámin, Páncsics Boglárka, Vass Boglárka, 
Baka Róbert és Szalamia Keve szerepelt. 
A 6. osztályból Ábel Dávid, Bárdos Fe-
renc, Gombkötő Roland és Szopori Lász-
ló játszott. A 7. osztályból Kerekes Nóra, 
Fazekas Andrea, Varga Bálint, Kerekes 
Csongor, Molnár Rebeka, Molnár Regina, 
Gyenge Dominika lépett fel. A 8. osztály-

ból pedig Szabó Roland, Varga Csenge, 
Mezei Dominik és Kónya Zoltán vett részt. 
A szóló táncot Sóki Réka 4. osztályos ta-
nulónk mutatta be, énekszólót pedig édes-
anyjával, Csomor Nórával énekelt.

Tanulmányi eredmények: Bakai Dóra 2.a 
osztályos tanulónk a Mozaik Országos ta-
nulmányi versenyen három tantárgyból 
került be az országos döntőbe, melyet Sze-
geden rendeznek meg. Dóri az 1-2. osztá-
lyosok versenyében anyanyelvből, környe-
zetismeretből és általános műveltségből 
lett döntős. Felkészítő nevelője Restás Ma-
rianna volt.

Ábel Dávid 6. a osztályos diákunk a Mo-
zaik Kiadó Országos tanulmányi verse-
nyén történelemből az országos döntőbe 
került, felkészítő tanára Balázs Katalin Ju-
dit, irodalomból szintén döntős, felkészítő 
nevelője Molnár Tiborné, természetisme-
retből szintén országos döntős, felkészítő 
nevelője Varga Klára volt. Az elért szép 
eredményekhez gratulálunk. A Bendegúz 
versenyen Ábel Dávid történelemből a 
megyei fordulóba jutott, felkészítő tanára 
Balázs Katalin Judit.
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Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY
Általános iskolai beiratkozás a 2019/2020. tanévre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala 
az illetékességi területén működő általános iskolák számára 
a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét Apát-
falva Község közigazgatási területére:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 között és 

2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
–  A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya).

–  Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás eredeti példánya, amely lehet:

–  óvodai szakvélemény,
–  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolai 

szakvélemény,
–  sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bi-

zottság szakértői véleménye.

A gyermek törvényes képviselőiének személyazonosító 
igazolványa.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem 
magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolá-
zásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás 
vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi sze-
mély által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az álla-
mi erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

A járási hivatalvezető jogkörében eljárva:

dr. Lakatos-Tóth Andor 
járási hivatalvezető-helyettes

A Rigó énekeljen! Országos Környezet-
védelmi csapatversenyen iskolánk három 
csapata is tovább jutott a Nyíregyházán 
megrendezendő országos döntőbe. A fel-
készítő pedagógusok Restás Marianna és 
Simon Hajnalka voltak.

A 2019. április 1-i előadáson az iskola-
kezdést segítő ötleteket kaphattak az ér-
deklődő szülők és óvónők, a keddi napon 
pedig nyílt órákon figyelhették meg az 

iskolánkban folyó oktatómunkát a szü-
lők. Az előadást Bálint Zsuzsanna tar-
totta, a tanítási órákat Simon Hajnalka 
és Dobó Gyöngyi tanítónők. Köszönjük 
az óvónők megtisztelő érdeklődését is. 
Reméljük mindannyian élményekkel tá-
voztak programjainkról. Bemutatkozott 
a 4. osztályosok leendő osztályfőnöke, 
Tóth László is, aki 5. osztálytól veszi át a 
gyerekeket.



2019. április 15APÁTFALVI HÍRMONDÓ

BÍBIC OVIS HÍREK

A tűz megelőzése otthon
2019. március 27-én „A tűz meg-

előzése otthon” címmel interak-

tív előadást tartottunk az Apátfal-

vi Bíbic Óvoda és Bölcsődében. E 

programot a Földeák Községi Ön-

kormányzat egy határon átnyúló 

pályázat (ROHU-41) keretén be-

lül valósította meg – a Csanád Mé-

dia Kft. szervezésében – intézmé-

nyünkben. A projektben össze-

sen nyolc önkormányzat, köztük 

Apátfalva is részt vesz. 

A programot a Faluház könyvtárába szer-
veztük. Előadónk volt Balogh Róbert 
tűzoltó parancsnok úr, tűzoltó alezredes, 
aki sok-sok hasznos információval is-
mertetett meg bennünket a tűz megelő-
zéséről, a tűz jelzéséről és a tűz oltásáról 
is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a sok 

anyuka mellett egy édesapa is részt vett 
ezen a rendezvényen. A megjelent vendé-
gek ajándékkal térhettek haza, mindenki 
kapott egy-egy tűzoltókészüléket, illetve 

egy-egy kulcstartót. Az előadás tartalmas, 
kellemes hangulatú volt. 

Luczó Anikó 
intézményvezető

TISZTELT ADÓ FIZETŐ POLGÁROK!
Az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú 

Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, 
ajánlják fel adójuk 1%-át alapítványunknak, 

ha még nem tették meg más alapítvány vagy társadalmi szervezet részére.
A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik.

A kedvezményezett adószáma: 18455591-1-06
A kedvezményezett neve:

Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány
Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43.

Telefon: 06-62/260-052; 06-20/2500-767
Email: apatovi@freemail.hu

Köszönjük, hogy gondolt ránk!
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BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2019. 
 
 

 
 
 

Kedves Anyukák, Apukák! 
Sok szeretettel várjuk 

bölcsődés korú gyermekeiket  
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődébe. 

 
 

A beiratkozás időpontja: 
Április 29-30. (hétfő-kedd) és május 7. (kedd) 800-1600 -ig  

a Maros utcai óvodában. 
 

Beiratkozáskor szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket! 
 

Hozzák magukkal: 
 A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata 

 Mindkét szülőtől munkáltatói igazolás, vagy munkáltatói szándék nyilatkozat  

 A gyermek egészségét bizonyító orvosi igazolás a közösségbe lépéshez 

 Oltási kiskönyv 

 Tartós, krónikus betegség esetén szakorvosi vélemény, hogy bölcsődében 

gondozható 

 A gyermek TAJ kártyája 

 A szülők és a gyermek Személyi Igazolványa és Lakcím-kártyája 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat (ha van) 

 Szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény (ha van) 

 A biztosítás megkötéséhez pénz  

 
 

Beíratható a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig. 
 



2019. április 17APÁTFALVI HÍRMONDÓ
 
 
 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2019 

 
Kedves Anyukák, Apukák! 

Sok szeretettel várjuk óvodáskorú gyermekeiket  
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődébe. 

 

A beiratkozás időpontja: 
Április 25-26. (csütörtök-péntek) és május 6. (hétfő) 800-1600 -ig  

a Maros utcai óvodában. 
Beiratkozáskor szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket! 

 
Hozzák magukkal: 

 A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata 
 Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez (3 hónapnál nem régebbi) 
 Tartós betegségről szakorvosi igazolás (ha van) 
 A gyermek TAJ kártyája 
 A szülők és a gyermek Személyi Igazolványa és Lakcím-kártyája 
 Rendszeres gyermekvédelmi határozat (ha van) 
 Szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény (ha van) 
 A biztosítás megkötéséhez pénz.  

 
 Beírásra kerülnek a 2016. július 1. és 2017. augusztus 31. között született gyerekek.  
 A 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig 

született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek. 
 A 2017. március 01-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, 

már 2.5 éves kortól, ha a kisgyermek szobatiszta. 
 Az ezután született gyerekek folyamatosan, amikor a 2.5 éves korukat betöltötték, 

jöhetnek óvodába. 
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ALASZKA 
AZ APÁTFALVI KÖNYVVTÁRBAN

Egy csodálatos alaszkai utazáson vehet-
tünk részt a 4. osztályos diákokkal dr. Ka-
rancsi Zoltán tolmácsolásában 2019. már-
cius 27-én. A Somogyi Könyvtár jóvol-
tából könyvtárunkba ellátogató előadó 
képeit szemlélve, az ember megismerheti 
mind azokat a vadregényes tájakat, amivel 
az alaszkai vadon rendelkezik. Az előadó a 
saját készítésű képein keresztül mutatta be 
nekünk ezt a fantasztikus földrészt, ahova 
sikerült eljutnia és saját tapasztalatait hall-
hattuk-láthattuk az előadásában.
Köszönjük ezt a felejthetetlen délutánt!

Molnár Ildikó

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak 

akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” – Sebő Ferenc
2019. februárban felkértek Békéscsabán 
egy előadás tartására a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet műhelymunkáján, témám a 
„Kézművesség Apátfalván” volt. Az előadás-
ban fotókon bemutattam azt a sok mestert, 
aki él és dolgozik a faluban, és műveli az 
ősöktől tanult mesterséget. Nagyon tetszett 
a szervezőknek, hogy az apátfalvi kézmű-
vesek nagy részét nem csábította el a „sou-
venir gyártás”, hanem maradtak a „tiszta 
forrásnál”, továbbra is szép kivitelű igényes, 
használati tárgyakat készítenek. 

Már ott, az előadás után megkeresett a 
kutatóintézet forgatócsoportja, hogy sze-
retnék Apátfalván felvenni a kézműves 
imázsfilmet. 2019. március 27-28-án lettek 
rögzítve a bemutatkozó filmek. 
A kiválasztott kézművesek: Vígh Antal 
kaskötő, Kakas Istvánné hímző, Rigó An-
géla szappankészítő, Szalamia János fafa-
ragó, Korom László citerakészítő, Pintér 
Attila fazekas apátfalvi elszármazott, Var-
ga László fogathajtó, Varga Réka hátaslo-
vas, Móricz Ágnes-Eszterlánc ház népmű-

vészeti kiállítása, és Vargáné Nagyfalusi 
Ilona szövés 
Köszönöm mindenkinek, hogy felkészül-
ten, Apátfalva hagyományát bemutatva 
öregbítették falunk hírnevét. 
A forgatócsoport nagyon igényes filmeket 
készít. Az elkészült reklámfilm bemutatója 
május 21-én lesz Lakitelken. 
A stáb weboldala: www.bekesdron.hu 

Vargáné Nagyfalusi Ilona 
Értéktár Bizottság
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Véget ért a 2018/2019-es 
fedeles versenyszezon

2019. március 30-án a hortobágyi 

Mátai Ménes SE fedeles lovardá-

ja adott otthont a fogathajtó baj-

nokság döntőjének.

A versenyen 61 fogat élt az indulás jogá-
val. A rendezvényre kilátogató érdeklődők 
színvonalas, sportszerű, szoros küzdelem-
nek lehettek szemtanúi.
A népes mezőny indulója volt az apátfalvi 
Varga László is, aki a makói Silver SE ver-
senyzője, és a nagy megmérettetést meg-
előzően, három héten keresztül, minden 
nap fáradhatatlanul szállt fel a bakra. Lász-
ló és lova, Favory Fácán rengeteg segítsé-
get és hasznos tanácsot kapott edzőjétől a 
makói Görbe Sámueltől. A csapat negye-
dik kulcsfontosságú embere, Baka Tibor, 
aki évek óta segédhajtóként, barátként áll 
a versenyző mögött, segíti a felkészülését 
és versenyzését.
Az alappályán remek időt futott az apátfalvi 
fogat, sajnos egy verőhibának köszönhető-
en a III. helyről várták a délutáni folytatást. 

A második fordulót már sikerült verőhiba 
nélkül, a leggyorsabb idővel teljesíteni. A 
két forduló összetett eredménye alapján 
a három legjobb versenyző kerülhetett az 
összevetésbe, szerencsére Lackó is közöttük 
volt. Az összevetésben mindenki hibátlanul 
teljesített, azonban szédületes tempót dik-
tálva, Lackónak sikerült a leggyorsabbnak 
lennie. Ennek eredményeként 0,24 másod-
perccel 2019-ben immáron 3. alkalommal 
állhatott az apátfalvi bajnok a dobogó leg-
tetejére! Ismét magyar bajnok lett.
Ez a szép eredmény nemcsak a csapat 
szorgalmát, kitartását és felkészültségét 
dicséri, hanem a szinte láthatatlan háttér-
csapat – szurkolótábor és támogató – Var-
ga család érdeme is.
Talán az öröm még teljesebb lett, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a C kategóriás 
kettesfogatok mezőnyében szintén a ma-
kói Silver SE versenyzője, a csanádpalotai 
Deli Dániel nyakába kerülhetett a legfé-
nyesebb érem.

Reméljük, a 2019. évi szabadtéri verseny-
szezon is hasonlóan szép sikereket tarto-
gat a fogathajtók számára!

Tóth Flóra 
Tiszaföldvár
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Tavaszváró ünnepség 
és táncház

Míg tavaly ilyenkor télikabátban 

vacogtak, most 24 fok melegben 

rendezték a tavaszvárót az érdek-

lődők és a fellépők március 24.-

én délután az apátfalvi faluház 

előtt. Elégett a kiszebáb, feltá-

madt a halott de még a nézők is 

táncra perdültek. A Pátfalváért 

Egyesület pedig könyvben örökí-

tette meg első 20 évét.

Nagy mókamesternek bizonyult az idő-
járás, hiszen aki március 24.-én részt vett 
az apátfalvi tavaszvárón az bizony nem va-
cogott, ellenkezőleg a tűző napon izzadva 
nézhette végig a faluház előtti műsort és 
a kiszebáb égetést. A báb most is magával 
vitte mindazokat a félelmeket, melytől a 
helybéliek meg akartak szabadulni.
A faluház előtti délutáni műsor előtt, dél-
előtt a faluházban mutatták be a Pátfalvá-
ért Egyesület 20 éves tevékenységét bemu-
tató: Az összefogás története 1997-2017 
című könyvet.

– Töretlenül működik az egyesület 1997 
óta. 2017-ben voltunk 20 évesek, s úgy 
gondoltam, hogy meg kellene örökíteni 
azt a rengeteg mindent, amit két évtized 
alatt csináltunk. A faluban nagyon sok 
civil egyesület működik, de mint egy-
egy speciális tevékenységgel. A miénk az 
egyetlen, mely a falui életének szinte min-
den területét felkarolta, az egészségügytől 
a környezetvédelemig. Ez örökítettük meg 
ebben a kötetben, mégpedig úgy, hogy a 
fényképekre tettük a hangsúlyt – árulta el 
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A természet erői
2019. március 8-án Apátfalván a 

Napsugár Baráti klub vendége volt 

a Zala megyében élő Prof. Bert-

ha András gyógyszerész, toxikoló-

gus és felesége Szirmai Mónika bi-

ológus. Érdekes és jól érthető elő-

adásukat a könyvtárban tartották 

a nagy létszámú hallgatóság előtt.

„Sopron mellett egy kis faluban Völcsejen 
születtem. Bekerültem a soproni Berzse-
nyi Dániel Evangélikus Líceumba, ahol 
az életemet meghatározó gimnáziumi 
éveket töltöttem el. A gimnázium Sopron 
legrrégebbi iskolája volt, kiemelt kémia 
és biológia képzés folyt a falai között. En-
gem a kémia vonzott igazán. Utam a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetemre vezetett, 
ahol gyógyszerészi diplomát szereztem és 
bent maradtam az egyetemen, de közben 

áthallgattam a József Attila Tudomány-
egyetemre is kémiát tanulni. Az egyetemi 
évek alatt lettünk Végh Imrével jó bará-
tok. 1980-ban lettem gyógyszerész doktor, 
gyógyszerészeti vegytan-, és toxikológiai 
tanársegéd a szegedi egyetemen. 1984-ben 
a Semmelweis Orvostudományi Egyete-
men toxikológus szakgyógyszerész diplo-
mát, majd egy évvel később nemzetközi 
experimetális (kísérleti, kutatási, tudomá-
nyos) toxikológus diplomát szereztem.
A kutatásaim során jó eredményeket értem 
el a vízzel kevert üzemanyagok működte-
tésében. A toxikológia nem is a munkám, 
inkább a szenvedélyem lett. Elkezdtem ke-
resni azt a természetes forrást, ami a daga-
natos történéseket döntő módon befolyá-
solhatja. Egy állati eredetű fehérje, amely 
felismerve a mutáns (hibás) sejtet még 

annak az elosztódása előtt a pusztulását 
váltja ki. Ez egy Magyarországon bjelentett 
szabadalom. Tormaföldén élek a felesé-
gemmel Szirmai Mónika biológussal és ott 
építettem fel étrendkiegészítő üzemünket 
is. A daganatos betgségek alternatív terá-
piájában fontos munkát végzünk. A fej-
lesztések folyamatosak, az elmúlt években 
több olyan új terméket alkottam, amelyek 
a népbetegségekre kínálnak természetes 
megoldást. Ezt a munkát folytatom a jö-
vőben is.”
Gratulálunk professzor úr és felesége 
munkájához és kívánjuk, hogy még na-
gyon sok bajban lévő emberen tudjanak 
segíteni. Köszönjük András!

Végh Imréné

Móricz Ágnes, a Pátfalváért Egyesület el-
nöke, a könyv szerkesztője, aki a könyv-
bemutatón külön is köszöntötte a 80 éves 
Tiborcz Imréné Gizike nénit, az egyesület 
legidősebb tagját, aki annak idején a fővá-
rosból költözött a faluba.
A faluházban egyébként kiállítás is nyílt, a 
könyvben szereplő képekből. A könyvbe-
mutató után, a faluház előtt már a Kardos 
István Gyermek és Felnőtt Néptánccso-
port tagjai szórakoztatták a nagyérdemű, 
kockabálákból épített, napsütötte nézőtér-
ről, vagy a szemközti sportcsarnok árnyé-
kából figyelő százakat.
– Féltünk az időtől, de hál istennek még a 
könnyített viselet is melegek bizonyult – 
mondta Csenteri Andrea, a Kardos István 
Gyermek és Felnőtt Néptánccsoport veze-
tője. A 28 tagú néptánccsoport a régi tava-
szi népszokásokat elevenítette fel. – Apát-
falván annak idején igazából nem tartot-
ták a tavaszváró rendezvényeket, hanem 
a katolikus egyházhoz és a névnapokhoz 
igazodtak az ünnepkörök. De mert mi a 
Nagy-Magyarország népszokásai szeret-
nénk bemutatni, a lányok karikázót tán-
colnak, mert ez a tánc nem tartozott a ti-
lalmasok közé, bemutatunk egy villőzést, 

kiszebáb égetést és dunántúli táncokat 
– tette hozzá.
Nagy sikert is arattak a táncosok, legin-
kább azzal a jelenettel, melyben előbb az 
álpap adja össze a tiltakozó (és fiú által ját-
szott) menyasszonyt a vőlegénnyel. Majd 
az utóbbi meghal, elbúcsúztatják, de fel is 
támad. A férfiak botos, a lányok karikázó 
táncot is jártak, majd, miután elégett a ki-
szebáb, azaz elbúcsúztatták a telet, a né-
zőtérről is behívták a közös táncházba a 

közönséget. A közös tánc után a tömeget 
a Kardos István Néptánccsoport tagjainak 
segítségével 1300 db fánkkal és teával ven-
dégelték meg.
A délután befejezéseként a Pátfalváért 
Egyesület virágmag börzére és kézműves 
foglalkozásra invitálta a helybélieket.

(www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)
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Kultúra határok nélkül

Március 23-24-én Apátfalva volt a házi-
gazdája a kultúra határok nélkül projekt-
nek. Közel 40 fő érkezett közelebbi és tá-
volabbi helyekről településünkre a hétvé-
ge szombati napján. Kőttessel és üdítővel 
vártuk a vendégeket, majd megkezdődött 
a közös munka. Szekeres Ferenc polgár-
mester úr köszöntő gondolatait követően 
Vargáné Nagyfalusi Ilona az értéktár bi-

zottság elnökeként tartott 30 perces elő-
adást Apátfalva értékeiről, hagyományai-
ról, múltjáról. Műhelymunka keretében 
megismerhettük Nyárád települést és a 
további tervekről is szó esett. Az ízletes 
vacsora elfogyasztása után – ezúton is kö-
szönjük a Fekete Bika étterem tulajdono-
sának és dolgozóinak a finom étkezéseket- 
szórakoztató műsor következett.

Szombaton este 19 órától a Faluház nagy-
termében Kulturális estre került sor. Be-
mutatkozott a Kerekes Márton népdalkör 
és citerazenekar gyermekcsoportja, őket 
a felnőttek követték. Majd Guti Hanna 
csodás énekét hallhatták a nézők. Ezt kö-
vetően vendégfellépőink mutatkoztak be. 
Pótári György fuvolaművész keringőt 
játszott, Platanus Egyesület Hóvirág da-
losköre egy mulatós egyveleggel, míg az 
Összetartozunk zenekar énekkel örven-
deztette meg a közönséget. Külön köszö-
net a csoportvezetőknek, Vári Gabriellá-
nak és Tariné Tóth Hajnalkának a felké-
szítő munkáját. Köszönet Guti Hannának 
és minden fellépőnek, hogy hozzájárult az 
est sikeréhez.

Vasárnap reggel a vendégek egy részé-
vel lovas kocsis kirándulásra indultunk. 
Meglátogattuk azokat a helyeket, amikről 
Icu előadásában hallhattunk (Nepomuki 
Szent János, Szent Mihály templom, rom-
bolt híd, házoromzatok, millenniumi töl-
gyek). Apátfalva jelenéről, hétköznapjairól 
is beszélgettünk, így megnéztük az iskolát, 
a sportcsarnokot, az önkormányzat épü-
letét, óvodákat, leendő piacot. Közben a 



2019. április 23APÁTFALVI HÍRMONDÓ

resicabányai Platanus Egyesület dalosköre 
és plébánosa részt vett a vasárnapi misén, 
énekeltek is.

Vasárnap délelőtt a Pátfalváért Egyesület 
könyvbemutatójára is sor került, valamint 
ugyanezen a napon délután 13 órától a 
Kardos István Gyermek és Felnőtt Nép-
tánccsoport Kiszebáb égetéssel egybekö-
tött tavaszváró ünnepségére és táncházára 
került sor. Csodás népi szokások bemuta-
tása után meggyújtásra került a kiszebáb, 
melyre előzetesen felkerültek az elégendő 
bánatok. Majd Csenteri Andrea csoport-

vezető, táncházat tartott, ahol a megje-
lentek közösen körbetáncolhatták az égő 
bábot. A jól kifáradt tömeget a Kardos Ist-
ván Néptánccsoport tagjainak segítségével 
fánkkal és teával vendégeltük meg. Ezután 
a Pátfalváért Egyesület magbörzével és 
kézműves foglalkozással várta az érdeklő-
dőket. Köszönjük munkájukat!

Igazi csapatmunka volt ez a hétvége, kö-
szönet illet mindenkit, aki támogatásával 
és munkájával hozzájárult. Köszönöm 
Apátfalva Község Önkormányzatának, 
Antal Józsefnek és családjának, Paku Jó-
zsefnek és Darócz Károlynak, Csenteri 

Andreának és a Kardos István néptánccso-
port minden tagjának, Vajda Lászlónak és 
feleségének, Gombkötő Jánosnak, az óvo-
dakonyha dolgozóinak – akik több mint 
1300 db fánkot sütöttek – a polgárőrség 
tagjainak, a Faluház és Szigetház minden 
dolgozójának!

Fekete Irén

Apátfalva Község Önkormányzata 
köszönetét fejezi ki Fekete Irénké-
nek és mindazoknak, akik önzetlen 
munkájukkal segítették a rendezvény 
megvalósulását.
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Virággal is kedveskedtek 
az apátfalvi nőknek

Harmadik alkalommal szervezett 

az Apátfalvi Önkormányzat nő-

napi ünnepséget a Faluházban. 

Szombat délután a helyi iskolások 

készültek műsorral, illetve Pál 

Dénes is fellépett.

Szekeres Ferenc polgármester ünnepi be-
szédével vette kezdetét az apátfalvi nőnapi 
ünnepség. A település első embere hang-
súlyozta: nőnaptól nőnapig kell megkö-
szönni a hölgyek munkásságát, amelyet a 
családjukért tesznek, illetve helyt állnak 

a munkahelyükön is. – Életünk minden 
jeles eseményénél, minden jeles forduló-
pontjánál ott állnak. Senkivel sem kerülhet 
egy férfi bensőségesebb kapcsolatba, mint 
egy nővel – hangzott el a köszöntőben.
Az ünnepi beszédet követően elsőként a 
helyi általános iskolások léptek fel, ezzel 
is színesítve a nőnapi rendezvényt. Az első 
osztályosok a Dzsungel könyvéből adtak 
elő egy részletet. Felkészítő pedagógusok: 
Fazekas Gizella és Ludányi Tamás. A foly-
tatásban a második osztályos tanulókat 
láthattuk a színpadon, akik szalagos tánc-
cal örvendeztették meg a hölgyeket. Felké-
szítő pedagógusok: Gyuricsekné Szilvási 
Mária és Restás Marianna. Őket Pál Dé-
nes, a 2012-es The Voice – Magyarország 
hangja és a 2014-es Sztárban sztár nyerte-
se követte. A fiatal énekes régi klassziku-
sokkal – mint például Szécsi Pál vagy Ger-
gely Róbert dalaival – is készült, de termé-
szetesen saját dalait is előadta az apátfalvi 
közönségnek.
A műsort követően Szekeres Ferenc 
polgármester és Langó Imre képviselő 
egy-egy cserép virággal kedveskedett a 
hölgyeknek.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)
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Tájékoztató a biológiailag lebomló 
hulladék gyűjtéséről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT. tájékoztat-
ja a Tisztelt Lakosságot a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi 
rendjéről, mely továbbra is díjmentes 
a cég által folyamatosan a gyűjtési alkal-
makhoz biztosított biológiailag lebomló 
zsákban, valamint összekötözve egy kévé-
nyi mennyiségben Apátfalva területén. A 
gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, 
udvarokban, konyhában keletkező min-
den szerves anyagtartalmú hulladék el-
szállítása történik. A biológiailag lebomló 
hulladékot az ingatlan előtti közterületre a 
gyűjtési napon reggel 6 óráig szíveskedje-
nek kihelyezni és az elszállítás időpontjáig 
az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, 
hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható 
legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:
Kerti hulladék:
–  maximum 70 cm hosszú 50 cm átmé-

rőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
–  műanyag zsákokban vágott fű, vágott 

virág, falevél, lágyszárú növény, virág-
ágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, szá-
raz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyü-
mölcsmaradványok, kávézacc, tealeve-
lek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulla-
dékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy 
ha kommunális hulladékkal keveredik, ak-

kor a gyűjtőjárattal nem szállítják el! 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás 
és komposztálás után hasznosításra ke-
rülnek. Az elkészült komposztot a Tisz-
telt Érdeklődők a Regionális Hulladékle-
rakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) 
beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2020. januárjában két alkalmas fenyőfa-
gyűjtést szervezünk, amelyről külön érte-
sítjük Önöket.
Zöldjárat naptár 2019 (minden hónap el-
ső hétfője) – Apátfalva:
január 7., február 4., március 4., április 1., 
május 6., június 3., július 1., augusztus 5., 
szeptember 2., október 7., november 4., 
december 2.

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 
2019. évi rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT. továbbra is 
évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdo-
nossal egyedileg előre egyeztetett időpont-
ban, annak megrendelését követően – a 
háztartásban keletkezett lom (felesle-
gessé vált használati tárgyakat, eszközö-
ket, bútorokat) háztól történő elszállítá-
sát biztosítja. Ezáltal minden településen 
élő lakos maga választhatja meg a számára 
legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét tovább-
ra is a +36-20/401-4304 tudja jelezni az 
FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. 
Az egyeztetés folyamán szükség lesz az 
ügyfél partnerazonosító számára, mely a 
számlán megtalálható. A lom elszállításá-
nak feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátra-
léka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon 
egyezteti adatait, és a kért elszállítá-

si időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. 
munkatársával. 
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél 
kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító jár-
műve az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható 
hulladékok a korábban megszokottak 
szerint pl. feleslegessé vált használati tár-
gyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos 
lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mé-
retű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra:

–  gally, salak, trágya, szalma, egyéb nö-
vényi és állati hulladék, építési, bon-
tási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, 

ipari hulladék;
–  elektromos, elektronikai készülékek 

(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
–  veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
–  a hetente rendszeresen gyűjtött ház-

tartási, valamint gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységből származó 
hulladék.

A kommunális hulladék begyűjtésének 
napja továbbra is szerda, az eddig meg-
szokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolá-
si hulladék (sárga fedeles edény/szelektív 
gyűjtő zsák) elszállítása havonta egy alka-
lommal az alábbi naptár szerint, minden 
hónap második hétfőjén történik.

január 13., február 11., március 11., április 
8., május 13., június 10., július 8., augusz-
tus 12., szeptember 9., október 14., no-
vember 11., december 9.
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Ruhabörzét tartottak

2019. március 14-én a HIT Gyülekezet ismét melegételosztással egybekötött ruhabörzét 
tartott az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgá-
lat kerthelyiségében.

Puskásné Ember Ninette 
intézményegység vezető

RÓKÁK 
VESZETTSÉG 

ELLENI 
IMMUNIZÁLÁSA

A Csongrád Megyei Kormány-

hivatal Hódmezővásárhelyi 

Járási Hivatala Állategész-

ségügyi Hatósága Apátfal-

va Község belterületnek nem 

minősülő közigazgatási terü-

leteire

2019. március 30-tól 
2019. április 19. napjáig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el.

A kihelyezett csalétkekhez ne 
nyúljanak!

A kutyákat ne engedjék szabadon!
A figyelmeztető plakátok kihelyezésre 
kerültek a falu forgalmasabb helyein.

INGYENES ALAKFORMÁLÓ TORNA 
TIMCSYVEL

Apátfalva újabb sikeres tornázó-

ja! Nagyon gratulálunk Dobóné 

Balogh Gyöngyinek, hogy elnyerte 

a vándordíjat az áprilisi hónapra!

Óráról-órára nagy alázattal küzd, egy-
re jobban és könnyebben mennek neki a 
gyakorlatok! Mindig mosolyog és szuper 
ügyes!
Minden órának emeli a fényét a 
jelenlétével!
Köszönöm, hogy ismerhetlek és további 
sok örömöt és lelkesedést kívánok a sport 
szeretetéhez!
Továbbra is várok minden kedves érdeklő-
dőt vasárnaponként Apátfalván 17:00-kor 
a Sportcsarnokban egy ingyenes alakfor-
máló tornára!

Timcsy
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Vakcinázott napos és 
előnevelt csibe előjegyezhető. 
Apátfalva, Szetápmix Tápbolt, 

Kossuth u. 77.  Restásné Katikánál.

2,5 szobás ház 
Apátfalván, a Dózsa Gy. u. 23. 

szám alatt eladó.
Érdeklődni: 20/399-4604

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
• Trapé zlemez
•  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

Felelős szerkesztő: 
Szekeres Ferenc

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
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Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája vállal

RUHAJAVÍTÁST, ZIPZÁRCSERÉT, 
NADRÁGFELVARRÁST, 

RUHAÁTALAKÍTÁST KEDVEZŐ 
ÁRAKKAL.

Lepje meg szeretteit különleges egyedi 
párnákkal, pólókkal, melyet többfajta 
nyomtatási eljárással tudunk díszíteni!
Rongyszőnyegek széles választékban, 

több méretben kaphatók.

Előrendelést is felveszünk. 

Aktuális árainkról érdeklődjenek 
üzemünkben!

Apátfalva Község Önkormányzatának 
Mívesház Manufaktúrája

gyászjelentések

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

Kerekes János

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Emlékezés

„Oly szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt keresni.
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni foglak mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezek

Kardos Ferenc Illés

halálának 1. évfordulóján.

Szerető felesége

MEGHÍVÓ
A Királyhegyesi 

Földtulajdonosok Közössége

2019. április 26-án 14 órakor

a Csikóspusztai Vadászházban

2018. évi földtulajdonosi 
beszámolót tart.

Cím: Csikóspuszta, Fő uca 17.

Megtisztelő jelenlétére számítok.

AKCIÓS 
RUHAVÁSÁR
Az Apátfalvi Mívesház Manufaktúra 

akciós ruhavásárt tart
2019. április 11-én, 

csütörtökön
8.00–13.00-ig a Faluházban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



2019. április28 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

Nagy segítség 
az apátfalvi babakötvény

Négy újszülöttet köszöntött Szeke-

res Ferenc polgármester és Kiszely 

János Pálné alpolgármester 2019. 

március 29-én péntek délelőtt.

Szekeres Ferenc polgármester szerint egy 
település jövője a gyermekektől függ és 

a fiataloké a jövő, ezért Apátfalva jövője 
szempontjából is nagyon fontosak az új-
szülöttek és családjaik: ezért is döntött úgy 
az apátfalvi testület, hogy minden újszü-
lött és családja 40 ezer forint értékű baba-
kötvényt kap, amelyet készpénz formájá-

ban adnak át. Az újdonsült szülők öröm-
mel veszik ezt a segítséget, mindenhol jól 
jön a támogatás.

(www.makohirado.hu, 
Gajáta Fanni cikke alapján)

Kovács Péter Pálné és Kovács Péter Pál harmadik gyerekeként 
született meg a kis Bianka február 2-án. Katikától, az édesanyától 
megtudtuk, a 9 éves Jázmin és a 12 éves Márk nagyon sokat se-
gít, Bianka nővére már jobban is pelenkáz, mint az édesapa. Ka-
ti hozzátette, a 40 ezer forintnak már megvan a helye: pelenkát, 
tápszert és más mindennapi használati eszközt fognak vásárolni.

Pénzes Annabella február 18-án született, Mácsai Beatrix és Pén-
zes Arnold gyermekeként. Az édesanya elmondta, három héttel 
hamarabb született a kis Annabella, de nagyon jól van: egészsé-
ges baba, aki nagyon szereti a hasát. Patrik és Luca már nagyon 
várta a kishúgukat – a nővére olyan, mint egy bébiőr.

Klembucz Bianka és Szigeti István február 3-án váltak szülőkké: 
a kis Rebeka Mira remek baba, annak ellenére, hogy hajnalban 
született. Bianka elárulta, még nehéz beleszokni az új élethelyzet-
be, de István sokat segít.

Fejes-Bodrogi Zalán Bendegúz még január 23-án született Ma-
kón. Bodrogi Ágnes, az édesanya a mindennapokról elmesélte, 
hogy jól telnek: a kisfiú eszik és alszik. Zalán Bendegúz a har-
madik gyermek a családban, van egy bátyja, Ádám és egy nővé-
re, Virág. A nagyobbak segítenek az édesanyának, így könnyebb 
helyzetben van.


