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MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Apátfalván is jelentősen változott az
élet a veszélyhelyzet miatt

tal tudták növelni a település vagyonát,
és az idei évre is nyertek rá több mint
125 millió forintot.
Néhány nyertes pályázatot azonban át kell
ütemezni, ilyen az óvoda konyhájának
40 milliós felújítása is, amelyet a kivitelezővel egyeztetve nyár helyett már április
közepén elkezdődhet. A mintegy 15 milliós járdafelújítási programot viszont nyár
végére tolják várhatóan, három játszótér
1-1 milliós felújítása pedig tavaszról nyárra tolódik nagy valószínűséggel.
Tisztelettel kérem Apátfalva minden polgárát, hogy az emberi élet védelme érdekében mindenki tartsa be az előírásokat
és vigyázzunk egymásra! Hiszem, hogy
az összefogás erejével a legkilátástalanabb
A település polgármestere ápri- Szekeres Ferenc szerint a közmunka- helyzetből is megtalálhatjuk a kiutat –
lis 2-án a Rádió7 műsorában szá- program Apátfalva egyik sikertörténete, mondta el a polgármester.
molt be a helyi intézkedésekről, a hiszen folyamatosan értéket tudnak tekoronavírus járványveszély miatt remteni, és az eszközvásárlásokon ke(www.makohirado.hu,
több pályázatot is átütemeznek resztül az utóbbi öt évben csak ezen
Nagy Szabolcs cikke alapján)
Apátfalván.
keresztül több mint 100 millió forintSzekeres Ferenc a műsorban arról beszélt,
hogy Apátfalván is rendkívüli szünetet
rendeltek el az óvodákban és bölcsődékben, valamint az önkormányzati intézmények is zárva tartanak. A gyermekek számára biztosítanak ügyeletet, de azt nem
kérte egy szülő sem, mindenki meg tudta
oldani az otthoni felügyeletet. A közétkeztetés viszont továbbra is működik, ezt
mintegy 30 óvodás, több mint 50 iskolás
és közel 100 fő idős veszi igénybe. 70 év
feletti lakos közel 400 van Apátfalván,
mondta el a polgármester, számukra is van
lehetőség ebéd kiszállítására, illetve tartós
élelmiszer vagy gyógyszer beszerzésre.
A hivatali ügyintézéssel kapcsolatosan
azt kérik, csak indokolt esetben jöjjenek
a lakosok az önkormányzathoz, a szociális ügyintézés azonban zavartalan, az itt
dolgozók védőfelszerelésben látják el a
feladataikat. A helyi közmunkaprogramban is dolgoznak, aki igényelt, itt is kapott
maszkot, illetve lényegesen kisebb csoportokban folyik a munka.
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Apátfalván is gyártanak
textil szájmaszkot

Mosható, textilből készült szájmaszkok gyártásába
kezdett az apátfalvi önkormányzat. A szájmaszkokat
a közmunkaprogram keretében kezdtük el gyártani.
A textilből készült, mosható, fertőtleníthető védőfelszereléseket az önkormányzat elsődlegesen a közfoglalkoztatott, önkormányzati és a hivatali dolgozók számára készíttette, ezután
pedig Apátfalva lakosai igényeit teljesítjük olyan ütemben, ahogyan a maszkok készülnek. Eddig már több száz szájmaszk került kiosztásra.
Szeretném megköszönni az apátfalvi Hongkong áruháznak, hogy
textíliával támogatták a maszkok gyártását és az Újfalusi ABCnek az ásványvíz és üdítő felajánlását, amivel a szájmaszkokat
készítőket „frissítették”. Nagyon szépen köszönöm a varrónők áldozatos munkáját!
A szájmaszkok iránti igényeit továbbra is a Polgármesteri Hivatal
62/520-040-es vezetékes vagy a 06/20-533-2853-es mobilszámán
lehet bejelenteni. A szájmaszkokat az önkormányzat ingyenesen
adja és juttatja el az igénylőknek, ezzel is hozzájárulva a koronavírus terjedése elleni közös, országos erőfeszítésekhez.
Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalván a szociális ügyek továbbra
is személyesen intézhetőek!
Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban tovább folytatódik a munka, de az egészségünk megóvása érdekében és a gyermekes családokra tekintettel az ügyfélfogadás szünetelését, valamint a
gyermeket nevelő szülők távmunkáját rendelte el
a jegyző asszony 2020. március 17. napjától.

A fenti intézkedésre azért is szükség volt, mert a segítségért
érkezők többségének se internetes szolgáltatása, se telefonja
nincs. Emiatt nem tudnak előre időpontot kérni, valamint
ezen ügyek elintézéséhez szükségük van a hivatal dolgozóinak a segítségére. A polgármester megjegyezte: természetesen
minden más esetben telefonos egyeztetés szükséges annak,
aki más miatt jönne a hivatalba. Hozzátette: a szociális iroda amúgy is egy külön épületrészben működik, így nem okoz
gondot, hogy a megszokott időben várják a lakosokat.
A polgármester kiemelte: természetesen betartanak minden
egészségügyi előírást, a hivatal dolgozója védőfelszerelésben
foglalkozik az irodába egyenként bejövő ügyfelekkel.

Ügyfélfogadás csak rendkívül indokolt esetben és
ügyfélfogadási időben (hétfő: 7.30–12.00,
szerda: 7.30–16.30, péntek: 7.30– 12.00)
telefonon vagy e-mailen történt előzetes bejelentkezés esetén lehetséges. (tel.: 62/520-040,
06/20-533-2853, e-mail: apatfalva.polg@vnet.hu )
A szociális ügyeket azonban továbbra is személyesen lehet Ezekre az intézkedésekre a megelőzés céljából, ügyfeleink és
elintézni. Szekeres Ferenc polgármester a Rádió7-nek el- dolgozóink egészségének megóvása érdekében került sor.
mondta: ebben a nehéz helyzetben különösen fontos, hogy
segítsenek a bajba jutott apátfalviaknak, ezért döntöttek így.
(Rádió7 Kormos Tamás cikke alapján)
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APÁTFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

KÖZLEMÉNY
az intézmények működéséről a koronavírus terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzet kapcsán
A veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívüli szünetet rendelek el
2020. március 17. napjától az Apátfalva Község Önkormányzat fenntartásában lévő
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában.
Arra az esetre, ha a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható, az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 2020. március 17.
napjától kezdődően ügyeletet tart, kis létszámú csoportos felügyeletet biztosít az egészséges óvodás és bölcsődés gyermekek
részére az Apátfalva, Rákóczi u. 23. szám alatti telephelyen minden hétköznap 6.00-17.00 között. Kérjük a szülőket, hogy
egészségünk megóvása érdekében az ügyeletet csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe!
Az ingyenes közétkeztetésre jogosult óvodások, valamint szülői igény szerint az étkezési térítési díjat fizető óvodások részére
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Konyhája (Dózsa Gy. utca 9.) minden hétköznap 11.00-13.00 között biztosít lehetőséget
az ebéd elvitelére.
A bölcsődések részére az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Rákóczi u. 23. szám alatti telephelyen minden hétköznap
11.00-13.00 között biztosít lehetőséget az ebéd elvitelére.
Az ingyenes közétkeztetésre jogosult általános iskolás tanulók részére, valamint szülői igény szerint az étkezési térítési díjat
fizető általános iskolás tanulók részére az általános iskola konyhája minden hétköznap 12.00-14.00 között biztosít lehetőséget
az ebéd elvitelére.
Kérjük, hogy tiszta, fertőtlenített ételhordót, tárolódobozt hozzanak magukkal az étel elviteléhez! Kérem Önöket, hogy
2020. március 17. (kedd) 9 óráig jelezzék a gyermekekre vonatkozóan az étkezési igényt az alábbi elérhetőségeken:
– bölcsőde, óvoda esetében: Luczó Anikó intézményvezetőnél tel. szám: 62/260-052, 20/250-0767
– iskola esetében: a Polgármesteri Hivatal pénztárában 62/520-040.
Aki nem él jelzéssel, úgy a választ automatikusan nemlegesnek tekintjük, és a gyermek részére nem biztosított az étkezés.
A koronavírus terjedése miatt 2020. március 16. napjától (hétfő) az Apátfalva Község Önkormányzat fenntartásában lévő
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ szünetelteti az idősek nappali ellátását, az étkeztetés elvitellel és házhozszállítással biztosított, helyben fogyasztásra nincsen lehetőség.
A koronavírus terjedése miatt 2020. március 16. napjától (hétfő) az Apátfalva Község Önkormányzat
fenntartásában lévő Faluház és Könyvtár, valamint a Sportcsarnok és Szigetház zárva tart.
A korlátozó intézkedések visszavonásig érvényesek.
Tisztelettel kérem Apátfalva minden polgárát, hogy kiemelt figyelmet fordítson a koronavírus-járványban legveszélyeztetettebb idős korosztályra, valamint a gyermekek otthoni felügyeletére.
Az emberi élet védelme érdekében tartsuk be az alapvető higiéniás előírásokat, vigyázzunk egymásra!
Apátfalva, 2020. március 15.
Szekeres Ferenc
polgármester
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FIGYELEM!
A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás
elhagyására csak a rendeletben meghatározott alapos
indokkal kerülhet sor.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) felhívja a mezőgazdaságban
tevékenykedők figyelmét arra, hogy
a 2020. március 28-tól érvényes kijárási korlátozások – a kamara kérésének megfelelően – lehetővé teszik
a mezőgazdasági munkák végzését.
A korlátozó intézkedések be nem
tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény szerinti intézkedéseket és
kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a meghatározott módon
alkalmazhatja.

A KORMÁNY
BEJELENTÉSEI:
 Létrejön egy pénzügyi alap a járvány
elleni védekezésre.
 A kormány ebből 500 ezer forintos
plusz juttatást biztosít az egészségügyi
dolgozóknak.
 A közös teherviselésben a politikai pártoknak, a multiknak, a bankoknak és az
önkormányzatoknak is részt kell venniük.
 A kormány magán kezdi a az átcsoportosítást és az elvonásokat, 1345 milliárd
forint értékben.
 A pártok támogatása idén 50 százalékkal
csökken, a multiknak 36, a bankoknak
55 milliárdot kell befizetniük.
 Az önkormányzatok a gépjárműadón
keresztül 34 milliárd forinttal járulnak
hozzá az alaphoz.
 Az egészségügyi szakdolgozók megkapják a korábban bejelentett béremelést is.
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ELKEZDŐDTEK A STARTMUNKA
MINTAPROGRAMOK

Önkormányzatunk nemcsak különféle
üzemeiben készít padokat, virágládákat,
kukákat, térkövet, kerékpár tárolót, brikettet, szőnyegeket, szájmaszkokat, hanem a
saját földjén növényeket termeszt, illetve a
Langó-tanyán állatokat is tart. Szeretném
megköszönni Langó Imrének és családjának, hogy a tanyájukat az önkormányzat
használhatja. Idén 2400 baromfit, több
mint 60 sertést szeretnénk nevelni, és juh
állományunk is közel 50 db-ból áll. Fóliasátrainkban paradicsomot, paprikát, karalábét, karfiolt, salátát, borsót, spenótot,
kilenc hektáron pedig gabonát (kukoricát,
búzát, árpát) termesztünk. A munkák elvégzése, illetve a gyártás gyorsítása és az
előállítandó termékek számának a növelé-

Idén is pályáztunk a kistérségi Start mintaprogramokra, és nyertünk több, mint
125 millió forintot, hiszen az a 100 fő
apátfalvi lakosunk, akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon számított. Számukra ez biztosítja a megélhetést. Évről-évre
csökken a közfoglalkoztatottjaink létszáma, ez a program sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon sok dolgozónk el
tudott helyezkedni a versenyszférában.
A mintaprogramok: mezőgazdasági program, állattartás, varroda, betonelem gyártás, utcabútor gyártás, 2020. március 1-én
indultak és 2021. február 28-ig tartanak.
se érdekében minden évben lehetőségünk
van új, nagy értékű eszközök beszerzésére.
Az elmúlt öt évben több mint 100 millió
forinttal növeltük az önkormányzat vagyonát csak a közfoglalkoztatási programok eszközei által!
A felsorolásból jól látható, hogy a közfoglalkoztatási programokkal folyamatosan
és jelentős mértékben lehet értéket teremteni, mely Apátfalva életét könnyebbé és a
közfoglalkoztatott munkatársak munkáját
hasznossá, értelmessé teszi.
Szekeres Ferenc
polgármester
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TŰZGYÚJTÁSI
TILALOM
A kijárási korlátozás idején szabadterületi égetés nem végezhető!
A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő
erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken
található tűzrakóhelyeket, a vasút és
közút menti fásításokat, valamint a
parlag- és gazégetést is.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a
www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Rendkívüli időket élünk manapság, hiszen talán még a régi öregek sem emlékeznek arra, hogy járvány miatt
elmaradt az iskolákban a becsengetésre hívó csengőszó. A koronavírus járvány alaposan átírta az iskolai életünket, és még nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez a rendkívüli időszak.
Március 13-tól iskolánknak is át kellett állnia a digitális távoktatásra egyik pillanatról a másikra. Microsoft Innovatív Iskolaként mi a
Microsoft Teams alkalmazást használjuk, mert ez egységes platform, lehetőséget kínál a rendszeres kapcsolattartásra, videokonferenciára, fájlmegosztásra egyaránt. Hatalmas köszönet az iskola pedagógusainak, akik megfeszített munkával létrehozták az osztályokat,
tantárgyi csoportokat, és megtanulták a felület használatát. Az első tanítási napot szerdán tudtuk indítani digitális órarend szerint,
ezzel is segítve a gyerekeket, hogy rendszer legyen az életükben. Az első hét utáni pénteki tanári videoértekezleten értékeltük a tapasztalatokat, segédanyagokat készítettünk a felület használatához gyerekeknek, szülőknek egyaránt.
Nagyon elfáradunk, ez a tanítási forma nemcsak a gyerekeknek nehéz, de a szülőknek is, akiknek szintén szeretnék köszönetet mondani azért a támogatásért, amivel hozzá álltak a távoktatás beindításához. A kollégáim pedig sokkal többet készülnek egy-egy órára,
mint a hagyományos oktatásban, hiszen rengeteg új dologgal kellett megküzdeniük. Nem hagytuk magukra a gyerekeket, biztatjuk,
támogatjuk és segítjük őket, hogy mindenkinek megérdemelt teljesítménye alapján sikeres legyen a tanéve. Sok köszönő szót kapunk
a munkánkért, hiányzunk a gyerekeknek, nekünk is hiányzik minden tanítványunk. Végignézve az iskola folyosóin, tantermein, szokatlan a csend. Természetesen az iroda most is működik, a takarítók és a karbantartó fertőtlenítik, tisztítják az épületet. Bízunk abban,
hogy a tanév végére visszaáll a tanítás rendje.
Szeretnék néhány tévhitet is eloszlatni a távoktatással kapcsolatban. Ez a tanulók számára nem tanítási szünetet jelent, csak távoktatási formát. Minden gyermeknek kötelessége maradt továbbra is a tanulás, csak más formában. Aki teheti, az digitális módon tanul
számítógépen vagy telefonon. Akinek ez nem áll rendelkezésére, annak a pedagógusok elkészítették a tanulnivalót papír alapon is,
melyet hétköznaponként 9-12 óra között az iskola épületében átvehetnek a pedagógiai asszisztensektől. A Kréta rendszerrel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ezen a felületen keresztül is lehet követni a tanulás folyamatát, az esedékes házi feladatokat. Ehhez
a tanuló belépési azonosítója kell, melyet már régen kiküldtek az osztályfőnökök a szülői azonosítókkal együtt. Tudom, hogy van, aki
rendszeresen használja a Krétát. Sajnos, a hatalmas terhelés miatt sokszor megbízhatatlan a felület, de próbálgatni kell. Előbb-utóbb
sikerülni fog a belépés. A Teams felületen pedig folyamatosan követhető az oktatási folyamat, nem vész el a feltett tananyag.
Abban az esetben, ha a tanuló hanyagságból nem végzi el a feladatait, nem ad számot a tudásáról, akkor a tanév végén osztályozóvizsgát, vagy pótvizsgát tehet. Sikertelen vizsga bizony évismétléssel is járhat. Mindannyiunknak közös érdeke, hogy ezt a nehéz időszakot
átvészeljük, és sikeres évet zárhassunk.
A másik aktuális feladatunk az általános iskolai beiratkozás lebonyolítása, ami ebben a helyzetben csak digitális formában, minimális személyi kontaktus mellett valósulhat meg. Az iskolai Facebook oldalunkra feltettem a beiratkozással kapcsolatos segédleteket,
melyet érdemes figyelemmel kísérni.
Néhány gondolat ezzel kapcsolatosan:
Tisztelt Szülők, Gondviselők, Tanulók!
Az általános iskolai beiratkozás időpontja:
• 2020. április 23. (csütörtök) 8-19 óra között
• 2020. április 24. (péntek) 8-18 óra között.
Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskolában 2019. április 1-től bevezetésre kerültek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások, így az iskolai beiratkozás is. (e-Ügyintézés). ebben a tanévben a beiratkozás felülete április 6-tól lesz elérhető a tájékoztatás
szerint.
Ebben az évben már nem kötelező a beiratkozáskor a szülő személyes megjelenése, mindezt meg lehet tenni a KRÉTA rendszer eÜGYINTÉZÉS menüpontjában.
A felület https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap bármely böngészőből elérhető.

2020. április
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Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, rendelkezik belépési azonosítóval.
1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
4. A megnyíló felület adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben még nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:
1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
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4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!
Segítséget a 62/520-045-es telefonszámon kérhet!
Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a
köznevelési intézmény felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére,
megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik
nyomon követésére.
A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action…
Amennyiben bizonytalan, az alábbi linkre kattintva segítséget kap az elektronikus beiratkozás menetéről!
https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E
A beiratkozáshoz készítettünk egy Google űrlapot is, melynek a linkjét bármilyen böngészővel meg lehet nyitni, ezen minden fontos
adatot meg lehet adni otthonról is. Arra szeretném még felhívni a szülők figyelmét, hogy szükség van a gyermekük oktatási azonosítójára is, melyet az óvónők tudnak, kérjék a segítségüket, ha nem tudják ezt az azonosító számot. Szintén fontos információ, hogy az
eredeti dokumentumokat később is be lehet hozni az intézménybe, a NEK-lapot most nem kell behozni a diákigazolvány igényléséhez, mert a járvány miatt a Kormányhivatalok ügyintézése ezt most nem teszi lehetővé.
A link elérhető: https://docs.google.com/forms/d/1TL2Wp1HLl_6lSDsxxIC9SV9EHLOcFifuV4UMR43Acig/edit oldalról.

Természetesen lesz lehetőség a személyes beiratkozásra is azoknak, akik nem tudnak digitálisan beiratkozni, melynek mikéntjéről a
jelenlegi helyzetet tekintve további tájékoztatást fogunk adni!
Kérem, figyeljék hivatalos Facebook oldalunkat!
Vigyázzanak magukra, gyerekeinkre, egymásra!
Balázs Katalin Judit megbízott intézményvezető
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BÍBIC OVIS HÍREK
„Meseország kapujában jártam” címmel
rajzpályázaton vettünk részt.
A CSMPSZ Makói Tagintézményének logopédusai a Logopédia Európai Napja
alkalmából rajzpályázatot hirdettek Makó város és térségében. A pályázaton az
5-7 éves óvodás gyermekek vehettek részt.
Mottó: „Meseország kapujában jártam”.
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Dózsa György utcai tagintézményének Napraforgó csoportjából 11 kisgyermek készített meseillusztrációt, különböző technikák alkalmazásával. A pályamunkák
díjazására 2020. március 6-án került sor.
A beérkezett munkákból a makói József
Attila Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában kiállítás nyílt. A kiállítás megnyitóján ünnepség keretein belül került sor a
díjak átadására – egy rövid verses-zenés
műsor után. A rendezvényt Kisné Takács
Emese, a CSMPSZ Logopédiai Munkaközösségének vezetője nyitotta meg, majd a
CSMPSZ Makói Tagintézményének vezetője, Koczkás Anikó átadta a díjakat és a
részvételért járó emléklapot a gyermekeknek. A mi óvodánk gyermekeinek pálya-

munkái közül is lettek díjazottak. Vajas át. A gyermekek az átadó ünnepségen sajRamóna 6,5 éves óvodás 3. helyezést ért el, nos nem tudtak részt venni, mivel ezidőBudai Rikárdó Gábor 7 éves óvodás pedig ben színházi látogatáson vettek részt.
különdíjat kapott. Mindketten mesekönyvet és emléklapot kaptak, melyek átadásáBunyeváczné Bakai Ágota
ra az óvodában került sor. Gratulálunk neóvodapedagógus
kik! Emellett minden pályázó emléklapot
és egy aszfaltrajz-kréta csomagot vehetett

ELMARAD A PAPÍRGYŰJTÉS ÓVODÁINKBAN!
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődébe tervezett papír- és
PET-palackgyűjtés a rendkívüli helyzetre való tekintettel
elmarad.
Tisztelettel: Az óvoda dolgozói

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Óvodai és bölcsődei beiratkozás

Kedves Szülők! A kitöltött szándéknyilatkozatokat kérjük dobják be az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Maros utcai óvodájának postaládájába, legkésőbb 2020. április 15-ig. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére a
06-62/260-052-es telefonszámon.
Köszönettel: Luczó Anikó intézményvezető

Tisztelt Szülők!
A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a vészhelyzetre való tekintettel Apátfalva Község Polgármestere rendkívüli szünetet
rendelt el 2020. március 17-től az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményében.
A járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. március 17-től – szülői igények felmérése után – intézményünk határozatlan ideig
zárva tart. Intézményünk újranyitásáról időben értesítjük a családokat.
Megértésüket köszönöm! Vigyázzunk magunkra és másokra!
Apátfalva, 2020. március 17.
Luczó Anikó intézményvezető
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TISZTELT APÁTFALVI LAKOSOK!
A háziorvosaink és a fogorvos közleménye: A koronavírus (COVID-19) terjedésének megakadályozása érdekében kérjük, hogy az alábbiakat feltétlenül tartsák be!
1. Lázas, köhögéssel járó betegség esetén telefonon jelentkezzenek be a rendelőbe!
2. Az adminisztrációs dolgokat (rendszeres gyógyszer íratás,
igazolás, szállítási utalvány stb.) telefonon keresztül kérjük
intézni.
3 A rendelő várójában egyszerre 1-2 személy tartózkodjon,
1,5 m-es távolságra egymástól,
4 orvosi vizsgálathoz előzetes telefonos bejelentés után időpontot adunk (nem kell várakozni)
5. Kérjük fokozottan figyeljenek az alapvető higiéniás szabályok betartására és a fertőtlenítésre: gyakori kézmosásra,
szellőztetésre, közös használati eszközök (kilincsek, villanykapcsolók stb.) rendszeres hipós fertőtlenítésére!
6. Családon belül is saját pohár, evőeszköz használat javasolt és forró vízben, fertőtlenítő hatású mosogatószerrel
mosogassanak!
Utazással kapcsolatosan:
– Amennyiben az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott,
vagy olyan személlyel került kapcsolatba, aki az elmúlt két

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. március

SZÜLETÉS:
03.02.: Bíró Bence
Édesanyja: Korom Aranka
Édesapja: Bíró Sándor
Apátfalva, Templom u. 103.
03.08.: Szilágyi Szabolcs
Édesanyja: Kardos Anna
Édesapja: Szilágyi Tamás
Apátfalva, Kossuth u. 71.
03.10. Petrovics Olivér
Édesanyja: Paulheim Szintia
Édesapja: Petrovics Csaba
Apátfalva, Templom u. 134.
03.16. Sóki Zoé Andrea
Édesanyja: Károlyi Andrea

hétben külföldön tartózkodott, kérjük, hogy a háziorvosi
rendelőbe ne jöjjön el személyesen!
 Javasoljuk, hogy utazásaikat halasszák el és minél kevesebbet
tartózkodjanak tömegben!
 A fentiek betartása feltétlenül fontos a fertőzés terjedésének megakadályozása, és a háziorvosi ellátás fenntartása
érdekében!
Az orvosi rendelő telefonszámai:
62/260-012 (Dr. Sziebig Géza rendelője)
Háziorvos telefonszáma:
+ 36 20/9705-821 (Dr. Sziebig Géza)
Körzeti nővér telefonszáma:
+ 36 20/823-2507 (Oláh Andrásné)
Az orvosi rendelő telefonszámai:
62/260-036 (Dr. Bittó Csaba rendelője)
Háziorvos telefonszáma:
+36 20/929-2188 (Dr. Bittó Csaba)
Fogászati ügyelet ellátást kizárólag telefonos bejelentkezés
alapján lehet igénybe venni. Bejelentkezni a 06/30-779-1312
számon lehet, akár rendelési időn kívül is.
Gyógyszertár telefonszáma: 62/260-015
Gyógyszerész telefonszáma: +36 20/318-6708 ( Végh Imre )

Édesapja: Sóki Gábor
Apátfalva, Kossuth u. 36.

Szabó Arnold Apátfalva, Templom u.
114. Élt.: 8 évet

03.20. Langó Dorisz Anikó
Édesanyja: Szűcs Anikó
Édesapja: Langó Norbert
Apátfalva, Templom u. 4.

Helyesbítés! Az előző lapszámban
tévesen jelent meg az elhunyt neve.
Elnézést kérünk a családtól!
Takács Józsefné (Halász Ibolya) Apátfalva, Rákóczi u. 125. Élt.: 63 évet

03.27. Ferencsik Ivett
Édesanyja: Szabó Noémi
Édesapja: Ferencsik Zoltán
Apátfalva, Rákóczi u. 7.

HALÁLESET:

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Kovács Sándor és Veréb Anett Apátfalva, Rákóczi u. 92.

Nagy Antalné (Sztojkó Mária) Apátfalva, Vígh Zoltán és Fazakas Ágota Beatrix
Rózsa u. 13. Élt.: 78 évet
Apátfalva, Rákóczi u. 44.
Herczeg Józsefné (Korom Rozália)
Apátfalva, Kölcsey u. 22. Élt.: 94 évet
Jani Károly Apátfalva, Maros u. 84. Élt.:
66 évet

Bakai Gellért Apátfalva, Széchenyi u.
124. és Bárdos Renáta Apátfalva, Templom u. 122.
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Tájékoztatás
A kormány a koronavírus miatt a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A koronavírus betegség leggyakoribb tünetei közé tartozik a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. A tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek továbbadhatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat.
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!
• Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja és
• a) a tünetei enyhék és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt.
• b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a területileg illetékes
kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
• A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy nem.
• Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés
attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.
Néhány egyszerű szabály betartásával azonban csökkenthető a fertőzés veszélye:
– Mosson sűrűn kezet szappanos vízzel!
– Tüsszentéskor és köhögéskor használjon papírzsebkendőt és azonnal dobja ki a szemetesbe!
– Kerülje a közvetlen érintkezést még a családtagokkal is!
A koronavírus terjedésének lassítása, az Önök egészsége érdekében kérjük az idős lakosságot, hogy ne hagyják el otthonaikat. Ellátásukról gondoskodunk. Segítséget nyújtunk a bevásárlásban, a gyógyszereik felíratásában, kiváltásában.
Az Alapszolgáltatási Központtól rendelt egyszeri meleg ételt térítési díj ellenében házhoz szállítjuk.
Kérjük, a következő elérhetőségek egyikén jelentkezzenek, amennyiben segítségre van szükségük:
Alapszolgáltatási Központ elérhetősége: +36-20/801-5018
Az Önkormányzat elérhetősége: +36-20/533-2853
Fontos, hogy a családtagok is jobban figyeljenek idős hozzátartozóikra. Ha valamely családtag korábban fertőzött területen járt,
kérjük, lehetőség szerint kerüljék az idős hozzátartozókkal az érintkezést! Vonuljanak önkéntes házi karanténba. Az önkéntes
karantén – mint az elnevezés is jelzi – nem hatósági elrendelés, hanem kérés. Áldozattal jár, de ez a felelős magatartás. Ha az
önkéntes házi karantén szabályaival, a javasolt teendőkkel kapcsolatban kérdése van, hívja telefonon a lakóhelye szerinti illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztályát vagy a www.kormanyhivatal.hu honlapon található megyei elérhetőséget!
Az önkormányzat további segítséget nyújt a lakosság számára. Szájmaszkokat varr és juttat el azoknak, akik jelzik az igényüket erre.
Kérjük a korlátozások betartását mindannyiunk egészsége érdekében!
Herczegné Jáksó Anita
intézményvezető
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MÁRCIUS 15.
Apátfalva Község Önkormányzata a koronavírus-járvány elleni védekezést irányító Operatív Törzs szakmai ajánlását megfogadva úgy döntött, hogy nem
tartja meg 2020. március 15-i ünnepséget.
Március 12-én csütörtökön, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett, megemlékező műsoruk a Dózsa György Általános Iskola tanulóinak felvételre került,
így az ünnepi műsort felvételről láthatta az egész iskola. Gratulálok a gyerekeknek, nagyon ügyesek voltak! Köszönöm a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját!
Március 13-án került megrendezésre az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.
A megemlékezésen Herczegné Jáksó Anita települési képviselő
mondott ünnepi beszédet.
A mai kor legnagyobb feladata, hogy átörökítsük, ezt az elődeinktől látott összefogást, a kitartást és a tenni akarást. Hiszen fejlődni együtt tudunk. Hajtsunk fejet hát azok előtt, akik eszméikkel,
cselekedeteikkel kivívták szabadságukat – hangzott el a képviselő
asszony beszédében.
A folytatásban a jelenlevő intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek helyezték el megemlékező koszorúikat a
Petőfi-szobornál.
Szekeres Ferenc
polgármester
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Tisztelt temetőlátogatók!
7. Engedélyezettek a kántor nélküli temetések.
8. A szertartásokon résztvevő személyek tegyenek eleget a vírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi
előírásoknak!
9. 
Temetési gyászmisét csak a hozzátartozók jelenléte nélkül lehet végezni. Ha a hozzátartozók ragaszkodnak a
gyászmisén való részvételhez, akkor az egy későbbi időpontban kerül bemutatásra, amikor a jelenlegi korlátozásokat feloldják és lehet nyilvánosan szertartásokat végezni
templomainkban.
10. A temetőnket idős és beteg személyek, valamint felnőtt kísérő nélküli gyermekek ne látogassák!
11. A temetőben munkálatokat végezni szándékozó vállalkozók a munkálatok elkezdése előtt min. 48 órával korábban
vegyék fel a kapcsolatot a Plébániával és a temetőgondnokkal! A síremlékek bontási/építési/átépítési/javítási kérelmeit benyújtani, a tervrajzokat leadni és a temetői díjakat a munkálatok elkezdése előtt kötelesek a Plébánián
rendezni. A temetőben végzendő munkálatok esetében is
bármikor életbe léphetnek a jelenlegitől eltérő állami/egyházi rendelkezések, így mindig az aktuális rendelkezéseket
vesszük figyelembe. Ajánlatos azonban, hogy a vállalkozók
is – lehetőleg – halasszák el a temetőnkben tervezett munkáikat későbbi időpontra!
A koronavírussal szembeni hatékony védekezés, 12. Jelen rendelkezések alól felmentés(ek) nem adható(k).
valamint a temetőlátogatók egészségének védel13. Jelen rendelkezések mindennemű szertartásra és résztveme érdekében, 2020. március 21-i hatállyal a kövőire kötelezően vonatkoznak.
vetkező rendelkezések lépnek életbe temetőnkkel
kapcsolatban:
14. A temető rendjére, tisztaságára és nyitvatartási rendjére a
temetőgondnok fokozottan figyeljen!
1. A ravatalozó épületének használata ideiglenesen szünetel.
2. A temetési szertartások csak egyállomásosak lehetnek, azaz
kizárólag a sírnál kell elvégezni azokat! A szertartások a sírnál kezdődnek és ott is fejeződnek be.

15. Figyelemmel kísérve az állami és egyházi szervek határozatait, fenti rendelkezések folyamatosan módosulhatnak,
illetve változhatnak.

16. Jelen rendelkezések hatályba lépése 2020. március 21., és
3. A ravatalozóban nem végezhető virrasztás, illetve az elvisszavonásig érvényesek!
hunytaknak a ravatalozó épülete előtti felravatalozása, illetve az ott való várakozás ideiglenesen felfüggesztésre kerül. 17. Jelen rendeletek a ravatalozó ajtajára, valamint a Plébániahivatal hirdetőtábláján való kihelyezéssel kihirdetettnek
4. A temetési szertartásokon lehetőleg szűk családi körben veminősülnek.
gyenek részt!
5. Idős és beteg személyek ne vegyenek részt a szertartásokon!
6. A szertartások során a jelenlévők tartsák meg egymástól a
2 méter távolságot!

Apátfalva, 2020. március 22.
Szent Mihály Plébánia
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Kedves Olvasó!
Egy hónappal ezelőtt, amikor a márciusi gondolataimat írtam le, már az áprilisi
gondolatok is megfogalmazódni kezdtek
bennem, de bizony az élet eseményei átrendeztek sok-sok mindent.
Milyen sok csodálatos eseménnyel szerettünk volna készülni a szent böjti időben húsvét ünnepére, de gyorsan át kellett
alakítanunk mindennapjainkat. A világra,
így hazánkra is a betegség napjai érkeztek el, de tudom, hogy minden nap ez a
legfőbb kérdés, amellyel jelenleg együtt
kell élnünk, de ez egy igazi próbatétel is
számunkra.
Mindenkinek egyénileg és szeretteivel kell
teljes bizalommal kitartani, hogy utána újra haladhassunk a krisztusi úton.
Különösen figyeljünk oda idős-magányos
és beteg testvéreinkre! Nehéz elviselni a
korlátokat, de az mindenkinek a hasznára
fog válni. Hívő embereknek ebben az időszakban nagyon hiányzik a közösségben

eltöltött idő: szentségimádás, keresztút,
lelkigyakorlat, bőjti gyónás. A feltámadás
liturgiája a húsvéti időpont csúcspontja,
amelyet teljes szívvel és lélekkel várunk
karácsony után. Most sem szabad elkeseredni! Mi hívő emberek is sokszor lázongunk, de ilyen az emberi természet. Most
igazán van lehetőségünk az elcsendesedésre. Vegyük elő a szentírást és annak olvasása közben megtaláljuk kérdéseinkre a
választ. Az imádság olyan lelki erővel tölt
fel bennünket, amely kinyit egy ajtót a változáson átmenő új életünk felé. A rádióban és a TV-ben nagyon sok és változatos
műsor van, amely segít a lelki életünk ápolásában. Különösen a húsvéti szent három
napban figyeljünk a liturgiák és a szentmisék közvetítésére.
Plébános atyánk egyedül végzi el a szertartásokat, lélekben legyünk vele és így segítsük egymást! Húsvét utáni első vasárnap
az Isteni Irgalmasság ünnepe, volt plébá-

Kedves hívek!
A koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés, valamint mindannyiunk egészségének védelme érdekében, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar határozata értelmében, templomunkban 2020. március 22-i hatállyal minden nyilvános istentiszteleti cselekmény határozatlan ideig szünetel!
Ajánljuk a kedves hívek figyelmébe a szentmisék televízión, rádión és a világhálón való követését! A szentmiséket hétköznapokon reggel 7 órakor, vasárnap pedig
9.30-kor mutatom be, ezt jelzik majd a harangszók is.
Az előjegyzett miseszándékokat – hacsak a család nem
kér más időpontot – az adott napon egyedül elvégzem!
Kérem, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be a kedves
hívek is! Imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért,
valamint a betegekért és mindazokért, akik e nehéz
időkben oly sokat tesznek értünk és embertársainkért!
Isten áldja meg őket és családjainkat! Szent Mihály
főangyal óvjon bennünket!
Jánosi Szabolcs

nosunk Dr. Katona István atya nagy támogatója az irgalmasság terjesztésének.
Szent György havában már sokat gondoljunk a mezőgazdaságban dolgozó emberekre, legyenek azok állattenyésztők vagy
földdel foglalkozók. A hónap utolsó vasárnapján van Búzaszentelő ünnepe, most
nagy valószínűséggel nem tudunk a Langókápolnához kimenni és kérni az Úr áldását a mezőgazdasági munkánkra, de otthonunkban kérjük az Isteni gondviselést,
hogy legyen minden család asztalán étel!
Vigyázzunk egymásra, amint Jézus, Mária
és József tették! Hiába hírnév, pénz, élvezet, jólét, a betegség és a halál mindent elrabol tőlünk.
A feltámadás örömében jusson el mindannyiunk szívéhez és lelkéhez!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
dr. Langó Julianna
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A nagypályás és a füves foci után decembertől elindult klubunk
összes csapatának a teremben történő foglalkozások. Felkészültünk a december-március közötti időszak futsal és Bozsik-tornáira. Minden korosztályban indítottunk csapatokat a legkisebbektől a legnagyobbakig (U/9-U/19). Hét korosztály versenyeztetése,
edzése, utaztatása sikeresen végződött, ahogy a korosztályok szereplése is. Köszönjük a gyerekek, a lányok, az edzők és nem különben a szülők munkáját! A felnőtt csapat az őszi első hely után
kezdte meg a bajnokságot hat hét felkészüléssel. Három forduló
telt el, mikor a koronavírus miatt szüneteltetik a bajnokságot. Az
első helyről várjuk a folytatást. Futsal csapatunk az alapszakasz
első helye után egy győzelmet szerzett a rájátszásban, amivel
szinte behozhatatlan előnyt szerzett. Itt is szünetel a bajnokság.
Az MLSZ döntése értelmében bizonyos ideig nem lehet edzéseket tartani és a bajnokság is szünetel. Minden játékos egyénileg
készül otthon és várja a folytatást.
A bajnokság szüneteltetése előtti fordulóban csapott össze a tabella (megye II.) első és második helyezetje, amelyett az Apátfalva nyert meg és így „ meglépett” az üldözők elől.
ContiTech-Apátfalva–Deszk 2–0 (1–0)
Apátfalva. Vezette: Gargya Balázs Gábor – kiválóan (Maurer,
Vereska).
ContiTech-Apátfalva: Köteles 0 – Pataki 7, Rakity 7, Frank 8,
Herczeg 7 (Juhász –),
Béres 8 (Beke –), Bartucz 8 (Gilinger –), Bány 7 (Varga V. –), Varga Cs. 8, Kardos 8 (Radnai –), Kóródi 7. Edző: Frank Csaba.
Deszk: Szabó 6 – Győri 6, Gémes 6 (Bányai –), Németh 6, Adamov 6, Fülöp 6, Grósz 6, Török 6 (Papp 6), Bartos 6 (Iványi –),
Kálmán 6 (Illés 6), Huszti 6 (Kozma 6). Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Béres (44. – 11-esből), Bartucz (73.).
Frank Csaba: – Két jó csapat mérkőzéséből a jobb jött ki győztesen.
Papp Endre: – A helyzeteivel jobban gazdálkodó csapat nyert,
gratulálok az Apátfalvának!
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FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI
VÉDEKEZÉS!
Ebzárlat és legeltetési
tilalom 2020. április 4-től
április 25-ig!
A helyi vakcinázási
kampány időtartama:
2020. április 4-től
április 9-ig
A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani és
csak pórázon szabad közterületre vinni!
A jelzett időszak alatt a kezelt területen a legeltetés tilos!
A kihelyezett csalétkekhez ne
nyúljanak!
A figyelmeztető plakátok kihelyezésre kerültek a falu forgalmasabb helyein!
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
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Apátfalva Község Önkormányzata számára fontos a lakosság
minél hatékonyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterületeinket érintő javítással, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es
telefonszámán.
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Virággal köszöntötték
az apátfalvi nőket

Szekeres
Ferenc
polgármester köszöntötte, a Dózsa György
Általános Iskola diákjai és Sasvári
Sándor énekes műsora varázsolta el március 8-án vasárnap a
Faluházban rendezett nőnapi ünnepségen megjelenteket. Minden
nőt cserepes virággal ajándékoztak meg.
2017 óta rendez az apátfalvi önkormányzat nőnapot, s az idei, immár negyedik alkalommal sem csalódtak mindazok, akik
részt vettek március 8-án, vasárnap a faluházban rendezett ünnepségen, melyen
Szekeres Ferenc polgármester mondott
köszöntőt.
– A női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s
nem csak az évnek ezen a napján kívánja
az odafigyelést, mégis boldogsággal tölti el a boldog élet teljessége – mondta. Szekeres
az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap Ferenc polgármester köszöntőjét követően

– fogalmazott Apátfalva polgármestere, aki
elmondta: senkivel sem kerülhet egy férfi
olyan belsőséges kapcsolatba, mint a hölgyekkel. – Nőnaptól nőnapig nem pusztán
szavakkal, hanem igazán tartalmas és kölcsönösségen alapuló életvitellel köszönhető meg a hölgyeknek az a sok törődés,
amellyel megajándékoznak bennünket,
férfiakat. Hiszen a nő is olyan, mint a virág, minél több gondoskodást, s törődést
kap, annál szebb és ragyogóbb lesz. Mit is
kívánhatna a nőknek egy férfi, mint azt,
hogy szívüket nőnaptól nőnapig töltse be

a helyi Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatos tanulói léptek a faluház színpadára, hatalmas sikert aratva a közönség
körében.
Az apátfalvi nőnap sztárfellépője ez alkalommal Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas
és EMeRTon-díjas magyar színművész,
énekes volt, aki csodálatos dallamokkal szórakoztatta a jelenlévőket. A műsor
végén Szekeres Ferenc polgármester és
Nándori Gábor a helyi képviselő testület
tagja egy-egy cserép virággal kedveskedtek
a nőnapi ünnepségen részt vevő lányoknak, asszonyoknak.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

