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ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Év vége, karácsony felé közeledve többet 
gondolunk a magunk mögött hagyott 
hónapok történéseire, fontosabb esemé-
nyeire és abban bízunk, hogy mindenki a 
békesség és a szeretet felé fordul. A vára-
kozás, a karácsonyi készülődés 2020 telén 
talán még mélyebb, még szembesítőbb. 
Nehéz hónapok után vagyunk, a Koro-
navírus világméretű pusztítása alaposan 
megpróbál bennünket. Rendkívüli na-
pokat élünk, ez egy bizonytalan időszak 
a világjárvány miatt. Az önkormányzat 
adventi készülődései is a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedé-
sek miatt elmaradtak. Az adventi gyer-
tyák meggyújtására a Szentmisék kere-

tében került sor. A gyertyák meggyújtá-
sánál a képviselő testület tagjai, Szekeres 
Ferenc polgármester, Kiszely Jánosné 
alpolgármester, Nándori Gábor, Antal 
Sarolta, Antalné Bíró Rita képviselők és 
Jánosi Szabolcs plébános úr vettek részt. 
A gyertyákat szombatonként gyújtottuk- 
gyújtjuk meg, minden alkalommal egy-
gyel többet. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 
amely Karácsony közeledtét jelzi.
A hagyomány szerint három lila és egy 
rózsaszín gyertyát helyeznek el az adven-
ti koszorún. A lila szín a bűnbánatot és a 
megtérést, a rózsaszín pedig a bűnbocsá-
natot és a közelgő ünnepet jelképezi.

Az idei advent pont emiatt legyen is más. 
A katolikus vallás szerint négy gyertyát 
gyújtunk meg az adventi koszorún. Azt 
kívánom minden apátfalvi lakosnak, 
hogy ezzel egyidőben gyúljon meg a hit, a 
remény, az öröm és a szeretet lángja a lel-
kükben is. Kezdjünk el hinni abban, hogy 
ahogy eljön a Megváltó, úgy biztosan el-
jön az újrakezdés is és a világ visszatér a 
rendes kerékvágásába. E gondolatok szel-
lemében kívánok Önöknek, egészségben 
gazdag, Áldott, Békés Karácsonyt és Bol-
dog Új Esztendőt!

Szekeres Ferenc 
polgármester

Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának.
Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
Ô nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság földi halandóknak.
Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Míg e nap minekünk megmutatta Jézus mennyei irgalmát.
Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,
Ékes dicséretet mondanak Istennek,
Békesség örömét, örök üdvösséget a jó embereknek.
Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,
Született Krisztusnak vígan énekeljünk
És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hirdessünk.

Vigasságos, hangos, nagy örömünk
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A 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, va-
lamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezések ér-
telmében a veszélyhelyzet megszűnéséig a 
képviselő-testület feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, így ezen rendel-
kezések értelmében Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete nem tart 
képviselő-testületi ülést. A polgármester 
a halaszthatatlan ügyekben polgármesteri 
döntést hoz.

2020. november 10-i polgármes-

teri döntések

Ezen a napon a polgármester rendkívüli 
települési támogatás kérelmekben döntött 
(települési támogatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, temetési segély).

2020. november 18-i polgármes-

teri döntések

A polgármester rendkívüli települési tá-
mogatás kérelmekben döntött (települé-
si támogatás, temetési segély, lakásfenn-

tartási támogatás) közterület használati 
engedély iránti kérelemben, valamint 
önkormányzati tulajdonú földterület bér-
beadásáról. Döntött még a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer keretében benyújtott 
kérelmekben.

2020. november 27-i polgármes-

teri döntések

A polgármester döntést hozott az Apátfalvi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgo-
zóinak jutalmazása tárgyában a Szociális 
Munka Világnapja alkalmából.

Döntött a 2020. évi szociális tűzifa darabo-
lásának szolgáltatásáról. Apátfalva község 
közvilágítási eszközeinek üzemeltetésének 
és karbantartásának ellátásáról.

2020. november 30-i polgármes-

teri döntések

Ezen a napon a polgármester ingatlano-
kat ellátó gázvezeték építési munkáihoz 
kapcsolódóan tulajdonosi és közútke-
zelői hozzájárulás iránti kérelmekben 
döntött.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

2020. december

SZÜLETÉS:
11.13.: Bandor Benett
Édesanyja: Raffai Vivien
Édesapja: Bandor Csaba
Apátfalva, Móricz Zsigmond utca 51.

11.13.: Janovics Kamilla Noémi
Édesanyja: Koszta Noémi
Édesapja: Janovics Dávid
Apátfalva, Dózsa György utca 13.

11.24.: Szigeti Dorina
Édesanyja: Klembucz Bianka
Édesapja: Szigeti István
Apátfalva, Maros u. 128. 

HALÁLOZÁS:
Balázs Vilmos, Nagyköz 45. – élt 69 
évet
Csorba Sándor, Maros u. 94. – élt 64 
évet
Farkas Jenőné (Köteles Aranka), 
Móricz Zs. u. 28. – élt 75 évet
Kovács Árpád, Templom u. 34. – élt 
61 évet
Langó Imre Györgyné (Hegedűs-
Bitte Rozália), Kossuth u. 67. – élt 72 
évet
Lipták Mihályné (Baka Margit), Szé-
chenyi u. 49. – élt 70 évet
Vancsó Andrásné (Csala Ágnes), Ke-
reszt u. 1. – élt 79 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Abonyi-Tóth Anasztázia és Tóth Sán-
dor, Apátfalva, Arany János utca 2.

Kecskeméti Tamás és Medve Tímea 
Viktória, Apátfalva, Széchenyi István 
utca 35. 

Szeges Zoltán és Bubik Ágnes Ma-
rianna, Csanádapáca, Szent Gellért 
út 89.

 

 

 

A 65. életévét betöltött személy a védett 
vásárlási idősávon kívüli időszakban is 

szabadon látogathatja. 

 
Időskorú honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések: 

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy 
élelmiszerüzletet, illatszert, drogériai termékeket, háztartási 

tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletet, 
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet hétfőtől 

péntekig 9:00 és 11:00 közötti időben, 
szombaton és vasárnap 8:00 és 10:00 közötti időben látogathatja. 
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ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK 
FEJLESZTÉSE

2020. november 6-án lezárult az „Árvíz-
védelmi védvonalak mértékadó árvízszint-
re történő kiépítése, védvonalak terhelé-
sének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, 
KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító 
számú projektje, amely Apátfalva, Baks, 
Szentes, Mindszent, és Szegvár települése-
ket érintette 12 milliárd forint összegben. 
Európai uniós támogatásból töltésfejlesz-
tésekkel, árvízkapuk építésével növelték az 
árvízvédelmi biztonságot öt település kör-
nyezetében. A projekt megvalósítása mér-
nöki szempontból történelmi jelentőségű 
esemény, a több mint egymillió köbméter 
föld megmozgatásával járó építés, kiegé-
szülve a Tisza alsó szakaszán újdonságnak 
számító árvízkapukkal, az elmúlt 50 év 
legjelentősebb fejlesztése. Az Alsó-Tisza-
völgyben élő emberek, az ipari és gazdasá-
gi létesítmények védelme mellett a védett 
ártéri területek és egyedülálló természeti 
adottságaik megóvása fokozódott. Ennek 
köszönhetően várhatóan csökkenni fog-
nak a jövőben az árvíz védekezési költsé-
gek Baks, Szentes, Mindszent, Szegvár és 
Apátfalva települések mentén.
A beruházás Apátfalvát is érintette 

több fejlesztéssel, kb. 1,5 milliárd 

forint összegben.

A Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolati 
szelvényébe 1961-ben beépített torkolati 
műtárgyat elbontották, helyére új árvízka-

pu épült. A háromnyílású, vasbeton, cső-
zsilipes új műtárgy funkciója a főcsatorna 
vizeinek marosi töltésen való átvezetése, 
illetve a Maroson érkező nagyobb árhul-
lámok kizárása lesz. Az elválasztott zsilip-
nyílások 2,0×3,0 m méretűek, zárásukat 
fogasléces működtetésű síktáblák biztosít-
ják. A műtárgy kétoldali kettős elzárással 
rendelkezik. A műtárgy körüli szivárgás 
megakadályozására vasbeton szárnyfalak 
épültek 3-3 m szélességben. A műtárgy 
alatt 2,0 m mélységig acél vízzáró szádfal 
épült.
A műtárgyhoz vezető töltésszakaszon asz-
faltos üzemi út létesült, a Sámson-Apátfal-
vi főcsatorna bal parti töltésén a torkolati 
műtárgy és a 43. sz. főút közötti szakaszon 
3,0 m szélességben. A főcsatornán érkező 
belvizek átemelésére 10 m3/sec kapacitású 

mobil szivattyúállás épült. A vízátemelést 
20 db 500 l/sec kapacitású mobil szivattyú 
egység biztosítja. A torkolati szakaszon 
1  km hosszban került sor a főcsatorna 
kotrására, valamint mederrendezésre ke-
rült sor. A projekt keretében végrehajtásra 
kerülő beavatkozások olyan árvízvédelmi 
rendszer megvalósítását és működtetését 
szolgálják, melyek figyelembe veszik a vé-
dendő értékek nagyságát, beleértve ebbe 
az emberi élet és más kardinális értékek 
védelmét, azaz az árvízi kockázatok mér-
tékét. A projekt a Kohéziós Alap és a ha-
zai központi költségvetési előirányzat által 
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás-
ból valósul meg.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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A Szociális Munka Napja: november 12.

A közösség, a társadalom megbe-

csülésének jeleként ünneplik vi-

lágszerte november 12-én a Szoci-

ális Munka Napját.

Magyarországon az emberek közel egy-
harmada küszködik olyan problémával, 
ami valamilyen szociális kezelést, gon-
dozást igényel. Szociális munkásnak len-
ni jóval több, mint munka: szolgálat ez a 
szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói 
sajátos tudás birtokosai, akik a támoga-
tást, segítséget igénylők részére a konkrét, 
azonnali, olykor nélkülözhetetlen segít-
ségen túl technikákat, módszereket is át-
adnak. A szegénység elleni küzdelemben 

gyakran emberfeletti munkát végeznek az 
utcai szociális munkások, a családsegítők, 
a hajléktalanszállók és más szociális intéz-
mények munkatársai.
Minden év november 12-én azoknak az 
elesettekért, kirekesztettekért, támoga-
tásra és segítségre szorulókért dolgozó 
szakembereknek mondunk köszönetet, 
akik felelősségteljesen, áldozatkészen és 
nagy szakmai alázattal végzik munkájukat. 
A társadalom fokmérője, hogyan él együtt 
a szegényekkel, hogyan gondoskodik a 
szegényekről, a segítségre, támogatásra 
szorulókkal!
Apátfalván a Szociális Alapszolgáltatási 

Központ és a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat dolgozói igyekeznek lakosaink, 
időseink, betegeink, sérült és rászoruló 
embertársaink mindennapi terheit köny-
nyíteni, jólétüket előmozdítani. Különös 
hangsúlyt kap ez a hivatás most, a koro-
navírus-járvány idején, amikor a szociá-
lis dolgozóink erőn felül, nap mint nap, a 
frontvonalban állva segítik mindazokat, 
akik, egészségi állapotuk, hátrányos hely-
zetük, vagy családi gondjaik miatt szük-
séget szenvednek. Az olykor életmentő, 
komoly krízishelyzeteket elhárító azonna-
li segítség mellett válságmegoldó, konflik-
tuskezelő stratégiákat is átadnak a rászo-
rulóknak, ezzel is segítve a mindennapi 
életben való boldogulásukat.
Apátfalva Község Önkormányzata nevé-
ben, az Apátfalvi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ dolgozóinak munkáját a Szo-
ciális Munka Világnapja alkalmából, vala-
mint a veszélyhelyzet ideje alatt az idősek 
ellátásában végzett lelkiismeretes munká-
jukért pénzjutalomban részesítettük.
Hálás szívvel köszönjük az Apátfalvi Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat dolgozóinak az áldo-
zatos munkáját egész Apátfalva nevében is.

Szekeres Ferenc 
polgármester

Eseti pénzbeli támogatás Apátfalván
A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény alapján 
a gyámhatóság annak a gyermeknek, 
akinek a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogosultsága 
tárgyév augusztus elsején fennáll, a 
tárgyév augusztus hónapjára pénzbeli 
támogatást nyújt, a második alkalom-
mal annak a gyermeknek nyújt támo-
gatást, akinek a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosult-

sága tárgyév november elsején fennáll, 
pénzbeli támogatást nyújt Magyaror-
szág Kormánya.
Apátfalván is egy évben kétszer van 
kifizetés, augusztusban és novem-
berben. Magyarország Kormánya 
jóvoltából 2020 novemberében 169 
gyermek részesült pénzbeli támoga-
tásban Apátfalván. Az alapösszegű tá-
mogatás összege 6.000 Ft, a hátrányos, 
és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére az emelt összegű 
támogatás 6.500 Ft. Apátfalván no-
vemberben 37 fő 6.000 Ft-ot, 132 fő 
6.500 Ft-ot, így összesen 169 gyermek 
részesült támogatásban, 1.080.000 Ft, 
azaz egymillió-nyolcvanezer forint 
összegben.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI CSIRKEOSZTÁS
Közel 800 darab saját nevelésű csirkét osz-
tott szét a november 16-i héten Apátfalva 
Község Önkormányzata a közfoglalkozta-
tottak, a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők, a 65 év feletti idős és szépkorú 
valamint a hátrányos helyzetű lakosai kö-
zött. A közfoglalkoztatottak állatokat ne-
velnek, növényeket termesztenek, így bő-
ven jut mindenkinek a javakból. A község-
ben nagyon jól működik az értékteremtő 
közmunka. Apátfalván nagyon jól tudják, 
hogy a közmunkásoknak nem csupán az a 
dolga, hogy az utcát söpörjék, telente pe-
dig a havat lapátolják. Ez is nagyon fontos, 
de az jóval hasznosabb, ha értéket állíta-
nak elő. Az önkormányzat ezért nem csu-
pán a különféle üzemeiben készít eladható 
tárgyakat, hanem a saját földjén növénye-
ket termeszt, illetve állatokat is tart. Ebben 

az évben már másodszor osztanak csirkét, 
és ez a segítség nem az utolsó az idén, hi-
szen karácsonyra sertésállományuk egy 
részét is levágják és az elmúlt évekhez 
hasonlóan a feldolgozás után, darált hús-
ból, kolbászból, hurkából kb. 800 darab 
ajándékcsomagot készítettnek, melyet az-

tán szétosztanak a közfoglalkoztatottak, a 
gyermekvédelmi támogatásban részesü-
lők, a 65 év feletti idős és szépkorú vala-
mint a hátrányos helyzetű lakosai között.

Szekeres Ferenc 
polgármester

FÁSÍTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata telepü-
lésfásítási programot hirdetett, hogy 5 év 
alatt 1000 fát ültet Apátfalván. Novem-
berben Kecskemétről hoztunk 200 darab 
díszfát, 160 virágos kőrist és 40 tűzjuhart. 
(A virágos kőris lett 2018-as év fafaja.) 
A  lakosság 160 darab virágos kőris facse-
metét igényelhetett, a tűzjuhar facsemeté-

ket az önkormányzat telepítette. A lako-
saink a közterületekre, az önkormányzat, 
óvodákba, iskolába, sportpálya mellé, szo-
borparkba, önkormányzati ingatlanok elé, 
illetve a közterületekre telepítette a fákat. 
A lakosainknak, akik kérték az ültetéshez 
az önkormányzat segítségét, azoknak dol-
gozóink elvégezték a telepítést. A lakosság 

körében nagyon népszerű volt a faosztás, 
ezért akinek idén már nem jutott az a jö-
vő évben fogja megkapni, hiszen Apátfal-
va Község Önkormányzata minden évben 
tervezni fog őszi faültetési programot.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERT 
APÁTFALVA

Tizenkétmilliót nyert informatikai 

fejlesztésre Apátfalva

A Magyar Falu Program sikeres pá-

lyázatának köszönhetően tizen-

kétmillió forintból fejlesztheti az 

Apátfalvi Önkormányzat a Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyé-

nek informatikai és telekommuni-

kációs hálózatát.

A pályázati felhívás a Magyar Falu Prog-
ram 2020 pályázatán, Faluházak felújítá-
sa-2020 című MFP-FHF/2020 kódszámú 
pályázati kiírása, azaz a hivatal felújításá-
ra nyert tizenkétmillió forintot Apátfalva 
Község Önkormányzata – árulta el Szeke-
res Ferenc. Apátfalva polgármestere hoz-
zátette: – Az elnyert pénzből korszerűsít-
hetik az Apátfalvi Közös Önkormányzati 
Hivatal informatikai- és telekommuni-
kációs hálózatát. Illetve a feladatellátás-
hoz szükséges eszközöket is beszerzünk. 
Bár közbeszerzési eljárást nem kell ki-
írnunk, de nem valószínű, hogy az idén 
megvalósul a fejlesztés – részletezte a 
polgármester.

Apátfalva egyébként több Magyar 

Falu Programos és egyéb pályáza-

tot is nyert a közelmúltban.

–  A Belügyminisztérium önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása keretében, a járdák felújí-
tására is nyert Apátfalva Község Ön-
kormányzata pályázatot 15 millió fo-
rint összegben. Járdák épülnek a Dózsa 
György, a Szabadság és a Damjanich 
utcán közel 800 méter hosszban.

–  A Belügyminisztérium önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása keretében, az Apátfalvi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal székhelyé-
nek infrastrukturális fejlesztésére nyert 
Apátfalva Község Önkormányzata 
26.612.445 Ft-ot. A pályázat lehetőséget 
nyújt eszközbeszerzésre, a tetők cseré-
jére, a hivatali lépcső rekonstrukciójára.

–  A Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Közterület karbantartá-
sát szolgáló eszközbeszerzésre, Erőgé-
pek, munkagépek beszerzésére nyer-

tünk 8.556.120 Ft-ot. A nyert eszközök, 
traktor, pótkocsi, talajmaró, és tárcsára 
beszerzése folyamatban van.

–  Apátfalva pályázott a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásra, és nyert 315 erdei köbméter 
keménylombos tűzifát, 6 millió 750 fo-
rint értékben.

Hátravan még a piac kiegészítő támoga-
tásával kapcsolatos támogatás elbírálása, 
mely eredményét még várja az apátfalvi 
önkormányzat…

(www.makohirado.hu 
Korom András cikke alapján)
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Megérkezett a több mint 2000 mázsa 
szociális tűzifa Apátfalvára

Apátfalva pályázott a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásra, és nyert 315 erdei köbméter keménylom-
bos tűzifát, 6 millió 750 forint értékben. Megérkezett szociális 
célú tűzifa Apátfalvára, a Délalföldi Erdészeti Zrt. telephelyeiről. 
A több mint 2000 (azaz kettőezer) mázsányi tüzelőanyagból a rá-
szoruló apátfalviaknak Apátfalva Község Önkormányzata szociá-
lis célú tűzifát ad – a készlet erejéig. A szociális tüzelő juttatást 
azok kaphatják csak meg, akik jövedelme családok esetében: fe-
jenként és havonta legfeljebb 57 ezer (azaz ötvenhétezer) forint, 
egyedülállóknál: havonta 85 ezer 500 (azaz nyolcvanötezer-öt-
száz) forint. A kérelemhez csatolni kellett a jövedelemigazolást 
és/vagy a nyugdíjszelvényt. A támogatáshoz kapcsolódó kérelem 
nyomtatványa átvehető volt a polgármesteri hivatalban, illetve 
a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnál. A kérelmeket no-

vember 9. és november 27. között lehetett leadni. A kérelmek 
december 2-án lettek elbírálva. A 316 igénylő közül 162 csalá-
dos és 130 egyedülálló, azaz 292 apátfalvi rászorulónak kerül ki-
osztásra szociális célú tűzifa. A darabolt tűzifa osztását december 
9-én kezdi meg az önkormányzat az apátfalvi tüzép telepen, így 
mindenki megkaphatja még a karácsony előtt. A családosoknak 
9 mázsa, az egyedülállóknak pedig 5 mázsa keménylombos, da-
rabolt tűzifa kerül kiosztásra. Valamennyi érintettet írásbeli ha-
tározatban értesíti a polgármesteri hivatal, hogy mikor veheti át 
a szociális tűzifát. A kiosztásra a családnevek abc szerinti sor-
rendjében kerül sor.

Szekeres Ferenc 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
Apátfalva Község Önkormányzata is 
keményen dolgozik ezekben a hetek-
ben azért, hogy az ünnepekre minden 
rászoruló családhoz, idős lakosunk-
hoz eljussanak a lehetséges támoga-
tások. Novemberben 800 darab saját 
nevelésű csirkét tudtunk szétosztani. 
Ez a segítség nem az utolsó volt, hi-
szen a sertésállományunk egy részét is 
levágjuk, és az elmúlt évekhez hason-
lóan a feldolgozás után, darált húsból, 
kolbászból, hurkából kb. 800 darab 
ajándékcsomagot készíttetünk, melyet 
aztán a 65 év feletti idős és szépkorú 

lakosainknak, a közfoglalkoztatottak-
nak, a gyermekvédelmi támogatásban 
részesülőknek, valamint a hátrányos 
helyzetű családoknak osztunk ki ka-
rácsonyra. A Belügyminisztérium 
szociális célú tüzelőanyag támogatá-
sát 316 lakosunknak tudjuk kiosztani. 
Bízunk abban, hogy lakosaink érzik és 
értik azt az önkormányzati szándékot, 
mely mögött az egyre szélesebb kör-
ben nyújtott támogatás és a lakosok 
életfeltételeinek javítása áll. Szerencsé-
re nem mindenki rászorult vagy hát-
rányos helyzetű, de mindenki kerülhet 

olyan élethelyzetbe, amikor apróbb 
ügyei vagy nagyobb problémái megol-
dásában szükséges a segítség. Apátfal-
va Község Önkormányzata igyekszik e 
feladatait minél jobban ellátni, annak 
reményében, hogy az apátfalvi lako-
sok élete könnyebb legyen. Úgy vél-
jük, ezen az úton haladva, apróbb és 
nagyobb lépésekben jobb és élhetőbb 
települést tudhat magáénak mindenki.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üveg-
tálon.” (Kosztolányi Dezső)

Iskolánk négy új facsemetével gyarapo-
dott. Nagy szükségünk volt erre, mert az 
utóbbi időben sajnos több fát is ki kellett 
vágni, azok betegségei miatt. A gyere-
kek sokat játszanak az udvaron, és bár jó 
néhány fa díszíti, mindig szükség van az 
árnyékot adó lombokra. Köszönjük Apát-
falva Község Önkormányzatának a facse-
metéket és a telepítésben való segítséget.

Mesemondó verseny

November 13-án rendhagyó módon osz-
tálykeretben tartottuk meg mesemondó 
versenyünket az 1. osztályban. Iskolánk 
legkisebbjei nagy lelkesedéssel kezdtek 
hozzá ehhez a nem könnyű feladathoz. A 
sok-sok jelentkezőből néhányan sajnos 
lebetegedtek, így végül hatan tudtak részt 
venni a versenyen. Minden versenyző 
ügyesen, bátran adta elő meséjét. Szépen 
helytálltak ezen az első megmérettetésen. 
Mindannyiójukat egyformán emléklappal 
és kifestővel jutalmaztuk.
Iskolánkat Csókási Blanka képviselte a 
makói online versenyen az 1. osztályos 

korcsoportban. Ennek eredményéről még 
nem kaptunk értesítést.
Szeretnénk megköszönni a kedves szülők-
nek a felkészítésben nyújtott segítségüket, 
amire a jövőben is számítunk! Szívből gra-
tulálunk mindenkinek! Az osztály peda-
gógusai: Csomor Nóra, Dobra Bernadett.

Egészségnap a negyedik osztályan

Mivel nagy rendezvényeket, a kialakult 
helyzet miatt nem tudunk szervezni, a 
hétköznapi életünket próbáljuk színesíte-
ni különböző osztályszintű programokkal.
Most egy egészségügyi vetélkedőre került 
sor a negyedik osztályban.
Az előzetes feladatsor jó alkalom volt ar-
ra, hogy megtapasztalják a gyerekek mi-
lyen csapatban együtt egy célért dolgozni. 
Ennek az élménynek a minél többszöri 
megszerzésére folyamatosan törekszünk. 
Szükség is volt a sok ötletre, kreativitásra, 
hiszen plakátot kellett készíteni, és egy kis 
kiállítást rendezni, s néhány reklámot elő-
adni az egészséges életmód jegyében.
A „verseny” során szóba került a helyes 
fogápolás szabálya. Újra felhívtuk a fi-
gyelmet változatos tápanyagdús étkezés, 
a folyadékfogyasztás fontosságára. Buz-
dítottunk a mozgásra. A feladatok igen 
változatosak voltak: totó, találós kérdések, 
titkosírásfejtés, plakátkészítés. A program 
színesítésé érdekében a gyerekek tablete-
ket is használtak, amin az általuk már jól 
ismert Wordwall játékos feladatokat ol-
dották meg. Jó volt hallani, ahogyan a kvíz 
kérdéseire kialakultak a helyes válaszok.

Mesemondóink balról jobbra: Csókási Blanka, Sóki Regina, Kovács Hanna, Bajusz Levente, 
Petrovics Ádám, Janovics Dóra

Egészségnap a negyedik osztályan
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A programot záró játék vidámsággal töl-
tötte meg a termet. Természetesen nem 
maradhatott el a jutalom sem. Egészséges, 
vitamindús gyümölcsök leltek gazdára. Az 
osztály pedagógusai: Gyuricsekné Szilvási, 
Mária, Tóth-Restás Marianna.

Advent

Ebben az évben is ünnepi díszbe öltözött 
iskolánk. November 27-én a hagyománya-
inkhoz híven, de sajnos sokkal szerényebb 
formában, egy szép karácsonyi dal meg-
hallgatása után, meggyújtottuk az advent 
első lángját. A Hit gyertyáját, mint aho-
gyan ezt mindig az elsősök lobbanthatták 
lángra. Ebben segédkeztek: André Lili Ka-
talin, Kereszturi Botond.

Pályaorientációs nap 2020.

2020. november 27-én a Pedagógiai Szak-
szolgálat szegedi szakemberei tartották a 
szokásos pályaorientációs foglalkozá-
sainkat. A diákok forgószínpadszerűen 
ismerkedhettek meg az új szakmákkal ér-
dekes és változatos feladatok segítségével. 
Tájékoztatást kaptak az átalakuló közép-
fokú oktatás lehetőségeiről és a jelenle-
gi képzési formákról. Mindez természe-
tesen a járványügyi protokoll megfelelő 
szabályainak betartása mellett zajlott. A 
nap folyamán sok hasznos információ-
val bővítették ismeretiket a diákok, me-
lyeket a pályaválasztási döntésük meg-

hozatala során sikeresen tudnak majd 
alkalmazni. A hangulatos programot 
Széllné Dobi Katalin szervezte, köszönet 

neki és a Szakszolgálat munkatársainak.
Varga Klára 

Simon Hajnalka
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Az idén is megérkezett az 
óvodákba a Mikulás!
Nagy készülődés és várakozás közepette, 2020. december 4-én az 
óvodákba is megérkezett a Mikulás. A Mikulás Ünnepség nem 
a hagyományos módon szülőkkel került most ebben az évben 
megrendezésre a járványügyi veszélyhelyzet miatt. A hét folya-
mán nagy volt a készülődés minden óvodai csoportban, díszitet-
tük a csoportszobákat, süteményt sütöttünk, levelet írtunk a Mi-
kulásnak, megfestettük a csizmáját, verseket, énekeket tanultunk.
Nagy örömmel és szeretettel fogadták a Mikulást a gyerekek, aki 
elmesélte, hogy Télországból érkezett, ahol nagy a hó, és a rén-
szarvasai húzták az ajándékkal teli szánkóját. A Mikulások nagy-
könyvében minden gyerek neve szerepelt, és felolvasta, hogy a 
gyerekek hogyan viselkedtek ebben az évben. A gyerekek figyel-
mesen hallgatták. Minden gyerek megkapta Mikulástól a cso-
magját, aminek nagyon örültek.
Az ünnepség után megvendégeltük a gyerekeket, édességet, sü-
teményt, üdítőt kaptak. Köszönjük a szülők támogatását, a sok 
sütemény, üdítő behozatalát az óvodába. Továbbá szeretnénk Ga-
lambosi Nóra szülőnek megköszönni a támogatását, aki minden 
gyerek számára egy-egy kisdobozos üdítőt ajánlott fel. Köszönet 

illeti meg Dunai Dániel Zoltán szülőt is, ki a Maros utcai óvodába 
járó gyermekeket ajándékozta meg egy-egy téli fagyival.

Faragó Erzsébet 
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS HÍREK
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Kedves Szülő! 
     

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 

Gyermekvédelmi munkaközössége ebben az évben is meghirdette  

„Cipősdoboz” programját. 

Karácsony alkalmával a hátrányos helyzetű gyermekeket meg 

szeretnénk ajándékozni! 

 

Az ajándékok átadása 2020. december 16-án, szerda délután 

lesz az Apátfalvi Faluház (Művelődési Ház) előterében. 

 A csomagot 13 órától a Rákóczi utcai óvoda, 

13.30-tól a Maros utcai óvoda, 

14 órától a Dózsa György utcai óvodába járó 

gyermekek szülei vehetik át. 
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kíván 

a Gyermekvédelmi munkaközösség 

és az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde minden dolgozója! 
     

 

 

 
 

„Karácsony ünnepén 
szívből azt kívánom, 

  legyen béke a szívekben 
és az egész világon!” 

 
 
 
Áldott, békés ünnepeket 

kíván az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és 

Bölcsőde 
minden dolgozója 

   és a gyermekek! 

ADVENT KÉPEKBEN
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ADVENT KÉPEKBEN
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Kedves Olvasó!
„Ébredj ember mély álmodból
megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
eltörlik már minden vétked.”

A Hozsanna népénekes könyvben találha-
tó ének szavai az advent gyönyörű lelki in-
dítását adják számunkra.
Nagyon köszönöm, hogy már egy éve, 
minden hónapban elküldhetem minden-
kinek azokat a gondolataimat, amelyek a 
hónap ünnepeihez és szentjeihez kapcso-
lódva megfogalmazódnak bennem. A biz-
tató szavak és köszönetek talán azt bizo-
nyítják, hogy van igényünk a lelki táplálék-
ra és a szépre, különösen most, amikor egy 
összetett nehézséggel kell megküzdenünk.
Ne legyünk elkeseredve, hanem legyünk 
olyan bátrak, mint a sötét éjszakában a 
veszélynek kitett pásztorok. Biztosan ők 
is sokszor féltek az éjszakában, de amikor 
látták az égi jeleket és megjelent előttük Is-
ten angyala, legyőzték félelmeiket.
Lelkesen útrakeltek és megkeresték az új-
szülött Üdvözítőt! Isten fia a maga egysze-
rűségében és szegénységében érkezett erre 
a gondokkal teli világba. Milyen érdekes, 
hogy legelőször az egyszerű és szegény 
pásztoroknak mutatkozik meg emberként. 
Isten jelenléte életünkben olyan egyszerű, 
hogy ne is tudjuk felfogni.
Jelenléte, godoskodása velünk van életünk 
minden pillanatában, és ha ezt adventben 
átgondoljuk, akkor a most kialakult nehéz 
helyzeten átsegít bennünket.
Ne a korlátokat nézzük, hanem fedezzük 
fel azokat az egyszerű dolgokat és lehető-
ségeket, amelyek körülvesznek bennünket!
A várakozás időszaka négy hétre osztható 
szét a naptárban.
Engedjék meg, hogy minden hétre egy-
egy útravaló gondolatot adjak.
„Ó Bölcsesség! Te a magasságbeli Isten ajkán 
születtél, erőddel elérsz a világ egyik végé-
től a másikig, és üdvösen igazgatod a világ-
mindenséget, jöjj taníts meg minket okosan 
élni!”
Az adventi koszorún már meggyújtottuk 
az első gyertyát.

H I T !

Erősödjünk hitben és szeretetben Jézus 
születésére várakozva!
Ennek a hétnek az ünnepelt szentjei:

–  Szent András apostol 
A kérges kezű halásznak lángolt a 
szíve, amikor hallotta a szózatot a 
Jordán partján. Engedjük mi is, hogy 
szívünk, lelkünk lángra gyúljon a 
hívásra!

–  Xavéri Szent Ferenc 
Gazdag család gyermekeként Pá-
rizsba ment tanulni és hamarosan a 
bölcseleti tudományok doktora lett!
Találkozik Loyolai Szent Ignáccal, 
aki sok-sok beszélgetés után feltette 
sorsdöntő kérdését:
„Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, de lelkének 
kárát vallja” – és Ignác lelki vezeté-
sére bízta magát.
Megalapítja a jezsuita rendet, a 
Szentföldre készül, de az élete más-
képpen alakul. Sorsa India felé ve-
zette, de nagyon sok viszontagságon 
kellett átmennie.
Az újkor legnagyobb misszionáriusa 
lett, aki az apostolok ideje óta talán 
a legtöbbet tett a kereszténység ter-
jesztése érdekében.
„Minden hegyet és halmot hordjatok 
el, ami egyenetlen, váljék egyenessé, 
ami göröngyös, legyen sima úttá!

Jöjj el Uram, ne késlekedjél, alleluja!”

A második gyertya fénye is megjelenedik 
az adventi koszorún.

R E M É N Y !

Gyakran mondjuk, hogy a remény hal 
meg utoljára. Most a reményteli szüle-
tés ünnepére készüljünk és várakozásunk 
fokozódjék!
Ennek a hétnek egyik legnépszerűbb 
szentje:

–  Szent Miklós püspök 
A szent ünnepe nagy öröm a 

gyereknép között. Minden évben 
megjelenik alakja a gyermekképzelet 
ragyogó világában, s hozza a cukrot 
és a virgácsot, ki mit érdemel.
A püspök élete során annyi jót tett, 
hogy azt írásba már nem is tudták 
számontartani.
Az ünnep jelentőségét tegyük méltó 
helyére! Ma már nem Szent Miklóst 
emlegetjük, hanem a Mikulást vár-
juk Lappföldről!

–  Szent Ambrus püspök 
A püspök Jeromossal, Ágostonnal és 
Nagy Szent Gergellyel az oszlopos 
négy nyugati egyházdoktor egyike.
A püspök tudását és nagy befolyását 
a pogányság utolsó erőfeszítéseinek 
elhárítására és a még mindig erős 
arianizmus legyőzésére használta.
Arianizmus: amely szerint Krisztus 
nem egyenlő lényegű az istenségben 
Atyával, hnem csak hasonló az Atyá-
hoz, teremtett isteni lény.
„Tisztítsuk meg szívünket Királyunk 
eljövetelére, hogy méltóképpen áll-
junk majd eléje, mert íme, jön már és 
nem késlekedik.”

A rózsaszínű gyertye fénye is fellobban az 
aventi koszrún.

Ö R Ö M !

Egyre nagyobb örömmel telik meg a szí-
vünk és a lekünk, mert a születésre való 
várakozás olyan öröm, amelyet talán ne-
héz is leírni néhány szóval.

–  Szent Lucia 
Lucia névhez gyakran a köztudatban 
babonák, varázslások és boszorkány-
ságok kapcsolódnak.
A szent neve a latin lux szóból ered, 
világoskodót, fényeskedőt jelent. 
Szent Luciának semmi köze a sötét 
mesterkedésekhez.
Fiatalon lett vértanú szűz. Halála 
után új szép csillag ragyog a hit egén. 
A tengeren vergődő velencei hajó-
sok gyakran hívták segítségül Santa 
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Luciát.
„Eljött az idő, hogy Mária vilgra hoz-
za elsőszülött Fiát”.

Mind a négy gyertya fénye bevilágítja az 
adventi koszorúnkat.

S Z E R E T E T !

Karácsony valóban a szeretet csúcspont-
ja, hiszen az Atya Egyszülött Fiát küldte 
le közénk a Földre, hogy meghozza szá-
munkra a legnagyobb áldozatot szeretet-
ből húsvétkor – Isten fia emberré lett – a 
csoda, amely hozzánk is bekopogtat.

–  Szent Tamás apostol 
Jézushoz nagyon ragaszkodó, de 
sokszor ingadozó szívű ta nítvány. 
Gondoljunk bele, mi is sokszor 
ingadozó szívűek vagyunk. Róla 
leggyorsabban az jut eszünkbe: „a 
hitetlen Tamás”.
Ő odaborult Jézus elébe és elmondja 
vallomását, súlyos tanúbizonyságát:
„Én Uram, én Istenem!”
Apostoli küldetését Indiában végezte 
és ott végezte be életét.

–  December 24. Szenteste: Ádám, Éva 
Az Üdvözítő születésének előnapján 
emlékezik meg az Egyház azok-
ról, akiknek bünbeesése miatt kelle 
várnia az emberiségnek arra, hogy 
az Istenember által újra fölemelje 
magához az Úr.

–  December 25.: Urunk születése: 
Karácsony 
Az egyházi év ünnepeinek a kez-
dete, a három fő ünnep közül: 
Karácsony- Húsvét- Pünkösd.

–  Szent István első vértanú 
István volt az első, aki Jézus Krisz-
tus hitéért vértanúságot szenvedett. 
Megkövezésénél jelen volt a keresz-
tények nagy üldözője, Saul, aki a 
damaszkuszi úton megtért és utána 
a görög világban legnagyobb buzga-
lommal hirdette az evangéliumot.

–  December 27.: Szent Család ünnepe
–  Szent János apostol

A szeretett fiatal tanítvány, aki ott 
van a kereszt lábánál és elhangoznak 
az Úr rendelésének szavai:

„Asszony, íme a te fiad … Fiú, íme a 
te anyád.”
Tanít, szenvedéseket él át, és élete 
végére több mint két emberöltőre 
visszakintve megírja Evangéliumát. 
Csendes halállal halt meg.

–  Aprószentek, Vértanúk
Ne feledkezzünk meg azokról a két 
évnél fiatalabb gyerekekről, akiket 
Heródes megöletett, mert annyira 
féltette hatalmát, de a Szent család 
Egyiptomba menekült.
Az év utolsó napja Szilveszter

–  Szent Szilveszter pápa
A szent életű pápa a naptárban és az 
egyháztörténelemben egyaránt kü-
lönleges helyet foglal el. Az év utolsó 
napjának védőszentje, harmóniába 
próbálja összekapcsolni a múlt ku-
darcait és a jövőbe vetett reményün-
ket. Történelmileg bizonyos, hogy 
Szilveszter, mint római püspök nagy 
tevékenységet fejtett ki a keresztény 
eszmék érdekében.
Ezen a napon adjunk hálát Istennek 
életünk elmúlt évének eseményeiért.
Próbáljuk úgy összegezni az elmúlt 
időt, hogy a kegyelmi adomá-
nyok feledtessék velünk a megélt 

nehézségeket!
Január 1. Újév

–  Szűz Mária Isten anyja ünnepe
Ezen a napon kérjük mennyei édes-
anyánkat, hogy egész évben gondos-
kodjon és óvjon bennünket életünk 
minden napján.

Decemberben adventi időben a régi ha-
gyomány a hajnali misék ünnepre készülő 
hangulatát átélnünk.
Sajnos ebben a nehéz időszakban lehet, 
hogy nem lehetséges.
Megbeszéltem plébános úrral, hogy a köz-
ponti intézkedéseket követve, lesz lehető-
ség a szertartások és szentmisék megtartá-
sára. Figyeljünik a hirdetésekre és álljunk 
meg a plébániai hivatalnál és olvassuk a 
hirdetőben kihelyezett hirdetéseket! Meg-
értőnek kell lennünk!
Minden kedves olvasónak Áldott Karácso-
nyi Ünnepeket kívánok! Az angyalok égi 
éneke hirdesse a Messiás érkezését!

Vigyázzunk magunkra és egymásra, és ak-
kor Isten segedelmével újra visszatérhet az 
élet a régi kerékvágásba!

Szeretettel: dr. Langó Julianna
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Helyi közösségek fejlesztése
Folytatódott a TOP-5.3.1-16-

CS1-2017-00009 „Helyi közössé-

gek fejlesztése Apátfalván és Ma-

gyarcsanádon” elnevezésű pályá-

zat megvalósítása. Ennek keretén 

belül 2020. október 16-án került 

sor a Szomszédolás rendezvé-

nyünk második felvonására.

Most Magyarcsanádról érkeztek Apát-
falvára az érdeklődők, de természetesen 
voltak helyi lakosok is. Örültünk, hogy 
Magyarcsanádról sikerült átcsalni fiatal 
és idősebb generációt egyaránt. Az idő-
járás nem volt túl kedvező, de ettől elte-
kintve a létszámra nem lehetett panasz. 
Az idegenvezető Szalamia Lóránt volt. 
Először az apátfalvi Faluházat és könyvtá-
rat nézhették meg az egybegyűltek, ahol 

rétessel és ásványvízzel kedveskedtünk a 
résztvevőknek. Ezt követően átmentünk 
a 2018-ban átadott sportcsarnokba, ahol 
Varga-Jani Ildikó kalauzolt végig bennün-

ket. Túránk a Szent Mihály templomban 
folytatódott, majd továbbtekertünk a Ne-
pomuki Szent János szoborhoz. Mindkét 
helyen megismerkedhettek a történetük-
kel. Tovább folytattuk utunkat a szobor-
kertbe, ahol az I. világháborús emlékmű, 
a trianoni kopjafa és az aradi vértanúk 
emlékhelyének létrejöttét ismerhettük 
meg. Túránk utolsó állomása pedig a 
Maros partra vezetett, ahol a folyó a tele-
pülésre és a környékre gyakorolt hatását 
tudhattuk meg. Végezetül pedig minden 
résztvevőnek egy-egy nyakpántos kulcs-
tartóval kedveskedtünk.

Vargáné Nagyfalusi Ilona,  
Szalamia Lóránt
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Elkápráztatta a zsűrit az apátfalvi 
népzenészek videós produkciója

„Kiemelt Arany” fokozattal ju-

tott be a Kerekes Márton Népdal-

kör és Citerazenekar és a Pátfal-

vi Trió a XIII. Vass Lajos Népzenei 

Verseny Kárpát-medencei döntő-

jébe. Pedig csak egy-egy produk-

ciójukat rögzítő videót küldtek a 

zsűrinek.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség rendezi 
meg a XIII. Vass Lajos Népzenei Versenyt. 
A verseny másfél éves ciklusokban zajlik, 
az elődöntőből a szakmai zsűri jóváhagyá-
sával a középdöntőbe, majd onnan a Kár-
pát-medencei döntőbe jutnak a verseny-
zők – sorolta a verseny menetét Tariné 
Tóth Hajnalka, az Apátfalvi Kerekes Már-
ton Népdalkör és Citerazenekar vezetője, 
a Pátfalvi Trió egyik tagja. – A Kárpát-me-
dencei döntőben nívódíjat, kiemelt nívó-
díjat, illetve Vass Lajos-nagydíjat érdemel-
nek ki a legeredményesebb résztvevők. Ez 
egy kiemelkedő eredmény a csoport éle-
tében, ráadásul úgy, hogy zárva van a ne-
künk helyt adó Faluház, így próbákat sem 
tudunk tartani.
Az Apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör 
és Citerazenekar és a Pátfalvi Trió még 
2019. novemberében vett részt a verseny 
elődöntőjében, s onnan tovább is jutot-

tak a középdöntőbe. A koronavírus miatt 
azonban azon rendhagyó módon kétféle-
képpen lehetett részt venni.
– Több csoport is volt, mely nem merte 
vállalni, hogy elutazzon a fellépésre, ahogy 
mi sem, de hál’ istennek videófelvétel be-
küldésével is lehetett részt venni. (nagyon 
sok középdöntős ezt a videós részvételt 
választotta.) Ezt a két felvételünket tekin-
tette meg a zsűri, majd hozta meg a dönté-
sét, így kaptunk kiemelt arany fokozatot, s 
jutottunk be a majd jövő tavaszra tervezett 

Kárpát-medencei döntőbe, melyet Buda-
pesten rendeznek – fűzte hozzá Tariné 
Tóth Hajnalka.
A zsűri november közepén küldött 
emailt Apátfalvára a jó hírrel, miszerint 
a Kerekes Márton Népdalkör és Citera-
zenekar és a Pátfalvi Trió is bejutott a 
döntőbe, mégpedig a már fenn említett 
minősítéssel.
A középdöntőket egyébként – azoknak 
akik vállalták a személyes részvételt – az 
ország több településén rendezték idén 
ősszel: szeptember 19-én a dunapataji 
Kodály Zoltán Művelődési Központban, 
október 3-án a sümegi Kisfaludy Sán-
dor Művelődési Központban, október 
10-én az egri Forrás Gyermek és Ifjúsági 
Házban, október 17-én a berettyóújfalui 
Nádai Zoltán Művelődési Házban, míg 
november 7-én Budapesten, a Csepeli 
Munkásotthonban.
A döntőben, a felnőtt mezőny „Kiemelt 
Arany” fokozatot kiérdemelt csoportjában, 
ahová az Apátfalvi Kerekes Márton Nép-
dalkör és Citerazenekar és a Pátfalvi Trió 
egyébként összesen ötvenhét csoport és 
szólista bizonyíthat majd.

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

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéménysep-
rőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időkö-
zönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, 
úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az 
ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés 
égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), 
tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, va-
lamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti 
tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a termé-

szetes személyek tulajdonában lévő ingatlanok-

hoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében in-

gyenes.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevé-
telezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hi-
vatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék mi-
nőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működé-
sének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, 
és a kötelező adategyeztetés átlagosan húsz-harminc percet 
vesz igénybe.
Amennyiben a kéményseprő a kémények és összekötő ele-
mek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosz-
szabb ideig tart.

Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak 

eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít 

ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt 

módon átadja.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet szék-
helyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett 
egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családi-
ház-tulajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de 
ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók 
kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük ellátási 
területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szer-
ve – egy közösen egyeztetett időpontban, a törvényben 
előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgála-
tot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyako-
ribb ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő – meg-
rendelésnek minősül és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással 
jelentheti be: 1818 telefonos ügyfélszolgálaton 9.1 me-
nüt választva, mely a kéményseprőipari tevékenység. 
Apátfalva településen a lakosság kéményseprője a kataszt-
rófavédelem: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgató-
helyettesi Szervezet.

A gazdálkodó szervezetek körében az alábbi szolgáltatók 
végeznek kéményseprést:
•  Csomifüst Plusz Kft. 

Szeged, Nemes Takács u. 36. Telefonszám: 
06/20/999-5114

•  Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit 
Kft. 
Kecskemét, Ipar u. 2. Telefonszám: 06 (76) 481-057

•  Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
Budapest, Zugló u. 9-15.   Telefonszám: 06 1 999 0664

•  Kéményseprő Mester Tüzeléstechnikai és Kéményseprő-
ipari Szolgáltató Kft. 
Budapest, Darányi utca 12. Telefonszám: (7) 608 9796

•  Kéményseprőipari Kft. 
Szeged, Moszkvai krt. 27. Telefonszám: (62) 548-810

•  Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. 
Érd, Diósdi út 32. Telefonszám: + 36 (70) 338-9923

•  Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. 
Budapest, Nyár u. 33. Telefonszám: 06 30 675-0629

(A telefonszámok az interneten kerültek ellenőrzésre.)

Forrás: 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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TISZTELT 
ÜGYFELEK!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 

az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint 

módosul: 2020. december 9. napjától határozatlan 
időre korlátozott ügyfélfogadás lép életbe az Apátfalvi 
Közös Önkormányzati Hivatal Apátfalvi székhelyén. 
(Apátfalva, Templom u. 69.).

A hivatal épülete zárva tart, ezért kérem, hogy ügyei-
ket elsősorban telefonon (62/520-040, 20/533-2853) 
vagy e-mailben (apatfalva.polg@vnet.hu) intézzék!

Amennyiben a személyes megjelenés elengedhetetlen, 
a fenti telefonszámok valamelyikén történő előzetes 
egyeztetés után keressék fel a hivatalt.

A hivatal épületébe belépni csak orrot és 

szájat takaró maszkban lehet!

A korlátozó intézkedések visszavonásig 

érvényesek!

Megértésüket köszönjük!

Apátfalva, 2020. december 8.
Dr. Szénási Hanna 

jegyző
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Lakossági hiba
bejelentő vonal
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatéko-
nyabb szolgálata. Ezért kérjük, hogy 
a közterületeinket érintő javítás-

sal, hibaelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

Tájékoztató a 
fenyőfagyűjtés 

rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tá-

jékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021 

januárjában kétakalmas díjmentes fenyőfa 

begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szívesked-
jenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig 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!

A fenyőfabegyűjtés időpontjai:

2021. január 11., január 25.

 

Fehér Attila – péntek 8:00-12:00 
A járványügyi helyzet fennállása alatt a polgármesteri 

hivatalban (Apátfalva, Templom utca 69.) 
tart ügyfélfogadást. 

Elérhetőség: (0620) 510-2783  
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A 90 éves Imre bácsit köszöntötték

Településünkön ugyanolyan fon-

tos köszönteni a szépkorúakat, 

mint az újszülötteket.

Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely 
János Pálné alpolgármester 2020. decem-
ber 2-án köszöntötte Végh Imre 90 éves 
apátfalvi lakost. Születésnapjára az ön-
kormányzattól egy ajándékkosarat, egy 
üveg bort és köszöntőlevelet kapott, míg 
Orbán Viktor miniszterelnök emléklappal 
kedveskedett.
Végh Imre Hetényegyházán született 1930. 
december 1-jén. Öten voltak testvérek, az 
iskolát szülőfalujában végezte, majd kato-
naként került Magyarcsanádra. Az 1960-
as évekig saját maga gazdálkodott, majd 
a Magyarcsanádi Úttörő TSZ-ben kapott 
állást. Katonaként ismerte meg a feleségét, 
akivel már 68 éve házasok. Egy gyerme-
kük, két unokájuk és kettő dédunokájuk 
született. Fia Dr. Végh Imre gyógysze-
részként, felesége Ági pedig gyógyszerész 
asszisztensként munkálkodik az apátfalvi 
gyógyszertárban.
Öt évvel ezelőttig Imre bácsi a nyugdíjas 
éveit mezőgazdasági munkával, kertész-
kedéssel és szeretett lovaival töltötte. Ha 
egészsége engedné, még most is folyton 
tevékenykedne. Julika néni elmondta ne-
künk, hogy férje sosem volt beteg, min-
dig jó egészségnek örvendett. Imre bácsi 
szerint a hosszú házasság titka a szeretet, 

a türelem és a tolerancia. Tudnunk kell 
kompromisszumot kötni. Minden évszak 
meghozta a maga feladatát, és nem volt 
idő a hangos szóváltásokra.
A hosszú élet titka, hogy legyen az életben 
valami elérhető cél. Olyan, amiért meg lehet 
dolgozni és munkával el lehet érni. Mindig 
legyen valami terv, amiért érdemes előre 
haladni és meg is tudjuk valósítani.
Ha egy jó tanácsot adhatna az utókornak, 
akkor az lenne, hogy legyenek toleránsak 
egymással.
A fia és a felesége szerint is a legfontosabb a 
család és az összetartás. Legyen támasza az 
embernek, akire mindig számíthat, hogy 

meg tudjuk vívni a mindennapjainkat.
Végezetül szeretnék idézni a Végh család 
karácsonyi verséből, amely három eszten-
dővel ezelőtt készült:

„Imre, Dédipapa, nyolcvanhét szép évvel,
kicsi, sovány ember, még jó egészséggel,
csak térde fájogat, de orvoshoz nem megy,
elképzeléséből ő sohasem enged.
Nincs nagy étvágya. Fiatalkorában,
állatokat nevelt és tartott kordában.
Mezőgazdaságban dolgozott ő sokat,
és a mai napig szereti a lovat!...”

Varga Alexandra


