
2020. júliusVII. évfolyam, 7. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Ballagó 8. osztály
Hátsó sor balról jobbra: 

Sándor Csaba, Szilvási János, Szalárdi Sándor, Varga Bálint, Kardos Zoltán, 
Balázs Katalin Judit mb. igazgató, Mátó Lajos osztályfőnök, 

Középső sor: 
Ferenczi Gyula, Fazekas Andrea, Kerekes Csongor, Molnár Rebeka, Bárnai Rebeka, Bájer Ilona Hajnalka, 

Rakonczai Dóra, Gyenge Dominika, Bárdos Bianka, 

Első sor: 
Tóth Dávid, Molnár Regina, Kerekes Nóra, Sándor Renáta, Rácz Enikő, Balogh Nikolett, 

Rácz Tímea, Sóki Nikoletta.
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 � Az Országgyűlés a 2020. június 16-i 
ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzet 
megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. 
törvényt. A megszüntetéssel így a képvise-
lő-testület 2020. június 29-én tartotta so-
ros ülését. Ezen az ülésen tárgyalta meg a 
képviselő-testület – a veszélyhelyzet kihir-
detése miatt – az elmaradt tájékoztatókat 
és beszámolókat.

 � A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta Balogh Róbert, a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
vezetőjének a helyi katasztrófavédelmi fel-
készültségről szóló tájékoztatóját. Összes-
ségében kijelenthető, hogy a Makói Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság teljesítette 
a 2019. évre vállalt célkitűzéseit. Hatéko-
nyan támogatta az illetékességi területen 
működő önkormányzatok védelmi igaz-
gatási feladatait és megfelelően biztosítot-
ta a működési terület lakosságának élet és 
vagyonbiztonságát.

 � Elfogadásra került a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtár és Könyvtárel-
látási Szolgáltatási rendszer által nyújtott 
2019. évi szolgáltatásról szóló szakmai 
tájékoztató. Az apátfalvi könyvtári szol-
gáltató hely 2019-ben 159 db új könyvvel 
gyarapodott, melyből 138 db új, 21 db 
ajándék kötet. A Somogyi-könyvtár a sze-
gedi Líra könyvesbolttal való szerződési 
együttműködése alapján jelentős árenged-
ménnyel jutott hozzá az újonnan megje-
lent kiadványokhoz. Az apátfalvi könyvtár 

a szolgáltatás megyei szintű összehason-
lításában a legaktívabb használók közé 
tartozik, bár az előző évihez képest jóval 
kevesebb kötetet kért a könyvtár. Az olva-
sók 2019-ben 114 db távoli könyvtárból 
postai úton érkező kötetet forgathatott. A 
felnövekvő generációk olvasáskészségének 
fejlesztése érdekében kiemelkedően fon-
tosnak tartják és támogatják az olvasásfej-
lesztéshez köthető gyermekfoglalkozások 
szervezését és megtartását. A Könyvtá-
rellátási Szolgáltatási Rendszer kialakítá-
sával, működtetésével megteremtődtek a 
feltételek arra, hogy a kistelepülések lakói 
is egyenlő esélyű hozzáféréssel rendelkez-
zenek az információk, dokumentum ellá-
tás és a könyvtári közösségi szolgáltatások 
elérésében.

 � Tájékoztató hangzott el az Apátfalvi Bí-
bic Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es ne-
velési év előkészítéséről, a csoportok lét-
számának meghatározásáról, felkészülés a 
nevelési év kezdésére.

 � Elfogadásra került az apátfalvi belterü-
leti és külterületi utak, járdák állapotáról, 
a közlekedés és a parkolás fejlesztésének 
lehetőségeiről szóló helyzetkép.

 � Elfogadásra került a háziorvosok és 
fogorvos 2019. évben végzett munkájáról 
szóló tájékoztató, Apátfalva Község Vé-
dőnői Szolgálat 2019. évi teljeskörű mun-
kájáról szóló beszámoló, a könyvtár és a 
faluház munkájáról szóló beszámoló, az 
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont és Családsegítő Szolgálat 2019. évi 

munkájáról beszámoló, a polgármesteri 
hivatal elmúlt évi munkájáról szóló beszá-
moló, valamint az adóhatóság 2019. évi 
adóbevétel alakulásáról.

 � A képviselő-testület zárt ülés keretén 
belül tárgyalta a szociális igazgatással ösz-
szefüggő, valamint egyéb személyes adat-
védelmet igénylő döntési javaslatokat. 

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. június

SZÜLETÉS:

06.11: Varga Szófia
Édesanyja: Kolozsi Helga
Édesapja: Varga Csaba
Apátfalva, Béke u. 29.

06.25. Rácz János
Édesanyja: Kiss Krisztina
Édesapja: Rácz János
Apátfalva, Maros u. 82.

06.30. Ábel Csilla Nóra
Édesanyja: Jakabovics Anett
Édesapja: Ábel Gyula
Apátfalva, Kölcsey u. 4.

HALÁLESET:

Szilvási Györgyné (Ferencsik Mária)
Apátfalva, Szabadság u. 16. Élt.: 76 
évet
Tamás Jánosné (Simon Rozália)
Apátfalva, Kölcsey u. 9. Élt.: 87 évet
Koródi István 
Apátfalva, Toldi u. 10. Élt.: 73 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Halmágyi Péter és dr. Bakos Andrea 
Makó, Vásárhelyi utca 18. szám alatti 
lakosok,
Acsai Tamás Budapest, Lehel utca 
24/d és Baka Beáta Apátfalva, Hajnal 
utca 4/b szám alatti lakosok.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is 

szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást 
a lakosság számára, de természetesen a polgármesteri hivatal 

nyitvatartási idejében az elfoglaltsága függvényében 
egyéb napokon is fogadja a helyi lakosokat.
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Az apátfalvi hősökre emlékeztek
Június 23-án délután az első világháborús 
emlékműnél emlékeztek meg az Apátfalvi 
Hősök napjáról, a helybéliek 1919-es hősi-
ességéről, a román megtorlás áldozatairól.
A szoborkert első világháborús emlékmű-
vénél tisztelegtek június 23-án délután az 
1919-es román vérengzés helyi áldozatai 
emléke előtt az érdeklődők az Apátfalvi 
Hősök Napja alkalmából. Ünnepi köszön-
tőt Szekeres Ferenc polgármester mondott. 
1919. június 23-án a román megszállás és 
intézkedéseik hatására iszonyatos esemé-
nyek vették kezdetüket Apátfalván. Ek-
korra elfogyott az apátfalvi emberek tü-
relme a szabadrablást folytató, megszálló 
román csendőrséggel szemben. Tettleges-
ségig összeszólalkoztak a megszállókkal, a 
harcokban három román katona vesztette 
életét, a helyiek agyonverték őket. Ennek 
hatására a kivezényelt büntető századot a 
falu lakossága két órán át fel tudta tartóz-
tatni, végül a román csendőrség bejutott a 
faluba, összefogdosták az ellenállókat, ki-
végezték őket, sokakat testileg-lelkileg egy 
életre megnyomorítottak.
Az előző évben a román vérengzés 100. 
évfordulójára emlékeztünk és az első vi-
lágháborús emlékmű avatását is ezen idő-
ponthoz igazítottuk. 1925. október 25-én 
avatták fel a „Koszorúzó honvédot” ábrázo-
ló emlékművet. A talpazat két oldalára 173 
hősi halott nevét, a hátoldalra az 1919. jú-
nius 23-i román vérengzés 40 apátfalvi ál-
dozat nevét vésték fel. Azonban, 1927. no-
vember 14-én a hivatalos névsor elkészíté-
sekor kiderítették, hogy még 21-en estek 

áldozatul a román megszállásnak, így az ő 
nevük is felkerült a felújított emlékműre, 
hiszen emlékük megőrzése a mindenkor 
jelen társadalom feladata – hangzott el a 
polgármester beszédében.
Az 1919-es apátfalvi helytállásról Kucso-
ra István és barátai emlékeztek meg, (Ku-
csora István, Takács Márta, Langó Imréné, 
Langó Imre, Czigeldrom- Korom Zoltán, 
Sóki Nikoletta) az ünnepségen közre-
működött Fejes Szilvia (Borbély András 
Band). A műsorban a történtek felelevení-
tése mellett, a 61 apátfalvi hősi halált halt 
nevei is elhangzottak, a neveket egyen-
ként harangszó kísérte. A megható meg-
emlékező műsort követően az emlékezés 
koszorúi lettek elhelyezve a tavaly Szige-
ti Márton által felújított, Pásztor János 
szobrászművész által készített és 1925-ben 

felavatott első világháborús emlékműre. 
Zárásként pedig az összegyűltek közösen 
énekelték el a Szózatot.

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

Apátfalva Község Önkormányzata 

nevében szeretnék köszönetet 

mondani az előadóknak a színvo-

nalas műsorokért és mindazoknak, 

akik megemlékezésünkön meg-

jelentek, koszorút helyeztek el és 

segítettek méltó emléket állítani 

az apátfalvi hősöknek.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Apátfalva polgármestere volt 
a Rádió 7 vendége

Június 10-én, a „Közös Nevezőben” 

többek között az óvoda kony-

hájának felújításáról és a Start 

Mintaprogramról is szó esett.

A műsorvezető a beszélgetés kezdetén 
felidézte: volt egy hír, miszerint Lázár Já-
nos szerint Apátfalva a járvány alatt is 
meglátta a lehetőséget. Szekeres Ferenc 
elmondta, az országgyűlési képviselő ez-
zel a konyhájuk felújítására utalt, hiszen 
38 millió forintot nyert az önkormányzat 
a pályázaton, amelyhez kétmillió forintos 
önrészt kellett vállalniuk, így lehetőségük 
nyílt, hogy negyvenmillió forintból mo-
dernizálják a Dózsa György utcai óvoda 
főzőkonyháját, amely több mint kétszáz 
főre főz, hiszen az óvodások étkeztetésén 
felül a szociális étkeztetést is ellátja.
– Amiben mi megláttuk a lehetőséget, hogy 
az eredeti elképzelések szerint a munkála-
tok az óvoda nyári szünete alatt lett volna 
elvégezve, és a koronavírus veszélyhelyzet 
miatt ugye előrehoztuk ennek a konyhá-
nak a felújítását, hiszen az óvodákban szü-
net lett elrendelve, és így lehetőség nyílt, 
hogy a vállalkozóval közösen egyeztet-
ve elkezdjük a felújítását – fogalmazott a 
polgármester.
A munkálatok az előkészületeket köve-

tően az április 27-i héten tudtak elkezdőd-
ni, ennek keretében megújul a villamos-
energia-hálózat, de betonozást, burkolást 
és festést is végeztek, jelenleg az utolsó 
simítások zajlanak, illetve új eszközök is 
beszerzésre kerülnek – árulta el Szekeres 
Ferenc. Hozzátette: ami még hátra van, az 
a villamos hálózat bővítése, amely a szol-
gáltató feladata, de ez elmondásuk alapján 
június hónapban mindenképp megoldásra 
kerül, így egy-két héten belül be is tudják 
fejezni a nyárra tervezett felújítást.
A mini bölcsőde csoportszobájának meg-
felelő természetes megvilágításáról is gon-
doskodnunk kellett. A helyiség termé-
szetes megvilágítása biztosítson elegendő 
fényt a rendeltetés szerinti biztonságos 
használathoz. Sikerült a megvalósítás 3 
darab fénycsatorna rendszer kialakításával.
Lázár János korábban arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a településen a közmun-
kaprogram mintaértékű – idézte fel a 
műsorvezető. Ennek kapcsán Apátfalva 
polgármestere kiemelte: ez az évek alatt 
szépen fel lett építve, hatodik éve működ-
nek a településen a Start Mintaprogramok, 
idén több mint 125 millió forintot nyertek 
a programra, és mintegy száz apátfalvinak 
tudnak munkát biztosítani. Szekeres Fe-

renc korábban a fóliasátrakat is megmu-
tatta az országgyűlési képviselőnek, amik-
ben paradicsom és paprika palánták van-
nak, illetve a rádió hallgatóinak beszámolt 
a településen található állat állományról, a 
baromfi és sertés állomány május 25-26-
án érkezett. (1400 baromfi, 50 sertés) illet-
ve arról is, hogy a kukorica, az árpa és a 
búza vetése is megtörtént. Az interjú óta 
az árpa aratása megtörtént (136 mázsa) 
a búza aratása is hamarosan kezdődik. A 
polgármester arról is szólt, hogy ezeknek 
köszönhetően számos módon tudják tá-
mogatni a rászorulókat, többek között 
karácsonykor.
A polgármester összegezte: a településen a 
start mintaprogramokban a mezőgazda-
sági és állattartáson kívül asztalos üzem, 
térkő gyártó üzem, brikett készítő üzem 
és varroda is üzemel, utóbbiban a veszély-
helyzetben 1500 szájmaszkot is készítettek.
A beszélgetés során továbbá elhangzott: 
figyelik a pályázatokat, a Magyar falu 
programba is már több pályázatot bead-
tak, például utcák aszfaltozására, a mű-
velődési ház részleges korszerűsítésére és 
a közterület karbantartását szolgáló esz-
közök beszerzésére. Megújul a település 
három játszótere is, összesen hárommillió 

Kedves Egészségügyi és Szociális Dolgozók!
Az elmúlt hónapok eseményei sokunk 
mindennapjait megnehezítették, de tisz-
tában vagyok vele, hogy Önöknek még 
megterhelőbb volt ez az időszak. A jár-
ványhelyzet olyan kihívások elé állította 
Önöket, amelyeknek köszönhetően túl 
kellett tenniük a normális helyzetben 
megszokott – egyébként szintén kiemelke-
dő – teljesítményükön is. Türelmükkel és 
odaadásukkal újra és újra kivívják telepü-
lésünk lakóinak elismerését és csodálatát.
Talán az Önök számára is egyértelmű, 
hogy amennyire csak lehetséges, az ön-

kormányzat mindvégig Önök mögött 
állt ebben a nehéz időszakban is, és igye-
keztünk mindent megtenni azért, hogy 
munkájukat minél zavartalanabbul végez-
hessék. Amennyire eszközeink engedték, 
azon dolgoztunk, hogy elvegyünk a terhe-
ikből, és segítsünk, ahol csak tudunk. Ké-
rem Önöket, hogy továbbra is forduljanak 
bátran az önkormányzathoz gondjaikkal, 
a hiányokkal, vagy bármivel, amit fontos-
nak éreznek!
A magyar egészségügy napja, a Semmel-
weis-nap kiváló alkalom arra, hogy áldo-

zatos munkájukért egész településünk ne-
vében hivatalosan is köszönetet mondjak. 
Természetesen ez nem csupán a járvány 
időszakára vonatkozik, ugyanúgy érvé-
nyes az elmúlt évek minden pillanatára, 
amit a betegek, a gyengék, az idősek meg-
segítésére fordítottak. Önök nélkül egy jó-
val kilátástalanabb világban élnénk.

Hálás köszönettel:
Szekeres Ferenc 

polgármester
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forintból, amelyből új játékelemek kerül-
nek beszerzésre. Megújulnak a járdák is, 
illetve a piaci pályázatukat is újratervezték 
– ezekhez az önkormányzat biztosítja majd 
a helyben gyártott térkövet. Szó esett to-
vábbá a Baks, Szentes, Mindszent, Szegvár 
és Apátfalva településeket érintő árvízvé-
delmi, töltésfejlesztési projektről is, amely 

Szekeres Ferenc elmondása szerint kardi-
nális beruházás.
A polgármester a fejlesztési tervek mellett 
továbbá arról is beszámolt, hogy az iskolai 
ballagást június 13-án, az óvodai ballagást 
augusztus nyolcadikán tartják. Mint fo-
galmazott, ez a tanév példátlan volt az is-
kolák történetében, így minden elballagó 

nyolcadikosnak ötezer forintos ballagási 
ajándékutalvánnyal kedveskedik az ön-
kormányzat. Emellett nyári táborokat is 
szerveznek, összesen több mint tíz tábort 
szervez Apátfalva Község Önkormányzata.

 
(www.makohirado.hu)

APÁTFALVA PÁLYÁZATAI
Márciusban elkezdődtek a startmun-
ka mintaprogramok: a mezőgazdasági 
program, állattartás, varroda, betonelem 
gyártás, utcabútor gyártás, brikettálás. A 
kistérségi Start mintaprogramokra idén 
nyertünk több, mint 125 millió forintot, 
hiszen az a 100 fő apátfalvi lakosunk, 
akiknek munkát biztosítunk, erre nagyon 
számított. Számukra ez biztosítja a meg-
élhetést. Évről-évre csökken a közfog-
lalkoztatottjaink létszáma, ez a program 
sikerességét is bizonyítja, hiszen nagyon 
sok dolgozónk el tudott helyezkedni a 
versenyszférában.
A fóliasátrakba paradicsom és paprika 
palánták kerültek, a baromfi és sertés ál-
lomány május 25-26-án érkezett (1400 ba-
romfi, 50 sertés). Kilenc hektáron gabonát 
termesztünk, (kukorica, árpa, búza), az ár-
pa aratása megtörtént (136 mázsa) a búza 
aratása is hamarosan kezdődik. A közterü-
leteken pedig folyamatosan vágják a füvet, 
takarítanak, kihelyeztük a virágládákat és 
most helyezzük ki az asztalos üzemben 
készített padokat, szemeteseket A közfog-
lalkoztatási programokkal folyamatosan 
és jelentős mértékben lehet értéket terem-
teni, mely Apátfalva életét könnyebbé és a 
közfoglalkoztatott munkatársak munkáját 
hasznossá, értelmessé teszi.
Harmincnyolcmillió forintot nyert az 
apát falvi önkormányzat a Belügyminisz-
tériumhoz beadott pályázatán a főző-
konyha felújítására, a szükséges kétmillió 
forint önrészt pedig a község vállalta. Így 
vált lehetségessé, hogy 40 millió forintból 
modernizáljuk a Dózsa György utcai óvo-
da főzőkonyháját, amely több mint 200 
főre főz, és az óvodások étkeztetésén felül 

a szociális étkeztetésst is ellátja. Az erede-
ti elképzelések szerint a munkálatokat az 
óvoda nyári szünete alatt végezték volna 
el, ám a koronavírus vészhelyzet miatt el-
rendelt óvodai zárva tartás miatt azt most 
előrehoztuk áprilisra.

A villamosenergia-hálózatbővítése és kor-
szerűsítése mellett betonoztak, burkol-
tak, festettek a főzőkonyhában, mely így 
teljes körű felújításon esett át. A jelenlegi 
eszközök helyett is újakat kapnak, illetve 
bővítik is a jelenlegi a dolgozók által hasz-
náltakat. A konyha és a kiszolgáló helyi-
ségek felújítása megtörtént, az eszközök is 
megérkeztek.

A mini bölcsőde csoportszobájának meg-
felelő természetes megvilágításáról is 
gondoskodnunk kellett. A helyiség termé-
szetes megvilágítása biztosítson elegendő 
fényt a rendeltetés szerinti biztonságos 
használathoz. Sikerült a megvalósítás 3 
darab fénycsatorna rendszer kialakításá-
val a veszélyhelyzet miatt elrendelt zárva 
tartás idején.

Játszótéri eszközök beszerzésére is nyer-
tünk pályázatot 3 millió forint értékben. 
A Hunyadi, a Móricz és a Damjanich utcai 
játszóterekre egyenként 1 millió forintot 
nyertünk. Az új játszótéri eszközök: fé-
szekhinta állvány kosárral, ülőkével, kötél-
gúla mászóka, piruett forgó, rugós játékok, 
csúszdatestek, megrendelése megtörtént, 
várjuk az új eszközöket.

A járdák felújítására is nyertünk pályá-
zatot 15 millió forint összegben épülnek 

járdák (Szabadság utca, Dózsa György 
utca, Damjanich utca). Az érintett három 
utcában a járdák rossz műszaki állapotú-
ak, a gyalogos közlekedést veszélyeztetik. 
A felújítással egységes térköves burkolatú 
járda épül. A beruházás várható kezdési 
időpontja nyár végén lesz. Természetesen 
tudjuk, hogy nagyon sok járdaszakaszt 
kellene felújítani, ezért továbbra is pályá-
zunk ill. a járdaépítési támogatást igényel-
heti, aki vállalja, hogy a saját ingatlanjuk 
előtti közterületen lévő járda felújítását 
saját maguk elvégzik. Részükre az önkor-
mányzat a járda felújításához szükséges 
anyagokat biztosítja.

Apátfalva község központjában fekvő ter-
melői piac kialakítását bruttó 25 millió 
forintból kellene megépíteni, de az eredeti 
(2015-ös) tervek szerinti beruházás kivite-
lezését most ennyiből nem lehet megva-
lósítani, ezért újra kellett terveztetni, ami 
folyamatban van, és az Államkincstárnak 
kellene elfogadni a módosított terveket. 
Ha ez sikerül, akkor meg tudjuk valósítani 
a beruházást. A piacot 2021 augusztusáig 
kell megépíteni.

A Magyar Falu Programban pályáztunk 
három utca aszfaltozására 25 millió forint 
összegben, a művelődési ház részleges kor-
szerűsítésére 30 millió forint összegben, és 
közterület karbantartást szolgáló eszközök 
beszerzésére 8,5 millió forint összegben. 
De természetesen figyeljük a pályázatokat 
és továbbra is pályázunk.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Makói Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!

Apátfalván minden hónap máso-

dik szerdáján 13.00 és 15.00 kö-

zött várja ügyfeleit a kormányab-

lak busz a Polgármesteri Hivatal 

előtt (6931 Apátfalva Templom 

u. 69).

Következő alkalom: 

2020. augusztus 12. (szerda) 

13.00-15.00 között

Hivatalunk által biztosított szolgáltatások 
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen mi-
nél több ügyüket el tudják intézni. Ennek 
keretében fontos célunk, hogy a kisebb la-
kosságszámú településeken élő ügyfeleink 
is helyben tudják a személyes okmánya-
ikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kor-
mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így 
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat 
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási 
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú te-

lepüléseken. A kormányablak buszban a 
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes-
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pe-
dig további – eddig, valamely kormányab-
lakban intézhető – ügyek is elintézhetőek 
lesznek helyben. A kormányablak busz 
által tehát jelentős mértékben növeljük a 
helyben intézhető ügyek számát a kisebb 
települések esetében is.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő 7.00–17.00
kedd 8.00–12.00
szerda 8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek 8.00–12.00

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott

Az Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat júliusi eseményei
2020. júlilus 7-én a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság az RSZTOP- 4.1.1.-
16-2017-00001 kószámú „Élelmiszersegély 
biztosítása a szociálisan rászoruló megvál-
tozott munkaképességű,valamint rendkívül 
alacsony jövedelmű időskorú személyek 
számára” című kiemelt projekt keretében 
élelmiszer adományt adott át 62 idősko-
rú, arra jogosultak lakosunk számára, az 
Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Köz-

pont Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
helyiségében.

2020. július 9-én ruhabörzét tartottunk a 
Szolgálat kert helyiségében, a budapes-
ti székhelyű Baptista Szeretet Szolgálat 
jóvoltából.

2020. július 13–17. között a szolgálat ismét 
tábort szervez az iskolás korúak számára.

jelentkezés a 06-20-231-0223 vagy a 06-
20-801-5080 telefonszámon lehet.

2020. július 20 -án az SZGYF tartós élel-
miszer csomagot nyújt át a 0-3 éves korú 
kisgyermekes családok számára.

Puskásné Ember Ninette
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Rendvédelmi nap 
az óvodában
Módosított időpontban, de a gyerekek nagy örömére megrende-
zésre került 2020. június 30-án a már hagyományt élvező Rend-
védelmi nap. A gyerekek láthattak a Makói Rendőrkapitányság 
képviselőitől–intézkedéstechnikai bemutatót, mindenkinek 
névre szóló újlenyomatot készítettek. A Nagylaki Határrendé-
szeti Kirendeltség részéről kutyavezetők bemutatóját élvezhették. 
Most először, de nagyon jó ötlet volt, Gergő, a lufi hajtogató. A 
meghajtott lufi figurákat mindenki hazavihette. A Makói Hivatá-
sos Tűzoltó parancsnokság képviselői segítségével kipróbálhatták 
a rendőrök eszközeit, a tűzoltók védőfelszereléseit, a magasból 

mentő szernek hívott létrát, amire felmászhattak, és a vízszállító 
tűzoltóautót, amibe beülhettek. Telis tele volt meglepetéssel a nap, 
volt itt magasból cukorszórás, vízágyúzás, puzzle kocka kirakás, 
pogácsa, tea, meglepetés ajándék, melyeket nagyon élveztek a 
gyerekek. A nagycsoportos gyerekek rajzokat készítettek, melye-
ket átadtak a rendőr és a tűzoltó bácsiknak, néniknek. Jól elfárad-
tak, de élmény gazdagon tértek haza, biztosan volt mit mesélni 
otthon. A rendezvény támogatói voltak Apátfalva Község Önkor-
mányzata, Gán Gabriella az Újfalusi élelmiszerbolt üzemeltetője 
és a Czigeldrom Üzletház. Köszönjük támogatásaikat.

Faragó Erzsébet
óvodapedagógus

BÍBIC OVIS HÍREK

Jubileumi jutalom 
az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és 
Bölcsődében
2020. június 2–án Ludányiné Dinnyés 
Éva óvodapedagógus jubileumi jutalmat 
vehetett át a negyvenévi közalkalmazotti 
jogviszonyban eltöltött évei után. Az a 40 
év melyet Évike a közoktatásban eltöltött, 

tanú bizonysága annak, hogy élethivatásá-
nak tekinti a gyermekek nevelését, tanítá-
sát. Évi óvó néni eddigi munkáját a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott jubileumi jutalom átadásá-
val köszöntük meg.
Intézményünk minden dolgozója nevében 
kívánok Évikének jó egészséget, további 
munkájához sok sikert!

Luczó Anikó 
intézményvezető



2020. július8 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

ÓVODAI BALLAGÁS
A korlátozó intézkedések 

megszűnte után
 

az Apátfalvi Bíbic Óvoda 
és Bölcsőde

nagycsoportos 

búcsúztató 

ünnepsége

2020. augusztus 8-án 

szombaton 9 órakor

kezdődik a Maros utcai,
a Dózsa György utcai és 

a Rákóczi utcai óvodában.

Az óvoda dolgozói

Roma-klubot is indítottak Apátfalván

Az apátfalvi cigány nemzetiségi önkor-
mányzat nem csupán szociális ügyekben 
segíti a helyi romákat, hanem figyel a 
kultúrájuk megőrzésére is. Raffai János 
elnök a Rádió 7-nek elmondta: havi rend-
szerességgel megtartják az úgynevezett 
Roma-klubot, ahol elsősorban autentikus 
cigány zenét és táncot tanítanak a részt-
vevőknek. Hozzátette: egyre népszerűbb 

ez a program, hiszen alkalmanként közel 
negyvenen jönnek el rá. Az elnök kiemel-
te: számos esetben már fel is léptek a klub 
tagjai a különböző települési rendezvénye-
ken, ahol nagy sikereket is arattak.
Kisalbert Tibor alelnöktől megtudtuk: a 
zene és a tánc mellett főzni is tanítják a 
romákat, méghozzá régi cigány ételek el-
készítését sajátíthatják el. A mozgásra is 

nagy figyelmet fordítanak és rendszeresen 
sportfoglalkozásokat is szerveznek nekik. 
Az alelnök vállalkozása pedig elsősorban 
a leghátrányosabb helyzetű romáknak 
munkát is biztosít. Mivel kevés pénzből 
tud gazdálkodni a cigány nemzetiségi ön-
kormányzat, így az elnökség tagjai nem 
veszik fel a tiszteletdíjukat.
Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat, szintén a koronavírus veszély-
helyzet miatt döntött úgy, hogy a szociá-
lisan rászoruló családokat egyenként 4000 
Ft értékű tartós élelmiszercsomaggal segíti. 
A csomagok tartalma: étolaj, tej, üdítő, ga-
bonapehely, keksz, liszt, cukor, rizs, bú-
zadara, száraztészták, májaskrém, löncs-
hús, melegszendvicskrém, szappan.
Így Apátfalva Község Önkormányzata és 
az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat együtt több mint 140 családnak 
tudott segíteni.

(Rádió7, Kormos Tamás)
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Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy szép júniusi hónap, amely 
nem szűkölködött eseményekben. Talán 
mindenki számára az egyik legszebb öröm, 
hogy a vírusveszély csökkent.
Július hónapot Szent Jakab havának is 
nevezik, mert ebben a hónapban van az 
apostol ünnepe. Június közepétől már az 
egyház újra kötelezővé tette ünnepnapo-
kon a szentmisék látogatását, de felhívja a 
figyelmet arra, hogy figyeljünk egymásra, 
és a betegek és nagyon idős testvéreink 
gondolják át mozgásterüket. Nagyon jó 
lenne, ha mindenki igazi jó következteté-
sekre jutna, hogy milyen egyedi tanúsá-
got tud levonni az elmúlt hónapok után. 
Legyünk megfontoltan bizakodók! Lehet, 
hogy sokan úgy érzik, hogy sok veszteség 
érte őket, de mindig Isten segítségével elő-
re kell tekintenünk.
Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepe. 
Az ünnep egyházi elnevezése, a visita-
tió Máriának Erzsébetnél tett látogatását 
jelzi. Ekkor hangzik el Mária ajkáról a 
Magnificat! Lukács evangéliumát vegyük 
elő és olvassuk el (Lukács 1, 39-55). Mi 
is örüljünk, hogy személyesen látogatha-
tunk el a templomunkba és milyen öröm, 
hogy magunkhoz vehetjük az áldozásban 
Krisztus testét, amelyet nekünk hagyott az 
oltáriszentségben.
Július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepe. A kármelita szerzetesek a szeretet 
tudományát hirdetik, ami lényegében nem 

is tudomány, hanem bölcsesség az élet lé-
nyegének megértéséhez. A kármelitákkal 
lelki közösségben élő skapuláré társulatok 
ünnepe. Nálunk is vannak, akik a skapulá-
ré közösséghez tartoznak. Köszönjük buz-
gó imáikat!
Július 18-án Szent Hedvig ünnepe. Hed-
vig lengyel királynő, Nagy Lajos magyar 
és lengyel király lánya. Ez is egy kis ada-
léka annak, hogy a magyar és lengyel nép 
milyen régen őszinte kapcsolatban állnak 
egymással. Rövid élete során (25 évet élt) 
nem az emberi hatalomban, hanem az is-
teni kegyelem erejében bízott.
Július 20-án sokszor az aratás vége felé 
nagy vihar volt, hiszen Illés szekere vonult 
végig az égen, szekéren ragadta el az úr a 
prófétát.
Július 24-én Szent Kinga ünnepe IV. Béla 
elsőszülött lánya, Szent Erzsébet Kinga 
atyai nagynénje, a Nyulak szigeti zárda 
lakója, Szent Margit pedig a húga. Az Ár-
pád-ház csodálatos imádságos lelkületű 
szenteket és szentéletű tagokat adott az or-
szágnak, a világnak és az egyháznak.
Július 25-én Szent Jakab apostol ünnepe. 
Az evangéliumokban több helyen is ol-
vashatunk az apostolról. Máté (4, 21-22), 
Márk (3, 13-19), de lehetne folytatni a sort. 
Vegyük elő a Szentírást és olvassuk el az 
apostol meghívását.
Július 26-án Szent Anna ünnepe, de ne fe-
ledkezzünk meg férjéről Szent Joakimról 

sem. Mária szülei akik nagy szeretettel 
nevelték későn született gyermeküket. Fa-
lunk fogadott búcsúünnepe, hiszen ezen 
a napon szűnt meg egy hosszú és sok ál-
dozatot követelő betegség a településen. 
Őseink hálával fordultak a gondviselő Is-
ten felé. Mi is adjunk hálát Istennek, hogy 
nem lett komolyabb fertőzés a falunkban.
Isten éltesse a nagymamákat erővel, egész-
séggel, és fizesse meg azt a sok jót, amit 
unokákért tesznek! Sokan vagyunk akik-
nek már csak a szép emlékezés maradt, de 
egy imával rájuk is emlékezzünk!
Július 31-én Loyolai Szent Ignác ünnepe. 
A jezsuita rend megalapítója, mely óriási 
munkát végzett az egyház megújulásában. 
A szent halála után már öt évre a jezsui-
ták vezették a nagyszombati kollégiumot. 
Báthory István lengyel király buzgóságára. 
Erdélyben is letelepedtek a jezsuiták. Fe-
renc pápánk is a jezsuita rend tagja. Az 
oktatás a legfontosabb tevékenységük. Eb-
ben a hónapban 25-én lesz a papszentelés 
a Dómban, akinek lehetősége van vegyen 
részt rajta, hisz több kispap is felszentelés-
re kerül. Imádkozzunk, hogy nehéz hiva-
tásuk útján végig tudjanak haladni.
Nyári időszakban figyeljünk a hirdetések-
re, hogy mikor lesz szentmise vagy éppen 
igeliturgia.
Mindenkinek nagyon sok szép nyári él-
ményt kívánok!

dr. Langó Julianna

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ
Ismét várjuk az anyukákat csecsemőjükkel, kisgyermekükkel 

a RINGATÓ foglalkozásokra minden héten csütörtökön 10 órától a Faluházban. 

Foglalkozás vezető Tariné Tóth Hajnalka.

Ismét beindult az ÁTMOZGATÓ TORNA Sajtos Renáta vezetésével. 

Hétfőn és csütörtökön 16.30–17.30-ig tartanak a foglalkozások 

a Sportcsarnokban júliusban és agusztusban.

Tájékoztatjuk a gondozottakat, hogy online továbbképzés miatt a védőnőket július 9-én, valamint július 13-16 között csak 
8–8.30 között és 14–16 óra között lehet elérni akár személyesen, akár telefonon.

Védőnők
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Szúnyoggyérítés
Apátfalván 2020. július 6. napján 

(hétfőn) napnyugta utáni órákban 

földi kémiai szúnyoggyérítésre ke-

rült sor.

2020-tól az Európai Unió tagállamaiban 
megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen al-
kalmazható készítmények légi permetezé-
se. A szúnyoggyérítés a jövőben kizárólag 
földi eljárással valósítható meg a közterü-
leteken. A lárvagyérítésre alkalmazható 
készítmény korlátozásokkal ugyan, de 
továbbra is felhasználható. Légi permete-
zéssel azonban az is kizárólag vizes terüle-
teken, ahol földi eljárással a gyérítés nem 
megvalósítható – ebben az értelemben 
repülők mégis lesznek, illetve voltak, de 
ez korántsem oldhatja meg a problémát 
úgy, mint amikor magát a szúnyogot gyé-
rítették légi permetezéssel. Így a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kap a biológiai lárvair-
tás is, mely elsősorban a szúnyogtenyésző 
helyeket érinti.
A földi szúnyoggyérítés során a szakembe-
rek földi járműről melegköd-képző tech-
nológiával végzik a csípőszúnyogok elleni 
védekezést. Az alkalmazott és kijuttatott 
irtószer emberre, melegvérű állatokra, 
növényekre nem ártalmas, és a kijuttatás 

után néhány órával lebomlik. A gyérítést 
ez esetben is napnyugta után kezdik, ezért 
a méhekkel már nem találkozik az irtószer.
A földi meleg ködös permetezés nem csak 
látványos, de hangos is. A permetezés so-
rán kijuttatott Deltasect Plus 1,2 ULV szú-
nyogirtó szer csekély mennyiségben (ez 
hektáronként csupán hat decit jelent) ki-
zárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja 
el, a melegvérű állatokra és az emberekre 
nem veszélyes és a hatóanyaga néhány óra 
alatt le is bomlik. A szakemberek azt java-
solják, hogy a permetezés előtt mindenki 
gyűjtse össze vagy takarja le a szabadban 
tárol gyermekjátékokat, ruhákat, élelmi-
szereket, evőeszközöket. És a permetezés 
idejére, majd azt követően legalább egy 
órán át tartsák zárva az ablakokat, ajtókat, 
s ne használják a külső szellőztető rend-
szereket. A kezelt területen termő zöld-
ségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy 
feldolgozás előtt meg kell mosni, ahogy 
egyébként is, s nem szabad a permetezést 
végző autó közelében lenni.
Érdemes az tudni, hogy bárki tehet a szú-
nyoginvázió ellen, ugyanis a szabadban, 
fedetlenül tárolt edényekben, illetve a kü-
lönféle tárgyakban felgyűlt esővízben akár 

egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyog-
lárvák, ezért érdemes ezeket az edényeket 
rendszeresen kiüríteni, vagy azokat akár 
csak letakarni.
Apátfalva Község Önkormányzatának 
megbízásából, Apátfalván legközelebb 
2020. július 22-én (szerdán) napnyugta 
utáni órákban földi kémiai szúnyoggyé-
rítésre kerül sor.

Szekeres Ferenc 
polgármester

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

Önkormányzatánál munkavégzésre 
diákmunka keretében

2020. július 1. és augusztus 31. 
közötti időszakban. 

Várjuk a 16-25 év közötti, nappali 
tagozatos tanulói vagy hallga-
tói jogviszonnyal rendelkezők 

jelentkezését. 
Bővebb tájékoztatás a Polgármeste-
ri Hivatalban a 62/520-040 vagy a 

20/533-2853-as telefonszámon.

Tisztelt Lakosaink!
Tisztelettel megkérjük lakosainkat, hogy közterületen és 
az árterekben ne helyezzenek el építési törmeléket és hul-
ladékot, hiszen ez szabálysértés, ezeket mindenkinek ma-
ga kell elszállíttatni, ez nem az önkormányzat feladata! Ha 
nem tudják elszállíttatni, akkor vigyék vissza a házukba, 
az utca és az ártér nem hulladék-szeméttároló!Apátfalva 
Község Önkormányzata építési törmelék elszállításával 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja: – tégla, beton, 
cserép törmelék – 14.000 Ft/4 m3-es konténer – vegyes vá-
lyogos törmelék – 22.000 Ft/4 m3-es konténer A konténer 
rendelését az alábbi számon is lehet kérni 20/995-2139. 
(Borci Trans Kft.)
Apátfalva Község Önkormányzata csak a tiszta betontör-
meléket szállítja el!
Tilos a közterületeken és az árterekben az 

építési törmelékek és hulladékok lerakása!
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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 javítással, hi-

baelhárítással kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62) 520-040-es telefonszámán.

Tájékoztató a makói 
hulladékudvar 

nyitva tartásáról!
A makói hulladékudvar (Makó Külterület 0141/84 sz.) 
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00-ig fogadja a kommunális, 
illetve zöld hulladékot. Csütörtökön 12.30–16.00 és pén-
teken 8.30–12.00 között csak az alább felsorolt hulladé-
kokat lehet beszállítani:

– lom
– üveg
– 1 garnitúra autógumi/ingatlan
– építési törmelék

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számá-
ra térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. 
szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lak-
címkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját 
igazoló bizonylatot (csekket/átutalási megbízást).

FBH-NP Nonprofit Kft.
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.

Tel: 79/524-821
06/20 2858557

e-mail: matos.martin@fbhnpkft.hu

Tisztelt 
Apátfalvi 

Gazdálkodók!
Az idei évben is számítunk a gazdák búzafelajánlásaira. 
Az elmúlt évben Apátfalváról 35 q búzát szállítottunk 
el, eme nemes célra. Akinek az idén is szándékában 
áll támogatni a programot, kérem július 20-ig jelez-
ze részemre, hogy a zsákról és az elszállítás üteméről 
gondoskodjak. Ha valakinek nincs búzája, de szeret-
ne felajánlani, 4.500 Ft/q áron tudunk biztosítani ré-
szére. Ezúton szeretnénk megköszönni az elmúlt évek 
felajánlását!

Köszönettel az Apátfalvi Gazdakör nevében:
 

Langó Zsolt 
(Telefon: 06-20/237-68-95)

Szeretném még megköszönni a külterüle-

ti utak karbantartásában részt vett gazda-

társak munkáját, az önkormányzat segítsé-

gét és mindenkinek, aki év közbn is ápolja 

és karbantartja utainkat, valmint védi annak 

állagát. Az elmúlt időszakban 15 gazdatár-

sunkkal kb. 60 pótkocsinyi földet hordtunk 

szét a kritikus útszakaszokra, természete-

sen ez mindenhova nem volt elég, de több 

útszakasz ezzel járható állapotba került. Az 

apátfalvi önkormányzat gléderezéssel segí-

tette az utak minőségének javulását, vala-

mint a földtulajdonosi közösség a vadászati, 

bérleti díj pénzmaradványát is az utak glé-

derezésére fordította.

Iskolai elismerések
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Balázs Katalin 
Judit 40 éves pedagógiai munkáját, kiemelkedő szakmai te-
vékenységét elismerő oklevéllel jutalmazta.
Mátó Lajos a Hódmezővásárhelyi Tankerület részéről ok-
levelet kapott kiemelkedő pedagógiai tevékenységének és 
szakmai elhivatottságának elismeréséül.
Gratulálunk nekik, köszönjük eddigi munkájukat! Tapasz-
talataikra a továbbiakban is számítunk!
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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Az apátfalvi képviselő-testület 2018-ban döntött ar-

ról, hogy minden apátfalvi újszülött családja 40 ezer 

forint készpénzes támogatásban részesül. A korona-

vírus járvány miatt a baba látogatásokra nem kerül-

hetett sor. A veszélyhelyzet feloldása után Apátfalva 

Község polgármestere Szekeres Ferenc és alpolgár-

mestere Kiszely János Pálné 2020. július 6-án négy 

újszülöttet köszöntött. A kicsik 40 ezer forint kész-

pénzt kaptak, míg a szülőknek virággal, édességgel 

és borral kedveskedett az önkormányzat.

Elsőként Langó Dorisz Anikót és szüleit, Langóné Szűcs Anikó 
Erzsébetet és Langó Norbertet látogatták meg. Dorisz Makón, 
2020. március 20-án látta meg a napvilágot. Az anyuka elmondá-
sa szerint nagyon jó kislány a kezdetektől fogva, kéthónapos kora 
óta átalussza az éjszakákat. A kicsi körül a legtöbbet az apuka és a 
mama segít. A testvére Szabolcs, nagyon jól fogadta sokat játszik 
és foglalkozik a húgával. A pici még a vírus kezdete előtt megér-
kezett a családba, így ezt az időszakot otthon tölthették.

Bíró Bence 2020. március 2-án született 3560 grammal és 49 cen-
tivel Szegeden, Korom Aranka és Bíró Sándor első gyermekeként. 
Az anyuka elmondása szerint csak az első hat hét volt nehezebb, 
hisz hasfájós volt a kicsi. Nagyon mozgékony és erős kisbaba, há-
romhónapos korában már hasra fordult és azóta is úgy szeret 

aludni. Az édesapa a fürdetésen kívül mindenben sokat segít az 
újszülött körül. Az elmúlt három hónap nem volt könnyű, hiszen 
csak az udvarra mentek ki Bencével a járvány miatt. Az anyuka 
elmondta, hogy két éven belül szeretnének újabb kisbabát.

Harmadikként a kis Bencze Zétény Jánost és családját látogat-
ták meg. 2020. január 23-án született 50 centivel és 3100 gram-
mal Varga Mónika és Bencze János gyermekeként. Az anyuka 
elmondása szerint az apuka mellett a mama és a húga segít a 
baba körül. Zétény az első két hónapban hasfájós volt, most pe-
dig a fogzik így azzal küzdenek. Mindezek ellenére nagyon jó 
gyermek az éjszakákat teljesen átaludja.  A kicsinek nincs test-
vére, és egyelőre nem is tervezik az újabb baba érkezését, bár az 
apuka szeretne.

Az önkormányzat a Gál családnál is járt. Gál Bendegúz 2020. 
május 18-án Szegeden 3800 grammal és 51 centivel jött a világ-
ra, Gál-Furák Magdolna és Gál Attila első közös gyermekeként. 
Bendegúz nővére a hétéves Blanka nagyon szereti a kistestvérét, 
az apuka és a nagyszülők mellett ő a másik nagy segítség. A szü-
lők szerint nagyon jó baba, eszik és alszik. Az anyuka elmondta, 
hogy a kicsinek áprilisban szerettek volna bevásárolni, de az új 
járványügyi helyzet miatt a legtöbb babaruhát és eszközt az inter-
netről rendelték meg.

Varga Alexandra


