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Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az Apátfalvi Hősök Napja alkalmából rendezendő községi megemlékezésre.
Szoborkert I. Világháborús emlékmű, 2020. június 23. (kedd) 17 óra
Köszöntő: Szekeres Ferenc polgármester
Községi megemlékezés
Közreműködik: Borbély András Band fúvószenekar, Mátó Mátyás vezényletével
Koszorúzás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Napraforgó csoport
Bunyeváczné Bakai Ágota, Kardos-Tóth Anita óvó nénik és Nagy Péterné dajka néni

André Lili

Kovács Hanna

Szabóki-Nagy Bence

Csikota Zalán

Tóth Dániel

Fekete-Nagy Lívia

Budai Rikárdó

Varga Bálint

Bedő Cintia

Vajas Ramóna

Varga Dávid
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete május hónapban sem tartott
ülést, hiszen kormányrendelet szabályozza a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel,
hogy a polgármester gyakorolja a képviselő-testület hatáskörét. A döntéseket természetesen a képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével hoztam meg.
2020. május hónapban rendkívüli települési és lakásfenntartási támogatásban ös�szesen 123 fő részesült 215.325,-Ft összegben, természetbeni támogatásként pedig
67 fő 4.000,-Ft értékben élelmiszersegélyben, melynek összértéke 268.000 Ft.

ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2019. október 13-i
választások következtében bekövetkezett
személyi változások, valamint a jogszabályi változásoknak való megfeleltetés miatt.
Az EFOP-3.9-2-16-2017-00028 számú
projekt keretében az Apátfalva, Rákóczi F.
u. 23. szám alatti Mini Bölcsődei csoportszoba természetes megvilágítására szolgáló felület Építés Hatóság által előírtak
szerinti megvalósítására jóváhagytam a
Bíráló Bizottság döntését és elfogadtam az
Automatix Kft. árajánlatát.

Döntöttem a PM/2602-2/2019. számú
projekt keretében az önkormányzat által
működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása tárgyában konyhai eszközök
beszerzéséről.
Elfogadtam az önkormányzat 2019. évi
gyermekvédelmi munkájának átfogó
értékelését.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2020. május
26. napján elektronikus formában a DARendelkeztem az Apátfalvi Bíbic Óvoda REH társulás tagjai rendelkezésére boMódosításra került a Makói Kistérség és Bölcsőde 2020. május 25. napjától a ve- csátotta a „DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Többcélú Társulása Társulási Megállapo- szélyhelyzet előtti szokásos rendben törté- 2019. évi beszámoló elfogadása, és az ahdása és a „Makó és Térsége” Ivóvízminő- nő működéséről.
hoz kapcsolódó döntések meghozatala,
valamint a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
2020. évi üzleti tervének elfogadása és az
Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzése
tárgyú előterjesztéseket. Az abban foglaltakkal egyetértettem és azokat a DAREH
társulás elnökének az előterjesztésekben
foglalt határozati javaslatok szerint elfogadásra javasoltam.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. május

Lázár János: sokat tanulhatunk az apátfalviaktól!
„Képzeljék: Apátfalván a közfoglalkoztatottak valóban a köz érdekében dolgoznak” – írja közösségi oldalán a térség
országgyűlési képviselője.
Szekeres Ferenc polgármester megmutatta azt a fóliaházat is, ahol a kistérségi
Start Mintaprogram keretében dolgozók paradicsomot termesztenek. A
községben megdöbbentően kreatívan
hasznosítják egyébként a munkaerőt és

az idén is folytatódik a mezőgazdasági
program, az állattartás, a térkő gyártás,
működik asztalos üzem, melyben utcabútorok is készülnek, a brikettáló üzem,
és a varroda is. Az itt megtermelt javakat pedig évente kétszer osztják szét a
nyugdíjasok, illetve a szociálisan rászorulók részére – olvasható Lázár János
bejegyzésében.
www.makohirado.hu

SZÜLETÉS:
05.18.: Gál Bendegúz
Édesanyja: Furák Magdolna
Édesapja: Gál Attila
Apátfalva, Széchenyi u. 195.

HALÁLESET:
Raffai Mátyás Apátfalva, Csokonai u.
51. Élt: 65 évet
Czégény Sándor Apátfalva, Széchenyi u. 57. Élt: 84 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Karsai Gábor és Dobos Judit Makó,
Soproni u. 18.
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Június 4-től:
Csongrád-Csanád megye

A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4-én megváltozik megyénk neve, CsongrádCsanád
megyére.
Napjaink
Csongrád megyéjének délkeleti egysége az egykori, 1030-ban
alapított Csanád vármegye két
délnyugati járása volt korábban.
Lázár János országgyűlési képviselő indítványára, 70 év után megyénk neve a csanádi identitást is
őrzi majd.
Csongrád megye 1950 óta működik a mai
közigazgatási határai között. A kommunista diktatúra kiépítésének egyik utolsó fázisaként ugyanis Rákosi Mátyás és
pártállama fölszámolta a hagyományos
magyar önkormányzatiságot és annak
történelmi szerveit, köztük a vármegyerendszert, helyette pedig a szovjet mintájú
tanácsrendszert vezette be. Ekkor alakult
ki tehát a mai Csongrád megye. Három
egykori történelmi vármegyei entitásból áll: a 11. században Szent István által
alapított Csongrád vármegye és Csanád
vármegye, valamint a 13. században szerveződött Torontál vármegye területének
kisebb-nagyobb része terül el megyénk jelenlegi határai között – foglalta össze Miklós Péter történész, aki 2017-ben a megyei
közgyűlés tagjaként terjesztette elő a névváltoztatás anyagát.
Ezen vármegyék, mint közigazgatási egységek a török megszállás időszakában elenyésztek, s csak a 18. században – már a
Habsburg-adminisztráció idején – szervezték őket újjá. Csongrád vármegye
1723-ban, Csanád vármegye 1730-ban,
Torontál vármegye 1779-ben tartotta meg
az újjáalakulást követő első közgyűlését.
A polgári korszak közigazgatási és vármegyei rendszerének szabályozása után
Csongrád vármegye székhelye Szentes,
Csanád vármegye központja Makó, Torontál vármegye székvárosa Nagybecskerek
volt – idézte fel az igazgató.

Csanád vármegye területét a trianoni
békediktátum befolyásolta, 1923-ban a
Trianon által Magyarországtól elszakított
Arad és Torontál vármegye egy-egy kisebb,
hazánk területén maradt sávját hozzá csatolták, ezzel létrehozva Csanád-Arad-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített
vármegyét. 1945-ben azonban a nevét
megváltoztatták: ismét Csanád vármegye
lett. A baloldali Nemzeti Parasztpárt színeiben politizáló, valójában titkos kommunista párttag Erdei Ferenc belügyminiszter ugyanis rendeletben szüntette meg
a „közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye” elnevezést, mivel azt „revizionistának” minősítette.

dés aláírásának 100. évfordulójától, megyénk, Csongrád-Csanád megye lesz.

– Büszkén viselheti megyénk immár
Csongrád mellett Csanád nevét is, amely
mindenképpen eszmei értékkel bír. Hiszem, hogy legalább ilyen jelképes orvosságra minden magyar lelkének szükség
lenne! – jegyezte meg. Hozzátéve: másrészről az 1000 éves magyar közigazgatás
fontos egysége, a legrégebbi vármegyénk,
Csanád neve ily módon a harmadik évezredben is tovább él, őrizve múltunkat,
örökségünket.
A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek nincs teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan egységesek
– Annak ellenére, hogy 70 évig Csongrád- – hangsúlyozta dr. Juhász Tünde.
nak nevezték megyénket, a csanádi részen
élők ma is igyekeznek őrizni csanádi iden- Gémes László, a Csongrád Megyei Öntitásukat – zárta le a történelmi áttekintést kormányzat elnöke úgy vélte: az ország
Miklós Péter.
megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes mértékben a történelmi Magyarország
Az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 vármegyéinek az ország területén meglévő
után az ország közepéből a szélévé vált, örökségét. A június 4-i névváltozás alkalaz országhatárt megváltoztató erőszakos mából pedig a megyei önkormányzat emtrianoni diktátum következményeként – lékérmet készíttetett. Az érme elő lapján
mondta Juhász Tünde kormánymegbízott. oldalán Csongrád-Csanád megye címere,
Az Országgyűlés Lázár János országgyű- míg a hátoldalán a két megye nevével ellálési képviselői indítványára–ellenszavazat tott pajzs, a megye határvonala, valamint
nélkül -, még 2017-ben fogadta el, hogy a jelenlegi és a korábbi megyeszékhelyek
2020. június 4-től, a trianoni békeszerző- láthatóak – tette hozzá.
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Apátfalva több bértámogatási
konstrukcióban is részt vesz,
segítve lakosai elhelyezkedését
A helyi és megyei paktumokról, illetve a foglalkoztatási helyzet alakulásáról szóló cikksorozatot a
Csongrád Megyei Önkormányzat
indította, ennek következő állomása Apátfalva, ahol Szekeres Ferenc
polgármester úr nyilatkozott.
– Természetesen hallottunk a megyei, illetve a helyi paktumok támogatási lehetőségeiről, több apátfalvi lakosunk is támogatásban részesült a Makói Foglalkoztatási
paktum keretében is.
Elmondható, hogy jó az együttműködésünk a Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, hiszen a közfoglalkoztatási programok is az ő közreműködésükkel
történnek, továbbá az önkormányzat más
bértámogatási programban is részt vesz.
A kistérségi Start mintaprogramokra például (mezőgazdasági program, állattartás, varroda, betonelem gyártás, utcabútor gyártás, brikettálás) az idén nyertünk
több, mint 125 millió forintot. 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 rendszerváltás utáni években Apátfalván jelentősen megnőtt a munkanélküli
lakosok száma, mivel számos munkahely
megszűnt, átalakult, de mára a munkanélküliség megoldódni látszik. 2019. december végén 81 fő apátfalvi álláskereső szerepelt, mely létszám 76,7%-kal esett vissza a
2010. év végi 348 főhöz képest. A települési munkanélküliség mérésére alkalmazott ún. relatív mutató, Apátfalván a 2010.

december végi 16.87%-ról 12,84 százalékponttal 4,03%-ra csökkent 2019.év végére.
Makó közelsége és a Makón létrehozott
munkahelyek (Contitech Kft., Givaudan
Kft., Vall-Ker Kft.) nagyon sok apátfalvi
lakosunknak munkát biztosít. Apátfalván
a legfőbb foglalkoztató az önkormányzat,
ami intézményeiben nagyobb létszámban
ad munkát. A Start Értékteremtő közmunka is jól működik, és 2015 óta a Szefo Zrt.
is 40 főnek biztosít munkát a településen.

ván is rendkívüli szünet van elrendelve az
óvodákban és bölcsődékben, valamint az
önkormányzati intézmények a művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok, szigetház is
zárva tartanak.

Bár nem látjuk még a rendkívüli helyzet
végét, bízunk benne, hogy sikerül átvészelnünk ezt az időszakot. A vállalkozói
szféra információi az országos átlagot támasztják alá: a vendéglátóhelyek létszámleépítésre kényszerültek, azonban az ön– Az elmúlt években, mind a versenyszfé- kormányzat egyelőre nem észlelt tömeges
rában, mind a mezőgazdaságban, mind munkanélküliséget.
pedig a közszférában érezhetően nőtt a
bérszínvonal a településen.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszíroA jelenlegi járványhelyzettel kapcsolat- zásával valósul meg. Projekt címe: Csongban az önkormányzat munkáltatóként rád Megyei Gazdaság- és Foglalkoztamegpróbál lehetőségeihez mérten a lehe- tás-fejlesztési Együttműködési Program
tő legjobban „vigyázni” a munkavállalói (PAKTUM)
egészségére és a lakosaira, ezért ApátfalForrás: SZEGEDMA
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Csongrád Megyei Kormányhivatal
Makói Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő járási hivatalok szakmai
feladatellátásának racionalizálása érdekében a települési ügysegédek tevékenységét
2020. február 1. napjától a kormányablak
busz vette át.
Az ügyfélfogadás 2020. március 1. napjától lép életbe. Apátfalván minden hónap második szerdáján 13.00 és 15.00
óra között várja ügyfeleit a kormányablak busz a Polgármesteri Hivatal előtt
(6931 Apátfalva Templom u. 69).
Következő alkalom: 2020. június 10.
(szerda) 13.00-15.00 között
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ennek
keretében fontos célunk, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő ügyfeleink
is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne
kelljen beutazniuk a járásközpontok kor-

mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így helyben intézhető ügyek számát a kisebb
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat települések esetében is.
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási
A Makói Kormányablak nyitva tartása:
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú tehétfő 7.00–17.00
lepüléseken. A kormányablak buszban a
kedd 8.00–12.00
települési ügysegédek szolgáltatásai teljesszerda 8.00–16.00
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pecsütörtök 8.00–18.00
dig további – eddig, valamely kormányabpéntek 8.00–12.00
lakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben. A kormányablak busz
dr. Juhász Tünde
által tehát jelentős mértékben növeljük a
kormánymegbízott

Apátfalvánál is fogtak határsértőket

Kilenc határsértő próbált meg jogellenesen bejutni az országba Csongrád megyében. A rendőrök hatukat feltartóztatták, majd az ideiglenes biztonsági határzárhoz kísértek, hármukat pedig elfogtak,

előállítottak és átadnak a román hatóságoknak.
Fotó: police.hu
Az egyenruhások május 17-én 0 óra és 24 óra között hat határsértőt tartóztattak fel Szeged-Gyálarét közigazgatási területén. A
férfiak szíriai állampolgárnak vallották magukat, azonban sem
személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
A járőrök további három határsértőt fogtak el Apátfalva közigazgatási területén, akik pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, azonban magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt
érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a migránsokat a
Nagylak Határrendészeti Kirendeltségre előállították, majd meghallgatásukat követően átadják őket a román hatóságoknak – írta
a police.hu.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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Malaca(i) van(nak) az apátfalvi
önkormányzatnak

Méghozzá május 25-óta, amikor is
megérkezett az az 50 malac, melyet közmunkában hizlalnak fel,
és május 26 –án az 1400 előnevelt
kiscsirkét is megkapták.
Hétfőn megérkeztek az önkormányzat
malacai (50 db), kedden pedig az előnevelt
csirkék (1400 db) A meglévő juh és sertés
állomány is nagyon szép – közölte a legnépszerűbb közösségi oldalon Szekeres
Ferenc polgármester.
A malacokat és a csirkéket, illetve a juhokat az apátfalvi közmunkaprogramban nevelik fel. A csirkéket évente kétszer osztják
szét a szociálisan rászorulók részére. Első
alkalommal júniusban, míg a második alkalommal
szeptemberben-októberben,
ekkor általában kilencszázat szoktak szétosztani. Még a karácsonyi ünnepek előtt
kapják meg a nyugdíjasok, a szociálisan
rászorultak és a közfoglalkoztatottak a nevelt sertések húsából összeállított kilencszáz csomagot.
Az apátfalvi közmunkaprogramra a kistérségi Start Mintaprogram keretében erre az
évre összesen százhuszonöt millió forintot
nyert a község. Az apátfalvi közfoglalkoztatottak száma egyébként évente csökken,
idén 100 fő lakosuknak biztosítanak munkát, számukra ez biztosítja a megélhetést.
A községben az idén is folytatódik a mezőgazdasági program, az állattartás, a térkőgyártás, működik az asztalosüzem, melyben utcabútorok is készülnek, a brikettáló
üzem, és a varroda is. A helyi közfoglalkoztatottak a mezőgazdasági program keretében növénytermesztéssel is foglalkoznak, a fóliaházban paradicsom- és paprikapalántákat nevelnek, de itt termesztik a
borsót, karalábét, karfiolt, salátát és spenótot, s már rég elvetették az árpát, a búzát
és a kukoricát is a kilenc hektárnyi önkormányzati földön. Ez utóbbiakat az állatok,
azaz a csirkék, és a sertések kapják meg.
(www. makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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BÍBIC OVIS HÍREK
Kedves Szülők!

Intézményünk a nyári hónapokban (jú- • Amennyiben a gyermeknek folyik az
nius-július-augusztus) teljes nyitva tar- orra, lázas, köhög, láthatóan nem egésztással fogadja a gyermekeket.
séges, nem biztosítjuk a napközbeni
A 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az A következő rendkívüli intézkedések be- ellátást!
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, va- tartását kérjük a családoktól:
• A szülő, gondviselő, napközben megbelamint a nyári táborok megszervezéséről
tegedő gyermek óvodából, bölcsődéből
szóló kormányrendelet alapján az Apát- • Szülőknek, hozzátartozóknak tilos az
való távozásáról,
falvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde mindhá- épületbe belépni!
az értesítéstől számított fél órán belül
rom tagintézménye – óvoda és bölcsőde • Otthonról hozott ételt, italt, játékot beköteles gondoskodni.
– 2020. május 25. napjától teljes létszám- hozni szigorúan tilos!
mal fogadja a gyermekeket.
• A szülő az óvodából való távolmaradás
Luczó Anikó
tényét előző nap 9 óráig köteles jelezni!
intézményvezető

Óvodai ballagás – 2020
Donászy Magda: Búcsú az óvodától (részlet)
Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi-lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengő szép szava.
Megyünk ím már, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betűk.
De most azért óvodásként,
Mégis könnyes a szemünk.
Ballagó gyermekek névsora:
Maros utcai óvoda:
Bajusz Levente
Benke Zsombor
Farkas Julianna
Janovics Dóra
Kereszturi Botond
Langó Zita
Mátó Bence Zsolt
Nagy Anita
Petrovics Ádám Csaba
Szabó Kíra

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsődében a 2019-2020-as
nevelési év végén 26 kisgyermek búcsúzik el óvodánktól.
Ők szeptember 1-jén megkezdik iskolai tanulmányaikat, nekik
kívánunk sok sikert, élményekben gazdag további gyermekkort.

Dózsa György utcai óvoda:
André Lili
Bedő Cintia Enikő
Budai Rikárdó Gábor
Csikota Zalán
Fekete-Nagy Lívia
Kovács Hanna
Szabóki-Nagy Bence
Tóth Dániel Richárd
Vajas Ramóna
Varga Bálint
Varga Dávid

Rákóczi utcai óvoda:
Csókási Blanka
Imre Lilien
Jenei Réka
Sóki Regina
Szabó Barbara

8

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

2020. június

RENDVÉDELMI NAP AZ ÓVODÁBAN
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 2020. június 30-án (kedden) rendvédelmi napot szervez a Makói Rendőrkapitánysággal és a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelemmel közösen. A gyermekek intézményi keretek között vesznek részt e rendezvényen.

Gyermeknap
az óvodában
A múlt század óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket, gyermeknapot tartva. Ez a nap a gyermekek napja,
ilyenkor több figyelem, kedvesség irányul
rájuk. Úgy gondolom, az óvodában minden nap gyermeknap kell, hogy legyen,
hisz az intézmény minden alkalmazottja
értük van, értük dolgozik. Ebben az évben

óvodáinkban május 29-én tartottunk egy
gazdagon szervezett gyermeknapi rendezvényt. Sok érdekes programmal vártuk a
gyermekeket. Nagy sikert aratott a kézműves tevékenység, ahol csigát barkácsolhattak a gyermekek. Ezután különböző
ügyességi feladatokban, fejtörőkben vetélkedhettek egymással. Legnagyobb tetszésnek örvendett a „kincskereső játék”. Jó
hangulatú, vidám versengések zajlottak. A
versenyek után nagy örömmel vették bir-

tokba az új sporteszközeinket, rollereket,
dömpereket, focikat. A nap végére minden gyermek kellemesen elfáradt, így jó
étvággyal fogyasztották el a gyümölcssalátát. A nap zárásaként minden kisgyermek
kapott ajándékot, melyet haza is vihetett.
Örültünk, hogy láthattuk a gyermekek
örömtől ragyogó szemeit. Boldog gyermeknapot minden gyermeknek!
Papp Józsefné óvodapedagógus
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Lázár János: Apátfalva a koronavírus okozta
hátrányban is meglátta a lehetőséget

Apátfalva a Belügyminisztérium
segítségével a koronavírus okozta hátrányban is meglátta a lehetőséget: pályáztak egy óvoda felújításra és a 40 milliós költséghez

38 millió forint támogatást kaptak
– írja közösségi oldalán a térség
országgyűlési képviselője.
„Eredetileg nyáron lett volna a felújítás, de
a járvány miatti kényszerű zárva tartás

alatt el is kezdték a munkát, így hamarosan megnyithat a felújított óvoda konyhája!
Gratulálok az Apátfalviaknak!” – emeli ki
a bejegyzésben a politikus.

Román Nemzetiségi Önkormányzat
március–májusi tevékenységei
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet
és megbecsülés kifejezésének napján Március 8-án 40 női tagunkat egy-egy cserepes virággal köszöntöttünk, amit mindenkinek elvittünk otthonába.
Május 31-én 12 nemzetiségi gyereknek
adtunk át édesség csomagot, így próbáltuk
szebbé tenni a gyereknapot számukra.
Füvesiné Varga Anikó
elnök
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Furcsa tanévünk lett az idei tanév, március
16-tól tótágast állt az iskola, a megszokott
csengőszó nem hívott tanulásra sem diákot, sem pedagógust. Távoktatásra kellett
minden oktatási intézménynek átállni
egyik napról a másikra. Néhány nap állt
a rendelkezésünkre, hogy kitaláljuk, hogyan tudjuk megoldani ezt a lehetetlennek
látszó feladatot. Microsoft Innovatív iskolaként rendelkezésünkre állt a Microsoft
o365 rendszer, amit eddig csak néhány
osztályban használtunk a felsős történelem órákon. Két nap állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy minden osztály és tantárgy
számára kialakítsunk egy olyan felületet,
ahol ez az oktatási forma működni tud.
Lázas munka kezdődött, és két nap múlva készen állt a felület, minden gyereknek
lett saját microsoftos e-mail címe, osztályjegyzetfüzete. Szerdán elindult élesben.
Digitális órarend szerint tartottuk az órákat, hogy a gyerekek élete valamennyire
hasonlítson a megszokott időrendhez. Az
első napokon nem sokat aludtam sem én,
sem a kollégáim, hiszen gyártottuk a segédanyagokat a felület használatához, telefonon, Messengeren, és minden lehetséges
formában segítettük és támogattuk a gyerekeket és a szülőket. Mindenki számára

embert próbáló időszak volt. Lassan beindult az élet, a tanulás. Hálásan köszönöm
minden kollégámnak, diákunknak és a támogató szülőknek azt az erőfeszítést, amivel ezt a két és fél hónapot végigküzdöttük.
Június 2-tól nyitott az iskola, lehetőséget
tudtunk biztosítani felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, pótlások számára.
A megérkező gyerekeket és pedagógusokat tiszta, fertőtlenített épület fogadta, hiszen a pandémia alatt pincétől a padlásig
kitakarították a munkatársaink az iskolát.
A takarítók, a karbantartó és az iroda végig dolgozott a kijárási tilalom ellenére is,
hiszen a járvány ellenére működtetni kellett az intézményt. Furcsa volt maszkban
és kesztyűben lenni, de lassan beletörődtünk ebbe is. A legrosszabb az épületben
honoló csend volt, hiányzott a gyerekzsivaj, a csengőszó, hiányoztak a gyerekek, a
kollégák.
Így tanév vége felé a ballagásra is gondolnunk kellett, szeretnénk méltóképpen elbúcsúztatni nyolcadikos diákjainkat. A
járvány miatt csak a szabadban, korlátozott számú vendég jelenlétében lehet megtartani a ballagást. Mindenki megértését
kérjük, hogy csak a szülők lehetnek jelen
az ünnepségen. Furcsa lesz maszkban bal-

lagni, biztos távolságot megtartani, hiszen
ez az ölelésről, a szeretetről szól. Az ünnepséget az eredeti időpontban, június 13án, szombaton tartjuk meg.
A tanévzárás sem a megszokott rendben
történik meg pénteken, június 19-én. Osztályonként, eltérő időpontokban jöhetnek
be a gyerekek a bizonyítványukért, hagyományos ünnepség nem lehet most. Ennek
a rendjéről az iskola Facebook oldalán jelenik meg részletes információ.
A tanulmányi versenyek jelentős része elmaradt, hiszen ezek a vetélkedők általában
a tanév vége felé sorakoznak. Ábel Dávid
7. osztályos tanulónk a Mozaik internetes
verseny országos döntőjébe került irodalomból, kevés pont híján maradt le történelemből a döntőből. Felkészítő nevelője
Molnár Tiborné volt. A Bendegúz Tudásbajnokság országos döntőjébe szintén bejutott magyar irodalomból és történelemből. Az eredményeket még nem tudjuk, de
nagyon várjuk. Történelemből Balázs Katalin Judit készítette fel Dávidot.
Mindenki nagyon várja már a megérdemelt nyári pihenést, a vakációt.
Balázs Katalin Judit,
intézményvezető

Pedagógusnap
A pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük az
óvoda és iskola dolgozóit és köszönjük áldozatos munkájukat.
Hálásak vagyunk, hogy nap, mint nap féltő okos szóval, de ha
kell, segítő szigorral bővítik gyermekeink ismereteit, adnak nekik
biztos tudást és tartást az életben, a koruknak megfelelő eligazodáshoz. Az Önök munkája nagyon értékes egész közösségünk
számára. Ez a tanév példátlan volt az iskolák történetében, hiszen
a koronavírus veszélyhelyzet miatt, mindenki egy új helyzettel
szembesült a digitális munkarenddel. A tananyag feldolgozása, számonkérése, vagyis a tanítás és a tanulás folyamata online
formában történt. Úgy gondolom mindenki erőn felül teljesített.
Nagyon szépen köszönöm minden pedagógusnak az áldozatos
munkáját. A tanév végeztével még egyszer szeretném megköszönni valamennyi pedagógusnak és az oktatás-nevelésben dol-

gozó valamennyi munkatársnak, gyermekeink érdekében végzett
áldozatos munkáját. A közelgő nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést, a következő tanévre szakmai munkájukhoz sok sikert kívánunk mindenkinek!
Szekeres Ferenc polgármester
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Apátfalva, a támogató település
Apátfalva község vezetése a kialakult járványügyi helyzetben több
kezdeményezéssel, döntéssel segíti,
támogatja a helyi lakosságot. Ennek érdekében értékteremtő közmunkaprogram keretében szájmaszkokat varrnak, ellátják idős
lakosaikat, illetve betiltották az utcai alkoholfogyasztást.
A makói járásban, a román határ
közelében fekvő Apátfalva községben, az országos vészhelyzet és kijárási korlátozások bevezetése óta,
több intézkedéssel, kezdeményezéssel segítik, támogatják a helyi lakosságot. Ennek
ékes példája, az értékteremtő közmunka
program keretében készített maszkok lakossághoz történő eljuttatása.
A munkát elvállaló varrónők, a saját otthonukban dolgoznak, ahová az önkormányzat szállította ki a varrógépeket és az
alapanyagokat. Első körben a közalkalmazottaknak, önkormányzati dolgozóknak,
majd a lakosságnak készítettek, készíte-

zását foglalja magába. Foglalkoznak baromfi és sertés tartással. A
közeljövőben érkezik 1400 darab
előnevelt baromfi, amelyeket három hét továbbtartás után kiosztják a rászorulóknak.
A kijárási korlátozás bevezetése, a
helyi étterem és kocsmák bezárása
után, elterjedt az élelmiszerboltok
közelében, a közterületeken történő alkoholfogyasztás, amely zavarta a lakosság jelentős részét.
Ezért az önkormányzat, rendeleti
nek maszkokat. Igénylés alapján több mint formában tiltotta be a közterületeken való
1500 darab került kiosztásra.
alkoholfogyasztást, amelynek megszegése
Folyamatos az idősek ellátása, amely jelen- szabálysértésnek minősül és pénzbírságleg 100 fő támogatását jelenti. Itt elsősor- gal sújtható. A kijárási korlátozás és a renban a napi bevásárlás és gyógyszer ellátás delet betartását, a rendőrség rendszeresen
ügyintézése a legfontosabb feladat. Apát- ellenőrzi.
falván immár 4 éve folyamatosan történik a rászorulók olyan jellegű támogatása,
Forrás: Benkő Zsolt,
amely a helyben, értékteremtő közmunka
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat,
program keretében tartott haszonállatok,
Csongrád megyei területi felelős
hús és megtermelt zöldségek adományo-

ÉLELMISZERCSOMAG OSZTÁS
Apátfalva Község Önkormányzata
és az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat június 4-én tartós élelmiszercsomagot osztott
Apátfalván.
Apátfalva Község Önkormányzata a közfoglalkoztatott munkatársainak osztott
csomagot, akik a koronavírus veszélyhelyzetben is helytálltak a településen és
hatékony munkát végeztek. Sajnos a köz-

foglalkoztatottaink többsége szociálisan
rászoruló, ezért döntöttünk úgy, hogy
egyenként 4000 Ft értékű tartós élelmiszercsomagot osztunk részükre.
Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, szintén a koronavírus veszélyhelyzet miatt döntött úgy, hogy a szociálisan rászoruló családokat egyenként
4000 Ft értékű tartós élelmiszercsomaggal
segíti. A csomagok tartalma: étolaj, tej,

üdítő, gabonapehely, keksz, liszt, cukor,
rizs, búzadara, száraztészták, májaskrém,
löncshús, melegszendvicskrém, szappan.
Így Apátfalva Község Önkormányzata
és az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együtt 140 családnak tudott
segíteni.
Szekeres Ferenc
polgármester
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Varga Sinka József: Árvízi védekezés
Apátfalván – részletek az írásból

1970. május 19-én, kedden korareggel
nem hittünk a szemünknek. Rohamosan
emelkedett a Maros szintje, az egész árteret 18 perc alatt elöntötte. 7 órakor az
ártérben 64 cm a víz magassága. 9 óra
35 perckor már több mint egy méter magas volt a vízállás. A víz levonulását akadályozta, hogy az országúton és a vasúti
töltésen kevés nyílás volt, csak a hidak
helyén folyhatott át a víz. Ezért Bökényben kb. 1.5 méterrel, a vasúti töltés és az
országút közötti területen kb. 1 méterrel
volt magasabb a víz, mint nálunk. … Egy
ladik négy fővel elindult Szentesi István
(Ap., József A. utca 40.) lakos keresésére,
aki a Maros-meder melletti kunyhójában
rekedt. Hosszas keresés, és nagy küzdelem
árán megtalálták. A kunyhóban egy kisszéken 1 méteres vízben állva várta a véget.
A víz olyan gyorsan vitte a ladikot, hogy
alig bírták kormányozni.
12 órakor a háztáji állatállomány kitelepítésére történt intézkedés, ill. tervkészítés. A
kitelepítés helye a Kajzer-féle domb, mint
a község területének legmagasabb pontja.
Irányító, Dr. Temesvári Vilmos állatorvos.
14 órakor a posta parancsot kapott az értékek összecsomagolására. Közben érkeztek
a járművek, a kitelepítéshez, már 88 darab.
A Maros közben rendületlenül áradt, szinte percenként egy cm-t.
19.30-kor az állomásra vonatszerelvény
érkezett, hogy szükség esetén segítse a lakosság kitelepítését. A mozdony fűtve, vezető készenlétben várt.
20 órakor újabb 47 kocsi érkezett a község-

be. Közben egész este szakadt az eső.
A hangosbemondó rendre ismételte a hátborzongató szöveget: „Minden 16-60 éves
férfi azonnal jelentkezzen a tanácsháza
előtt ásóval, lapáttal, árvízvédelmi munkára. Esőköpenyt, zseblámpát, ha lehet, mindenki hozzon magával.”
20 óra 40-kor a járási védelmi parancsnokság elrendelte, hogy a község lakosságát készítsük fel a kitelepítésre. … A 48 fő
az értesítést 22 óra 40-re elvégezte. A befogadó községek már várták a víz elől menekülőket. A nagy víztömeg az átázott töltésekre nagy nyomást gyakorolt. A 43-as
út mellett a csigai legelőnél, az utászháztól
befelé Bökényig olyan terhelés alatt voltak,
hogy várható volt a gát átszakadása. Ez pe-

csak részben teljesült.
Apátfalván a kis fahídtól a Kisközig erős
átszivárgás volt. Különösen erős a mai
futballpályánál, a Nagyköznél, ahol, 1932ben a legtöbb baj volt. A Csala-féle tanyánál gátrepedést kellett kivédeni, homokzsákok mellé, terméskővel temették be a
repedést.
Az iskola irattárát, anyakönyveket, Beke
Istvánné, Horváth Lászlóné, Bálint Sándorné segítségével a padláson helyeztem
biztonságba. A víz nagy nyomása következtében, az ovi udvaron levő pincébe pillanatok alatt térdig érő víz szivárgott át. Az
átszivárgás mutatta, hogy minden átázott.
Nehezítette a védekezést, hogy a község
közvetlen közelében nem volt hely. A házak néhol összeértek a töltéssel. Gépekkel
nem lehetett megközelíteni.
Május 20-án reggel, 21 könnyűbúvár érkezett községünkbe. Azonnal munkához
láttak.
Fóliákat helyeztek el a vízfelőli oldalon a
töltés védelmére.
11 órakor katonai műszaki alakulat érkezett a pátrialemezek leverésére. E munkát
a Nagyköznél kezdték, Marczika gátőr vezetésével. Közben több száz ember indult

dig azt jelentette volna, hogy Magyarcsanádot és Apátfalvát a víz elönti, és mintegy
2.5 méteres víz borítja majd községünket.
Ezért a jelzett töltéseket azonnal meg kellett erősíteni. Több száz ember hordta a
homokzsákokat. Hogy a víz gyorsabban
haladjon lefelé, az árvízvédelmi kormánybiztos a vasúti töltést 150-200 méteres szakaszokon felrobbantatta. A várt eredmény

munkára. Homokzsákok töltése, hordása,
berakása volt a feladat.
13 óra 40 perckor a Maros utcában 42 háznál meg kellett kezdeni a kitelepítést, mivel
a Benyóczki, Bárdos, és a Sztojkó féle házak összedőltek. Éjjel senki sem maradhat
a lakásban! A kitelepítést a pedagógusokra
bízta a parancsnokság. Ehhez a honvédségtől kaptunk segítséget. 40 fő honvéd,
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tsz fogatosok, segítettek. A kitelepítettek
nagy részét, a környező utcák lakói fogadták be. Közben házak dőltek össze. A kitelepítés azért volt nehéz, mert nem lehetett
a lakások elé állni autókkal, mivel a házak
előtt végig homokzsákok védték egy ideig
a lakásokat az átszivárgott víztől. Így mindent az átázott kerteken keresztül kellett
a Zugba, a József Attila utcába kihordani.

Szegény kiskatonák nagyon megszenvedtek a segítő munkában. Két családot a plébánián, három családot a Glück iskolában
helyeztem el.
A plébános azt is felajánlotta, hogy a templom éjjel-nappal nyitva lesz. Ha szükséges,
a lakosok a templomban is menedéket
találhatnak.
Közben a termelőszövetkezetben ragasz-
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tották a fóliákat, amiket Apátfalván és Makón használtak fel a búvárok.
Május 21-én 24 000 db üres homokzsákot
hoztak. 200 fő állandóan tölti a zsákokat,
viszik a gátakra. Makóig, a Fehérházig a
mi területünk.
Az írást tömörítette és közreadta Vargáné
Nagyfalusi Ilona.

Kedves Olvasó!
Ismételten elmúlt egy hónap, és elérkeztünk a nyár kezdetéhez – Szent Iván hava. Köszönöm, hogy újra megoszthatom
gondolataimat az olvasókkal, és hálás
vagyok, hogy sokan biztató szavakkal kerestek meg, hogy folytassam egyszerű
cikksorozatomat!
Nehezen viseljük és viseltük a korl átozó
intézkedéseket, és hosszú várakozás után
szívünkben és lelkünkben is ég a vágy,
hogy személyesen is elmehessünk a mi
kis templomunkban és részt vehessünk a
szentmisén! Hosszú idő után én is csak
május közepén tudtam abban a kegyelmi
adományban részesülni, hogy Apátfalván
vehettem részt szentmisén.
Lassan feloldódnak a korlátok, de egymásra figyelve és vigyázva közösen imádkozhatunk. Pünkösd ünnepe átnyúlik
júniusba, így a Szentlélek kegyelmével
kezdhetjük a hónapot. Június első vasárnapja Szentháromság vasárnapja. AtyaFiu-Szentlélek egy olyan titok, amely emberi elmével nehezen fogunk fel, de a hit
és a szeretet közelebb visz bennünket a
megértéséhez.
Június 13-án Páduai Szent Antal ünnepét
köszöntjük. az önként vállalt szegénység
prédikátora, igen népszerű szent, ha lehet
ilyet mondani.
A szabadon vállat szegénység erőt ad az
embernek, a gazdagság viszont elgyengít,
és az embert a vagyonának szolgájává teszi. Szent Antal tiszteletére végzett kenyérosztás régen bevett gyakorlat volt a ferences templomokban. A templomokban a
szent szobrához vagy oltárához hozták a
hívek a kenyéradományaikat, hogy utána

kiosztásra kerüljön a rászorulóknak, vagy
önként is lehetett vinni belőle. A mai világunkban talán úgy látjuk, hogy mindenkinek van kenyere, de nagyon fontos hogy a hívő ember a lelki kenyérre is
vágyakozzon!
Június 14-én vasárnap lesz Úrnapja: Krisztus Szent testének és vérének ünnepe.
Ezen a szép ünnepen az Oltáriszentségben
jelen levő Krisztust kiviszik a templomból
ünnepi körmenet keretében. Falunkban is
minden évben lelkesen készülnek a hívek
a gyönyörű oltárok készítésére, hogy méltó helyre kerüljön az Oltáriszentség arra a
rövid pillanatra amíg megpihen útja során,
hogy közben imádsággal és énekkel várjuk
áldását. Nem tudni hogyan lesz ebben az
évben, figyeljünk oda a hírekre és Szabolcs
atya hirdetésére, és adjuk tovább a megoldás és szervezés feltételeit.
Június 19-én Jézus Szent Szíve ünnep. Szavakkal ki nem fejezhető ennek a szívnek a
nagysága, szeretete és jósága.
Június 24-én Keresztelő Szent János ünnepe. Keresztelő János nemcsak megkereszteli Jézust, hanem be is mutatja. Ő az utolsó ószövetségi próféta. Ahhoz hogy valakit
megismerjünk, be kell hogy mutassák nekünk. Mindenkinek meg kell hallani Jézus
bemutatását, és tovább kell adnunk a hírt!
Június 27-én Szent László királyunk
ünnepe.
Árpád-házi szentjeink közül az egyik legnagyobb tisztelet övezte és övezi királyi
alakját. László királyunk a kunok elleni
csaták hőse, a magyar lovagkor példaképe.
Nagyváradon temették el, és későbbi nagy
királyaink is ellátogattak sírjához. A tör-

ténelmi megpróbáltatások során a székesegyház ahova a szentet temették elpusztult,
de helyén ma is egy csodálatos templom
áll és védőszentje Szent László. A szent
hermája középkori művészetünk kiemelkedő remekműve.
Június 29-én Szent Péter és Pál apostolok
ünnepe.
Péter a kőszikla akire Jézus rábízta az egyházát, – „Legeltesd juhaimat”. Péter mindig Jézus mellett volt, és mégis háromszor
tagadta meg, és amikor a kakas megszólalt
eszébe jutottak Jézus szavai és kint a kerítésen túl keserves sírásra fakadt:Lukács(22,
54-62). Gondolkozzunk el mi is, hogy életünk folyamán hányszor tagadtuk meg Jézust, és tudtunk-e keserves sírásra fakadni.
Feltámadása után Jézus háromszor kérdezi
meg Pétertől – „Szeretsz engem?”.
János (21, 15-17) – olvassuk el a szentírásban. Szent Pál a Jézust követők legnagyobb üldözője volt, és Ő lett az egyik
legnagyobb hithirdetője. Istennél semmi
sem lehetetlen. Olvassunk bele Szent Pál
leveleibe! Imádkozzunk, hogy minél több
megtérő legyen a világban!
Olyan jó dolog, hogy a június is bővelkedik szép ünnepekben. Adjunk hálát Istennek, hogy a nehéz időszakban velünk volt.
Kérjük mennyei édesanyánkat, hogy járjon közben Szent Fiánál értünk!
Nagyon szép nyári napokat kívánok!
dr. Langó Julianna
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Ritka látványosság Apátfalván
Jópofa szobrokat, főként mesefigurákat
készít használt autógumikból párja, Mátó
Imre közreműködésével az apátfalvi Zsótér
Eliza. Ezekből a házuk előtti zöldterületen,
a Rákóczi utca sarkán egy egész kollekció
van már: többek között hóember, páva és

tapsifüles virít a fűben. Akik erre járnak,
meg-megállnak valamelyiknél, szelfit készítenek velük, a fiatalok pedig olykor
pokrócot is hoznak, hogy itt bandázzanak.
Az ötletet a szobrok készítéséhez Eliza azt
követően kapta, hogy kiderült: a házuk

előtti földterület tele van kövekkel, virágokat tehát nem ültethet oda. A civilben
takarítónőként dolgozó kreatív hölgy két
éve készítette az első darabot. Ez a Mignon
nevű mesefigurát mintázta. Azóta szomszédok, barátok, ismerősök is hoznak neki
kisebb-nagyobb gumiabroncsokat, s van
olyan szobor is, ami máshol díszeleg, nem
előttük – összesen mintegy húsz darabot
készített. Még Makón, az egyik üzlet előtt
is látható egy, reklámfiguraként.
A komolyabb fizikai munkát igénylő feladatokat, például a gumik összeszegecselését Imre végzi, a festést, alakítást pedig
Eliza. Korábban gobelineket készített – azt
mondja, már nem lát olyan jól, és a gumiszobrokkal jobban boldogul. Az, hogy
milyen szobrot készít éppen, azon múlik,
hogy a gyerekek mit szeretnének. A következő egy kígyó lesz. A legjobban annak
örül, hogy nem mindennapi alkotásai közül még soha egyet sem rongált meg senki.

Zsótér Eliza az egyik kedves figura mellett. FOTÓ: SZABÓ IMRE

Forrás: Délmagyar.hu,
Szabó Imre

Csomagosztás

2020. május 15-én a Máltai Szeretetszolgálat a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen 3 rászoruló családnak nyújtott át
tartósélelmiszer csomagot. A Szeretetszolgálat a közeljövőben valószínű ismét ellátogat a községünkbe ajándékozás céljából.
Segítségüket köszönjük!

2020. május 19-én a Család és Gyermek- európai uniós projekt keretében a 0-3 éves
jóléti Szolgálat családgondozói az Apát- gyermekes családok számára folyamatofalva Község Önkormányzatával közösen san osztásra kerül.
24 család számára kiszállította a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
Puskásné Ember Ninette
havonta biztosított tartós élelmiszer csomagot, mely az RSZTOP-1.1.1. kiemelt
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Hulladékudvar nyitva tartása
Az FBH-NP Nonprofit Kft. 2020. május 11. napjától – a veszélyhelyzet ideje alatt – korlátozott nyitvatartással megnyitja makói hulladékudvarát: Makó, Külterület 0141/84. Hétfő: 8.00–12.00
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten kérjük.
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben tudják
teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan
lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).

veszélyes hulladékok

nem veszélyes hulladékok

MEGNEVEZÉS

MEGJEGYZÉS

MENNYISÉGI KORLÁT

kis és nagy elektronikai hulladék

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, mosó- mosogató- szárítógép)

max. 200 kg/év/ingatlan

lomhulladék

háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, bemax. 1 m3/év/ingatlan
rendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék)

személyautó gumiabroncs

–

max. 4 db/év/ingatlan

üveg csomagolási hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg)

nincs mennyiségi korlát

papír, karton csomagolási hulladék

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés
nincs mennyiségi korlát
mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz

műanyag csomagolási hulladék

szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack),

nincs mennyiségi korlát

italos karton csomagolási hulladék (tetrapak)

szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz)

nincs mennyiségi korlát

fém csomagolási hulladék

szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs mennyiségi korlát

síküveg

lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától

max. 100 kg/év/ingatlan

zöld hulladék

lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék

1 m3/év/ingatlan

lakossági építési törmelék

lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia
max. 1 m3/év/ingatlan
hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett

használt sütő zsiradék, használt étolaj

háztartási felhasználásból származó

max. 100 kg/év/ingatlan

fénycső, izzó

ép állapotú

max. 100 kg/év/ingatlan

festékek csomagolásai

veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült
max. 100 kg/év/ingatlan
festékes göngyöleg stb.)

maradék festék

háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.:
max. 100 kg/év/ingatlan
diszperziós festék maradék)

növényvédő szerek csomagolásai

növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres
max. 100 kg/év/ingatlan
doboz)

maradék növényvédőszer

kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék

max. 100 kg/év/ingatlan

szárazelem

–

max. 100 kg/év/ingatlan

akkumulátor

ép, összeszerelt

max. 100 kg/év/ingatlan

veszéles hulladékot tartalmazó kis és nagy
számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő,
elektronikai hulladék

max. 100 kg/év/ingatlan

lejárt szavatosságú gyógyszerek

max. 100 kg/év/ingatlan

–

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és
kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka
kenőolaj

max. 100 kg/év/ingatlan

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat, hogy Apátfalva község területén május 15. napját követően már nem a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., mint alvállalkozó látja el a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását. Amennyiben a gyűjtés, szállítással
bárminemű probléma merülne fel úgy kérem forduljanak hozzám bizalommal.
Matos Martin szolgáltatási vezető
FBH-NP Nonprofit Kft., 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., telefon: (0620) 285-8557, email: matos.martin@fbhnpkft.hu
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FOCI HÍREK
Pünkösd kupát
rendeztek
Újszentivánon
Pünkösd hétfőn rendezték
meg a Pünkösd kupát Újszentivánon, amelyre összesen 15
csapat nevezett. A csoportmérkőzéseket követően nem
mindenkinek ért véget a torna,
amely két vonalon is folytatódott. A csoportok győztesei,
valamint a legjobb második
játszhatott az Arany kupáért,
míg a másik két legjobb második, valamint a két legjobb harmadik helyezett az ezüst kupá- Az Arany kupa végeredménye:
ért küzdhetett.
1. Apátfalva 2. Kormányos
Glass Orosháza 3. GyermekAz Arany kupát végül az Apát- láncfűrész 4. Mix Faktor
falva nyerte, míg az Ezüst kupa Az Ezüst kupa végeredménye:
a Mártély sikerével zárult.
1. Mártély 2. Old Boys 3. Ré-

misztők 4. Sörhab Tiszasziget
Különdíjasok, Arany kupa:
Legjobb kapus: Lévai Balázs
(Orosháza)
Gólkirály: Molnár Balázs

(Gyermekláncfűrész)
Legjobb játékos: Köteles Attila
(Apátfalva)
Forrás: CSFOCI.HU

Már a megye I-re
készülnek az
apátfalvi focisták
A legutóbbi, 1993-as siker után újból bajnoki címet nyertek a megye II-ben a ContiTech- Apátfalva SC labdarúgói. Luczó
Csaba elnök a Rádió 7-nek elmondta: közel három évtizedet kellett várni erre a diadalra és most végül sikerült. Hozzátette:
néhány éve jelentős csapatépítésbe kezdtek és elsősorban visszacsábították a saját
nevelésű játékosokat. Az elnök kiemelte:
a 20-as keretben jelenleg 14 apátfalvi van.
Nem csupán a nagypályán diadalmaskodtak a kék-fehérek, hanem a futsal területi
bajnokságát is megnyerték, így Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó Szövetség
Csongrád megyei területi igazgatója nem
egy, hanem két kupát hozott Apátfalvára.
Luczó Csabától megtudtuk: már alig vár-

ták a fiúk, hogy újra edzhessenek. Úgy ké- kellene, amit sem a csapat, sem az önkorszülnek, hogy a megye I-ben folytathatják, mányzat, sem a jelenlegi szponzorok nem
nagyon remélik, hogy a körülmények is tudnak vállalni.
engedik ezt. A futsalban viszont továbbra is a jelenlegi bajnokságban maradnak,
(Rádió 7, Kormos Tamás)
ugyanis az NB II-ben sokkal több pénz
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Történelmi pillanat
Apátfalván: két
bajnoki cím!

miatt leállított megye II-es bajnokságot
végül is megnyerte az Apátfalva. Hozzátette: az elmúlt években nagyon erős csapatot
tudtak összeállítani a településen és külön
öröm a számára, hogy elsősorban helyi jáHarminc évet kellett arra várni, hogy új- tékosokra alapoztak. Az igazgató kiemelte:
ból megye I-es csapata legyen Apátfalvá- a nagypályás siker mellett a területi futsalt
nak. Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó is megnyerték az apátfalviak, de sajnos az
Szövetség Csongrád megyei igazgatója a anyagiak miatt nem tudják vállalni a kéRádió 7-nek elmondta: hatalmas sikert ér- sőbbiekben az NB2-es indulást.
tek el a községben, hiszen a veszélyhelyzet Nógrádi Tibor kifejtette: Apátfalván az is
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eredményezte ezt történelmi sikert, hogy
minden feltétel adott a kiváló játékhoz.
Egyrészt pár éve átadták a korszerű sportcsarnokot, ahol nagyobb települések csapatai is megirigyelhetik a körülményeket.
Emellett a szabadtéri pályákat, illetve a
hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítményeket is korszerűsítették.
(Rádió 7, Kormos Tamás)

Ősmagyar Nyári tábor értesítés!
Sziasztok!
Örömmel
várunk
benneteket 2020. július 27-31. között a
Szigetházban
megrendezésre
kerülő Ősmagyar táborba. A tábor naponta 8.30-tól 16.00-ig
tart. Gyülekező a Szigetháznál
8.00-tól.
A tábor ideje alatt ismerkedhettek: a
magyar történelemmel, népi játékokkal,
kézműves foglalkozásokkal.
Tízórait, uzsonnát, poharat mindenki
hozzon magával. Ivóvizet biztosítunk!
Ebédet 4000 Ft költségtérítéssel számolunk 5 napra (kivétel a gyermekvédelmi
támogatásban részesültek, ők ezt jelezzék felém!) A táborba jelentkezés feltétele az étkezés befizetése, legkésőbb július 21-ig!

Bicikli, játszós ruha, kényelmes cipő és
kullancs elleni spray ajánlott!
Sok kalandban, csatában vehettek részt!
Kipróbálhattok érdekes eszközöket!

A jelentkezéseket 7 éves kortól, az alábbi
telefonszámon várom:
Szalamia János táborvezető
06-30/8678-298

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
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Önkormányzati
Táborok
o
o
o
o
o

KALAND TÁBOR (július 06-10)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! RENDVÉDELMI TÁBOR (július 20-24)

TUDORKA KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR (július 27-31)
BÍBIC TÁBOR (augusztus 10-14)
KREATÍV TÁBOR (augusztus 17-21)
Táborvezető: Antal Eszter (20/315-1678)
Helyszín: Faluház

o FOCI TÁBOR (június 15-19, június 22-26)
Táborvezető: Bány Tamás (30/643-2424)
Helyszín: Sportcsarnok
o GUMBALL TÁBOR (június 29-július 03)
o MINECRAFT TÁBOR (július 13-17)
Táborvezető: Gilicze Márta (20/801-5080)
Helyszín: Szigetház
o KIS PACSIRTA NÉPZENEI TÁBOR (július 13-17)
Táborvezető: Tariné Tóth Hajnalka (30/645-2202)
Helyszín: Faluház
o ŐSMAGYAR TÁBOR (július 27-31)
Táborvezető: Szalamia János (30/867-8298)
Helyszín: Szigetház
o KÉZILABDA TÁBOR (július 06-10, augusztus 03-07)
Táborvezető: Bárnainé Restás Adrienn (70/317-1146)
Helyszín: Sportcsarnok
A táborok ingyenesek. Az ebéd ára: 4.000 Ft/Hét.
Azok a gyerekek, akik jogosultak a szünidei étkeztetésre
jelentkezéskor kérjük jelezzék, mert számukra biztosított az ingyenes ebéd.
Jelentkezési határidő a táborokba legkésőbb
a tábor megkezdése előtt 7 nappal
(az ebéd megrendelés miatt).
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EBOLTÁS!
Fontos számodra a magyar
agrárium fejlődése?
Innovatív szemlélettel
rendelkezel, és úgy érzed,
újabb kihívásokra vágysz?

TÁJÉKOZTATÁS

Módosítottuk a tagdíj befizetési
és bevallási határidőket!
Apátfalva Polgármesteri Hivatala
értesíti a lakosságot, hogy az ebek
veszettség elleni oltása

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre és az azzal
összefüggésben meghozott gazdasági vonatkozású döntésekkel
összhangban:

2020. június 18. (csütörtök)
reggel 7-8 óráig a Lukács ház előtt,

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos
elnöksége a 2020 őszi időszakra halasztotta
tagjainak 2020-as tagdíjbevallását és -fizetését.

2019. június 19. (péntek)
reggel 7-8 óráig a Tűzoltó szertár előtt,

A köztestület ezzel is segíteni kívánja tagjait a gazdasági nehézségek
áthidalásában.

2019. június 20. (szombat)
reggel 7-8 óráig a Faluház előtt lesz.
Az oltás díja: 4.000 Ft/db
Az összevez etett oltásnál csak olyan kutyát
lehet beoltani, amelyik mikrochippel van
megjelölve. Az oltásnál nem lesz lehetőség
a mikrochip beültetésre.
Mikrochippel való megjelölés Dr. Kovács
József állatorvostól a 06-20/97-63-413-as
telefonszámon előzetes egyeztetés alapján
kérhető.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása
kötelező! Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját hozza magával!
Kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot
és tartsa be az előírt védőtávolságot a várakozás során.
Polgármesteri Hivatal

A határidő-változások pontos dátumáról
időben tájékoztatjuk minden tagunkat.
További információért kérdezze falugazdászát, vagy hívja központi
ügyfélszolgálatunkat a 06 80 900 365-ös számon!

www.nak.hu

Tisztelt Gazdálkodók!
A falugazdász ügyintézése továbbra is
telefonon keresztül történik.

Fehér Attila falugazdász
telefon: (20) 510-2783, e-mail cím: feher.attila@nak.hu
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LAKOSSÁGI HIBA
BEJELENTŐ VONAL
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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Margaréta csoport

Duma Jánosné Zsuzsa óvó néni, Papp Józsefné Magdi óvó néni és Varga Imréné Andi dajka néni

Bajusz Levente

Farkas Julianna

Kereszturi Botond

Langó Zita

Benke Zsombor

Nagy Anita

Petrovics Ádám
Csaba

Janovics Dóra

Mátó Bence Zsolt

Szabó Kíra

„Óvodáskor! De szép évek!
Sosem felejtünk el téged.
Homokozó s libikóka.
Mennyi játék, mennyi móka!
Eddig tartott, itt most vége.
Tanulás lép a helyére.
Elballagunk, búcsút veszünk.
Óvó néni, nem felejtünk!”

Apátfalva, 2020.

