
2020. májusVII. évfolyam, 5. szám

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

     

     

Új szakaszba lép a járvány elleni védekezés

• Változatlanul az idősek és a legfertőzöttebb területek védelme a fő cél

• Megmarad az idősek számára kijelölt vásárlási sáv

• Vidéken a kijárási korlátozás helyére új védelmi intézkedések lépnek: 
az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei megnyithatnak

• Budapesten és környékén egyelőre fenntartjuk a kijárási korlátozást

• Ezentúl kötelező szájmaszkot viselni a boltokban és a tömegközlekedési 
eszközökön

Áldd meg Isten!

Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére?

Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy őt az Isten
Ezerszer megáldja. Ámen

Anyák napi köszöntő
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Elkezdődött az apátfalvi 
ovikonyha felújítása

Harmincnyolcmillió forintot nyert az 
apátfalvi önkormányzat a Belügymi-
nisztériumhoz beadott pályázatán, a 
szükséges kétmillió forint önrészt pe-
dig a község vállalta. Így vált lehetsé-
gessé, hogy 40 millió forintból teljesen 
modernizálják a Dózsa György utcai 
óvoda főzőkonyháját. Az eredeti elkép-
zelések szerint a munkálatokat az óvoda 
nyári szünete alatt végezték volna el, ám 
a koronavírus veszélyhelyzet miatt el-
rendelt óvodai zárva tartás miatt a felújí-
tást előrehozták áprilisra. Az április 20-i 
héten kipakolták az óvoda konyháját, 
és az április 27-i héten megkezdődtek 
a felújítási munkálatok. A villamos-

energia-hálózat korszerűsítése mellett 
majd betonoznak, burkolnak, festenek 
a főzőkonyhában, mely így teljes körű 
felújításon esik át. A jelenlegi eszközök 
helyett is újakat kapnak, illetve bővítik 
is a jelenleg ott dolgozók által használ-
takat. Ez utóbbi egyébként is célja volt 
az elnyert pályázatnak.
Amíg a konyha nem működik, addig 
Magyarcsanádról és Makóról bizto-
sítjuk az ebédeket – mondta portá-
lunknak Szekeres Ferenc Apátfalva 
polgármestere.

www.makohirado.hu, 
Korom András cikke alapján)

ÉRTESÍTÉS
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 35.§ (1) bekezdése alapján „adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállal-
kozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység)”. Adóköteles iparűzési 
tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelem-
szerzésre irányuló tevékenysége. Az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti az 
adózókat, hogy a 2019. évi iparűzési adóbevallás beadási határideje 2020. 
szeptember 30. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók bevallásukat elektroniku-
san beadhatják az Önkormányzati Hivatali Portálon a https://ohp-20.asp.lgov.
hu-n vagy ÁNYK programon keresztül.

Apátfalva község Önkormányzat képviselő-
testülete április hónapban sem tartott ülést, 
hiszen kormányrendelet szabályozza a ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, hogy 
a polgármester gyakorolja a képviselő-tes-
tület hatáskörét. A döntéseket természete-
sen a képviselő-testület tagjai véleményé-
nek figyelembevételével hoztam meg.
Több lakosunk megkeresett azzal, hogy a 
boltok előtt, közterületen megnövekedett 
az alkoholt fogyasztók száma, és a kör-
nyéken lakókat ez nagyon zavarja. A lako-
saink nyugalmának érdekében rendeletet 
alkottunk, amely szabályozza, hogy tilos 

Apátfalva község közterületein a szeszes 
ital fogyasztása. A tilalom nem terjed ki a 
közterület-használati engedéllyel rendel-
kező vendéglátó üzlet (terasz, kitelepülés) 
fogyasztóterére nyitvatartási időben, vala-
mint a közterületen engedélyezett ünnepi 
és alkalmi rendezvényekre a rendezvény 
engedélyezett ideje alatt, továbbá az év 
utolsó és első napján. Aki a fent említett 
szabályok bármelyikét megszegi 50.000 Ft-
ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.
A 2020 július 24-25-26. napjára tervezett 
Apátfalvi szent Anna Napok rendez-
vénysorozat a kialakult helyzetre való 

tekintettel elmarad. Az önkormányzat 
megkezdte a költségátcsoportosításo-
kat, ami a kialakult veszélyhelyzet miatt 
szükségessé vált. Minden lehetséges for-
rást a kötelező feladatok ellátására és a 
veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe ke-
rült családok megsegítésére fordítunk 
ebben az évben.
Április hónapban rendkívüli települési és 
lakásfenntartási támogatásban összesen 
31 fő részesült 369.000 Ft összegben.

Szekeres Ferenc 
polgármester

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. április

SZÜLETÉS:

04.26.: Galgóczi Liliána Tímea
Édesanyja: Kiss Anett
Édesapja: Galgóczi Tibor
Apátfalva, Templom u. 136.

HALÁLESET:
Varga Andrásné (Simon Anna) Apát-
falva, Kölcsey u. 12. Élt.: 91 évet

Deszpot István Jánosné (Antal Ju-
lianna) Apátfalva, Széchenyi u. 170. 
Élt.: 68 évet

Szabó Józsefné (Kovács Magdolna 
Mária) Apátfalva, Széchenyi u. 104. 
Élt.: 86 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Kolozsi Helga és Varga Csaba Apát-
falva, Béke u. 29.

Károly Gábor és Filipkó Viktória 
Apátfalva, Széchenyi u. 176.

Ábel Gyula és Jakabovics Anett 
Apátfalva, Kölcsey u. 4.
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A veszélyhelyzetben sem állt le 
az építkezés

Idén őszre tervezik az Apátfalva, Baks, 
Szentes, Mindszent, és Szegvár települé-
seket érintő árvízvédelmi töltésfejlesztési 
projekt lezárását. Kozák Péter, az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság veze-
tője a délmagyar.hu-nak elmondta, az 
árvízvédelmi töltésfejlesztési munkála-
tok a Hármas-Körös és a Tisza folyó bal 
partján, összesen 9,7 kilométeren zajla-
nak. A kivitelezés jelenleg 80 százaléknál 
tart. – Hangsúlyozta, a projekt keretében 
végrehajtásra kerülő beavatkozások olyan 
árvízvédelmi rendszer megvalósítását és 
működtetését szolgálják, amely konkrét 
céljai kialakításánál figyelembe veszi a vé-
dendő értékek nagyságát, beleértve ebbe 
az emberi élet és más kardinális értékek 
védelmét.

Radio7, Major Zsuzsanna

Apátfalván megduplázódott 
a segítséget kérő idősek száma

A kialakult veszélyhelyzetben 
az apátfalvi önkormányzat fo-
lyamatosan támogatja az idő-
seket is. Szekeres Ferenc pol-
gármester a Rádió 7-nek el-
mondta: a kezdetekben közel 
ötven idős lakosuk igényelte 
azt, hogy házhoz szállítsák 
részükre az ebédet. Mostanra 
százra emelkedett az igény-
lők száma. Hozzátette, nem 
csupán ezt a szolgáltatást ké-
rik az apátfalvi idősek, hanem 
azt is, hogy rendszeresen be-
vásároljanak nekik, illetve ki-
váltsák a háziorvos által felírt 
gyógyszereket.

Rádió 7, Kormos Tamás 
cikke alapján

Árvízkapu a Sámson-Apátfalvi főcsatornán



2020. május4 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

KÜLTERÜLETI UTAK 
KARBANTARTÁSA

Apátfalva Község Önkor
mányzata és az Apátfalvi 

Gazdakör áprilisban kö

zösen végezte – vállalko

zó bevonásával – a külte

rületi utak karbantartá

sát. Hat dűlőút rendbeté

telét sikerült földgyaluval 

(gréder) megoldanunk. 

A  munkálatokat, további 

külterületi utak rendbe

tételét a gazdakörrel kö

zösen, egy későbbi idő

pontban folytatjuk.

Textilből készült szájmaszkok 
gyártását végzi 

az apátfalvi önkormányzat varrodája
Május 4-től kötelező szájmaszkot viselni 
a boltokban és a tömegközlekedési esz-
közökön. Apátfalván az igénylők számára 
eddig már több mint 1000 db szájmaszk 
került kiosztásra. A maszkokat azért kell 
igényelni, mert ténylegesen azoknak sze-
retnénk kedvezni, akik viselni szeretnék. 
Egy családon belül a gyerekeknek is lehet 
kérni maszkot.
A szájmaszkok iránti igényeiket továbbra 
is a Polgármesteri Hivatal 62/520-040-es 
vezetékes vagy a 06/20-533-2853-es mo-
bilszámán lehet bejelenteni.
A szájmaszkokat Apátfalva Község Ön-
kormányzata ingyenesen adja és juttatja 
el az igénylőknek, ezzel is hozzájárulva a 
koronavírus terjedése elleni közös, orszá-
gos erőfeszítésekhez.

Szekeres Ferenc 
polgármester
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BÍBIC OVIS HÍREK

Kedves 
Szülők!

A rendkívüli helyzetre való 

tekintettel az Apátfalvi Bíbic 

Óvoda és Bölcsődében má

jusra illetve június elejére 

tervezett évzáró, óvodai bú

csúztató ünnepség elmarad!

Szeretnénk e rendezvényünket ké-
sőbbi időpontban – a korlátozó in-
tézkedések megszűntével – megtar-
tani, melyről időben tájékoztatjuk a 
családokat!

Megértésüket köszönjük:
Az óvoda dolgozói

GYERMEKFELÜGYELET 
BIZTOSÍTÁSA AZ APÁTFALVI 

BÍBIC ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

A Kormány 152/2020. (IV.27.) Kormányrendelete a veszélyhelyzet 

során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intéz

kedésekről a 2020. április 27én megjelent, 2020. április 30án ha

tályba lépett rendelkezése alapján, 2020. május 4től intézménye

ink biztosítják a kiscsoportos – csoportonként 5 gyermek – for

mában megszervezett gyermekfelügyeletet.

Azon családok gyermekeit tudjuk fogadni, kiknek szülei munkáltatói igazolással 
rendelkeznek, közfeladatot látnak el, a koronavírus elleni hatékony védekezésben 
közreműködnek és gyermekük felügyeletét más módon megoldani nem tudják. 
Ők, nyilatkozatot töltenek ki az egészségi állapotra illetve a munkáltatóra vonat-
kozóan, melyhez munkáltatói igazolást csatolnak!

Az ügyvitel menete:

•  Telefonos időpont egyeztetés a Nyilatkozat kitöltésére.  
Helye: Maros utcai óvoda (telefon: 06-62/260-052 és 06-20/250-0767).

•  Munkáltatói igazolás leadása. 
A felmerülő igényeket jelezhetik munkanapokon 8-15 óráig!

Amennyiben a korlátozó intézkedések megszűnnek, intézményeink folyamatos 
nyitva tartása biztosított lesz!
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Tisztelt Szülők!
A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 
2.  §-ában foglaltak alapján, a vészhely-
zetre való tekintettel rendkívüli szünet 
elrendelésére került sor 2020. március 
17-től az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Böl-
csőde intézményében. 
Ezen időszaktól az ingyenes közétkezte-
tésre jogosult óvodások, valamint szülői 
igény szerint az étkezési térítési díjat fi-
zető óvodások részére – szülői igények 
felmérése után – az Apátfalvi Bíbic Óvo-
da és Bölcsőde minden hétköznap biz-
tosít lehetőséget az ebéd elvitelére. Az 
étkezésről 2020. április 20 – tól a Ma-
gyarcsanádi Településüzemeltetési és 

Fejlesztési Nonprofit Kft. gondoskodik. 
Az ebéd elvitele – óvodakonyhánk fel-
újításának ideje alatt – az Apátfalvi Dó-
zsa György Általános Iskola konyháján 

biztosított, munkanapokon 12-14 óráig. 
Amennyiben újabb szándékigény me-
rülne fel a családok részéről a gyermek-
étkeztetésre, kérem, jelezzék azt a Maros 
utcai óvodában.
Az ügyvitel menete:
Telefonos megkeresés, nyilatkozat alá-
írása – időpont egyeztetéssel.
Helye: Maros utcai óvoda (telefon: 06-
62/260-052 és 06-20/250-0767).
A felmerülő igényeket jelezhetik mun-
kanapokon 8-15 óráig!
Kérjük a szülőket, hogy tiszta, fertőtle-
nített ételhordót, tároló dobozt vigye-
nek magukkal az étel elviteléhez!

Tisztelt Lakosaink!
Tisztelettel megkérjük lakosainkat, hogy közterületen és az 
árterekben ne helyezzenek el építési törmeléket és hulladé-
kot, hiszen ez szabálysértés, ezeket mindenkinek maga 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 elszállí-
tásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

– tégla, beton, cserép törmelék – 14.000 Ft/4 m3-es konténer
– vegyes vályogos 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 betontörme-
léket szállítja el!

Tilos a közterületeken és az árterekben az építési 

törmelékek és hulladékok lerakása!

Köszönetnyilvánítás

2020. április 6-án Rigó Angéla helyi vállalkozótól (Rigóka 
Szappanműhely megálmodója) egy kosárnyi – 60 darab – 
szebbnél szebb és illatosabbnál illatosabb szappant vehet-
tem át, melyeket az intézmény ellátottai részére kívánt ado-
mányozni. A szappanokat gondozónőink juttatták el idő-
seink otthonába, akik örömmel fogadták a terméket.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a kedves felajánlásért, a 
jó szándékért és a törődésért.
Valamint köszönjük Fekete Irénnek, hogy a kialakult ve-
szélyhelyzet óta önkéntesen szállítja házhoz az ebédet 
ellátottainknak.

Herczegné Jáksó Anita intézményvezető
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Kedves Olvasó!
Elérkeztünk az év egyik legszebb hónapjá-
hoz! Május mindenki szívében és lelkében 
különleges érzéseket indít el!
Ez a hónap Mária hónapja, mennyei édes-
anyánk dicséretéről szól. A májusi litánia 
éneklése hála és könyörgés is egyben. Eb-
ben a nehéz egyéni és társadalmi helyzet-
ben kérjük mennyei édesanyánkat, hogy 
esedezzék értünk szent fiához, hogy minél 
hamarabb múljék el a betegség veszélye 
családunk és az emberiség köréből. Szíve-
sen gondolok vissza gyerekkorom májusi 
litániai élményeire. Franciska nővér nagy 
gonddal készített fel bennünket a lobogó-
tartás szolgálatára.
Május első napján Szent József a munká-
sok védőszentjére emlékezünk. A munká-
ban is lehetőségünk adatik arra, hogy sze-
rényen példamutatók legyünk. Imádkoz-
zunk azokért az embertársainkért, akik 
most elvesztették munkájukat, hogy újra 
lehetőséget kapjanak a munkára. 
Ennek a hónapnak az első vasárnapján min-
dig az édesanyákat, nagymamákat köszönt-
jük. Boldogok azok, akik még megölelhetik 
édesanyjukat, de azok akik már elvesztették, 
higgyenek abban, hogy a mennyei boldog-
ságban drága Szűz Anyánkkal imádkoznak 
a földön élő gyermekeikért. 
Egy gondolatot engedjenek meg, hogy a 
most érettségizők mindig mély lelkülettel 

gondoljanak majd vissza erre a különle-
ges érettségire. 
Szent Mónika csodálatos példáját ad-
ta, hogy egy édesanya milyen kitartóan 
imádkozik gyermekéért, és soha ne adjuk 
fel, hogy az imádságnak nem lesz meg a 
jutalma. Mónika fia sokáig nagyon kicsa-
pongó életet élt, de megtérése után hitben 
megerősödve Hyppo püspöke lett!
Szent Flórián jelen korunkban a tűzoltók 
védőszentje, milyen nehéz helyzetekben 
kell helytállniuk a tűzoltóknak. 
Boldog Gizella királynét is ebben a hónap-
ban ünnepeljük, aki első szent királyunk 
felesége és támasza volt. 
Boldog Salkaházi Sára számunkra igen ér-
tékes boldog, hiszen templomunk egyik 
szép színes ablaka őrzi önfeláldozó szere-
tetét. Kevés helyen állítottak emléket szá-
mára, de így az apátfalvi templom ebben a 
tekintetben ritkaságnak számít. 
A földművelő ember figyeli a fagyosszen-
teket: Pongrác-Szervác-Bonifác. A mi 
kultúránkban ők egy kicsit másképpen 
jelennek meg. 
Május közepén Nepomuki Szent János ün-
nepe van, aki olyan hűséges volt a gyónási ti-
tok megtartásában, hogy életével fizetett érte. 
Falunkban az egyik szép látnivaló az ő szob-
ra, és mindenki tudja, hogy itt húzzák meg a 
hírharangot ha valaki meghal a faluban.

Május 24-én ünnepeljük Urunk menny-
bemenetelét, előtte csütörtökön van „ál-
dozó csütörtök” amit az egyházban ekkor 
ünneplik Jézus feltámadását a mennyek 
országában. Sok országban ez a nap mun-
kaszüneti nap. 
Ezt a hónapot pünkösd havának is hívjuk, 
hiszen a hónap utolsó vasárnapján ünne-
peljük a Szentlélek kiáradásának ünnepét. 
Számos Máriát dicsérő kegyhelyünknek, 
Csíksomlyónak, Radnának, Mátravere-
bélynek, Máriakönnyének, Pálosszent-
kútnak pünkösd is búcsúünnepe. Nem 
tudhatjuk, hogy mikor tudunk elmenni 
kis templomunkba a szentmisére, de hit-
buzgalmunkat tartsuk meg!
Imádkozzunk Máriához és az eljövendő 
Szentlélekhez, hogy kegyes és gondviselő 
szeretetük áradjon szerte a világra!
Hallgassuk és nézzük a szentmiséket és 
kapcsolódjunk be a közvetítésekbe és el-
csendesülő magányunkban ne kesered-
jünk el a megpróbáltatások ideje alatt!

Köszönöm, hogy elolvasták soraimat és 
gondolataimat! A kitartásban megerősöd-
ve reméljük, hogy hamarosan újra szaba-
dabban mozoghatunk. 

dr. Langó Julianna

Csomagosztás
Minden hónapban tartós élelmiszer cso-
magokat biztosít a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság, melyet az 
RSZTOP-1.1.1. kiemelt európai uniós 
projekt keretében a 0-3 éves gyermekes 
családok számára juttat. 2020.04.20-án 
a Család és Gyermekjóléti Szolgálat csa-
ládgondozói az Apátfalva Község Önkor-
mányzatával közösen, 24 család számára 
szállította ki a csomagokat.

Puskásné Ember Ninette
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Palóc őseik ízlését tükrözik 
a cifra motívumok Apátfalván

A századfordulón épült vasútállomásaink 
szecessziós díszítését idéző apátfalvi desz-
kaoromzatok egyedülállóak. A népi építé-
szet különleges emlékeiből nagyjából há-
romtucatnyi áll még Apátfalván.
A török időkben elnéptelenedett Maros-
parti faluba a 18. század közepén Palóc-
földről és a Jászságból érkeztek új telepe-
sek. Apátfalva rendkívül gazdag népmű-
vészeti, néprajzi, népi építészeti emlékek-

ben. A település helyi értéktárában előkelő 
helyet foglalnak el deszkaoromzatos házai. 
Az apátfalviak földszintes parasztházainak 
homlokzatát a századelőn kezdték külön-
leges módon díszíteni. Az utcai oromza-
tokra deszkákból fűrészelt cifra mintás 
rátéteket illesztettek. Az első ornamenti-
kák a 20. század első évtizedében jelentek 
meg a lakóépületeken. A következő év-
tizedekben tovább szaporodott a számuk, 

napjainkra körülbelül negyven homlokzat 
maradt épen.
– A fűrészelt oromzatok a helyi ácsmeste-
rek virtuóz mesterségbeli tudását tükrözik. 
Finom részleteik, gazdag kompozíciójuk, 
csipkézett szegődeszkáik, áttört csúcsdí-
szeik a legmívesebb paraszti deszkaorom-
zatok közé emeli az apátfalviakat – hang-
súlyozta Bárkányi Ildikó néprajzkutató.
A szecessziós indákat, tulipánokat és ró-
zsákat formázó alakzatokat az alsóvárosi 
napsugaras házak oromzataihoz hason-
lóan készítették. A cifra deszkaalakzatokat 
fenyődeszkákból fűrészelték ki az ácsok. 
– Nincs tudomásunk arról, hogy a díszít-
ményeknek különleges erőt tulajdonítot-
tak volna (ellentétben az alsóvárosi isten-
szömek védelmező szerepével), azok ki-
fejezetten a látványosságot, a minél szebb 
külső megjelenést szolgálták – tette hozzá 
a Móra Ferenc Múzeum főmuzeológusa.
Amíg a deszkaoromzatok kizárólag a ház 
díszesebbé tételét szolgálták, a 19. száza-
di, desz-kából készült nagykapuk díszítő 
faragásai közül a „sárkány”, vagyis a sza-
lamandra szintén oltalmazó szimbólum: a 
tűztől védte a ház lakóit. A korábban Ma-
kón is jellegzetes sárkányos kapukból vi-
szont ma már egy sem áll Apátfalván.

Forrás: Délmagyar.hu, Tóth A. Péter

Kedves várandósok és kisgyermekes szülők!
A jelenlegi járványügyi helyzetben 

a védőnői ellátás során előtérbe 

került a TÁVKONZULTÁCIÓ lehe

tősége.

A tanácsadó telefonos elérhetősé

ge: 0662/260051

Email és Messenger elérhetőség:
Bakáné Nagy Gyöngyi: hétfő–csütörtök 
8:00 – 16:00, péntek: 8:00-12:00
email: babaszoba6931@freemail.hu 

Antalné Borbély Judit: hétfő–csütörtök 
8:00 – 16:00, péntek:8:00-12:00
email: bjudy80@freemail.hu
Messenger: https://www.facebook.com/
judit.borbely.16

VIGYÁZZUNK EGYMÁS 
EGÉSZSÉGÉRE!

A várandós gondozás, védőoltások be-
adása, státusz vizsgálatok személyes talál-
kozást igényelnek, ezért ezek előre egyez-

tetett időpontban történnek Apátfalva, 
Hunyadi u. 6. alatti védőnői tanácsadó 
helyiségében. Ezért kérünk minden érin-
tetett, hogy a megbeszélt időpont pontos 
betartásával orr-száj maszkban jelenjen 
meg a tanácsadóban.
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Tisztelt Termelők!
A koronavírus terjedése miatt kialakult 
helyzet, a korlátozó illetve megelőző in-
tézkedések miatt, az agrárszektor piaci 
lehetőségei beszűkültek, a piacok bezá-
rása következtében a termelők részben 
vagy egészében elveszítették termékeik 
piacát.
A fenti negatív tendenciák megállítása és 
a piaci kereslet és kínálat összekapcsolása 
érdekében az Agrárminisztérium, a Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Hálózat bevonásával 
egy internetes platform elindításával kí-
vánja segíteni hosszútávon az értékesítést.
Az erre a célra kialakított felület a  
https://www.termeloikosar.hu/ oldalon 

már elérhető! Ezen az oldalon az eladni 
szándékozó termelők jelentkezését várjuk, 
akik így a vásárlókkal kapcsolatba tudnak 
kerülni és értékesíteni tudják termékeiket.
A vásárlók térképen, illetve egy kifejezet-
ten erre a célra kialakított tematikus felü-
leten válogathatnak a termelők és a termé-
kek között. A platform használata teljesen 
ingyenes és az igényekhez igazítva, folya-
matosan fejlesztjük.
Bízunk benne, hogy a sikeresen létrejött 
kapcsolatok révén a beszűkült piaci hely-
zetben a termelők értékesítési nehézségei 
csökkenhetnek, a termelők növelhetik a 
vásárlóik körét, továbbá a kiskereskedelem-

ben emelkedhet a helyi termékek aránya.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kap-
csolatban várom szíves megkeresését!

Figyelmükbe ajánljuk a www.mnvh.eu il-
letve a www.hoi.hu oldalakat.

Mindenkinek jó egészséget kívánok, vi-
gyázzunk egymásra!

Üdvözlettel:

Benkő Zsolt
MNVH Csongrád Megyei területi felelős

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft..

APÁTFALVA 2020. évi hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) a biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év*

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

hétfő 4. 1. 6. 3. 7. 5. 2. 7. 4. 1. 1. 5.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük 
Önöket.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 

SZÁLLÍTÁSA (szelektív)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (szelektív hulladék) elszállítása 
minden hónap második hétfői napján történik.

A csomagolási hulladék gyűjtése során elhelyezhető hulladékok:
•  Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 

kartondobozok kupak nélkül.
•  Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásvány-

vizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém-, italos- és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak.)

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda.
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LAKOSSÁ-
GI HIBA-
BEJELEN-
TŐ VONAL

Apátfalva Község Önkormányzata 
számára fontos a lakosság minél 
hatékonyabb szolgálata. Ezért kér-
jük, hogy a közterületeinket érin-
tő javítással, hibaelhárítással kap-
csolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62)  520-040-
es telefonszámán.

FOCI HÍREK
Apátfalva SC közleménye

Kedves Szülők, Gyerekek!

A Magyar Közlönyben megjelent rende-
let szerint lehet újra látogatni az edzéseket. 
Újra lesznek edzések heti 2 alkalommal 
a versenyző korosztályoknak a futball-
pályán. Az időpontokat az edzők fogják a 
csoportokban kiírni. Lesz egy nyilatkozat, 
amit a szülőknek alá kell írni, hogy a gye-

rek az utóbbi 2 hétben nem volt beteg, il-
letve saját felelősségére vesz részt az edzé-
seken. Figyelünk az egészségügyi előírá-
sokra is, ezért arra kérek mindenkit, hogy 
átöltözve, jól felöltözve jöjjön edzésekre. 
Természetesen mindenki saját maga dönti 
el, hogy engedi-e a gyermekét edzésre. 
Reméljük, hogy mindenki jól van és így is 
marad! Vigyázzunk magunkra és egymás-
ra! Hajrá Apátfalva!

Vezetőség
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Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat

Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
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EBOLTÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a humán koro

navírus járvány miatt az ebek májusban szoká

sos veszettség elleni összevezetéses védőoltása 

későbbi időpontban lesz megtartva.

Az oltás időpontját a helyi újságban közzétesz

szük.

Dr. Kovács József 
állatorvos 
Telefon: 06/20/97-63-413

FIGYELEM!
A koronavírus terjedésének lassítása, az 
Önök egészsége érdekében kérjük az 
idős lakosságot, hogy ne hagyják el ott-
honaikat. Ellátásukról gondoskodunk. 
Segítséget nyújtunk a bevásárlásban, a 
gyógyszereik felíratásában, kiváltásá-
ban. Az Alapszolgáltatási Központtól 
rendelt egyszeri meleg ételt térítési díj 
ellenében házhoz szállítjuk. Kérjük, a 
következő elérhetőségek egyikén je-
lentkezzenek, amennyiben segítségre 
van szükségük:

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
elérhetősége: +3620/8015018

Az Önkormányzat 
elérhetősége: +3620/5332853

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszámai: 

62/260-012 (Dr. Sziebig Géza rendelője)

Háziorvos telefonszáma: 
+ 36 20/9705-821 (Dr. Sziebig Géza)

Körzeti nővér telefonszáma: 
+ 36 20/823-2507 (Oláh Andrásné)

Az orvosi rendelő telefonszámai: 
62/260-036 (Dr. Bittó Csaba rendelője)

Háziorvos telefonszáma: 
+36 20/929-2188 (Dr. Bittó Csaba)

Gyógyszertár telefonszáma: 
62/260-015

Gyógyszerész telefonszáma: 
+36 20/318-6708 (Végh Imre)
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