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Apátfalva Község Önkormányzatának férfi tagjai nevében
minden apátfalvi hölgynek sok boldogságot kívánunk
Nőnap alkalmából!
Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.
Szekeres Ferenc
polgármester

Remek volt a hangulat az Apátfalvi
Gazdakör bálján

A térség országgyűlési
képviselője ismét részt
vett február 22-én az
apátfalvi
gazdabálon,
amelyre ezúttal három
makói képviselő is elkísérte.
Harmadik éve vesz részt Lázár
János az apátfalvi gazdabálon,
amelyre idén Czirbus Gábor,
Mágori András és Csermák
Szilvia is elkísérte. A térség
országgyűlési képviselője kiemelte: az itt élők érdekében
azt javasolja Apátfalvának,
Magyarcsanádnak, Nagylaknak és Makónak, hogy nagyon szorosan működjenek
együtt most és a közeljövőben.

Lázár János felidézte: 2014 óta
Apátfalva országgyűlési képviselője, két alkalommal választották meg az apátfalviak, ezt
a bizalmat szeretné meghálálni. Mint elmondta, fontosnak
tartja, hogy megismerje a választókerület településeinek
adottságait, de a legfontosabb,
hogy a számok mögött emberek vannak. Számára a legtöbbet az jelenti, ha a választók
megtisztelik a véleményükkel,
kritikájukkal, javaslatukkal, és
számítanak rá.
Az országgyűlési képviselő kiemelte: a térség közös munkájának legnagyobb sikere
az lenne, ha a gyermekek és

unokák is ezt a környéket választanák a boldoguláshoz,
ő eddig is ezért dolgozott,
és ezért fog a jövőben is a
választókerületében.
A bálon természetesen a zene
és a tánc sem maradt el: a jó

hangulatról Csikota József és
zenekara gondoskodott, de a
pálinkakóstolásra is sor került
az est során, illetve tombola is
várta a bálozókat.
(www.makohirado.hu,
Nagy Szabolcs cikke alapján)
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A képviselő-testület 2020. február
24-én tartotta soros ülését.
A testület levette a napirendről Kallai Árpád főigazgató, illetve Nagy Jenő, a makói
kórház megbízott igazgatója az alapfokú
egészségügyi ellátás helyzetéről és a makói kórház szerepéről szóló beszámolóját,
ugyanis a főigazgató jelezte: elfoglaltsága
miatt nem tud részt venni az ülésen, ellenben jelezte, hogy a beszámolóját a legközelebbi falugyűlésen szeretné elmondani.
 A testület elfogadta a megyei közgyűlés
tavalyi munkájáról szóló beszámolót, illetve megköszönte a megyei közgyűlésnek
és Ádók János alelnöknek a tavaly végzett
munkát. A megyei közgyűlés egy-egy Tömörkény István kötetet ajándékozott a jelenlévőknek. A beszámolóban elhangzott,
a megye tavaly a hozzá benyújtott 300 pályázatból 255-öt minősített eredményesnek, s ezeket összesen 32 milliárd forinttal támogatta. 20 pályázat elbírálása pedig
még folyamatban van. Ezek forrásigénye
2,8 milliárd forint. A nemzeti értékgyűjtés legaktívabb tagja Apátfalva mely már
69 helyi ritkaságot, érdekességet vett fel
a helyi értéktárba. A község a megyétől 4
pályázatával tavaly több, mint 300 millió
forintot nyert. Antal Sarolta képviselő azt
kérte, hogy lehetőség szerint jutalmazzák
az értéktár megyei kiemelkedő tevékenységét, míg Szekeres Ferenc azt kérte, hogy
lehetőség szerint támogassák egy helyi tájház létesítését.
 A testület elfogadta község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a
rendőrség, a határrendészeti kirendeltség
és az Apátfalvi Polgárőr Egyesület tavalyi
munkájáról szóló tájékoztatót, s megköszönte a munkájukat.
 2020. április 1-től Polgárdi Róbert
rendőr őrnagyot kívánja Palicz András az
apátfalvi rendőrőrs őrsparancsnokává kinevezni. Barkó József őrnagy ezt követően

a kiszombori őrsöt vezeti majd. A testület
egyhangúan támogatta Polgárdi Róbert
kinevezését.

beszámolójából kitűnt, hogy tavaly összesen 86 fővel szemben jártak el a zöldhatár
átlépése miatt, s a magyar hőkamerák jelzésére a román fél 25 főt fogott el még a
 Palicz András, a makói rendőrkapi- szomszédos ország területén. A határátketányság vezetője tájékoztatójából kiderült: lő helyen a román partnerrel közösen ös�továbbra is alacsony a regisztrált bűncse- szesen 319 határsértőt és 38 embercsemlekmények száma Apátfalván. Továbbra is pészt fogtak. A Maroson át azonban tavaly
a vagyon elleni bűncselekmények domi- már nem érkeztek migránsok.
nálnak, melyeket este, éjszaka követnek el.
A faluban tavaly 3 testi sértés, 2 kiskorú  Sókiné Kubinyi Éva, a két évtizede
veszélyeztetése, 2 garázdaság, 1 kábító- működő, jelenleg 45 fős Apátfalvi Polgárszerrel kapcsolatos bűncselekmény, 4 lo- őr Egyesület elnöke beszámolójából kitűnt,
pás, 2 lakásbetörés, 1 kifosztás, 1 orgazda- hogy a helyi polgárőrök 2019-ben összeság történt, de az összes 28 bűncselekmény sen 2100 órát járőröztek, benne 450-et kötörtént míg 2018-ban ezek száma összesen zösen a rendőrökkel. Részt vettek egy el35, míg 2010-ben 39 volt. Azaz a bűncse- tűnt magyarcsanádi személy keresésében,
lekmények száma állandónak mondható, s két polgárőr több ízben is biztosította a
némi évi változással együtt.
kifizetések zökkenő és problémamentesséA tavalyi esztendő két kiemelt bűncselek- gét a magyarcsanádi postahivatalban.
ménye egyike a július 26-i falunapon történt, amikor a Templom utcán felállított  A testület elfogadta a Szociális, Nemsátorban az egyik személy szóváltásba zetiségi, Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és
került több apátfalvival, akik megver- Sport Bizottság tavaly októberi megalakuték, s ellopták karóráját és pénzét. Az el- lását követő munkájáról, valamint a Pénzkövetőket a rendőrség elfogta, s az ügyet ügyi Bizottság tavaly végzett tevékenysévádemelési javaslattal küldte meg a Ma- géről szóló beszámolókat.
kói Járási Ügyészségnek. A másik ügy tavaly a novemberi a Rákóczi utcai óvoda  Tájékoztató hangzott el a civil szervebetörés, mely során az ismeretlen tettes zetek és a Faluházban működő csoportok
óvodai eszközöket, felszerelési tárgyakat, az önkormányzattól tavaly kapott támoélelmiszert és készpénzt lopott, összesen gatásai felhasználásáról és munkájukról,
218 ezer 386 forint kárt okozva. A tettes illetve a Vöröskereszt helyi szervezete tautáni nyomozást, miután kilétét a nyomo- valyi tevékenységéről. A tájékoztatókat a
zás során nem tudták megállapítani, idén testület ellenszavazat nélkül elfogadta.
január 13-án felfüggesztették.
Palicz András szóbeli kiegészítésében el-  A testület ütemtervet fogadott el az
mondta, míg a makói kapitányág illetékes- Ófaluban tavaly épített belvízelvezető
ségi területén 2010-ben 2500, addig tavaly rendszer karbantartásáról. Szekeres Fevalamivel több, mint 500 bűncselekmény renc polgármester elmondta, az újfalui
történt, ez a bűncselekmények számának részre vonatkozó tervek is elkészültek,
78 százalékos csökkenését jelentette. Meg- most várják az azzal kapcsolatos pályázat
köszönte az apátfalvi önkormányzat és a kiírását.
polgárőrök által a rendőrségnek nyújtott
segítségét.
 A képviselők döntése szerint a Dózsa
György utcai óvoda idén június 8 és július
 Bodor Attila, a Nagylaki Határ- 3-a közt lesz zárva (nyitás július 6-án), a
rendészeti Kirendeltség parancsnoka Rákóczi utcai óvoda és a mini bölcsőde
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július 6-31. között lesz zárva (augusztus
3-tól várja ismét a gyerekeket), míg a Maros utca óvoda augusztus 3. és 28. közt
lesz zárva. Itt a gyerekeket, augusztus
31-től várják majd ismét. Az ovi a szülőket külön is értesítik majd az intézmények
hirdetőtábláin.
 A testület elfogadta Szekeres Ferenc
polgármester idei szabadságtervét, döntött arról, hogy Apátfalva nem kíván csatlakozni a Társulás sürgősségi fogorvosi
ügyeleti ellátáshoz. – Elgondolkoztató,

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. február

SZÜLETÉS:
02.17.: Graur Zétény József
Édesanyja: Szögi Rita
Édesapja: Graur József
Apátfalva, Dózsa György utca 2.

HALÁLESET:
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hogy az ügyelet csak reggel 8 és 10 között,
azaz 2 órán át vehető igénybe. A Heidident Kft. (ügyvezető: Dr.Udvardi Klaudia Hédi) biztosítja az ügyeleti szolgálatot, őket ismerjük, nagyon jól dolgoznak
– mondta a polgármester azzal, hogy ő a
csupán 2 órás rendelési időt tartja kevésnek. A képviselő-testület pénzügyi bizottság is rövidnek tartotta az ügyeleti időt,
már annak fényében is, hogy tapasztalataik szerint egy fogtömés is fél órát vesz
igénybe.
Szekeres Ferenc a képviselőknek az is el-
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mondta, hogy a társulási ülésen résztvevő
polgármesterek közül többen is kíváncsiak voltak arra, hogy az utóbbi két évben mennyien vették igénybe a szegedi
sürgősségi rendelést, de érdeklődésükre
nem tudtak számot mondani. Szekeres Ferenc a testület döntése előtt elmondta, ha
most nemet mondanak, az nem azt jelenti,
hogy lakossági igény esetén később nem
csatlakozhatnának.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
ELÉRHETŐSÉG: 70/674-85-44
makoipalyazat@gmail.com
Tanyafejlesztési Program – 2020. április 3-án zárul az utolsó szakasz
95% támogatás tanyán élőknek
Támogatható tevékenységek: napelem, napkollektor, háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

Sóki János Apátfalva, Széchenyi u. 37.
Élt.: 69 évet

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
öntözésfejlesztés mezőgazdasági vállalkozások számára

Mátó János Apátfalva, Rákóczi u. 39.
Élt.: 85 évet

Gyakornoki program mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
100%-os támogatás
Támogatható tevékenységek: gyakornokok bérköltségeinek támogatása és
eszközbeszerzések

Szilvási Jánosné (Eszéki Anna)
Apátfalva, Dózsa Gy. u. 12. Élt.: 79
évet
Nagy Sándorné (Trabalka Gizella)
Apátfalva, Cservölgy tanya 395. Élt.:
76 évet
Takács Andrásné (Halász Ibolya)
Apátfalva, Rákóczi u. 125. Élt.: 63 évet
Kardos József Apátfalva, Templom u.
47. Élt.: 55 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Zölei Andrea és Borbás Csaba
Apátfalva, Széchenyi István utca 106.

GINOP 0%-os hitelprogram ingatlan felújításra magánszemélyeknek és eszközbeszerzésre vállalkozásoknak
Hamarosan induló új pályázatok:
Sertés- és baromfitartó telepek korszerűsítése

Tisztelt Lakosaink!
Apátfalva Község Önkormányzata építési törmelék elszállításával kapcsolatosan
az alábbi tájékoztatást adja:
– tégla, beton, cserép törmelék – 12.000 Ft/4 m3-es konténer
– vegyes vályogos törmelék – 22.000 Ft/4 m3-es konténer
A konténer rendelését az alábbi számon lehet kérni 20/995-2139.
Apátfalva Község Önkormányzata csak a tiszta beton törmeléket
szállítja el ingyenesen!
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A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Az Országgyűlés 2000.
június 16-án hozott határozatával
minden
év február 25-ét jelölte meg a Kommunista
Diktatúrák Áldozatainak
Emléknapjává,
mivel
1947-ben ezen a napon
Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt
főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen letartóztatták, majd
a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő hozzávetőleg kilenc
évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Szabadon engedése
után pár évvel, 1959-ben,
51 évesen halt meg.
A megemlékezésen mondott
beszédében Szekeres Ferenc
polgármester elmondta, ezen a
napon emlékezünk arról a több
tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba
hurcolt honfitársunkra, a hamis vádak alapján mészárszékre küldött nemzettársainkra és
az ellenállóként mártírhalált
halt hősökre és mindazokra,
akik az erőszakrendszer áldozatává váltak. – Egy korszak-

ban élni, nem választható, de
egy embertelen rendszert létrehozni, irányítani, képviselni
bizony választható. Mindezek
miatt fenn kell tartanunk magunknak a jogot, hogy erkölcsi
megítélés alá vessük mindazokat, akik e rendszer működésében szerepet vállaltak,
azoknak, akik működtették
az elnyomó rendszert ideológiai utódjaiknak nincs helyük
a mai közéletben – emelte ki.
Szekeres Ferenc hangsúlyozta,
100 milliónyi mártír, és sok 100
millió életben maradt áldozat
szenvedéseit meggyalázza, aki
nem hajlandó a kommunizmus gaztetteit elutasítani.
– A kommunizmus bűnei elítélése azért késik, mert a marxi utópiával mind a mai napig

nem számolt le a Nyugat. Nem
elég tehát, hogy a Szovjetunió
megszűnésével fizikailag is véget ért a kommunizmus, mindent meg kell tenni, hogy szellemileg is vereséget szenvedjen
– hívta fel rá a figyelmet.
Halmágyi Pál nyugalmazott
makói múzeumigazgató a tanácsköztársaság, majd az 1945
utáni nemzetközi és haza kommunizmus történetét idézte fel,
s külön részletesen kitért az
1919-es makói, az apátfalviakat
is érintő eseményekre.
Azaz arra, hogy az újabb rekvirálásokat elrendelő Vásárhelyi Kálmán politikai megbízott agyonverését követően
a fővárosból érkezett páncélvonaton Makóra terrorista különítmény, mely tagjai mód-

szeresen kifosztották a várost,
benne a bankokat és a megyeházát is, felkutatták Vásárhelyi
Kálmán feltételezett gyilkosait,
köztük az apátfalvi túszokat
is összeszedve indultak vissza
Budapestre. Az Apátfalváról
elvittek névsora: Bálint Mihály,
Csikota András, Kardos Mihály, Kerekes Márton, Varga S.
Jánosné és Varga S. József. Ők
végigszenvedték az AnocskaiSzamuelly féle halálvonat útját
Makótól Budapestig.
40 túsz egy részét, köztük Návay Lajost, az országgyűlés korábbi házelnökét agyonlőtték,
s volt akit, akinek a holttestét a
mozgó vonatból lökték ki.
A megemlékezésen Szabó Jázmin fuvolán, míg Sztáncs Martin klarinéton játszott (felkészítő tanáruk Mátó Mátyás).
A megemlékezés záróaktusaként a jelenlévők megkoszorúzták a SZEFO épületén 2017ben elhelyezett emléktáblát.
Apátfalva Község Önkormányzata köszönetét fejezi
ki mindenkinek, aki munkájával segítette, jelenlétével
megtisztelte a megemlékezést.
(www.makohirado.hu,
Korom András cikke alapján)
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2020-AS FEJLESZTÉSI TERVEK
Negyvenmillió forintból fogjuk fejleszteni
az ovikonyhát Apátfalván – 38 millió forintot pályázaton nyertünk, 2 millió forint
a vállalt önerő. Ebből az összegből modernizálni tudjuk a Dózsa György utcai óvoda főzőkonyháját, amely több mint 200
főre főz, az óvodások étkeztetésén felül a
szociális étkeztetést is ellátja. A 70-es, 80as évek hangulatát árasztó konyha korszerűsítése több okból is szükségessé vált. A
jelenlegi villamosenergia-hálózat teljes
mértékű felújítása, illetve az elektromos
hálózat bővítésén is át kell, hogy essen az
épület, ezenfelül betonoznak, burkolnak,
festenek, amely így teljes körű felújításon
esik át, hogy a hatóságok által elvárt követelményeket biztosítani tudjuk. A jelenlegi
eszközök helyett is újakat kapnak, illetve
bővítjük a jelenleg használtakat. A felújítás
nyár elején az óvoda zárva tartása idején
kezdődik, hiszen ekkor okoznak legkisebb
fennakadást a munkálatok.
A járdák felújítására is nyertünk pályázatot. A támogatás 12.682.521 Ft. A vállalt
önerő 2.238.093 Ft, azaz közel 15 millió

forint értékben épülnek járdák (Szabadság
utca, Dózsa György utca, Damjanich utca).
Az érintett három utcában a járdák rossz
műszaki állapotúak, a gyalogos közlekedést veszélyeztetik. A felújítással egységes
térköves burkolatú járda épül.
Eddig a közfoglalkoztatási start programokban végeztük a járdák felújítását és
több mint 10 km járdát újítottunk meg, de
munkaerő hiány miatt már második éve
ezt a programunkat nem tudtuk elinditani,
ezért pályáztunk a felújításra, építésre.
A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Leader Egyesület tagjaként a Vidékfejlesztési
Programban a „településen élők hasznos
szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása” felhívásban játszótéri eszközök
beszerzésére pályázatot nyújtottunk be,
amely pozitív elbírálást kapott. A Hunyadi, a Móricz és a Damjanich utcai játszóterekre egyenként 1 millió forintot nyertünk, azaz összesen 3 millió forintot. Az
új játszótéri eszközök: fészekhinta állvány
kosárral, ülőkével, kötélgúla mászóka, piruett forgó, rugós játékok, csúszdates-

tek. A játszóterek felújítása tavasszal fog
megvalósulni.
Apátfalva község központjában fekvő termelői piac kialakítását bruttó 25 millió
forintból kellene megépíteni, de az eredeti
(2015-ös) tervek szerinti beruházás kivitelezését most ennyiből nem lehet megvalósítani, ezért újra kell tervezni úgy, hogy a
műszaki tartalom nem csökkenhet.
Folytatjuk az egészséges Apátfalváért mozgalmunkat. A továbbiakban is lesznek szűrések a megelőzésért, valamint egészségtudatos életmód terjesztését segítő programok. Ingyenes átmozgató tornákat szervezünk továbbra is gyógytornász vezetésével
heti kettő alkalommal és ingyenes alakformáló tornákat heti rendszerességgel.
Megfogyatkozott a fa Apátfalván, ezért
5 év alatt 1000 fát szeretnénk ültetni, és ezt
a munkát idén elkezdjük.
Fő célkitűzésünk a 43-as főút teljes felújítása Makótól Apátfalván és Magyarcsanádon át Nagylakig.
Szekeres Ferenc
polgármester

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 veszi 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). Első alkalom: 2020. március 11. 13.00-15.00 között

lepüléseken. A kormányablak buszban a
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig, valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben. A kormányablak busz
által tehát jelentős mértékben növeljük a
Hivatalunk által biztosított szolgáltatások helyben intézhető ügyek számát a kisebb
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen mi- települések esetében is.
nél több ügyüket el tudják intézni. Ennek
keretében fontos célunk, hogy a kisebb la- A Makói Kormányablak nyitva tartása:
kosságszámú településeken élő ügyfeleink
hétfő 7.00–17.00
is helyben tudják a személyes okmányaikkedd 8.00–12.00
kal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne
szerda 8.00–16.00
kelljen beutazniuk a járásközpontok korcsütörtök 8.00–18.00
mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így
péntek 8.00–12.00
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási
dr. Juhász Tünde
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú tekormánymegbízott

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

6

2020. március

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Angol nyelvi
témahét az
iskolában

Dóra és Tóth László Tamás előadását hallgathatták meg Los Angelesről és Kanadáról. A 7. és 8. osztály tanulóinak Varga
Bálint mutatta be Ausztrália nevezetességeit, lakosságát, és beszélt az ország jelen2020. február 10–14. között az általános legi problémáiról is. A másik kiselőadás
iskolában ismét megrendezésre került az témája az Amerikai Egyesült Államok
angol nyelvi témahét. Délutánonként ér- volt, melyet Gyenge Dominika és Keredekes és hasznos programok várták a felső kes Nóra ismertetett. Külön örömünkre
tagozatos gyerekeket.
szolgált, hogy diákjaink megcsillogtatták
Hétfőn és kedden a 8. osztályos tanulók digitális tudásukat is, hiszen nagyon szép
kiselőadásokat tartottak különböző or- prezentációkat készítettek.
szágokról, városokról, az ott élők kultú- Szerdán Dr. Szabó Klára nyugalmazott
rájáról. Az 5. és 6. osztályosok Rakonczai főiskolai docens látogatott el iskolánkba.

Egy nagyon különleges, izgalmas és színes előadást hallgathattak meg a gyerekek
Walesről.
Az angol szépkiejtési versenyre olyan sokan neveztek, hogy a verseny két délután
került megrendezésre. Csütörtökön az 5-6.
osztályos versenyzők szerepeltek (22 fő),
nagyon ügyesek voltak a gyerekek, szoros
végeredmény született:
1. hely: Szögi Armand Mihály 5.o.
2. hely: Berczán Áron 6.o.
3. hely: Sóki Réka 5.o.
Pénteken a 7-8. osztályos gyerekek versenyeztek (13 fő), mindenki jól teljesített, a
végeredmény a következő lett:
1. hely: Varga Levente 7.o.
2. hely: Bárdos Bianka 8.o.
3. hely: Czine-Buzsi Sorin 7.o.
Gratulálunk a helyezetteknek és minden
résztvevő tanulónak a sikeres szereplésért!
Iskolánk nyelvi témahetének legfőbb erénye, hogy évről évre egyre inkább képes
bevonni a diákokat. A témaválasztás és
a hét struktúrája is épít a gyerekek aktív
részvételére. Reméljük, továbbra is hasonlóan sikeres projekteket tudunk megvalósítani. Köszönjük az Oxford Kiadónak
a jutalmakat. Köszönjük a nyelvi témahét
megszervezésében részt vevő kollégáink,
Magyarné Sebők Mária és Nagyné Jávor
Krisztina munkáját.
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Zenei bemutató

Mátó Mátyás tanár úr és tanítványai, február 28-án péntek délután az apátfalvi könyvtárban tartották első félévi zenei bemutatójukat.
A műsorukat színesitette a „Kicsinyek kórusa”. (felkészítő, Mátó Mátyásné). A gyerekek ügyesek voltak és felkészültek, jó hangulatban
telt el az az egy óra, amely során mindenki meggyőződhetett arról, hogy a gyerekek fejlődése rendületlen. Gratulálunk tanár úrnak,
és minden fellépőnek további sok sikert kívánunk.
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BÍBIC OVIS HÍREK

Köszönet a szülők
táncáért!

gulatot a rendezvényen. A táncban résztvevő szülőket, az alapítvány elnökét, illetve az intézmények vezetőit meghívtuk a
A 2020. február 23-án megrendezésre ke- Fekete Bika Étterembe és vendégül láttuk
rült óvodai farsangi bálon első fellépők a egy közös pizza vacsorára.
szülők voltak. Produkciójukkal nyitották Köszönjük, és gratulálunk a Szülők
meg a bálat és teremtettek fergeteges han- Közösségének!

Fellépő szülők:
Bajuszné Csányi Gabriella, Domahidi Szimóna, Galambosi Nóra Eszter, Herczegné
Jáksó Anita, Imre Nándorné, Medve Tímea Viktória, Naszradiné Berczán Zsuzsanna, Szigeti Andrea

Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
nyári nyitvatartási rendje

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
3. §. (7) bekezdése értelmében a nyári nyitvatartási rend a következőképpen alakul intézményünkben:
Dózsa Gy. utcai óvoda:
2020. június 8 – július 3-ig zárva tart.
nyitás: július 6. hétfő

A Rákóczi utcai óvoda épületében a Mini-bölcsődei csoport:
2020. július 6 – július 31-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 3. hétfő

A Rákóczi utcai óvoda épületében működő óvodai csoport:
2020. július 6 – július 31-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 3. hétfő

Maros utcai óvoda:
2020. augusztus 3 – augusztus 28-ig zárva tart.
nyitás: augusztus 31. hétfő
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Ovi – Farsang 2020
Az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
farsangi bálja 2020. február 23-án került
megrendezésre. E rendezvény az Apátfalvi
Bíbic Óvoda és Bölcsőde és az Apátfalva
Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány közös szervezésben valósult meg.
A rendezvény bevétele az alapítvány számlájára kerül, amit természetesen a gyermekek javára fordít vissza játékok, nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésében, előadások, programok finanszírozásában. Duma
Jánosné intézményvezető-helyettes elmondta, hogy a gyerekek és a nevelők közössége most is nagy odafigyeléssel készült
erre az ünnepre, megköszönte a nevelőtestület előkészítő, lelkiismeretes munkáját. Elmondta, hogy az ovi-farsang megvalósításában nagy szerepet vállalt minden
Támogató, az óvodai Szülők Közössége,
illetve minden szülő, kik hozzájárultak a
rendezvény színvonalas, sikeres megvalósításához, támogatásukkal, munkájukkal,
felajánlásaikkal segítségükre voltak.
Jázmin Laura óvodapedagógus a program
rövid ismertetése után megköszönte intézményünk nevében az anyagi illetve tárgyi
felajánlásokat.
A farsangi mulatságot a szülők tánca nyitotta meg, mely fergeteges hangulatot
teremtett a Faluház nagytermében. Az
anyukákra nemcsak gyermekeik, de mi
is nagyon büszkék voltunk. A szülők táncának koreográfusa Csenteri Andrea volt,
kinek lelkiismeretes munkáját köszönjük.
A táncban résztvevő szülőket intézmé-

nyünk meghívta a Fekete Bika Étterembe
egy közös pizza vacsorára.
A bál folytatásaként az ovisok műsorát láthatták a vendégek.
– a Rákóczi utcai óvoda Szivárvány csoportjának műsora: Pomádé mix.
– a Dózsa György utcai óvoda Napraforgó
csoportjának műsora: Snufi: Nyuszitánc
– a Maros utcai óvoda Margaréta csoportjának műsora: Judit és a Zenemanók:
Gyermek volt minden óriás
Felkészítő óvodapedagógusok: Csenteri
Andrea – Jázmin Laura, Bunyeváczné Bakai Ágota – Kardos-Tóth Anita, Duma Jánosné – Papp Józsefné óvodapedagógusok.
Az óvodapedagógusok munkáját segítették:
Kerekes Tünde Julianna pedagógiai as�szisztens, Restás Melinda, Nagy Péterné és
Varga Imréné dajka nénik.
A gyermekek nagyon ügyesek voltak, az
óvó nénik színvonalas koreográfiát állítottak össze csoportjaiknak.
A műsor után a jelmezesek felvonulása
következett. Óvodánkból sokan – 51 kisgyermek – öltöztek jelmezbe. Ötletes, kreatív jelmezekkel találkozhattunk.
Zsűritagjaink: Kiszely János Pálné alpolgármester asszony, Csávás Antalné tanítónő,
Sókiné Kubinyi Éva, mint felnőtt zsűritagok
és Fazekas Andrea, általános iskolánk diákönkormányzatának elnöke voltak.
Jelmezesek helyezései: (helyezés, gyermek neve–óvoda, jelmez neve): 1. Füvesi Dóra–Dózsa, mézeskalácsház; 2. Nagy
Anita–Maros, szülinapi torta; 3. Kászián

Lili–Dózsa, szivárványtroll; 4. Tóth Dániel Richárd–Dózsa, űrdongó; 5. Komáromi Bálint–Maros, John Deere traktor;
6. Jani Bence–Maros, popcorn; 6. Mátó
Bence–Maros, popcorn; 7. Bajusz Levente
– Maros, tini ninja teknőc; 7. Bajusz Áron
– Maros tini ninja teknőc; 8. Komáromi
Kitti–Maros, lufikosár; 9. Mihalek Zente–
Dózsa, kukorica; 10. Kovács Hanna–Dózsa, Coca-Cola; 11. Dunai Zoltán József–
Maros, John Deere traktor; 12. Pécsi Zente
Krisztián–Maros, Minecraft Steve; 13. Kacsó Bence–Dózsa, kindertojás; 14. André
Lili–Dózsa, Spongya bob; 15. Ábel Anna
Anett–Dózsa, Kleopátra.
A bálon folyamatosan lehetett tombolát
vásárolni, a táncos műsor után lehetőség
volt sütemény, farsangi fánk, üdítő, szendvics megvásárlására. Csillámtetoválást,
arcfestést a rendezvény ideje alatt mindvégig kérhettek a gyermekek. A mulatság
a tombola nyeremények kisorsolásával fejeződött be, melyet az Szülők Közössége
irányított.
Intézményünk nevében szeretném megköszönni a rendezvény zökkenőmentes
lebonyolításában való segítséget az Apátfalvi Polgárőrség Szervezetének.
Örömünkre szolgált, hogy nagy számban
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, a
délutáni rendezvény kellemes hangulatban telt, melyen a gyermekek és minden
jelenlévő vendég jól érezte magát.
Luczó Anikó
intézményvezető
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Én így hallottam…

Meghívásunkra a Torda fejlesztő csapata Kucsora István vezetésével és Dr. Sziebig Géza háziorvossal egy közös, elmélkedésre
sarkalló előadást tartott a beszédes esték programsorozat keretein belül.
István filmes betétekkel támasztotta alá
mondandóját, melynek lényegét egy mondatba összefoglalva így hangozna: „Az élet
él és élni akar!” A természetet és annak
számunkra legfontosabb elemét az embert
tette vizsgálata tárgyává. Példáiban összevetette más korok emberét a maival és arra a megállapításra jutott, hogy életminőségünk külsőleg sok szempontból javult,
belső minőségünk, testünk működése, hatékonysága, képességei viszont csökkentek. Mi változott egy –két évszázad alatt,
hogy az oly szívós, nagy teljesítményre
képes faj testileg ilyen sokat változzon, fizikai adottságai ennyire beszűküljenek?
(igaz rengeteg kimagasló eredmény születik sport és egyéb területeken, de a tömeg képességei viszont csökkennek) A
civilizációs fejlődés árnyoldalát vette kritika alá, melyhez már sokan hozzászóltak.
Termőföldjeink a gazdasági teljesítmény
kényszere miatt kimerülőben vannak, az
élelmiszeripar tevékenysége, ugyancsak az
ádáz piaci verseny kérlelhetetlen szabályai

miatt az asztalunkra sokszor csak gyenge
beltartalmú ételt tud tenni, melynek feljavításához sok szintetikus, vagy nem az
eredeti alapanyagból származó adalékanyagra van szükség. Az emberi szervezet ezzel szemben abszolút természetes
összetevőkre van beállítva. Az anyagcsere
folyamatok tökéletes kivitelezése csak ezek
megfelelő aránya mellett várható. A kémia
kérlelhetetlenül működik, mondta István,
megfelelő minőségű és mennyiségű táplálék nélkül nincs megfelelő teljesítmény, sőt

az egészséges működés sem garantált.
A termékfejlesztő csapat egy élelmiszerrel,
a Torda szelettel gondolja a hiány neuralgikus részét pótolni, amely nagyban hozzájárul, hogy a test biokémiai működése
hatékonyabb legyen, a szervezetünk képes
legyen sejt szinten több energiát előállítani. Az így keletkező életerő áldásos hatása,
hogy testünk védekező és önszabályozó
képessége is hatékonyabban tud működni.
Sziebig doktor úr mondandója teljesen az
orvoslás szempontjából közelített ugyanehhez a témához. A hivatalos orvoslás
vívmányait és szükségességét jónak tartja,
mint higiénia, védőoltás, megelőző szűrések. Viszont kiemelte, hogy egészségünk
megóvása érdekében a táplálék hiányosságait mindenféleképpen érdemes pótolni.
Kettejük egyetértésével fogalmazódott
meg, hogy cél a változatos, sokszínű, magas beltartalmú táplálék bevitele (ha kell
vitamin és ásványi anyag pótlással), a
megfelelő életmód, hogy a test minél jobb
minőségben működhessen.
Előadásukat sok érdeklődő hallgatta, köztük több Torda fogyasztó is. A feltett kérdések megválaszolása után, az előadókat
és a hosszú előadást a közönség nagy tapssal jutalmazta.
Szalamia János
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Kedves Olvasó!
Amikor ezeket a sorokat olvassuk már lassan vége lesz a télnek és a farsangi időszak
befejeződött!
Megköszönöm minden szervezőnek és
résztvevőnek, hogy a farsangi szórakozásokat a böjti időszak előtt szervezték meg!
Megkezdődött a böjti időszak. Ezekben a
hetekben a kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk – Húsvétra.
Néhány hónappal ezelőtt nagy vidámsággal készültünk Jézus születésének megünneplésére, a nagyböjti időszak csendes és
mély fájdalmakra emlékezünk, de az ünnep csúcspontján elérkezünk a feltámadás
örömére.
Isten egyszülött fia emberré lett, három
éven keresztül tanított, gyógyított és meghirdette Isten országát. Nagyon sokan
hallgatták tanítását és sok követője is lett.
Apostolait felkészítette a krisztusi tanítás
terjesztésére, de közös eltöltött három év
alatt, még a tanítványok sem láttak sok

mindent tisztán, de a húsvéti események
és a pünkösd meghozta számukra hivatásuk beteljesedését. Minden pénteken a
szentmise előtt vegyünk részt a keresztúti ájtatosságon! Közös imádkozással elmélkedjünk Jézus szenvedéstörténetén.
Március egész hónapját böjtmás havának
tekintjük. Nagyböjtben pénteken ha lehetséges ne fogyasszunk húst. „Amikor
böjtölök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint
a képmutatók, akik komorrá változtatják
arcukat, hogy lássák böjtölésük.” Mt 6,16
Az előkészületi időszakban végezzük el
húsvéti gyónásunkat. A nagyböjti vasárnapokon a szentmisét ½ 10-kor kezdődnek. Nagyböjt harmadik vasárnapjára
esik nemzeti ünnepünk és emlékezünk az
1848-49 forradalom hőseire és mártírjaira.
Ebben a hónapban több kiemelkedő szentre emlékezünk: márc. 7. Szent Perpétua és
Felicitász; márc. 7. Szent Patrik sokan Európa védőszentjének nevezik, az írek nagy

szentje; márc. 18. Szent József a Boldogságos Szűz jegyese az Úr Krisztus nevelőapja; márc. 24. Gábriel arkangyal – a mi jó
hírünk meghozója; márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Mária igent mond, hogy
a megváltó anyja legyen; márc. 26-27-28.
nagyböjti lelki gyakorlat. Szombaton este
a szentmise keretében lesz kiszolgáltatva
a betegek szentsége. A lelki gyakorlatos
misék előtt és közben lehetőség lesz a gyónást elvégezni. Szabó Zoltán Jenő csanádpalotai plébános lesz a lelki gyakorlat vezetője. A betegek szentségének felvételére
a plébánián lehet jelentkezni. Április 5-én
Virágvasárnap Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. A szentmise előtt atya
a barkaszentelés szertartását végzi el. Szeretettel fogadja az egyházközség a barka
felajánlásokat.
Lelkiekben gazdag húsvéti előkészületeket
kívánok!
dr. Langó Julianna

Illusztráció

Farsang az Apátfalvi Szociális
Alapszolgáltatási Központban

Az Apátfalvi Szociális Alapszol
gáltatási Központ 2020. február 25-én kedden rendezte meg
Farsangi Ünnepségét. A hagyományoktól eltérően most visszafogottabb módon ünnepeltünk.
Dolgozóink farsangi fánkkal készültek a
megjelenteknek, melyet aztán közösen fogyasztottunk el. Beszélgetéssel, nevetéssel
zártuk a napot.
Herczegné Jáksó Anita intézményvezető
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ROMA HÍREK
2020. február 23-án ismételten ruhaosztást
tartottunk. Nagyon sok ruha és cipő talál gazdára minden egyes alkalommal, mikor ruhaosztást tartunk. Szerencsére senki
sem ment el üres kézzel. Meleg pulóverekkel, sálakkal, sapkákkal, kabátokkal, cipőkkel térhettek haza a rászorulók. Szeretnénk megköszönni az adományt a Magyar
Vöröskeresztnek.

Roma farsang
Egy színvonalas, első roma farsangot szervezett az Apátfalvi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatunk 2020. február 14-én,
délután az Apátfalvi Faluházban. Az esemény a folklórcsoport produkciójával vet-

te kezdetét, majd a rendkívül ötletes jelmezekbe bújt 16 gyermek bevonulásával folytatódott. A különféle maskarák – sponge
bob, cowboy, mickey egér, focista, királylány, pókember, zombi, batman, sárkány,
bohóc stb. – igazi színpompát varázsolt a
népes terembe. Végül az összes résztvevő

Tárgyi eszközökkel bővült a Cigány
Közösségi Házunk
A februári hónapban sikerült vásarolni tv-t, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt,
darts-ot. A továbbiakban
szeretnénk venni egy gáztűzhelyet is, hogy a roma
gasztronómiát a fiatalsággal meg tudjuk ismertetni.
Ezekben segítséget nyújtanak majd cigányasszonyaink is.
A jókedvű, barátságos táncházunkba továbbra is várunk minden olyan érdeklődőt, aki szeret táncolni, énekelni és zenélni.

jutalmazva lett, és jóízűen fogyasztották el
a méltán kiérdemelt fornettit, teasüteményeket, üdítőket a megjelentekkel együtt.
A program a roma fiatalok és kísérőik retro disco partijával zárult. Köszönjük a Makói Máltai Szeretetszolgálatnak a fornetti
adományt.
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MELEGÉTEL OSZTÁS
2020. február 29-én szombaton Apátfalva Község Önkormányzata és Apátfalva
Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata melegétel osztást szervezett. A menü
hagymás resztelt máj, tört burgonyával
volt. Az alapanyagokat a főzéshez Patkós
Andrea helyi vállalkozó ajánlotta fel! A
képviselőink, az ÖNO dolgozói, az óvodakonyha szakácsai, a baráti kör hölgy tagjai, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
tagjai és önkéntesek összefogásával, több
mint 200 adag ebédet osztottunk ki a
szociális étkeztetésben részesülőknek és
azoknak, akik igényt tartottak rá. Nagyon
köszönöm mindenkinek, ezt a példás
összefogást!
Szekeres Ferenc
polgármester

Meghívó
melegétel osztásra
Apátfalva Község Önkormányzata és Apátfalva Község
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata
2020. április 4-én szombaton 11.30-tól ismételten
ingyenes melegétel osztást szervez a Faluházban.
Menü: BOGRÁCSGULYÁS
Ételhordót mindenki hozzon magával!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Babusgató
2020. február13-án Tariné Tóth
Hajnalka vezetésével elkezdtük a Babusgató foglalkozásokat, melyek két hetente kerülnek megrendezésre a Faluház
könyvtárában. A foglalkozásokra azokat a 0-3 éves gyerekeket és szüleiket várjuk, akik
még nem járnak közösségbe
(bölcsőde, óvoda).
Eddig két alkalommal megrendezett foglalkozásunk a babáknak és az anyukáknak is
nagyon tetszett. Tariné Tóth
Hajnalka lelkesen készül a színvonalas foglalkozásokra, ahol
zenei és hangszeres tudását felhasználva a néphagyományokból merített játékokkal, dalokkal, mondókákkal ismerteti
meg a résztvevőket.
A Babusgató célja: a közös játék, éneklés élményének megteremtése. Felcsendülnek a jól
ismert dalok, majd egymást
követik az ölbeli, ringatós, lovagoltató játékok. Egy bensőséges kapcsolat alakul ki ,hiszen
az ölelés, babusgatás, ringatás
az ami erősíti anya gyermek
közti bizalmat megszületik
az érzés, hogy játszani együtt
lenni jó. Az édesanya hangját,
érintését, ölelését semmisem
pótolhatja, lelki táplálék az a
kisgyermeknek.
Ilyen a mi Babusgatónk ahol
éneklünk, játszunk, ahol ismeretségek, barátságok kötődnek,
ahol együtt lenni jó!
A foglalkozások végén lehetőség van a közös beszélgetésre, a
felmerülő kérdések, problémák
átbeszélésére is!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Antalné Borbély Judit
védőnő
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Apátfalva Község Román Nemzetiségi
Önkormányzat 2020. januári–februári
tevékenységei
2020. január 25-én került megrendezésre
Gyulán az Országos Román bál. Az eseményen elhangzott, a hazai román közösség igyekszik a hagyományait megtartani,
megőrizni, valamint továbbadni a fiatalabb
generáció számára. A bált, az első évindító mulatságot először 1981-ben rendezték
meg a Román Gimnázium Kollégiumában.
Ezzel az eseménnyel kezdődik a báli szezon a román közösség életében, hiszen ezt
követően a különböző, románok lakta településeken is rendeznek hasonló programokat. Településünkről öten voltunk jelen a
rendezvényen, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jól megszervezett volt, bízunk
benne jövőre nagyobb létszámmal is részt
tudunk venni.
Február 23-án megrendezésre került a Bíbic Óvoda farsangi bálja. A Román Önkormányzat, támogatta az eseményt. Az egyéni jelmezesek díjazására vásároltunk 12 db
készség fejlesztő játékot, illetve 30 db tombola tárggyal támogattuk a rendezvényt.
Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat ápolását
a környékbeli települések Román Önkormányzataival. Február 29-én tavaszköszöntő nőnapi rendezvényen vettünk részt
Makón. A Romániából érkező fellépők nagyon színvonalas műsort mutattak be.
Füvesiné Varga Anikó elnök
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Kreatív kézműves délután
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Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája vállal

Apátfalva Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és családját

2020. március 22-én, vasárnap 15-17 óráig tartandó
Húsvéti készülődésre a Faluházba (Templom u. 57.).
Kézműves bemutatók: kaskötő, csuhéfonó, írókás tojásdíszítő,
csipkeverő
Árusítás: kézműves szappanok, decoupage dísztárgyak, kasok, kosarak
vesszőből, festett, írókázott tojások, textildíszek és figurák, terítők,
húsvéti apróságok, nyuszik, tojások, papír virágok
Foglalkozások gyerekeknek: tojáspingálás, függődíszek, kopogtatók
készítése, textilfigurák készítése, nyuszik papírból

A foglalkozásokat a Marosvidék Baráti Társaság tagjai tartják.
A részvétel ingyenes!

RUHAJAVÍTÁST, ZIPZÁRCSERÉT,
NADRÁGFELVARRÁST,
RUHAÁTALAKÍTÁST
KEDVEZŐ ÁRAKKAL.
Lepje meg szeretteit
különleges egyedi párnákkal, pólókkal,
melyeket többfajta nyomtatási eljárással tudunk díszíteni!
Rongyszőnyegek széles választékban, több méretben
kaphatók.
Előrendelést is felveszünk.
Aktuális árainkról érdeklődjenek üzemünkben!
Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája
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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 valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a
kommunális hulladék elszállításáról.
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

hétfő

máj.
4.

jún.
1.

júl.
6.

aug.
3.

2020. év
szept.
7.

okt.
5.

nov.
2.

dec.
7.

jan.
4.

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

febr.
1.

2021. év*
márc.
1.

ápr.
5.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon,
hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a
gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén
további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap második hétfői napján
történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben 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,
ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb
fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok
zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 telefonszámon tudja jelezni.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is szerda.
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására
alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK,
HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK:
Ügyfélkapcsolati pontok
Makó, Széchenyi tér 7. I/16.
Makó, Átrakóállomás 0141/84. hrsz.

Hétfő
Kedd
8:00 - 11:30
12:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Szerda
12:00 – 16:00
8:00 – 11:30

Csütörtök
8:00 – 16:00

Péntek
8:00 – 16:00

Hulladékudvar
Makó, 0141/84. hrsz.

Hétfő
8:00 – 16:00

Kedd
8:00 – 16:00

Szerda
8:00 – 16:00

Csütörtök
8:00 – 16:00

Péntek
8:00 – 16:00

Szombat
8:00 – 16:00
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A Bökény Népe Egyesület
szeretettel vár minden érdeklődőt
az Apátfalvi Faluházba, a beszédes esték záróelőadásaira:
Március 20-án (péntek) 17 órakor
Sipos István (Sipi)
apátfalvi születésű ultramaratonista futó,
sokszoros magyar és külföldi bajnok előadására:
„A halnak úszni kell, a madárnak repülni, az embernek futni” címmel.
Futásról, céltudatosságról, kitartásról, nem csak futóknak!
továbbá:
Március 28-án (szombat) 17 órakor
Kakas István
apátfalvi születésű sportoló
a Wroclaw-i világjátékokon terepíjász kategóriában
aranyérmet szerzett bajnok előadására:
„Örömöt okoz, ha jó lövés megy ki az íjból. Szeretem ezt a mámort” címmel
Az előadások megtekintése ingyenes!

Tisztelt Apátfalvi Lakosok!
Trianon 100. évfordulójára tekintettel Apátfalva Község Önkormányzata és a Bökény Népe Egyesület kiállítást szervez. Sokan
vannak még a faluban akikben eleven emlékként él, hogy rokonaik, barátaik és szeretteik miként lettek egy másik ország, a
szomszédos Románia, vagy Jugoszlávia állampolgárai. Hiába ennyi eltelt idő, az események következményei nem sokat változtak. Csupán a határok nyíltak ki jobban. Erre tekintettel szeretnénk egy helyi megemlékezést tartani, a falunk lakosainak
történeteivel, emlékeivel! Ehhez gyűjtünk korabeli fényképeket, esetleg tárgyakat, családokról, személyekről, helyszínekről,
eseményekről. Felettébb várnánk a képekhez a saját történeteket is, ki maradt odaát, mi rekedt a határ túloldalán, kit, hogyan
érintett az az időszak igazságtalansága. A fényképeket a faluházba kérjük leadni április végéig. A hátuljára kérem ceruzával
írják rá nevüket, címüket! A hozzájuk fűződő történeteket pár szóban megírnánk a kiállítandó kép alá. Kérjük, tegyék olyanná
ezt a megemlékezést, hogy ne feledjük soha és, hogy mindent megtegyünk a károk enyhítéséért!
Tisztelettel: Szalamia János

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes információs lapja
Kiadja: Apátfalva Község Önkormányzat
Felelős szerkesztő: dr. Szénási Hanna jegyző
Szerkesztőség: 6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Email: apatfalva.polg@vnet.hu, Telefon: (62) 520-040
Lapzárta: minden hónap 3-án
Készült: 1300 példányban
Megjelenik: havonta egy alkalommal
Nyomda: Norma Nyomda
ISSN 2060-8039

LAKOSSÁGI
HIBABEJELENTŐ
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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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
2019-ben 34 újszülött növelte Apátfalva lakosságának létszámát. Szekeres Ferenc polgármester és
Kiszely Jánosné alpolgármester az új évet megkezdve 2020. február 28-án négy újszülöttet látogatott
meg. A kicsik 40 ezer forintot kaptak testületi döntés
alapján, míg a szülőknek virággal, édességgel és borral kedveskedett az önkormányzat.

Az önkormányzat az első köszöntő alkalmával iker kisbabákat is
köszönthetett. Gombkötő Dorka és Lia Szegeden 2020. január.
4-én látták meg a napvilágot, Bárdos Szilvia és Gombkötő Gábor gyermekeiként. Lia 1800 grammal, Dorka 1940 grammal és
43 centivel született. A legnagyobb segítséget az édesapa nyújtja.
A két fiútestvér Roland és Szabolcs iskola után előszeretettel babáznak. Az anyuka elmondta, hogy a két kislány 3 óránként még
felkelnek, de nagyon jó kisbabák. Újabb babát nem szeretnének,
hisz a fiúk után egy kisbabát terveztek, de a második ajándék lett.

Elsőként Szabó Emilit és szüleit, Sóki Évát és Szabó Gyula Patrikot látogatták meg. 2019. december 26.-án született két fiútestvér
mellé. Az anyuka elmondása szerint nagyon jó kisbaba, szeret enni és már lassan át is alussza az éjszakát. A legtöbbet a mama segít
a pici körül, illetve Emili bátyja Tamás, aki már 7 éves. A jövőben
nem terveznek újabb gyermeket.

Börcsök Mira 2019. december 24-én született Sándor Anett és
Börcsök István hetedik gyermekeként. Bár a kisbaba 2240 grammal koraszülöttként született, ennek ellenére szépen növekszik.
Anyukája szerint jó baba, legjobban az apuka kezében szeret. A
kicsi Mira körül a legnagyobb segítség az apuka és a nagymama.
A testvérei nagyon várták a kicsi érkezését, még a kívánságuk is
teljesült, miszerint Szent Este jöjjön a világra.
Varga Alexandra

