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AUGUSZTUS 20-A SZENT ISTVÁN
KIRÁLYUNK ÜNNEPE

Augusztus 20-án, Magyarország nemzeti
ünnepén Apátfalva Község Önkormányzata és a Szent Mihály plébánia az idei évben is együtt emlékezett a község lakosságával, Állam- és Egyházalapító Szent István Királyunkra. A szentmisét celebráló
Jánosi Szabolcs plébános úr prédikációjában Szent István király állam- és egyházalapító tevékenységéről és hagyatékának
jelentőségéről beszélt. Az istentiszteletet
követően a templom előtt Kiszely Jánosné alpolgármester asszony osztotta meg
gondolatait az emlékezőkkel. Aki beszédét a következő gondolattal zárta: „Végignézve a településen, büszkén állhat meg az
új kenyér mellett minden apátfalvi. A történelem viharait kiállva a sokadik generáció állja most körül e kenyeret. Ez a község
példát adott környezetének felelősségvállalásról, a közös ügyeket előremozdító mun-

káról. A ma Magyarországában csak azok
maradhatnak talpon, akik egy emberként
képesek küzdeni egy településért, egy célért. Induljunk hát, tegyük a dolgunkat

Apátfalváért, hogy egy év múlva ismét
emelt fővel állhassunk meg a MI KENYERÜNK mellett.”
A beszédet követően Jánosi Szabolcs plébános úr megáldotta a nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret. A megemlékezést koszorúk elhelyezésével és a szózat
közös eléneklésével zártuk.
Az új kenyérből minden megjelent kapott
egy kis kóstolót.
Apátfalva Község Önkormányzata és a
Szent Mihály plébánia nevében szeretnénk megköszönni a megemlékezésen
való részvételt, és külön köszönet a közreműködő személyeknek és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak az ünnepség megvalósításhoz.
Fekete Irén
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ–TESTÜLET
A testület 2020. augusztus 26-án
rendkívüli ülést tartott.
Apátfalva Község Önkormányzata a 2019.
évi központi költségvetésről szóló 2018. évi
L. törvény 3. mellékletének II.2.a), b) és c)
pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására sikeres pályázatot nyújtott be, melynek
keretében belterületi járdák felújítására támogatásban részesült. A fejlesztéssel érintett
utcák: Szabadság utca, Dózsa György utca,
Damjanich J. utca. A járdafelújításhoz szükséges kiviteli munka elvégzéséhez 3 ajánlattevő megkeresésére volt szükség. A három
árajánlat közül a képviselő-testület a Csanád
Szolgáltató és Építő Kft.-t bízta meg.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az önkormányzati bérlakások
bérleti jogviszonyának felülvizsgálatára,
mert az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletére megnőtt az igény. Van
olyan bérlő, aki saját lakás ingatlannal is
rendelkezik, lakhatása megoldott lenne. A
lakásbérletek jogosságának felülvizsgálatát
követően kerülnek elbírálásra az önkormányzati bérlakás iránti kérelmek.

Apátfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 486 m3 kemény
lombos fafajta szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához.
A képviselő-testület vállalja a kemény
lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+
ÁFA, maximális támogatás esetén
617.220 Ft önrész biztosítását, a nyert
szociális célú tűzifa kitermelési helyéről
Apátfalvára történő szállítási költséget és a
rászorulókhoz való eljuttatás költségét az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a 107060 egyéb szociális természetbeni
és pénzbeli ellátás kormányzati funkció
terhére.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy az Apátfalvi Dózsa György
Általános Iskola tanulóinak ebéddel történő ellátását 2020. szeptember 1. napjától
2021. augusztus 31. napjáig a Magyarcsanádi Településüzemeltetési és Fejlesztési
Nonprofit Kft. (6932 Magyarcsanád, ÁlloA testület több tulajdonosi és közútkeze- más utca 21.) biztosítja.
lői hozzájárulás iránti kérelemben döntött.
Ezek a kérelmek magáningatlanok földgáz A testület elfogadta, hogy a bölcsődei étellátása céljából kerültek kiadáshoz, mivel keztetés, az óvodai és az iskolai diétás éta kiviteli munkák olyan közterületet érin- keztetést 2020. szeptember 1. napjától
tenek, amely Apátfalva Község Önkor- 2021. augusztus 31. napjáig az EUREST
mányzatának tulajdonát képezik.
Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest,
Irinyi József u. 4-20.) biztosítja.
Apátfalva Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Magyarország 2020. A képviselő-testület megtárgyalta és elévi központi költségvetéséről szóló 2019. fogadta az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölévi LXXI. törvény 3. melléklet I.9. pont- csőde konyhája által biztosított gyermekjára figyelemmel - az önkormányzat mű- étkeztetési és a felnőtt étkeztetés térítési
ködőképességének megőrzése érdeké- díjait, mely összegek Apátfalva Község
ben - támogatási igényt kíván benyújtani Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2020. évi települési önkormányzatok 17/2018.(IX.25.) önkormányzati rendelerendkívüli önkormányzati költségvetési tébe, mely a gyermekvédelem helyi rendtámogatására.
szeréről szól beépítésre kerültek.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2020. augusztus

SZÜLETÉS:
08.19.: Göbölyös Linett
Édesanyja: Restás Laura
Édesapja: Göbölyös Ferenc
Apátfalva, Templom u. 32.
08.21.: Miklós István
Édesanyja: Miklós Klára
Apátfalva, Széchenyi I. u. 14.
08.25.: Toto Tamara
Édesanyja: Farkas Ramóna
Édesapja: Toto József Attila
Apátfalva, Széchenyi I. u. 155.
08.31.: Raffai Kevin
Édesanyja: Nagy Klaudia
Édesapja: Raffai János
Apátfalva, Rákczi F. u. 12.

HALÁLESET:
Bárdos Jánosné (Tóth Mária)
Maros u. 79. Élt: 83 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Rákóczi Csaba Apátfalva, Kereszt u.
85. és Dömötör Krisztina Apátfalva,
Kereszt u. 41.
Veréb Endre és Czutor Mária Barbara
Apátfalva, Aradi u. 5.
Olasz Márk és Ván Lilla Apátfalva,
Damjanich J. u. 11.
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MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját az
ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉRE TARTANDÓ MEGEMLÉKEZÉSRE.
Ideje: 2020. október 6. kedd, 14.30
Helye: Faluház előtt a Petőfi szobornál

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Az előző évek gyakorlata szerint a polgármester továbbra is
szerdai napokon 8.00-tól 12.00-ig tart ügyfélfogadást a lakosság számára.
Természetesen más napokon is – a polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében –
elfoglaltsága függvényében fogadja a helyi lakosokat.
Jöjjenek el, beszéljük meg a problémákat, hogy megtalálhassuk a lehetséges megoldásokat!
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A ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Ópusztaszeren kirándultunk
Apátfalva Község Román Nemzetiségi
Önkormányzata 2020. Július 19-én kirándulást szervezett Ópusztaszerre.
Megtekintettük a Feszty Körképet, illetve a
Nemzeti Történeti Emlékparkot. Tagjaink
közül többen jártak már itt, de ennek ellenére szívesen utaztak velünk. Akik most
voltak itt először, azok is pozitív élményekkel tértek haza. Sajnos az időjárás nem volt
a legkedvezőbb számunkra, de a délutáni
órákra már kisütött a nap, így a parkban is
tudtunk egy nagy sétát tenni.
44 fő jelezte, hogy szívesen eljönne, számukra ingyenes volt a utazás, a belépők
illetve a vacsora költsége. Bízunk benne,
hogy jövőre Romániába is tudunk kirándulást szervezni, amit most sajnos a határ

Közös rendezvény a Szegedi Városi Román Önkormányzattal augusztus 7-én.
Vetróné Negreu Mariann Országos képviselőnk, Albert János Csongrád-Csanád
megyei Román Önkormányzat megyei
elnöke, valamint a környező települések
Román Önkormányzat elnökei. A Magyarcsanádról érkező tánccsoport román
tánc műsorukkal színesítették az estét. A
rendezvény jól sikerült, és ha lehetőségeink engedik jövőre is szeretnénk közös
rendezvényt a Szeged Városi Román Nemzetiségi Önkormányzattal.
Füvesiné Varga Anikó
elnök

lezárása nem tett lehetővé számunkra, a
koronavírus miatt.
Szeged Város Román Nemzetiségi Önkormányzata megkereste az Apátfalva Község Román Nemzetiségi Önkormányzatát,
hogy szeretne közös rendezvényt tartani.
Célunk a hagyományok, és kultúra ápolása, jó kapcsolat kialakítása a környékbeli
települések Román Nemzetiségi Önkormányzataival. A rendezvényen részt vett
Kreszta Traján A magyarországi Románok
Parlamenti Szószólója, Kozma György
Országos Román Önkormányzat elnöke,
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Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Makói Járási Hivatala
Tisztelt Ügyfeleink!
Apátfalván minden hónap második szerdáján 13.00 és 15.00 között várja ügyfeleit a kormányablak busz a Polgármesteri Hivatal
előtt (6931 Apátfalva Templom
u. 69.).
Következő alkalom:
2020. szeptember 9. (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 kormányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat

(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási
ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. 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
helyben intézhető ügyek számát a kisebb
települések esetében is.

AZ ISKOLAKEZDÉS
TÁMOGATÁSA
Magyarország Kormánya
jóvoltából az idei évben
augusztus 19-én, 159 gyermek részesült eseti pénzbeli
támogatásban Apátfalván.
A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 20/A.§ alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek,
akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus elsején fennáll
a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, eseti pénzbeli támogatást nyújtott 26 gyermeknek az alap összeg
(6.000 Ft) az emelt összeg 133 gyermeknek (6.500 forint) került kifizetésre, hátrányos helyzettől függően.

A Makói Kormányablak nyitva tartása:
hétfő
7.00–17.00
kedd
8.00–12.00
szerda
8.00–16.00
csütörtök 8.00–18.00
péntek
8.00–12.00
dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

Apátfalva Község Önkormányzatának
Mívesház Manufaktúrája vállal

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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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megkezdődött
az iskola!
Idén huszonhat kis elsős ült be az iskolapadba, és indult el, hogy megismerhesse a
betűk és számok világát.
Augusztus 31-én, a fecsketáborral, kezdődött számukra az „iskolás élet”, ahol a tanító nénik, Dobra Bernadett és Csomor
Nóra, vezetésével kalózjelmezbe bújva
készülhettek az új feladatokra. Nagyon
jó hangulatban telt a délelőtt, a játékos
akadályok leküzdése után sikerült meghódítaniuk az elvarázsolt szigetet. A nap
végén ráleltek a kincsesládára is, mely
egy-egy „varázsceruzát” rejtett minden
kis kalóznak. Ezután már minden készen
állt ahhoz, hogy szeptember elsején meg-

Az Apátfalvi Dózsa
György Általános
iskola búcsúzik
Csávás Antalné és
Balázs Katalin Judit
pedagógusoktól

kezdődhessen a tanév. Idén a hagyományos évzáró ugyan elmaradt, rendhagyó
módon mégis szerettük volna köszönteni
az új kis diákjainkat. Ahogy az lenni szokott, most is a nyolcadik évfolyam tanulói,
a „legnagyobbak”, kísérték a legkisebbeket
az iskolába vezető úton. Egy-egy szalagot a két végén megfogva léptek be együtt
az új tanévbe. Bár az évek gyorsan múlnak, amit a végzőseink már jól tudnak, a
szalag, amit az elsőseink kaptak, mindig
emlékezteti majd őket arra a pillanatra,
amikor iskolások lettek. Simon Hajnalka
intézményvezető helyettes kedves köszöntője után, a gyerekek fogadalmat is tettek,
melyben megígérték, hogy a legjobb tudásuk szerint, sok vidámsággal töltik majd
az elkövetkező nyolc évet.

életünkön, a sorsunkon, a történetünkön,
a történelmünkön. Szeretnék most megállni egy pillanatra. Körülnézni, egymásra
nézni, magunkba nézni. Most, mikor egy
gazdag, sikeres, izgalmas, bölcs életmű
vastag kötetét, képletesen és valóságosan
is, becsukjuk.
Szinte hihetetlen, hogy szeretett kollégánktól, Csávás Antalnétól kell nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúzni. Ő és az
Manapság nem tudunk semmit méltó apátfalvi iskola olyan szorosan összefonómódon lezárni. Kezdeni még csak van te- dott, hogy elképzelhetetlen nélküle az alhetségünk, de befejezni már alig. Sietünk, sós tanszék, a bejárat melletti, jobbra lévő
kapkodunk, változunk, bemocskoljuk, osztályterem, az ő tanterme.
eltöröljük a múltat, nincs időnk, nincs Gyermekkorától kezdve érdekelte a pekedvünk gondolkodni. Elgondolkodni az dagógus pálya, ezért először az apátfalvi

Azóta már lázasan folyik a munka, a sok
előkészítő foglalkozásnak köszönhetően
ismerős környezetben zökkenőmentes az
átmenet, és az osztályközösség is kön�nyebben kialakulhat.
Ezúton szeretnénk megköszönni kollégáinknak és az óvónéniknek az előkészületek és a programok lebonyolítása
során nyújtott segítséget, valamint a szülők együttműködését és türelmét is. Igyekszünk mindent megtenni, hogy ebben a
helyzetben is minél sikeresebb és élménydúsabb évet tudhassunk majd magunk
mögött. Jó munkát és kitartást kívánunk
mindenkinek.
Csomor Nóra

2020. szeptember
Dózsa György Általános Iskolába kezdett képesítés nélküli nevelőként dolgozni, majd a Bajai Tanítóképző Főiskolára
jelentkezett levelező tagozatra. 1977-ben
végzett főiskolai tanulmányaival.
47 év óta folyamatosan apátfalvi gyerekeket
tanít. A tantárgyak korszerűsítése érdekében jelentős tevékenységet végzett, ennek
kapcsán számtalan bemutató tanítást tartott. Mindig törekedett a szakmai megújulásra. Kereste a legújabb pedagógiai módszereket, valóságos tanítói kincsestárat
halmozott fel az évek során. Tapasztalatait
megosztotta a pályakezdő pedagógusokkal, mentorálta őket. Növendékeit nem
csak az általános tantárgyakra tanította,
hanem felkészítette őket szaktantárgyi versenyekre, szavaló versenyekre, ahol szép
sikereket értek el városi, térségi és megyei
versenyeken. Tehetséggondozó munkája a különféle egyéni- és csapatversenyek
tekintetében rendszeres és kiemelkedő.
1991-ben Miniszteri dicséretben részesült.
Figyelmet fordított az átlagos képességű
tanulók versenyeztetésére is, és eredményei bizonyítják, hogy bíztatással és segítséggel milyen szép eredményeket lehet
elérni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat apátfalvi szervezetétől
2011-ben Tolerancia díjat kapott. 2019ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel
ismerték el kiemelkedő életpályáját.
Munkaközöségvezetőként több évtizede
vezeti és egyengeti az intézmény tanítóinak munkáját. Kedves és szerény személyisége miatt nemcsak diákjai és kollégái,
hanem egész Apátfalva lakóinak szeretetét
és tiszteletét vívta ki.
Ami minket, kollégákat illet: egy értékes
embert ismertünk meg benned, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog, akire
lehet számítani, aki mindig a békés megoldást keresi a konfliktushelyzetekben.
Sokat segítettél megfontolt tanácsaiddal,
óriási tapasztalatoddal és a lényedből sugárzó nyugalommal.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ
összeköt bennünket. Kezdő tanárként sok
segítséget és biztatást kaptam tőled, jó
példaképként tekintettem rád, akitől mindig lehetett tanulni. Bár nem ugyanazt a
korosztályt tanítottuk, de mindig lehetett
tudni ötödik osztályban, hogy kik kerültek
ki a kezeid közül, mindig jó kis közösséget adtál át nekünk, felsősöknek. Szakmai
alázatot, mérhetetlen gyerekszeretetet tanultam tőled. Higgadtságod, tanácsaid
sokszor átsegítettek a nehéz helyzeteken,
amikor vezetőként is helyt kellett állnom.
Ma itt állunk a búcsú pillanataiban, és azt
gondolom, hogy nem tudjuk eléggé megköszönni azt a szolgálatot, amit az iskolánkért, az itt tanuló gyerekekért, és a kollégáidért tettél. Azt kívánom, hogy még számos évig ilyen mosolygósan, egészségesen
éld nyugdíjas éveidet!
Balázs Katalin Judit

Balázs Katalin Judit
– szakmai életút
Diplomáját a szegedi Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola magyar-történelem
szakán szerezte 1981-ben. A főiskola elvégzése után az apátfalvi Dózsa György
Általános Iskolában kezdte meg tanári pályáját 1981-ben, azóta megszakítás nélkül
(40 éve) ebben az intézményben dolgozik.
Kezdetben, mint osztályfőnök és szaktanár, majd az intézmény igazgatóhelyettese.
Jelenleg megbízott intézményvezetőként
tevékenykedik.
Szakmai fejlődése érdekélben tudatosan törekedett ismeretei és tanári kompetenciái
megújítására. Az élethosszig tartó tanulást
szem előtt tartva minden olyan képzésen
részt vett, ami gyarapíthatta pedagógiai
eszköztárát. 1990-ben ismerkedett meg
a Zsolnai József nevével fémjelzett NYIK
programmal. 1991 és 1994 között továbbképzéseken vett részt a módszer elsajátítása
érdekében. Évtizedeken keresztül tanított e
programmal, ahol naponta csoportmunkában dolgoztak a gyerekekkel, egyéni fejlődésüket szemmel tartva személyre szabott
oktatást, a szövegértés és az anyanyelvi
Kedves Zsuzsa!
kommunikáció fejlesztését valósította
Nehéz szavakba önteni mindazt a sokfé- meg. Gondos tervezésre nevelte a gyerele gondolatot, emléket, ami lassan 40 éve keket, megismertetve a csoportmunka, a
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differenciált oktatás gyakorlatát. E módszerrel sok hátrányos körülmények között
élő kisgyermeket segített hozzá műveltségi
hátrányaik leküzdéséhez.
2000-ben jelentős lépést jelentett tanári
gyakorlatában a számítógép és az internet használata. ECDL vizsgát tett, azóta
az IKT eszközök használata napi gyakorlatává vált. IKT eszközökkel végzett magas
színvonalú munkája munkatársai számára példaértékűvé vált, ezirányú segítségét
gyakran kérik.
2005-ben múzeumpedagógusi oklevelet
szerzett az ELTE-n. Itt megszerzett tudását sikeresen kamatoztatta iskolai és iskolán kívüli programok szervezése és lebonyolítása során.
Tanári kompetenciáinak megújításában
sokat jelentett a 2005-ben letett szakvizsga, melynek segítségével azóta is tisztán
átlátja a pedagógiai folyamatokat. Szakmai
tudásának továbbfejlesztése érdekében
történelemtanári mesterképzésen vett
részt az SZTE BTK-n. A történelem és a
helytörténet tanítása iránti elkötelezettségét mutatja, hogy az 1999-ben megjelent „Bíbic könyvek” helytörténeti sorozat
„Mikoron az Úr Jézus a földön járt…” című kötetét ő írta. A könyvsorozat azóta is
alapja az apátfalvi iskolában a honismeret
tanításának.
A tanulás támogatásának segítésére elvégezte Oroszlány Péter tanulásmódszertani
tanfolyamát és javaslatára az iskolában bevezettük a tanulásmódszertan című tantárgy oktatását.
25 éven keresztül osztályfőnökként irányította a rábízott tanulói közösségek életét.
Osztályfőnöki és szaktanári munkájában
a pedagógusokkal, szülőkkel történő kapcsolattartás, konfliktuskezelés során eredményesen használja a Gordon módszert.
Tanítási óráin rend és fegyelem uralkodik,
ugyanakkor barátságos, támogató hangulat is jelen van. Diákjaival mindig szoros
kapcsolatot tart fenn, ami nem csupán hagyományos tanár-diák kapcsolat, hanem
személyes közelséget kialakító viszony is.
Ezért a diákok minden problémájukkal
bátran fordulnak hozzá.
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás a 7. oldalról.)
Elsők között vett részt pedagógus minősítésen, ahol mesterpedagógus fokozatot
ért el, illetve 2015. január elsejétől mesterpedagógus szaktanácsadóként dolgozik az
OH megbízásából történelem szakterületen. Szaktanácsadói munkáját elismerés
övezi. 2014-2015-ben több alkalommal
dolgozott az OFI külső munkatársaként a
szaktanácsadói rendszer kipróbálásában, a
kísérleti tankönyvek monitorozásában.
2005. szeptember 1-től igazgatóhelyettesi
feladatokat látott el. Munkájára jellemző
volt a pontosság, rendkívüli szakszerűség,
megbízhatóság és emberséges, empatikus vezetői magatartás. Igazgató helyettesként fő szervezője volt az iskola egyik
legjelentősebb eseményének a Dózsanapnak, amelyet azóta is minden tanévben megrendezünk.
2016. 08. 15. óta megbízott intézményvezetőként dolgozik. Vezetői munkájára
a pontosság, szakszerűség, határozottság,
következetesség jellemző. Munkatársaitól
gondos, magas színvonalú munkát vár
el és e munkában jó példával jár elöl.
Folyamatosan követi az oktatás, nevelés
területén megjelenő korszerű ismereteket,
ezek alkalmazására ösztönzi munkatársait.

Következetes munkával a pályázati lehetőségek segítségével korszerűsíti az iskola
eszközparkját, különös tekintettel az IKT
eszközökre (pedagógus laptopok, tanulói
tabletek, interaktív panelek, robotikai eszközök, drón). Gondoskodik arról, hogy a
modern eszközök használata minden pedagógus munkájában napi gyakorlatként
megjelenjen. 2005 óta fáradhatatlanul
dolgozik a tanulóbarát környezet kialakításán. Részt vett az iskola felújításának
előkészítésében, a korszerű udvari játszótér megtervezésében, kialakításában.
Minden lehetőséget megragad a belső és
külső intézményi környezet továbbfejlesztésére. A pedagógusok képzési és önképzési rendszerét úgy irányítja, hogy ebben
figyelembe veszi az oktatási folyamatokat
kontrolláló mérési eredményeket, a diákok érdekeit és a pedagógusok pillanatnyi
képzettségi szintjét. Tevékenysége során
megújította az intézményi belső kommunikáció rendszerét. Döntéselőkészítő és
döntéshozó munkájában egyaránt támaszkodik vezetőtársai és kollégái javaslataira.
A fejlesztésre szoruló területek felderítésében alkalmazza a modern eszközöket, SWOT analízis, Ishikawa módszer. Menedzser szemléletű vezetőként alkalmat teremt a kollégák és a
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tanulók képességeinek kibontakoztatására.
Mindent elkövet az iskola megtartó erejének fokozására. Döntő szerepe van abban,
hogy iskolánk a „legjobbiskola.hu” oldal
értékelése szerint az elmúlt években több,
mint száz helyet lépett előre.
Gondoskodik arról, hogy az iskola vonzereje, megtartó ereje folyamatosan növekedjen. Az iskola külső partnereivel,
(települési önkormányzat, szülők, szülői
szervezet, nemzetiségi önkormányzat, a
község intézményei, óvoda, civil szervezetek, környező települések iskolái) szoros,
gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn.
Jelentős eredményeket ért el a határon túli kapcsolatok ápolásában azzal, hogy a
romániai Apáca község iskolájával közös
programokat szervezett, pályázati források segítségével több magyarországi és romániai kirándulási lehetőséget biztosított
a két iskola diákjai számára.
Mindezek figyelembevételével kijelenthető, hogy Balázs Katalin Judit elkötelezett,
következetes, jó vezető, kiváló pedagógus magas szakmai tudással, rendkívüli
munkabírással.
Apátfalva Önkormányzata nevében kívánunk hosszú, nyugodt, boldog nyugdíjas
éveket!

ŐSERŐ DALÁRDA
A Szegedi Őserő Dalárda tagjai,
Trianon 100. évfordulója alkalmából elzarándokoltak Apátfalvára
is 2020. augusztus 16-án vasárnap, hogy rövid megemlékezéssel
– énekes, verses műsorral, valamint
zarándok szalagos koszorúzással
rója le kegyeletét az apátfalvi Trianon kopjafánál.
Az eseményen beszédet mondott
Kiszely Jánosné alpolgármester
asszony.
Köszönjük mindenkinek, aki a
zord idő ellenére megjelent és
együtt énekelt a dalárda tagjaival!
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Szépítsük Apátfalvát! ÖKO-nap!
2020. augusztus 15-én és 22-én került megrendezésre Apátfalva Község Önkormányzata szervezésében, az
EFOP-1.5.3-16-2017-00025 pályázat keretein belül az Önkénteskedj! Szépítsük
Apátfalvát, ÖKO-nap. A cél Apátfalva
tisztítása, szebbé tétele volt. A résztvevők
között Apátfalva polgármestere, Szekeres Ferenc is jelen volt, segítve a közösség
érdekeit. Az ÖKO-naphoz szükséges eszközöket (kesztyű, szemeteszsák, védőital)
Apátfalva Község Önkormányzata biztosította. A község utcáin járva bizonyosodtunk meg arról, hogy a lakosság nem
fordít elegendő figyelmet a település tisztaságára. Szomorú tapasztalatokat szereztünk a nemtörődömségről, hiszen annak
ellenére, hogy szervezett hulladékgyűjtés
működik a faluban, illetve szelektív gyűjtő konténer is van, a kommunális hulladék
és az építési törmelék egy részét még mindig a természetbe dobják ki az emberek.
Műanyag palackokat, régi, rossz ruhadarabokat, drótkerítés darabot, bőröndöket,
építési törmeléket, háztartási hulladékot,
linóleumdarabokat, de hullámpapírt is találtunk. Ezért megkérnénk minden itt élő
lakost, hogy ügyeljen a közterületek tisztaságára és ne az utcán helyezze el a meg-

unt, elavult használati tárgyait. Erre vannak megfelelő eszközök, úgy a konténerek
bérlése és a lomtalanítás.
Elég eredményes volt a két nap, bár nem
gyűltünk össze olyan sokan, mint ahány
személyre vártunk. Nagyon örültünk a

gyerekek részvételének, külön is köszönjük, hogy a szülők elengedték őket.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki
munkájával segítette Apátfalva szebbé
tételét.
Varga-Jani Ildikó
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Önkormányzati Nyári Táborok
– beszámoló 2.

Előző lapszámunkhoz hasonlóan beszá- domborítással. Az utolsó napon megta- Sportcsarnokban sport versenyeken vemolunk további 5 táborról, amik megszer- nulták a rovásírást és ezek alapján névjegy hettek részt a gyerekek.
vezésre kerültek:
táblát készítettek. Mindezek mellett bicik- Táborvezető: Gilicze Márta
liztek és megnézték a Maros partot is.
Táborvezető: Szalamia János

Tudorka Környezetvédelmi Tábor
A tudorka tábor tematikája a környezetvédelem volt. A gyerekeket a szelektív hulladék, az újrahasznosítás és a természetvédelem felé irányították a hét folyamán. A
táborosok játékos formában ismerték meg,
hogy mekkora probléma jelenleg a környezet szennyezés. Közösen átbeszélésre
került, hogy ez ellen hogyan tudnak tenni. A másik fő témája az állatok és a védelmük volt. A héten lehetőség nyílt a közeli
tanyákra ellátogatni biciklivel és lovaskocsival is.
Táborvezető: Antal Eszter

Ősmagyar Tábor
Július utolsó hetében a Szigetházban az ősi
magyar hagyományokkal ismerkedhettek
meg a gyerekek. Első nap bőrdíszműves
foglalkozáson vehettek részt a táborosok.
Megtanulták használni a bőrözés szerszámait. Második nap íjászkodhattak és
makramé karkötőt készíthettek. A hét közepén íjász harcjátékokat tanulhatták meg
és gyakorolhatták be. Ezen kívül élőtörténelem órán jártak. Az utolsó előtti napon
Árpád kori viseletekkel ismerkedhettek
meg. Ezek után tarsolylemezt készítettek

Kreatív Tábor
A tábor a kézműves foglalkozásokra épült.
A hét folyamán a táborvezető igyekezett
minél több alkotási technikát bemutatni
a gyerekeknek. Naponta egy kötött foglalkozás volt mindenki számára. A héten volt
sóliszt gyurma formázás, karcolás, festés,
ragasztás és nem utolsó sorban hajtogatás.
Ellátogattak egy helyi lakoshoz, aki gumiabroncsokból készít figurákat. Idén nyáron az utolsó tábor, amely megszervezésre
került az a kreatív tábor volt.
Táborvezető: Antal Eszter

Bíbic Tábor
A Bíbic tábor tematikája Apátfalva értékeinek és hagyományainak átörökítése
volt. Több vendég előadó érkezett hozzájuk, akik interaktív előadás keretein belül
bővítették a gyerekek ismereteit. A hét folyamán a táborosok megismerkedhettek a
hagyományokkal, hangszerekkel, népzenével a helyi viselettel és a néptánccal is.
Mindezek mellett kosárfonás technikáját
is megtanulhatták. A tábor keretein belül
megnézték a helyi templomot és a kék házat. Összeségében a tábor fő célja az őseink A táborokat Apátfalva Község Önkormányés Apátfalva megismerése volt.
zata az EFOP-1.5.3.-16-2017-00025 sz.
Táborvezető: Antal Eszter
– „Közösségi szolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül valósította meg. A
pályázat tartalmazta a táborvezetők bérét,
amely bruttó 10.000 Ft/nap és járulékait.
Az egyéb költségek, amelyeket az Önkormányzat finanszírozott: csillámtetoválás,
kürtőskalács, bűvészműsor, lufi hajtogató műsor, fagylaltozások, lovaskocsikázás–6 alkalommal, lovaglás lehetőségéMinecraft Tábor
nek biztosítása, palacsintázások, bográA táborban résztvevő gyerekek számára csozások hozzávalókkal, egyéb kellékek,
is hasonló programmal készültek, mint a élelmiszerek.
gumball táborosoknak hiszen nagy sikert Apátfalva Község Önkormányzat képvisearatott. Kettő napot töltöttek egy helyi ta- lő-testülete és Szekeres Ferenc polgármesnyán, ahol nem csak lovagoltak, hanem ter megköszöni a táborvezetők, segítők,
háziállatokkal ismerkedtek meg. Bejárták fellépők és minden résztvevő áldozatos
a Maros partot és szabadfoglalkozást szer- munkáját. Jövőre szintén megrendezésre
veztek a homokitermelésbe. Készítettek kerülnek a táborok, számítunk jövőre is a
gipszfigurákat, amit száradás után kifes- táborvezetőkre és a segítőikre is egyaránt.
tettek. Az utolsó nap levezetésként a helyi
Varga Alexandra
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ÉRTÉKTÁR HÍREK
Az értéktár bizottság 2020. június
23-án ülésezett.
Új települési értékeink lettek:
1. Foci Apátfalván, az Apátfalvi Sportkör
(ASK-ASC) tevékenysége
2. Diáksport az apátfalvi Dózsa György
Általános Iskolában
3. Sipos István ultramaratoni futó
tevékenysége
4. Társas munka, kaláka
Köszönjük Dömötör Béla, Dömötör Béláné, Sóki József, Móricz Ágnes, Beke Mihály Tanár Úr, Veréb József, Bakáné Nagy
Gyöngyi, Takács Mihályné Fejes Mária,
Végh Imre, Szalamia János, Varga Réka,
Mátó Lajos, Baka Imre és Beke Margit segítő munkáját, mellyel hozzájárultak az
értékek írásos anyagának kidolgozásához.
Várjuk mindenki ötleteit, javaslatait!

2020. augusztus 11-én tartottuk
meg a Helyi értékekről gyerekeknek, avagy ifjú (és felnőtt) értékőrök kerestetnek című egész napos programot, melyet a „Helyi
közösségek fejlesztése Apátfalván
és Magyarcsanádon” TOP-5.3.116-CS1-2017-00009 pályázat keretein belül valósítottunk meg.
Először vetített képes előadás hangzott
el Apátfalva település értékeiről, majd
a „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” TOP-5.3.1-16CS1-2017-00009 pályázat ismertetése történt meg. Nagyon élvezték a gyerekek az
értékeink felismerése képek alapján, interaktív előadást.
Igazi érdekesség volt a „Közöttünk élő értékek” beszélgetős rész, amikor bemutatkozott Kakas Istvánné csuhétárgy készítő,
fehérhímző és horgoló, majd Vígh Antal
kaskötő mester. Bakáné Nagy Gyöngyi és

Tóth Tamás beszélgetett velük. A program
délelőtti részét mesterség bemutató zárta.
A délután a mozgásé volt. Rendeztünk
egy Pátfolvai parasztolimpiát, ahol ovistól
középiskolásig versengtek a gyerekek és ifjak. Volt ott rongylabda dobás, csutkavár
építés, vízhordás abronyicán, zsákban ugrálás, patkódobás, célzás meggymaggal és
tojásroppantás.
A legügyesebbek arany, ezüst és bronzérmet kaptak, de egy tábla finom csoki minden résztvevőnek kijárt. Köszönjük Kakas
Istvánné, Bakáné Nagy Gyöngyi, Vígh Antal, Tóth Tamás és az állomásvezető ifjúság
segítségét. A nap során egy jó csapatként
dolgoztunk együtt.
Vargáné Nagyfalusi Ilona,
Szalamia Lóránt
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Apátfalván
2020. szeptember 3-án
már elkezdődött
a Baba-mama torna!
Ügyesek voltak a kisbabák és az édesanyák is!
Két hét múlva találkozunk legközelebb,
várunk mindenkit szeretettel!
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Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasómat! Köszönöm a biztató visszajelzéseket, hogy írjam tovább gondolataimat!
Elérkeztünk az ősz első hónapjához. Eljöttek az ember hónapok. Minden évszaknak
vannak csodái, így az ősz olyan pompázatos színekkel ajándékoz meg mindnyájunkat, amelyeket raktározzunk el a téli hónapokra, még a tavaszi pompa és kivirágzás
el nem érkezik. Sokunk számára a vírusjárvány egy kis elbizonytalanodást vagy
éppen nem várt új dolgokat hozott, de
mindig igyekezzünk úgy átvészelni ezt az
időszakot, hogy minél kevesebbet panaszkodjunk, – vegyük észre az apró örömöket
/ lásd az ősz pompázó színeit/ és számunkra kapaszkodót jelent Jézus és Szűz Mária.
Szeptember – Szent Mihály Hava
Elkezdődik az iskola és utána a hitoktatás.
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak
minden szervezőnek és aktív segítőnek a
nyári hittantábor lebonyolításáért!
Egy kis magot vetettek el a gyermekek szívében, amely bízzunk benne idővel szép
termést hoz! Köszönet!
Ez a hónap is szép ünnepeket hoz. Szeptember 5. Szent Kalkuttai Teréz anya a XX.
század egyik legnagyobb karizmatikus
egyéne. Megalapítja a Szeretet Misszionáriusainak Kongregációját.
Rendje először Indiában, majd ma már az
egész világon a betegek ápolására szenteli
életét.
Szeptember 7. Kassai vértanúk ünnepe
Kőrösy Márk esztergomi kanonok, Grodecz Menyhért és Pongrácz István jezsuita atyák 1619-ben Kassán egyazon időben
szenvedtek hitükért kínhalált.
Szeptember 8. Kisboldogasszony
Szűz Mária születésének ünnepe. Mária a
„hajnali szép csillag”. A hagyomány szerint,
aki ezen a hajnalon figyeli a napfelkeltét,
megláthatja benne Máriát, amint alakja
fényes sugarakat szór a nap körül. A csíki
székelyek közül sokan virrasztanak ezen
az éjszakán imádkozva.
Szeptember 12. Szűz Mária Szent Neve
Az ünnepet XI. Ince pápa a törökök fölött
kivívott bécsi győzelem (1683) emlékére

alapította és rendelte el.
Szeptember 13.-14. Szentkereszt fölmagasztalásának ünnepe a királyhegyesi
templom búcsú ünnepe.
335. szeptember 14-én szentelték föl azt
a fényes bazilikát, melyet Nagy Konstantin császár feleségének, Szent Ilonának
ösztönzésére Jeruzsálemben a Golgotán
emeltetett a Szentkereszt tiszteletére.
Királyhegyesen az ünnepi szentmise ½ 10kor kezdődik.
Szeptember 15. Szűz Mária hét fájdalmának ünnepe
Mária felmagasztalt anyai fájdalmáról történő megemlékezés ünnepnapja.
Szeptember 21. Szent Máté apostol és
evangélista
A héber Lévi aki vámos volt a meghívása
előtt, akinek elgörögösített neve Máté – „
megajándékozott”.
Jézus Lévi házában vendégeskedik, és
az asztalnál együtt ül bűnös, vámos és a
tanítványok.
„Nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. „Márk 2.
13-17.
Szeptember 23. Szent Pio Atya
Kevesen vagyunk, akik ne hallottunk volna Róla. Szent sebeket viselt a testén, és
szenvedéseit a bűnösök megtérésére ajánlotta fel. gyóntatószékében sok ember számára elhozta a lelki meggyógyulást.
Szeptember 24. Szent Gellért püspök
vértanú
Szent Gellért úgy tündöklik a zsenge magyar kereszténység egén, mint fényes hajnalcsillag a derűs májusi égbolton.
Tevékenysége hazánkban kemény alapokat
hozott létre. Mai falunk területe az Ő püspöksége alá tartozott.
1028 táján Szent István Ajtony legyőzése
után a Tisza-Maros találkozása vidékén
megszervezte számára a marosvári, mai
nevén csanádi püspökséget. Ennek élére
szentüket rendelte.
Magyarcsanádon a templomban a szent
ereklyét örzik. A falu templomának búcsúja erre az ünnepre esik. Szeptember

20-án ½ 10-kor lesz az ünnepi szentmise.
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal
Falunk templomának védőszentje és a falu
búcsúnapja
Szent Mihály „égi seregek fejedelme”, az
üdvtörténetben mindig Isten igazának elszánt és diadalmas harcosa.
Mihály a nagy fejedelem, ki a te néped fiaiért helyt áll (Dan.13,1)
XIII. Leó pápa rendelkezéséből minden
szentmise végén mondjuk el azt az imát,
amelyben Szent Mihály arkangyalt kérjük
a sátán elleni harcban. Szeptember 26-án
½ 10-kor lesz az ünnepi szentmise.
Abban az esetben, ha az utazási lehetőségek adottak lesznek Szabolcs atya testvére
Gellért atya mutatja be ezüstmiséjét az ünnep alkalmából.
Látjuk, hogy a környék települései ebben
a hónapban tartják templombúcsújukat.
Sok rokoni és baráti szál köti össze ezen
falvak lakóit. Menjünk el egymás településére és imádkozzunk együtt!
Arra kérem minden olvasómat, hogy az
ünnepimisékre menjünk el, mert még így
is bizonytalan, hogy a vírus okozta járvány
milyen új korlátozásokat és intézkedéseket
hoz. A szabályokat tartsuk be, így vigyázva egymásra. Az értelmetlen kérdéseknek
nincs helye!
Októberben kezdődnek az októberi ájtatosság imanapjai. A közös imádkozások a
szentmisék előtt fél órával kezdődnek. Esténként 1/2 5-kor, mert az ősz beköszöntével az esti misék 5 órakor kezdődnek.
Az iskolásoknak szorgalmat és kitartást kívánok az új tanévben!
Isten tartson meg minden apátfalvi lakost
szeretetben és egészségben!
dr. Langó Julianna
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Tekerj Edoval!
A konditerem használata mellett idén a biciklik is szerepet
kaptak az apátfalvi sportcsarnokban. Heti rendszerességgel
spinning edzésre is lehet jelentkezni, amihez szükséges a
kondi bérlet kiváltása. A bérlet feljogosít a konditerem és a
biciklik korlátlan felhasználására. Ha érzel magadban elég
motivációt, akkor jelentkezz a sportcsarnokban Varga-Jani
Ildikónál. Vasárnaponként 17 órától Aerobic edzésekre is
van lehetőség, szakképzett oktatóval. Az Aerobic órák ingyenesek, az apátfalvi önkormányzat támogatásával.
– Állóképesség
– Kalóriagyilkos
– Jó hangulat
– Feszültséglevezető

LAKOSSÁGI FIGYELMEZTETÉS
Arra szeretném felhívni a figyelmet, és figyelmeztetni Önöket, hogy más településekről érkező személyek becsöngetnek házakhoz és ingatlanvételi ajánlatot tesznek (tennének),
amennyiben bemehetnek és szétnézhetnek az ingatlanban.
Az ilyen jellegű érdeklődőknél figyeljenek oda, és lehetőség
szerint ne engedjék be őket az ingatlanukba! Legyen gyanús, ha arról kérdezősködnek, hogy laknak e a házban, és
ha igen akkor mennyien, milyen idős a tulajdonos és vannak-e hozzátartozói, azok merre laknak, illetve, hogy a tulajdonos hol dolgozik és mikor ér haza. Legyen gyanús az
is, ha alkudni sem próbálnak, és más ott sem levő személy
nevében akarják megnézni az ingatlant, illetve ha ragaszkodnak ahhoz, hogy a meglevő ingatlanirodai szerződést
megkerülve készpénzben fizetnek, ügyvédi és közjegyzői
papírok nélkül, amire szerintük semmi szükség. Figyeljenek oda, és semmit ne írjanak alá, amíg nem tisztázott minden körülmény!
Tisztelettel: egy apátfalvi lakos
Kérünk mindenkit, hogy a leírtak alapján legyen óvatos, és
forduljanak bizalommal Apátfalva Község Önkormányzatához vagy a helyi rendőrőrshöz, ha ilyen megtévesztés veszélyébe kerültek!

Amit hozz magaddal:
– Innivaló
– Törülköző
– Kemény talpú cipő

VÉDŐNŐI HÍREK

Folytatódik az ÁTMOZGATÓ TORNA, amely továbbra is hétfőn és csütörtökön 16.30-17.30 között lesz. Szeptembertől a
hétfői torna a FALUHÁZBAN lesz megtartva, a csütörtöki
a SPORTCSARNOKBAN.
BABA-MAMA TORNA indul szeptember 3-án csütörtökön
10 órától a Sportcsarnokban, majd kéthetente a páros heteken folytatódnak a foglalkozások Sajtos Renáta gyógytornász vezetésével.
Hozz magaddal plédet a babának polifoamot magadnak, és
törlőt-fertőtlenítőt a nagy labdák áttörléséhez, melyet mi
biztosítunk.
A BABUSGATÓ foglalkozások új időpontban, minden kedden 10 órától lesznek a Faluházban Tariné Tóth Hajnalka
vezetésével.
MAMMOGRÁFIAI SZŰRÉS lesz 2020. szeptember 19-én,
szombaton. Bővebb tájékoztatás a plakáton látható.
Kérjük, hogy a Tanácsadóba előzetes telefonos egyeztetés
után csak egészségesek jelenjenek meg státusz vizsgálatra, védőoltásra, várandós gondozásra. Kérjük, mindenki viseljen
szájmaszkot!
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LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS

A felelős állattartói magatartásról és az
állatvédelmi jogszabályok betartásáról
Az állattartó KÖTELESSÉGEI:
• Kutyákat veszettség ellen oltani.
• Mikrochippel ellátni.
• Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet beültetni.
• A kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani.
• Az állategészségügyi ellátásról gondoskodni.
• Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson.
• Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel
ellátni.
• Az állat biztonságos elhelyezkedéséről gondoskodni.
• Az előírt férőhelyet biztosítani.
TILOS:
• 2016. január 1-től a kutyát tartósan láncon tartani.
• Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani,
kóborolni hagyni.
• Az állatot elhagyni.
• Kutya, macska kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/
elajándékozni.
Ezeket a kritériumokat az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010.(II.26.)
Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról tartalmazzák. A leírtak megszegése bírságot von maga után, melynek összege 45.000-150.000
forintig terjedhet! Több szabálysértés esetén az összeg
sokszorozódik.
A szabadon kóborló kutyák főleg gyermekekben keltenek félelmet, az előírások betartásával a gyermekekre is
vigyázunk.
Apátfalva Község Önkormányzata
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

Ingyenes, házhoz
menő lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja Apátfalva Település
lakosságát, hogy
2020. szeptember 19-én, szombati napon
házhoz menő lomtalanítást végez a falu területén. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb szeptember
19-én reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé úgy, hogy
az ne akadályozza a közlekedést.
Elhelyezhető hulladékok fajtái:
•
lomtalanítás körébe tartozó hulladékok: feleslegessé
vált használati tárgyak, eszközök, bútorok.
• A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve adhatók le.
Közreműködésüket köszönjük!
FBH-NP Nonprofit Kft.
Telefon: (79) 524-821
e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
web: www.fbhnpkft.hu

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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Újszülötteket köszöntöttek Apátfalván
Egy-egy kisebb település fennmaradása érdekében
az az egyik legfontosabb, hogy megfelelő számú
gyermek szülessen. Apátfalván még a koronavírus
járvány ideje alatt sem csökkent a születések száma.
2020. augusztus 28-án újabb négy babát köszöntött
Szekeres Ferenc polgármester és Kiszely János Pálné
alpolgármester. A kicsik 40 ezer forint készpénzes
támogatásban részesültek, míg a szülőknek virággal,
édességgel és borral kedveskedtek.

Harmadikként Komáromi Erikát köszöntötték. Erika 2020. július 7-én jött a világra 3100 grammal és 48 centivel. Szülei Szél
Annamária és Komáromi Sándor elmondása szerint Erika kicsit
hasfájós de nagyon jó baba, az éjszakákat is végig aludja. A kicsi negyedikként érkezett a családba Sándor, Bálint és Kitti mellé.
Legnagyobb segítség a kicsi körül a testvére, Sanyi és az apukája.
Újabb babát nem szeretnének.
Elsőként Rácz Jánost és szüleit Kiss Krisztinát és Rácz Jánost látogatták meg. A kis János Hódmezővásárhelyen 2020. június 25én látta meg a napvilágot 2740 grammal és 48 centivel. Az apuka
elmondása szerint nyugodt és mosolygós kisbaba. Az ifjú pár életét teljesen megváltoztatta a kicsi születése, egyelőre nem is terveznek második babát. Jelenleg a házat szeretnék felújítani.

Bakai Kristóf Gellért Szegeden született 2020. július 12-én 2700
grammal és 47 centivel, Bárdos Renáta és Bakai Gellért első gyermekeként. Az anyuka elmondta, hogy Kristóf szépen gyarapszik,
hiszen már 4 kilogramm. Rengeteg segítséget kapnak egyaránt
Renáta és Gellért családjától is. 5-6 hetes korától egyre többet alAz önkormányzat a Szilágyi családnál is járt. Szilágyi Szabolcs szik. Nyugodt kisbaba a nagyobb társaságokban is jól érzni maMakón 2020. március 8-án született nőnapkor, 2800 grammal és gát. A kicsi Kristóf szeret babakocsiban lenni és autóban utazni.
49 centivel Szilágyi-Kardos Anna és Szilágyi Tamás első gyerme- Szeretnének járni a Babusgatóra és a most induló Baba-Mama
keként. Az anyuka elmondása szerint 8 hetes kora óta átaludja az Tornára is. Terveikben szerepel egy újabb kisbaba érkezése.
éjszakát és 4 hónaposan megkezdték a hozzátáplálást is. A legnagyobb segítség a kicsi Szabi körül az édesapa. Pár év múlva szeVarga Alexandra
retnének újabb kisbabát.

