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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

MÁRCIUS 15.
A korlátozó intézkedéseket figyelembe 
véve a március 15-i ünnepség sajnálatos 
módon idén is elmaradt. Nagyon szűk 
körben emlékezhettünk meg a szabad-
ságharc hőseiről. Március 12-én a faluház 
mellett álló Petőfi-szobornál helyezett el 
koszorút Szekeres Ferenc polgármester a 
helyi képviselő-testület tagjaival. Ahogy 
az elmúlt években, idén is ellátogatott 
Apátfalvára március 15-én Lázár János 
országgyűlési képviselőnk, és Szekeres 
Ferenc polgármesterrel koszorút helyezett 
el a Petőfi-szobornál. Ez az a nap, amikor 
az egész világ hallja a magyar szabadság 
hangját. 1848. március 15-ére azért fon-
tos emlékezni, mert a magyar szívekben 
mindig magában hordozott egy sajátos 
szimbolikus jelentéstartalmat, a szabad-
ság, a fejlődés, a modernizáció és a nem-
zeti tudat érzését. Március 15. jelképpé 
vált, nemzetünk szabadságszeretetét, sza-
badság utáni vágyát fejezi ki.
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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, va-
lamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvényes módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
értelmében a veszélyhelyzet megszűnéséig 
a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, így ezen rendel-
kezések értelmében Apátfalva Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete nem tart 
képviselő-testületi ülést. A polgármester 
a halaszthatatlan ügyekben polgármesteri 
döntést hoz.

2021. február 26-i 
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulás iránti kére-
lemben döntött. 

2021. március 11-i 
polgármesteri döntések
A polgármester Apátfalva Község Önkor-
mányzata által az „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázat benyújtásáról döntött. 

2021. március 17-i 
polgármesteri döntések
Ezen a napon a polgármester tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulás iránti kérel-
mekben, rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmekben, lakásfenntartási tá-
mogatás megállapításáról döntött.

2021. március 19-i 
polgármesteri döntések
Étkezési térítési díj csökkentése iránti ké-
relemben döntött. 

2021. március 31-i 
polgármesteri döntések
Döntött rendkívüli települési támogatás, la-
kásfenntartási támogatás iránti kérelmek-
ben. Elfogadta a háziorvosok és fogorvos 
2020. évi munkájáról szóló tájékoztatót, 
Apátfalva Község Védőnői Szolgálat 2020. 
évi teljeskörű munkájáról szóló beszámolót, 
a Könyvtár és a Faluház 2020. évi munkájá-
ról szóló beszámolót. Elfogadta az Apátfal-
vi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a 
Családsegítő Szolgálat 2020. évi munkájáról 
szóló beszámolót, az Apátfalvi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról 
szóló beszámolót. Elfogadta Apátfalva Köz-
ség Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési 
tervét. Döntést hozott a bölcsődei és óvo-
dai beiratkozás időpontjáról. Jóváhagyta az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde beiskolá-
zási tervét a 2021/2022-es időszakra. 

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!

Okosan zöldít 
az apátfalvi önkormányzat

Apátfalván is megkezdték a közmun-
kaprogramot, a munkaruházattól az 
eszközökig mindenre pályáztak. Idén 
125 milliót nyertek, ebből gazdálkod-
hatnak. Okosan és „ökosan” gondolko-
dik az önkormányzat, helyi nyersanya-
gokból helyi munkásokkal saját fel-
használásra termelnek.

A Start munkaprogram 87 főt érint a fa-
luban, a hosszabb programban hat embert 
foglalkoztatunk, így összesen 93-an dol-
goznak nálunk. Öt éve még 150-en voltak, 
mára számuk lecsökkent, aki el szeretett 
volna menni, az elhelyezkedett a verseny-
szférában. Közmunkásaink számítanak az 
önkormányzatra, ez biztosítja családjuk 

számára a megélhetést – mondta el la-
punknak Szekeres Ferenc polgármester.
Példaértékű az apátfalvi közfoglalkozta-
tás: a kültéri padoktól a virágládákon át a 
térkövekig számos terméket készítenek az 
önkormányzat műhelyeiben.
Biobrikettet is gyártanak, ez amellett, hogy 
helyi munkalehetőséget jelent, segítség 
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a szociálisan rászorulóknak, ugyan-
is a szerényebb körülmények között élő 
apátfalviak igényelhetnek az elkészült 
tüzelőanyagból.

Megtermelik, 
amit lehet
A programok nagyon jók, igyekszünk ki-
használni a lehetőségeket. Van, aki biobri-
kettet készít, vannak, akik varrodában dol-
goznak, többen szegélyköveket gyártanak, 
mások az asztalos- és a lakatosműhelyben 
tevékenykednek. Kiülőket is elkezdtünk 
gyártani, szeretnénk, ha a játszótereken 
a szülők és gyerekek kényelmesen meg-
pihenhetnének. Bérelünk egy tanyát, ott a 
kezdetektől mezőgazdasági tevékenységet 
folytatunk, szintén a közmunkaprogram 
keretében. Kis varrodánkban a jelenleg 
legkeresettebb termékeket gyártják az asz-
szonyok: a rongyszőnyegek és cicanad-
rágok mellett szájmaszkokat készítenek 
– magyarázta a polgármester.

Környezetbarát

Az önkormányzat telepén is dolgoznak, az 
udvar hátsó részében állítják elő a szegély- 
és térköveket. Amíg száradnak a térkövek, 
a brikettet is tudják gyártani a munkások.

A nagyobb ágaktól a gallyakig mindent le-
darálunk, fűrészpor minőségűre őröljük a 
faanyagot.
Hozzákeverjük még azokat az iratokat is, 
amelyeket amúgy is megsemmisítenénk, 
mivel a papír és fa keverékéből készül a jó 
minőségű tüzelőanyag.
Fontos, hogy megfelelően kiszárítsuk az 

anyagot, mielőtt a présbe kerül. Az auto-
mata hidraulikus prést egy ember kezeli, 
könnyedén elkészíti segítségével a biobri-
kettet, amit a fiúk húszkilós zsákokba rak-
nak, és mehet is a raktárba a végtermék. 
Munkásaink átlagban napi 2-3 mázsát ké-
szítenek a biobrikettből, a gép háromórán-
ként fél órát pihen. Egy műszak – nagyjá-
ból 6-7 óra – alatt készül el ez a mennyiség 
– sorolta Szekeres Ferenc.

Mindenkire 
gondolnak
Polgármesterünk esélyt ad mindenkinek, 
a fiatalokra is gondol, szeretné, ha nem 
mennénk el a faluból, hanem helyben bol-
dogulhatnánk. Mindenkin igyekszik segí-
teni, szerintem ez a legfontosabb. Ezekben 
a műhelyekben az idősebb korosztály mel-
lett fiatalok is szép számmal dolgoznak. 
Megbecsülnek minket, így gyarapodhat a 
közösségünk – fogalmazott Dinnyés Mi-
hály, a présgép kezelője, aki a térkövek el-
készítéséből, valamint a padok és kiülők 
festéséből is részt vállal a telepen.

 
Cikk: delmagyar.hu – Tóth A. PéterApátfalván helyi alapanyagokból készül a környezetbarát tüzelőanyag, a biobrikett.

Fotó: Tóth A. Péter
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BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 

 

az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményébe 
A beiratkozás időpontja:  

2021. április 29. (csütörtök) 8.00–16.00 között,  
2021. április 30. (péntek) 8.00–16.00 között és 
2021. május 6. (csütörtök) 8.00–16.00 között. 

A beiratkozás helye:  
 6931  Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda 
A beiratkozás módja: 
 személyesen (időpontegyeztetéssel) – vezetői iroda (62/260-052; 20/250 0767) 

 online - e-mail: apatovi@freemail.hu, ovi.apatfalva@gmail.com 

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
• mindkét szülőtől munkáltatói igazolás, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, 
• nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetén a magyarországi tartózkodás státuszát 

igazoló dokumentum, illetve szülői igazolás a tartózkodás jogcíméről Magyarország 
területén. ( Nkt. 92.§), 

• a gyermek TAJ kártyája, 
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi 

igazolás, 
• oltási kiskönyv, 
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló 

hivatalos dokumentum, 
• orvosi igazolás, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),  
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat - ha van ilyen -,  
• szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény - ha van ilyen-.  

 
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt - Szándéknyilatkozat bölcsődei felvételre - digitális 
formában (webcím: apatfalvi-ovoda.hu) és papír alapon (Apátfalva, Maros u. 43. - vezetői 
iroda) is elérhetővé tesszük a családok számára. 
 
A beiratkozáskor kérjük a járványügyi szabályok pontos, következetes betartását! 
Szájmaszk használata kötelező!   

óvodavezetés 
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az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde intézményébe 
A beiratkozás időpontja:  

2021. április 27. (kedd) 8.00–16.00 között,  

2021. április 28. (szerda) 8.00–16.00 között és 

2021. május 5. (szerda) 8.00–16.00 között. 

A beiratkozás helye:  

 6931 Apátfalva, Maros u. 43. – vezetői iroda 

A beiratkozás módja: 

 személyesen (időpontegyeztetéssel) – vezetői iroda (62/260-052; 20/250 0767) 

 online - e-mail: apatovi@freemail.hu, ovi.apatfalva@gmail.com 

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
• nem magyar állampolgár kiskorú gyermek esetén a magyarországi tartózkodás státuszát 

igazoló dokumentum, illetve szülői igazolás a tartózkodás jogcíméről Magyarország 
területén. ( Nkt. 92.§), 

• a gyermek TAJ kártyája, 
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás, 
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló 

hivatalos dokumentum, 
• orvosi igazolás, mely szerint a gyermek közösségbe mehet (3 hónapnál nem régebbi),  
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat - ha van ilyen -,  
• szakértői bizottsági és nevelési tanácsadói szakvélemény - ha van ilyen-.  

 
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt - Szándéknyilatkozat óvodai felvételre - digitális 
formában (webcím: apatfalvi-ovoda.hu) és papír alapon (Apátfalva, Maros u. 43. - vezetői 
iroda) is elérhetővé tesszük a családok számára. 
 
A beiratkozáskor kérjük a járványügyi szabályok pontos, következetes betartását! 
Szájmaszk használata kötelező!   
 

óvodavezetés 
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Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
 

Ismerje meg intézményünket! 

Amit kínálunk: 

- Biztonságos környezet, korszerű csoportszobák, modern játszóudvarok. 
- Vegyes életkorú csoportszervezés. 
- Tehetséggondozás: zene-ovi, torna-ovi, rajz-ovi. 
- Hitéletre nevelés – katolikus hittan. 
- Folyamatos fejlesztő tevékenységek biztosítása, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

nevelése. 
- Szabadidős tevékenységek, programok, óvodai ünnepek, megemlékezések, jeles napok. 
- Egészséges életmódra – környezettudatos magatartásra nevelés. 
- Hatékony együttműködés a családokkal. 

 

Keressék folyamatosan oldalainkat: 

Facebook: Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 

Webcím: apatfalvi-ovoda.hu 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros utca 43. 

Telefon: 06-62/260052, (20) 250-0767 

 

 

Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba! 
 

óvodapedagógusok és a dajka nénik 

 

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Ismerje meg intézményünket!
Amit kínálunk:
–  Biztonságos környezet, korszerű csoportszobák, modern 

játszóudvarok.
–  Vegyes életkorú csoportszervezés.
–  Tehetséggondozás: zene-ovi, torna-ovi, rajz-ovi.
–  Hitéletre nevelés – katolikus hittan.
–  Folyamatos fejlesztő tevékenységek biztosítása, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek nevelése.
–  Szabadidős tevékenységek, programok, óvodai ünnepek, meg-

emlékezések, jeles napok.

–  Egészséges életmódra – környezettudatos magatartásra nevelés.
–  Hatékony együttműködés a családokkal.

Keressék folyamatosan oldalainkat:
Facebook: Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
Webcím: apatfalvi-ovoda.hu
Cím: 6931 Apátfalva, Maros utca 43.
Telefon: 06-62/260052, (20) 250-0767

Szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánkba!
óvodapedagógusok és a dajka nénik

Rendkívüli támogatás

Az Apátfalva Község Óvodásaiért Köz-
hasznú Közalapítvány Kuratóriuma és 
Felügyelőbizottsága megköszöni Lázár 
János országgyűlési képviselő úr támo-
gatását, az alapítványunk részére nyújtott 
300.000 Ft-ot, amely a húsvéti ünnepek 
előtt került átvételre. A támogatás meg-

lepetésszerűen érte az alapítvány kurató-
riumát, mivel rendezvényeink a járvány-
helyzet miatt sorra elmaradtak és így a 
támogatásaink is beszűkültek. Az összeget 
az alapítvány természetesen az apátfalvi 
óvodások óvodai életének korszerűsítésé-
re fogja költeni. Köszönjük Szekeres Fe-

renc polgármester úr közbenjárását, és el-
ismerő szavait az alapítvány működéséről.
Még egyszer köszönjük!
Az óvodás gyerekek nevében is!

Faragó Erzsébet 
alapítványi elnök
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                                                                                               Általános iskolai beiratkozás 

                                                           Értesítjük az éríntett szülőket, hogy a  

                                                            2021/2022 tanévre történő 

                                                             általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor. 

                                                             2021. április 15. (csütörtök) 8-19 óra között 

                                                                 2021. április 16. (péntek) 8-19 óra között 

                                                                  A beiratkozás pontos módjáról az iskola Facebook   

                                                                    oldalán adunk pontos információt, 

                                                                     illetve az óvodákban érdeklődhetnek. 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt adófizető Polgárok! 
 
 

Az „Apátfalva Község Óvodásaiért 
Közhasznú Közalapítvány” 

kéri a tisztelt adófizetőket, 
 ajánlják fel adójuk 1%-át Alapítványunk részére,  

ha még nem tették meg más Alapítvány vagy 
Társadalmi Szervezet részére. 

A felajánlások a község óvodai nevelésének 
célkitűzéseit segítik. 

 
 

A kedvezményezett adószáma: 
1 8 4 5 5 5 9 1 - 1 - 0 6  

 
A kedvezményezett neve: 

 
„Apátfalva Község Óvodásaiért 

 Közhasznú Közalapítvány” 
 
 

Köszönjük, hogy gondolt ránk! 
 

Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. 
Tel.: (06-62) 260-052       06-20-250-0767 

Email: apatovi@freemail.hu 
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Útjavítás

A földtulajdonosok közössége, az Apátfal-
vi Gazdakör, az önkormányzat és a vadász-
társaság összefogásában kezdődtek meg a 
külterületi földutak karbantartási munkái
Az idei tavaszon is folytatódott az a mun-
ka, ami lehetővé teszi a gazdálkodók szá-
mára a külterületi utakon való közleke-
dést. Az ehhez szükséges pénzeszközöket 
a földtulajdonosi közösségen keresztül a 
Maros Vadásztársaság, valamint Apátfalva 
Község Önkormányzata biztosítja. Több 
erő- és munkagéppel rendelkező földtulaj-
donos is aktívan részt vesz a munkálatok-
ban, ezzel is segítve, hogy falunk agrárkö-
zössége a modern kor követelményeinek 
megfelelően tudja ellátni a mindennapi 
feladatait. Az összefogás fontos, hiszen 
csak így érhető el komoly eredmény ezen 
a területen is. Fontos azonban az odafigye-
lés is. Mindannyian tudjuk, hogy akadnak 
olyan idényjellegű munkák, amikor bár-
mennyire is szeretnénk, elkerülhetetlen a 
felázott, sáros utak használata. A problé-
ma akkor kezdődik, ha az út megrongáló-
ja ügyet sem vetve továbbáll ahelyett, hogy 
egy arra alkalmas időben kijavítaná az ál-
tala okozott kárt. Sokan természetesnek 
veszik azt, hogy jó minőségű úthálózaton 
tudják megközelíteni azokat a mezőgaz-
dasági parcellákat, amiken gazdálkodnak. 

Tudni kell azonban, hogy ez az állapot ko-
rántsem természetes. Sajnálatos módon 
vannak olyan gazdálkodók, akiknek „áldá-
sosnak” kicsit sem nevezhető tevékenysége 
időről időre plusz feladatot ad az utak javí-
tásával kapcsolatban. Amennyiben valaki-
nek nincs lehetősége az általa okozott kár 
kijavítására, kérjük, jelezze annak érdeké-
ben, hogy minél hamarabb, közös erővel 
helyrehozható legyen a terület.
Természetesen minden tavasszal el kell 
végezni az aktuális karbantartási munká-
kat és ezt a tevékenységet alkalmanként 
év közben is folytatni kell. A mai napig 

48 kilométer talajút karbantartására ke-
rült sor az idei esztendőben. Igyekszünk 
mindenki megelégedettségére folytatni a 
gondozást, azonban az utak állapotának 
fenntartásához minden gazdálkodó oda-
figyelése szükséges.
Sajnos több helyen tapasztalható, hogy az 
évekkel ezelőtti állapothoz képest a dűlőút 
„elkeskenyedett”. Mindannyiunk számára 
világos, hogy ez hogyan történhet. Nehéz-
séget okoz továbbá az a fajta hozzáállás, 
miszerint az út széléhez közel, gyakran 
az utat is érintve évről évre mély boroz-
dát húznak a földtulajdonosok. Ezeken a 
helyeken (főleg, ahol a dűlő is el lett kes-
kenyítve) letöredezik az út széle és ott el-
indul a kopolyaképződés. Minimális oda-
figyeléssel és egy kis jószándékkal ezek a 
nemkívánatos folyamatok megállíthatóak 
és visszafordíthatóak.
Gazdálkodó embereknek nem szükséges 
elmagyarázni, mennyivel kényelmesebb 
és gyorsabb az év minden szakaszában 
elvégezni a munkálatokat akkor, ha a kül-
területi úthálózat jó állapotban van. Bizo-
nyára abban is egyetértünk, hogy gépeink 
amortizációját is befolyásolja ez a jelenség. 
Tegyünk közösen a külterületi utak álla-
potának megőrzése érdekében! Mindany-
nyiunk jól felfogott érdeke ez.

Langó Zsolt 
Apátfalvi Gazdakör elnöke
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Környezettudatosságra nevelik 
a gyerekeket Apátfalván

Egy országos kapacitással rendelkező 
cég kereste meg az önkormányzatunkat, 
hogy lehetőség van használt olaj és zsira-
dék összegyűjtésére. Örömmel vettük a 
megkeresést, mert a környezettudatosság 
egyre nagyobb a lakosság körében, és az 
önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemre. A szolgáltatás nem 
kerül pénzbe, sőt, ők fizetnek a begyűjtött 
olajért és zsírért – mondta lapunknak Sze-
keres Ferenc. A polgármester hozzátette, 
jelezniük kellett, hogy melyik alapítvány 
számlájára utaljon a cég, az Apátfalváért 
Alapítvány gyarapodhat majd ezzel az 
összeggel.

Apátfalván is megjelentek a háztartásokban kelet-
kezett használt sütőolaj és sütőzsiradék szelektív 
gyűjtésére szolgáló, sárga gyűjtőedények, így nem 
kell többé a vécébe önteni a konyhai maradékot. A 
240 literes gyűjtőedények a Templom utca 69. szám 
alatt, a községháza előtt és a Dózsa György utcában, 
az óvoda konyhájának udvarán találhatók.
Arra kérik az apátfalviakat, hogy a használt olajat 
és zsiradékot zárt csomagolásban (PET-palackban 
vagy befőttesüvegben) helyezzék a gyűjtőedények-
be, így nem szennyezik össze a környezetet. Az ösz-
szegyűjtött olajat száz százalékban újrahasznosítják: 
a feldolgozás során bioetanol készül belőle.

„Azt tapasztaljuk, hogy a környezettudatosság egyre 
inkább jellemzővé válik a lakosság körében. Míg ko-
rábban legtöbben a lefolyóba vagy a kukába öntötték 
a szennyező olajat, zsiradékot, addig mostantól egy 
környezetbarát és biztonságos megoldással élhetnek. 
Szeretnénk, hogy a gyerekek még idejében lássák a 
jó példát otthon, hiszen mi, szülők is megtaníthatjuk 
őket a környezettudatosságra” – hangsúlyozta Szeke-
res Ferenc.

Apátfalván más módon is igyekeznek zöldebbé ten-
ni a környezetet, a hivatalon hőszivattyús, az intéz-
ményeken napelemes rendszerek működnek, a köz-
területekről összegyűjtött gallyakat, ágdarabokat 
pedig ledarálják és biobrikettet készítenek belőle.

 
Cikk: delmagyar.hu – Tóth A. Péter
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Felajánlott tripla
Rovatunkban az elmúlt futballhétvége 
legjobb Csongrád-Csanád megyei gól-
szerzőjét mutatjuk be. A megyei I. és II. 
osztályban egy mesterhármas született, és 
választásunk nem is eshetett másra, mint 
a ContiTech-Apátfalva színeiben triplázó 
Frank Boldizsárra. Sorozatban a harma-
dik győzelmét aratta a hétvégén a Conti-
Tech-Apátfalva a Csongrád-Csanád me-
gyei I.  osztályban, amely a HFC II. ven-
dégeként nyert 3–1-re. Az elmúlt hetek 
jó eredményeinek köszönhetően a csapat 
fellépett a tabella negyedik helyére. – Tud-
tuk, hogy nagyon nehéz meccsre kell szá-
mítanunk. Minimális a pontkülönbség a 
csapatok között, így fontos volt, hogy a 
körülöttünk lévőkkel szemben legalább 
pontot, de inkább pontokat szerezzünk. 
Ez az utóbbi időszakban jól sikerült ne-
künk. Jó úton indultunk el, remélhetőleg 
ezt a formát tudjuk továbbvinni, hiszen 
nehéz meccsek várnak ránk. Az edzőnk, 
édesapám igyekezett hangsúlyozni, hogy 
nem revansért utazunk, hanem három 
pontért. Tudtuk, hogy elmarad a HFC NB 
III-as csapatának meccse, de jól reagált er-
re a csapat, jól is játszottunk, végig a ke-
zünkben volt a meccs – utalt arra Frank 
Boldizsár, hogy ősszel 7–0-ra kaptak ki a 
HFC II-től odahaza, most viszont sikerült 
visszavágni. – Az elsőnél egy szöglet utá-
ni kavarodást követően a jobb oldalon ál-
ló Kardos Ákoshoz került a labda, aki be-
centerezte, és az üres kapuba lőhetettem. 
A másodiknál Béres Robi beadását átlépte 
Bartucz, ismét az üres kapuba lőhettem, a 
harmadik pedig tizenegyes volt. Béres Ro-
binak ajánlom ezt a mesterhármast, hiszen 
én csak Bány Tomi és utána következem a 
kijelölt tizenegyesrúgóknál, de átengedte 
nekem, ezt köszönöm! – tette hozzá Frank 
Boldizsár. Kitért rá, a következő két-há-
rom mérkőzésük meghatározza majd azt, 
melyik helyen végezhetnek a szezon végén. 

Feljutó csapatként mostanra már megta-
pasztalták, hogy lehet keresnivalójuk az 
osztályban, ám reális helyezésnek a ne-
gyedik-ötödik-hatodik hely valamelyikét 
tartaná.

Cikk: delmagyar.hu

Apátfalva tavasszal lejátszott mérkő-
zései:
ContiTech-Apátfalva–Székkutas 11–2 
(8–0)
Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: 
Mígh Tamás (Juhász, Vida).
Apátfalva: Köteles – Pataki, Varga V., (Ke-
resztúri, 71.) Rakity (László, a szünetben), 
Frank (Kardos, a szünetben), Béres Rad-
nai, 67.), Beke, Bartucz, Kardos Á., Bány 
(Juhász, 63.) Kóródi. Edző: Frank Csaba.
Székkutas: Juhász (Kovács I., a szünet-
ben) – Kis Á., Csorba, Buczku, Daraki, 
Kovács R., Tóth R. (Tóth Cs., 63.), Gyön-
gyösi (Zsoldos, 76.), Szabó I. (Szikszai, 
60.), Rakozov, Rácz. Játékos-edző: Bartyik 
Norbert.
Gól: Béres R. (22., 43.), Bány (24.), Bar-
tucz (28.), Rakity (31.), Frank B. (38.), Kó-
ródi (39.), Pataki (45.), Beke (65.), Kardos 
Á. (75., 78.), ill. Kovács R. (68., 81., az elsőt 
11-esből).

ContiTech Apátfalva–Foliaplast-Bor-
dány SK 2–1 (1–0)
Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: 
Barta Norbert (Szűcs, Gera)
Apátfalva: Köteles – Pataki (Keresztúri, 
92.), Varga V., Rakity, Frank B. (Kardos G., 
90.), Beke, Bartucz (Kardos B., 90.), Kar-
dos Á., Bány (László, 79.), Varga Cs., Kó-
ródi. Edző: Frank Csaba.
Bordány: Vasas – Popovics (Fodor, a szü-
netben), Fátyol, Abadzic, Kis L., Ábrahám 
(Mihalkó, a szünetben), Márki, Denko-
vity (Kukli, 72.), Lőrinc, Szűcs, Káposzta. 
Edző: Tóth János.

Gól: Denkovity D. (18., öngól), Beke D. 
(70.), ill. Fátyol Sz. (93., 11-esből).

Hódmezővásárhelyi FC II.–ContiTech-
Apátfalva 1–3 (0–1)
Hódmezővásárhely, zárt kapuk mögött. 
Vezette: Kakuk Szabolcs (Juhász, Fodor).
HFC II.: Tóth M. – Tóth J., Rostás (Papp, 
69.), Váradi (Árgyelán, 84.), Bojtos (Bánfi, 
78.), Győrfi (Kemény, 69.), Bartyik, Hajdú 
(Lukács, a szünetben), Gyüre, Pacskó, Pa-
ku. Edző: Vinnai István.
Apátfalva: Köteles – Pataki, Varga V., Ra-
kity, Frank B. (Kardos G., 88.), Beke (Lász-
ló, 83.), Bartucz (Juhász D., 88.), Kardos 
Á., Bány (Béres, 60.), Varga Cs., Kóródi. 
Edző: Frank Csaba.
Gól: Győrfi D. (51.), ill. Frank B. (12., 64., 
78., az utolsót 11-esből).
Kiállítva: Pacskó (57.), Tóth J. (78.).
Az utóbbi hetekben remek formát nyújtó 
ContiTech-Apátfalva a tavasszal egyelőre 
visszafogottabb teljesítményt nyújtó Al-
győhöz látogatott a Csongrád-Csanád me-
gyei I. osztály 17. fordulójának rangadóján.
A vendégek vezető góljukat követően akár 
növelhették is volna az előnyüket, de ekkor 
kihagyták a lehetőségeiket. A hajrá viszont 
az Algyőé volt, amely Szil fejesével egyen-
líteni tudott, mi több, a végjátékban akár 
meg is fordíthatta volna a mérkőzést, ám 
összességében igazságos döntetlenre vé-
geztek a felek.

Algyő–ContiTech–Apátfalva : 1–1 (0-0)
Algyő, zárt kapuk mögött. Vezette: Soós 
István – gyengén (Juhász, Ruzicska).
Algyő: Siska – Rádi, Pénzváltó, Heid-
rich (Pataki, 58.), Varga G. (Belovai, 58.), 
Selyem (Krisztin-Németh, 92.), Daró-
czi (Molnár G., 67.), Deák, Szil, Fórizs 
(Molnár Sz., 72.), Jernei. Edző: Podonyi 
Norbert.
Apátfalva: Köteles – Varga V., Rakity, 

FOCI HÍREK
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Frank B. (Kardos, 92.), Béres, Beke, Bar-
tucz (László, 78.), Kardos Á., Bány (Pa-
taki, 67.), Varga Cs., Kóródi. Edző: Frank 
Csaba.
Gólszerzők: Szil (82.), ill. Frank B. (53.).
Jók: senki, ill. Varga Cs., Rakity, Kóródi, 
Béres.

ContiTech-Apátfalva–Csongrád-Kun-
ság Aszfalt 5–1 (1–1)
Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: Bá-
lint Dániel – kiválóan (Aczél, Szabó L.).
ContiTech-Apátfalva: Köteles – Pataki V. 
(Kardos G., 75.), Rakity, Frank B. (Kardos 
B., 87.), Béres, Beke, Bartucz M., Kardos 
Á., Bány (Radnai, 80.), Varga Cs., Kóródi. 

Vezetőedző: Frank Csaba.
Csongrád-Kunság Aszfalt: Stankovics – 
Kanász-Nagy, Mészáros M., Kiss R., Sza-
bó M., Farkas M. (Szőrfi, 32.), Szántai-Kis 
(Nyári G., 69.), Deli, Mohácsi, Lévai (Jovan 
(38.), Borda. Vezetőedző: Szűcs Róbert.
Gólszerzők: Frank B. (24., 53., 67., 74.), 
Beke (59.), ill. Szabó M. (11.).

Tabella 2020/2021 – Megyei I. osztály

# csapat neve m gy d v lg kg gk bp pont

01. MAKÓ FC 18 17 1 0 93 5 88 0 52

02. Szentesi Kinizsi SZITE 18 13 1 4 43 19 24 0 40

03. TISZASZIGET SE 18 11 4 3 41 17 24 0 37

04. APÁTFALVA SC 18 10 3 5 50 37 13 0 33

05. ALGYŐ SK 18 9 3 6 33 21 12 0 30

06. Foliaplast-Bordány SK 18 8 3 7 22 22 0 0 27

07. SZEGEDI VSE II. 18 8 2 8 38 44 -6 0 26

08. MÓRAHALOM VSE 18 7 3 8 33 33 0 0 24

09. Hódmezővásárhelyi FC II. 18 7 0 11 39 44 -5 0 21

10. SZEGED 2011 KFT. II. 18 6 2 10 33 39 -6 0 20

11. ESK Kiskundorozsma 18 3 9 6 23 28 -5 0 18

12. CSONGRÁD-KUNSÁG A. 18 3 3 12 23 52 -29 0 12

13. Székkutas TC 18 3 2 13 21 76 -55 0 11

14. UTC 1913 Labdarúgó Kft 18 1 4 13 18 73 -55 0 7
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Kedves Olvasó!

Olyan jó érzéssel tölt el az az időszak, ami-
kor újra leírhatom gondolataimat!
Öröm számomra, ha csak egy olvasónak 
is örömet vagy lelki segítséget tudok ad-
ni! Különösen fontos a sok egyszerű se-
gítő szándék most, ebben a nehéz és sok 
lemondással járó időszakban. Lehet, hogy 
fizikálisan gátolva érezzük magunkat, de 
lelkileg nagyon sok segítséget kaphatunk, 
ha odafigyelünk az előttünk álló hónapok 
ünnepeire.
Április már egy tavaszi hónap és elhozta 
számunkra Húsvét szent ünnepét. Sok-sok 
gondolat jutott eszembe az ünnep kapcsán, 
hogyan is tudnánk lelkiekben erősödni. 
Jézus szenvedéstörténetét Virágvasárnap 
Márk evangéliumából hallgathattuk meg.
Jézus szenvedése, halála és föltámadása.
Az Atya a földre küldi egyszülött fiát. Jé-
zus emberi testet öltött és három éven át 
tanított és hirdette Isten országát! A mű-
ködésének időszakából számos eseményt 
kiragadhatnánk, de most nézzük azt az 
egy hetet, amelynek eseményei Jézus iga-
zi küldetésének beteljesedését hordozzák.
Virágvasárnap nagy ünneplés közepette 
bevonul Jeruzsálembe, és csak egyedül Jé-
zus tudja, hogy a tömeg, amely most lelke-
sen fogadja rövidesen hangos szóval kiált-
ja, hogy keresztre feszítsék őt! A főpapok 
és írástudók már keresik a lehetőséget, 

hogy hogyan ölhetnék meg őt!
A megoldás is megjelenik: Júdás eladja 
Mesterét!
Gondoljunk bele mi hányszor adtuk már 
el Jézust az életünk során – nem harminc 
ezüstpénzért és nem egy csókkal- hanem 
mindenki a maga eszközével!
Emberi gyarlóság-gyengeség! Júdás miu-
tán megbánta tettét felakasztotta magát! 
Nekünk a gyónás és Isten megbocsájtó 
szeretete adatott meg, mint ahogyan Péter 
is megtagadta és ő lett a „Kőszikla”!
Istennél semmi sem lehetetlen!
Az Eukarisztia alapításával örökre közöt-
tünk maradt. Számunkra szinte felfogha-
tatlan csodálatos ajándék és az ó-szövet-
ségből átlépünk az új-szövetségbe.
Jézus Isten fiaként átélte a halálfélelem 
gyötrelmeit, és a segítség számára az 
imádság volt.
A Getszemáni kertben magára maradt, 
mert tanítványait elnyomta az álom. 
Sokszor mi is magányosan kell, hogy 
imádkozzunk.
Egy óra ima a templomban a tabernáku-
lum előtt virrasztás Jézussal. Örülök ami-
kor erre lehetőségem van.
„Abba, Atyám, szólt, neked minden lehetsé-
ges: Vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az 
legyen, amit én akarok, hanem amit te.” 
(Mr.14, 36-37)

Ezek a szavak különösen fontosak nap-
jainkban, és nagyon sok mindenre választ 
adnak.
Ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te 
akaratod!
Jézus elindul a szenvedés útján: Judás el-
árulta, tanítványai szertefutottak, Péter 
megtagadta és vár reá a hosszú út, amely a 
Golgotára vezet.
Jézus Isten fiaként olyan szenvedésen 
ment keresztül a mi bűneink megbocsáj-
tásáért, amit mi sokszor elfeledünk.
Most húsvétkor álljunk meg egy percre és 
emlékezzünk!
Gondoljunk Szűz Máriára, aki amikor Gá-
bor angyal megjelenik neki és elmondja 
jövetelének okát, tudatában volt-e annak 
az egy szónak a jelentésével: Fiat-Legyen!
Isten erőt adott számára, mint ahogyan 
Jézusnak is erőt adott, hogy feljusson a 
Golgotára.
Mennyire befolyásolható az ember: egyik 
nap dicsőít-másik nap halált követel. A 
pénz, a hatalom a státusz birtoklása. Is-
merjük fel a mi kis cirenei Simonjainkat, 
akik segítenek vinni a keresztünket.
Jézus a kereszten imádkozik, de a nép cso-
dát követel tőle. Hány csodát láttak és hal-
lottak, de ez még nem volt elég. Mi is a kö-
vetelések halmazát akarjuk.
A kereszt tövénél ott van Mária, a szeretett 



2021. április 13APÁTFALVI HÍRMONDÓ

tanítvány János, akire rábízza anyját. Ilyen 
gondoskodó szeretet a szenvedés tetőfo-
kán. Jézus kileheli lelkét a kereszten.
A szomorúságban néhány tanítvány már 
elindul Emmaus-felé és nem is gondol-
ják ki lesz az utitársuk, akinek felismerése 
után nem éreznek fáradtságot és indulnak 
vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják az 
Úr él!
Valóban Jézus feltámadt–Alleluja!
Most amikor ránézek a naptárra milyen 
csodálatos, hogy húsvétot követve az Is-
teni Irgalmasság vasárnapja következik. 
Isten irgalma és kegyelme határtalan, élő 
bizonyítéka maga a húsvét.
Olyan sokszor van, hogy a mindennapi 
életben elfeledkezünk arról, hogy Isten 
maga az irgalom. Akkor térünk ezekhez a 
gondolatokhoz, amikor sérülést szenved a 
komfortzónánk.
Igazságos ez? NEM! Elkóborolunk és el-
feledjük Istent és a nehézségeket büntetés-
nek vesszük, pedig csak próbatételek.
Mikor Jézus az Atya tervét elfogadta és el-
jött közénk, nem bűntetést érzett, hanem 
példát adott a próbatételek elviselésére.
Születésétől kezdve próbatételeken ment 
keresztül, és maga megtestesítette az írgal-
masság tökéletességét.
Katona püspök atyára mindig szeretettel 
gondolok, mert ő az Isteni Irgalmasság 
terjesztőjének nagy harcosa. Köszönjük 
meg azoknak a testvéreinknek a sok imá-
ját, akik az irgalmasság imacsoportjába 
tartoznak és nem lankad a lelkesedésük.
A hónap végén van Szent György vértanú 
ünnepe (ápr. 24-én)
Április hónapot Szent György havának is 
nevezik. A hőslelkű ifjú katona a keresz-
tényüldözés idején vértanúságot szenve-
dett. Korán elterjedt tisztelete. A XII. szá-
zad óta kezdték benne tisztelni a sárkány-
ölőt, és minden baj leküzdőjét. A keresz-
teslovagok benne látták eszményüket.
Oroszlánszívű Richard Anglia védőszent-
jévé tette.
Nem tudni a mai korlátozások mellett, ho-
gyan lesz a búzaszentelés megszervezve. 
Nagyon fontos, hogy kérjük vetéseinkre 
Isten áldását, hogy a kétkezi munka meg-
teremje gyümölcsét. Legyen minden csa-
lád asztalán kenyér, és állatainkat el tudjuk 

látni takarmánnyal.
Minden hónapban volt egy példaképünk. 
Ebben a hónapbanJános apostolt válasz-
tottam ki. Jézus legfiatalabb apostola volt 
és nagyon kedvelte, hiszen édesanyját is 
rábízta a földi életének hátralevő részére.
János élt a legtovább az apostolok közül és 
Ő a negyedik evangélista.
A Jelenések Könyvének kinyilatkoztatásait 
Szent János apostol nevéhez köti az egy-
ház, aki száműzetésében 95 körül írja le 
jelenéseit.
Egy kicsit lépjünk át májusba, ahol else-
jén ünnepeljük a munkások védőszentjét 
Szent Józsefet.
Példás emberként volt nevelőapja Jézus-

nak és a fizikai munkában teremtette elő a 
javakat az ácsműhelyben a család számára.

Ne legyünk reményvesztettek! Legyünk 
erősek a próbatételeink során!
„Ne add fel a reményt, ha nagyobb feladat 
előtt állsz,
mielőtt meg nem próbálod. Kár lenne 
parlagon
hagyni a benned szunnyadó képességeket!”

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Feltámadt Krisztus–Alleluja!

Dr. Langó Julianna
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APH/833/2021.

ÉRTESÍTÉS VEGYSZEREZÉSRŐL
Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal részéről értesítjük, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged 
által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar-, valamint vontatóvágányokon, illetve rakodóterületeken 

és telephelyen vegyszeres gyomirtást végeztet:
2021. április 15-én csütörtökön Apátfalva község bel- és külterületén.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után 
a permetezett területeken munka végezhető.

A felhasznált vegyszerek közül az alábbiak méhekre nem veszélyesek:
AMEGA UP/ CLINIC UP/ GLADIATOR FORTE/MARS 480SL; COLOMBUS EC/ MAGELLAN; DEZORMON;

DROPMAX; KYLEO; MEZZO 20 WG; SUCCESSOR TX/ SUCCES T
 

A KLEBER méhekre mérsékelten veszélyes.

Lakossági tájékoztató
Segítünk a koronavírus elleni védőoltás 

regisztrációjában!
Tisztelt Apátfalviak!

A koronavírus elleni védőoltáshoz előzetes regisztráció szükséges, amihez 
segítséget nyújtunk!

A Polgármesteri Hivatalban és az Idősek Otthonában telefonon vagy e-mailben 
történt előzetes időpont egyeztetés után a járványügyi szabályok betartása mel-
lett segítséget nyújtunk a lakossági regisztrációhoz, melyhez az alábbi adatok 
szükségesek:

• Név
• Lakcím
• Életkor
• E-mail cím (segítünk létrehozni)
• Telefonszám
• TAJ szám

További információ: 06-62/520-040 vagy 06-20/801-5080

Kérjük, hogy a maszkviselés és a távolságtartás szabályait tartsák be!
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LAKOSSÁGI HIBA BEJELENTŐ VONAL
Apátfalva Község Önkormányzata szá-
mára fontos a lakosság minél hatékonyabb 
szolgálata. Ezért kérjük, hogy a közterü-
leteinket érintő javítással, hibaelhárítás-
sal kapcsolatos észrevételeiket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatal (62)  520-040-es 
telefonszámán.

Illegális hulladéklerakók felszámolása
Apátfalva Község Önkormányzata az ille-
gális hulladéklerakók felszámolásának tá-
mogatására pályázatot nyújtott be. A pá-
lyázatban elnyert összeg 2.940.000 forint, 

melyből megtisztításra került a település 
és a Maros folyó árterülete, melyen több-
ségében építési törmelék halmozódott fel 
az évek során. Fontos, hogy újabb illegális 

lerakók ne keletkezzenek, tehát a megtisz-
tított területek szennyezésmentesek ma-
radjanak, ezért kérjük a lakosságot, hogy 
vigyázzanak Apátfalva tisztaságára!

ELŐTTE

UTÁNA
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EGYEZTETÉS
Március 19-én egyeztettünk Gémes Lász-
lóval, a Csongrád-Csanád Megyei Köz-
gyűlés elnökével Apátfalva fejlesztésének 
terveiről. Ezt megelőzően Lázár János or-
szággyűlési képviselőnkkel is megbeszél-
tük az elkövetkező öt év fejlesztési elkép-
zeléseinket Apátfalvára vonatkozóan, és 
kértük a segítségét, támogatását terveink 
megvalósításában.
Fejlesztési elképzeléseink az alábbiak:
1. Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Apátfalván.
•  Művelődési ház: homlokzat és födém 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, (fűtés-
hűtés), nyílászárók cseréje, napelemes 
rendszer kiépítése, villamosenergia-há-
lózat korszerűsítése.

•  Egészségház feletti önkormányzati laká-
sok homlokzat és födém hőszigetelése, 
tető felújítása, fűtéskorszerűsítés, nyí-
lászárók cseréje, villamosenergia-háló-
zat korszerűsítése, napelemes rendszer 
kiépítése.

•  Szociális Alapszolgáltatási Központ: 
homlokzat és födém hőszigetelése, tető 
felújítása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók 

,cseréje, villamosenergia-hálózat korsze-
rűsítése, napelemes rendszer kiépítése.

•  Kisebbségi ház felújítása: homlokzat és 
födém hőszigetelése, tető felújítása, fű-
téskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, 
villamosenergia-hálózat korszerűsítése, 
napelemes rendszer kiépítése.

2. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés 
Apátfalva településen III. szakasz
•  A belvízelvezető csatornák fejlesztése, 

felújítása, vízvisszatartásra való törekvés.
Célunk, hogy a beruházásnak köszönhe-
tően minél több ingatlan előtt oldódjon 
meg a vízelvezetés.
3. Önkormányzati épületek felújítása, 
amelyekben jelenleg a SZEFO és a Rend-
őrség működik.
•  Homlokzat és födém hőszigetelés, fűtés-

korszerűsítés, nyílászárók cseréje, nap-
elemes rendszer kiépítése.

4. Belterületi kerékpárút építése. – Hu-
nyadi Mátyás utcában gyalog- és kerék-
párút építése.
•  A 43. számú főút mentén található ke-

rékpárút és a településközpont összekö-
tése. Az útszakaszon számos forgalom-
vonzó intézmény található. Az utcában 
menetrendszerű helyközi autóbusz- 
közlekedés bonyolódik.

5. Turizmus. Apátfalva- Makó erdei túra-
útvonal fejlesztése.
6.  Belterületi utak aszfaltozása, és a 43-as 
főút felújítása.

Szekeres Ferenc 
polgármester

JELES NAP
Április 3-án ünnepelte 75. 
születésnapját díszpol-
gárunk, Benkóczy Zoltán 
(Apátfalva, 1946. április 3.) 
Magyar Érdemkereszttel ki-
tüntetett Magyar színész, 
Operett és musicalszínész, 
a Budapesti Operett Szín-
ház örökös tagja.
Boldog születésnapot és to-
vábbi jó egészséget kívánunk 
a művész úrnak, reméljük 
még sokáig láthatjuk jó egész-
ségben sétálni Apátfalva 
utcáin!


