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Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

APÁTFALVI
HÍRMONDÓ

Ötvenmillióból épülhet 
az apátfalvi termelői piac

2017-ben már nyertek rá 25 milliót, 
most pedig újabb 25 milliós támoga-
tást kaptak, azaz 50 milliója van arra 
az apátfalvi önkormányzatnak, hogy 
a Kossuth és a Hunyadi utcai üres tel-
ken végre megépülhessen a helyi ter-
melői piac.
Apátfalva község önkormányzata a tele-
pülés központjában, azaz a Kossuth utca 
63. szám alatti telken kíván kialakítani 
egy zárt termelői piacot. A piacépítésre 
még 2015-ben adtak be egy 25 millió fo-
rintos támogatási igényt, amelyet azon-
ban elutasítottak. Az önkormányzat nem 
adta fel, két évvel később újra pályázott, 
akkor, azaz 2017-ben el is nyerte a 25 
millió forintos támogatást. Csakhogy az 
építőanyag árak és a munkabérek akko-
rát emelkedtek, hogy ennyi pénzből már 
nem lehetett megvalósítani a beruházást.
A község így többlettámogatást kért. Gé-
mes László, a Csongrád-Csanád Megyei 
Közgyűlés elnöke és Lázár János ország-
gyűlési képviselő segített és támogatásuk-
kal a kormány arról döntött, hogy 24 mil-
lió 341 ezer 439 forint többlettámogatást 
biztosít. Az erről szóló határozat a múlt 
héten meg is jelent a Magyar Közlönyben. 
A piacépítésre – ennek köszönhetően – 
összesen 49 millió 359 ezer 879 forint áll 
a község rendelkezésére.
A Kossuth Lajos utca 63. szám alatti in-
gatlanon, mely a Kossuth és a Hunya-
di utcák sarkán fekszik, épül majd meg 
a piac. A piac lehetővé teszi a projekt fő 
céljának a megvalósítását, azaz biztosít-

ja a helyi termelők számára a szükséges 
infrastruktúrát.
A fedett piactéren hat rögzített asztalt 
(standot) helyeznek ki. Építenek egy aján-
dék üzlethelyiséget is. A teljesen akadály-
mentesített épületben lesz közösségi vécé 
és mosdóhelyiség is.
A piac üzemeltetése során a helyi terme-
lők és a helyi termékek kerülnek előtérbe 
ezzel is elősegítve a település gazdaságá-
nak élénkítését és a lakosság helyben tar-
tását. A fejlesztések által javul a helyi vál-
lalkozások működési környezete, amely 
középtávon munkahelymegőrzést, illetve 
munkahelyek teremtését eredményezheti, 
és hozzájárul a város-vidék együttműkö-
dés erősítéséhez.
– Egyre fontosabb az élelmiszerek erede-
te, így a termelőkkel kialakított személyes 
kapcsolat. A pályázat célja a gazdaság-
élénkítéshez és foglalkoztatási színt növe-

léséhez szükséges helyi feltételek biztosí-
tása, a település népességmegtartó erejé-
nek növelése, valamint a vállalkozásbarát 
településhez szükséges helyi infrastruk-
turális feltételek megteremtése – tudtuk 
meg Szekeres Ferenc polgármestertől.

Számokban
A TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 p. 
Apátfalva Község piacterének kialakítása 
című hatályos támogatás 25 millió 18 ezer 
440 forint, melyet 2017-ben nyertek el, a 
most megítélt többlettámogatás 24 millió 
341 ezer 439 forint. Így az apátfalvi ön-
kormányzat piacépítésre rendelkezésére 
álló keretösszeg összesen 49 millió 359 
ezer 879 forint.

Cikk: www.makohirado.hu, 
Korom András

Itt áll majd az apátfalvi piac
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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. május 13. napján hozott polgár-
mesteri döntések

 � A polgármester rendkívüli települési 
támogatás iránti kérelmek és lakásfenntar-
tási támogatás iránti kérelmekben döntött.

2021. május 14. napján hozott polgár-
mesteri döntés

 � A polgármester jóváhagyta a Bíráló Bi-
zottság döntését és elfogadta a GLOBÁL 
21 Építőipari és Szolgáltató Kft. árajánlatát. 
Az árajánlatban meghatározott összegért, 
Br. 6.883.400,-Ft összegben a Kft. biztosít-
sa a beszerzés tárgyát képező info és tele-
kommunikációs hálózat korszerűsítését. 
(MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak 
felújítása-2020” pályázat)

2021. május 21. napján hozott polgár-
mesteri döntés

 � A 2021. évi Helyi sajátosságok start-
munka mintaprogram nagyértékű tárgyi 
eszköz beszerzéséről döntött.

 � Jóváhagyta a Bíráló Bizottság dönté-
sét és elfogadta a HOVEFA Bt. áraján-
latát, hogy az abban meghatározott ösz-
szegért – Br. 3.413.688,-Ft – a nyílászárók 
beszerzését.

 � 2021. május 25. napján hozott polgár-
mesteri döntések

 � Elfogadta a 2020. évi belső ellenőrzés-
ről szóló beszámolót.

 � Elfogadta az Apátfalvi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodás 
végrehajtásáról szóló beszámolót.

 � Elfogadta az önkormányzat intézmé-
nyei által 2020. évben benyújtott pályáza-
tairól szóló tájékoztatót. Az elmúlt év fo-
lyamán az intézmények közül az Apátfalvi 
Bíbic Óvoda és Bölcsőde két pályázatot 
nyújtott be, melyből csak az egyik pályá-
zat lett nyertes. A Digitális Jólét Nonpro-
fit Kft. és az Oleander Informatikai Kft. 

– OKOSÓVODA projekt keretében meg-
valósuló – együttműködése alapján, az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde regiszt-
rációját és megrendelését követően, kettő 
évig ingyenesen biztosítja az internetes 
szolgáltatásokat, az óvoda weboldalát az 
Interneten elérhetővé teszi és az oldalhoz 
hozzáférési lehetőséget biztosít.

 � Elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2019-2024 évi felülvizsgálatát.

2021. május 27. napján hozott polgár-
mesteri döntések

 � Ezen a napon rendkívüli települési tá-
mogatás iránti kérelmek és lakásfenntar-
tási támogatás iránti kérelmekben döntött. 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. május

SZÜLETÉS:

05.19.: Kardos Eszter
Édesanyja: Tóth Anita
Édesapja: Kardos Zoltán
Apátfalva, Kossuth L. u. 78.

HALÁLESET:

Forintos Istvánné (Buvár Ilona)
Apátfalva, Templom u. 99. Élt 78 évet

Furák György 
Apátfalva, Liget u. 20.  Élt: 66 évet

Móricz Ágnes 
Apátfalva, Templom u. 20. Élt 68 évet

Sóki Józsefné (Varga Ilona Erzsébet)
Apátfalva, Széchenyi u. 147/A. Élt 82 
évet

Takács József
Apátfalva, Kölcsey u. 15. Élt 69 évet

Varga István
Apátfalva, Kisköz 20. Élt 64 évet

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Tóth Dóra és Mátó Gábor
Apátfalva, Széchenyi I. u. 177.

Kerekes Lászlóné (Janovics Katalin) 
és Oszlánczi Sándor
Apátfalva, Petőfi S. u. 3.

Rácz Fanni és Barát Szabolcs
Apátfalva, Kölcsey u. 1.

Bali Annamária és Pásztor László
Apátfalva, Nagyköz u. 7.

dr. Langó Bernadett Apátfalva, 
Nagyköz u. 22. és Mihály András Sze-
ged, Csanádi u. 15.
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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!

Pedagósusnap
A pedagógusnap alkalmából őszinte tisz-
telettel köszöntjük az óvoda és iskola dol-
gozóit és köszönjük áldozatos munkájukat. 
Hálásak vagyunk, hogy nap, mint nap fél-
tő okos szóval, de ha kell, segítő szigorral 
bővítik gyermekeink ismereteit, adnak 
nekik biztos tudást és tartást az életben, a 
korunknak megfelelő eligazodáshoz. Az 
Önök munkája nagyon értékes egész kö-
zösségünk számára. Ez a tanév sem telt 
nehezítések nélkül, hiszen a koronavírus 
veszélyhelyzet miatt ebben az évben is 
folytatódott a digitális munkarend. A tan-
anyag feldolgozása, számonkérése, vagyis 
a tanítás és a tanulás folyamata online for-
mában történt. Úgy gondolom mindenki 
erőn felül teljesített. Nagyon szépen kö-
szönöm minden pedagógusnak az áldoza-
tos munkáját. A tanév végeztével még egy-

szer szeretném megköszönni valamennyi 
pedagógusnak és az oktatás-nevelésben 
dolgozó valamennyi munkatársnak, gyer-
mekeink érdekében végzett áldozatos 
munkáját. A közelgő nyári szünetre jó pi-

henést, feltöltődést, a következő tanévre 
szakmai munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk mindenkinek!

Szekeres Ferenc 
polgármester

MEGHÍVÓ
Apátfalva község önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az Apátfalvi Hősök Napja alkalmából rendezendő községi megemlékezésre.
Szoborkert I. Világháborús emlékmű, 

2021. június 23. (szerda) 17 óra 

Köszöntő: Antal Sarolta – települési képviselő
Községi megemlékezés

Közreműködik: Bökény Népe Egyesület, Borbély András Band fúvószenekar
Koszorúzás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jankovich Ferenc: 
Tanítónknak

Mi már tőled sokat kaptunk,
de tőlünk te keveset,
az arcodból, a hangodból
sugárzik a szeretet.

Fogadd tőlünk ezt a csokrot,
mit kötött a szeretet,
hála-hála mindig hála
jó tanítónk teneked.



2021. június4 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

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 Pol-
gármesteri Hivatal előtt (6931 Apát-
falva Templom u. 69.).

Következő alkalom: 
2021. június 9. (szerda) 

13.00–15.00 között

Hivatalunk által biztosított szolgáltatások 
vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen mi-
nél több ügyüket el tudják intézni. Ennek 
keretében fontos célunk, hogy a kisebb la-
kosságszámú településeken élő ügyfeleink 
is helyben tudják a személyes okmányaik-
kal kapcsolatos ügyeiket elintézni és ne 
kelljen beutazniuk a járásközpontok kor-
mányablakaiba. Hivatalunk a jövőben így 
Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat 
(KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási 

ügyek elintézését a kisebb lélekszámú te-
lepüléseken. A kormányablak buszban a 
települési ügysegédek szolgáltatásai teljes 
körűen elérhetőek lesznek, ezen felül pe-
dig további – eddig, valamely kormányab-
lakban intézhető – ügyek is elintézhetőek 
lesznek helyben. A kormányablak busz 
által tehát jelentős mértékben növeljük a 
helyben intézhető ügyek számát a kisebb 
települések esetében is.

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

ÚJ INTÉZKEDÉSEK 
LÉPTEK ÉLETBE

A felnőtt magyarok több mint 50 százaléka már megkapta az oltást, ezzel to-
vábbra is élen járunk az uniós országok között. Amikor a beoltottak száma elérte az 5 milliót, újabb intézkedéseket 
hozhatunk az élet újraindítása érdekében, a kormány feloldotta a járványügyi korlátozások jelentős részét:

–  Nem kell maszkot viselni a közterületeken.
–  Megszűnik a kijárási tilalom.
–  Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik.
–  Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterületeken.
–  50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket.
–  Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmakat.
–  Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak védett-

ségi igazolvánnyal látogatható.
–  A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől 

függetlenül.
–  Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
–  A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe (pl. moziba, étterembe).
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Apátfalván igen nagy az oltási kedv
Apátfalván a regisztrált felnőtt lakosság-
nak több mint a fele már meg is kapta a 
koronavírus elleni első oltását, illetve 25 
százalékuk már a másodikon is túl van. 
Dr. Sziebig Géza háziorvos a Rádió 7-nek 
elmondta még a járvány első hullámában 
írásos tájékoztatást jutattak el minden 
apátfalvinak a Covid-19-ről, így minden 
hasznos információt megkaptak a lakosok. 
A háziorvos hozzátette ennek is köszön-
hető, hogy az apátfalviak tisztában van-
nak azzal, hogy csak a védőoltás előzheti 
meg a bajt, ezért azonnal regisztráltak rá, 
amint lehetségessé vált. Dr. Sziebig Gézá-
tól megtudtuk: viszonylag alacsony volt a 
fertőzöttek száma végig a járvány során, 

főleg azért mert az emberek betartották 
a járványügyi intézkedéseket. Jó együtt-

működés volt a különböző partnerek kö-
zött, az önkormányzat is segített és igye-
keztünk minél több információt nyújtani 
a lakosoknak. Az apátfalviak nem csupán 
a helyi háziorvosi rendelőben, illetve a ki-
jelölt oltópontokon kapják meg a vakcinát, 
hanem a Magyar Honvédség oltóbusza is 
kijött a településre. A mobilrendelő a múlt 
hónapban egyszer már járt is a községben, 
akkor 180-an kapták meg az első oltásukat. 
A busz másodszor május utolsó hétfőjén 
jött ismét Apátfalvára, akkor vehették fel a 
második oltást ugyanazok akik az elsőt is 
az oltóbuszon vették fel.

Cikk: Rádió7, Kormos Tamás

Háromezer naposcsibét osztottak szét 
Apátfalván

Szeles József, a kiszombori Szetápmix, takarmány és csibe-
keltető üzem tulajdonosa és családja május 12-én szerdán 
ajánlott fel háromezer naposcsibét az apátfalvi önkormány-
zatnak. Az önkormányzat egy nap alatt megszervezte és csü-
törtökön ki is osztotta a szárnyasokat.
– Köszönjük az adományozónak és családjának, hogy gondoltak 
Apátfalva lakosaira! – közölte Szekeres Ferenc polgármester. A 
csibéket szociálisan rászorultak, közfoglalkoztatottak és nyug-
díjasok (azok, akiket pár óra alatt el tudtak érni telefonon), azaz 
közel 100 család kapta meg.
Szekeres Ferenctől megtudtuk, hogy a felajánló családnak mű-
ködik takarmányboltja Apátfalván, s a község is onnan veszi a 
közfoglalkoztatásban nevelt állatoknak a takarmányt.
Az ételosztás egyébként évek óta rendszeres Apátfalván, még ha 
nem is gyakori, hogy készételt kapnak mindazok, akik rászorultak.
Csak hogy néhány példát említsünk: 2016 decemberében 1 kiló 
hurkát, 1 kiló kolbászt, 1 kiló darált húst és oldalast is tartalma-
zott az a csomag, amelyet az apátfalvi önkormányzat osztott szét 
a 65 feletti nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak és a hátrányos 
helyzetűek között. A hús abból a 30 sertésből származott, me-
lyet az év nyarán vásárolt a Startmunka Mintaprogram keretén 
belül állattartásba is belekezdett az apátfalvi önkormányzat. A 
közmunkások által felnevelt disznóból 24-et vágtak el akkor. Így 
összesen 510 csomagot kaptak a 65. életévüket betöltött nyugdí-
jas családok, 160-at a közfoglalkoztatottak és 175-öt a hátrányos 
helyzetű családok, azaz összesen 845 családnak tudott segíteni az 

ünnepek előtt az önkormányzat. 2016-ban egyébként összesen 
ezer saját nevelésű baromfit is szétosztottak.
Hasonló osztást azóta is rendszeresen tartanak a községben. Ta-
valy novemberben például összesen nyolcszázötven saját nevelé-
sű csirkét kaptak az értékteremtő közmunkának köszönhetően a 
helybéli közfoglalkoztatottak, a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülők, illetve a 65 éve felettiek. Decemberben 
pedig ismét levágták a közmunkaprogramban hizlalt sertések egy 
részét, a nyolcszáz, darált húsból, hurkából és kolbászból össze-
állított csomagot készítettek belőlük, hogy azt szintúgy kiosszák 
az apátfalvi időseknek, közmunkásoknak és rászorultaknak.

Cikk: www.makohirado.hu, Korom András

Dr. Sziebig Géza háziorvos
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Móricz Ágnes (1952–2021)
Sajnos az utóbbi években több jeles 
apátfalvi személy is eltávozott közü-
lünk, olyanok, mint Pistus tanár bácsi, 
Terike néni, Korom Laci bácsi, Kereszt-
úri Józsi bácsi. Velük együtt a ránk ha-
gyományozott néprajzi örökség is min-
dig meghal egy kicsit.

Most Ági néni méltó búcsúztatására gon-
dolom át emlékeimet. Munkás évtizedei 
alatt mindig ő írta a Pátfalvi Szóban a sze-
retettel emlékező sorokat, ha elhunyt egy 
jeles falubeli személy. Most sajnos nehéz 
szívvel, tőle kell búcsút vennünk.

Munkásságát jól ismerjük, hiszen negyven 
éven át itt élt közöttünk, családjával. 2019-
ben Móricz Ágnes, közösség- és művelő-
désszervező tevékenysége révén bekerült a 
település Értéktárába. Apátfalva honlapján 
elolvasható az Ági néni munkásságáról ké-
szült összegzés, mely bemutatja hivatását, 
amin egész életében munkálkodott.

„Apátfalvára érkezve meglepődve tapasz-
talta, hogy a „pátfolvi” népi kultúra és 
népi művészet eltűnőben, kihalóban van 
– az országszerte híres apátfalvi néptánc, 
népzene és a fehérhímzés szinte csak a 
könyvekben, néprajzi gyűjtésekben lé-
tezik. Négy évtizedes munkássága alatt 
(1981-2021) szüntelenül azon fáradozott, 
hogy az apátfalvi népművészetet feltárja 
és átörökítse a jövő számára. Munkássá-
gában mindig is a „csak tiszta forrásból” 
elv érvényesült. Nevéhez köthető a nép-
tánccsoport, a hímzőkör, a pávakör és ci-
terazenekar életre hívása és működtetése. 
Nyugdíjba vonulása után (2011) is aktívan 
szolgálta a falu közművelődését.

Munkásságára jellemző, hogy mindent 
szívvel-lélekkel, és nagy hittel végzett. 
Amit célul tűzött ki, el is érte. Szívesen dol-
gozott együtt másokkal, őket is lelkesítette 
kitartása. Igazi közösségi ember volt, segí-
tői a Pátfalváért Egyesület tagjai. Nem volt 
számára lehetetlen, el tudta hitetni min-
denkivel, hogy a kitűzött cél elérhető. Szá-

mos projektjében a kora előtt járt, az idő őt 
igazolja az élet több területén is (turizmus, 
egészségfejlesztés, közösségfelmérés).

Elsők között ismerte fel a digitális techni-
kában rejlő lehetőségeket (1991). A  leg-
jobbkor tette ezt, hiszen országszerte 
ekkor indultak a helyi újságok. Egyik 
alapítója volt a Pátfalvi Szó helyi lapnak 
(1992-2014). Könyveket, gyűjteményes 
munkákat állított össze, amelyekért a jövő 
nemzedéke is hálás lesz neki, hiszen ezek-
ből a könyvekből fogják megismerni az 
1900-as évek Apátfalváját. A legtöbb helyi 
néprajzi témájú könyvet ő szerkesztette: 
Kardos István, a népművészet táncos éne-
kes mestere (1997), Fejezetek Apátfalva 
néprajzából I. Anyagi kultúra (1999) és a 
„Bíbic-könyvek” nyolc kötete (1999-2017). 
Hétszer állított össze projektekhez záró 
kiadványokat.

Utolsó munkái: Apátfalva értékei (2019), 
Az összefogás története a Pátfalváért Egye-
sület 20 éves munkássága (1997-2017) 
Kedves és fájó emlékeim (2019) címmel.

A népzene, a néptánc a népművészet és 
a népi hagyományőrzés iránt lelkesedett 
leginkább.

A Szigetházban megrendezett néprajzi, 
kézműves és néptáncos táborok, a határon 
innen és túlról érkező sok-sok gyereknek 
maradandó élményt adtak. Végtelenül te-

vékenyen szolgálta a falut: szervezett, írt, 
interjút adott, táncos ruhát varrt, kapcso-
latokat épített ki, szponzorokat szerzett fá-
radhatatlanul. A paraszti kemence közös 
megépítése és újjáépítése, az abban való 
sütés és főzés régi, nagy álma volt. Évti-
zedeken keresztül ápolta a neves apátfal-
vi elődök emlékét, hagyatékát. Mellé állt 
minden jó ötletnek.

Milyen jó lenne, ha ezek a sorok ma is je-
len időben íródhatnának! Ha az Eszter-
lánc ház előtt járva egyszer csak Te nyitnál 
ajtót egy sereg látogatónak és büszkén ka-
lauzolnád őket az általad kialakított nép-
rajzi gyűjteményben! Ha még egyszer te is 
odaülnél a gyerekek közé, Ancsa néni ját-
szóházában vagy boldogan osztanád szét 
a feladatokat a Pátfalváért Egyesület szor-
gos tagjainak! Nyolc könyvet készítettünk 
együtt, a te kiadványszerkesztői tudásod, a 
népi hagyomány iránti alázatod, az évtize-
dek alatt összegyűlt rengeteg dokumentu-
mod, fotód, kiegészült az én néprajzi tudá-
sommal. Sokszor hallom ma is: „Mondjad, 
Rózsám, mit javítsunk!” Mindig a tökéle-
tesre törekedtél – ha kellett, sokadszorra is 
újból átnéztük a készülő könyv kéziratát.

Móricz Ágnes munkásságát országos szin-
ten is több kitüntetéssel ismerték el: Hon-
ismereti Szövetség: Honismereti Munká-
ért Emléklap (2000), Bessenyei György-díj 
A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának Miniszterétől 
(2002), Apátfalva Község Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
„Nemzetiségi díj” (2012), Apátfalva Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete „Apát-
falva Község Közszolgálatáért” (2014).

Nehéz szívvel vesszük tudomásul, hogy 
nem vagy közöttünk, s talán még fel sem 
fogjuk, mi is történt. Sokan még mindig 
hiszünk abban, hogy meggyógyulsz, s ter-
veid valóra fognak válni. Nyugodj béké-
ben, Ági néni!

Vargáné Nagyfalusi Ilona
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„Trombitanárcisz trombitál, orgonabokor orgonál, harangvirág 
csendül, virágoskert zendül.”
Gyárfás Endre: Májusi koncert

A májusi hónap már sokkal több történést hozott a gyerekek éle-
tébe, köszönhető ez annak, hogy a vírus terjedése alábbhagyott.
A 7. osztályos tanulók részt vehettek egy újraélesztő tanfolyamon, 
amit Nagyné Jávor Krisztina tanárnő tartott, aki iskolánk első-
segélynyújtás oktatója. Az osztályt két csoportra osztotta, akik 
60-60 percben sajátíthatták el az újraélesztés alapjait. A tanulók 
párokba rendeződtek és egymáson gyakorolhatták a stabil oldal-
fekvés technikáját, ami azért fontos, mert biztosítani lehet vele az 
eszméletlen sérült szabad lélegzését, Az elméleti ismeretek után 
következett a gyakorlat, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Köz-
pont által biztosított fantomon (baba) tanulhattak és gyakorol-
hattak a gyerekek. Ezen az eszközön sajátíthatták el a megfelelő 
mellkaskompresszió technikáját. A tanulóknak nagyon tetszett 
az oktatás, és rendkívül hasznosnak tartották, hiszen sohasem 
tudhatják, hogy mikor kerülnek olyan helyzetbe, amikor szükség 
lesz a megszerzett tudásukra. Fel tudják majd ismerni a kritikus 
helyzetet, és segítséget adhatnak a mentők kiérkezéséig, meg-
könnyítve ezzel a szakszerű segítők munkáját.

Május 19-én és 26-án a tanulók részt vettek az országos idegen 
nyelvi és a kompetenciamérés folyamatán. A megírt feladatok ér-
tékelése még folyamatban van. A Klebersberg Központ jóvoltá-
ból intézményünkben is megvalósul a Lázár Ervin Program. A 
program egyedülállósága, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől 
függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai 
diáknak évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, 
tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeá-
lis intézmények, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei láto-
gatásának élményét. Ennek keretében a 8. osztályosok William 

Shakespeare: Romeo és Júlia című - a 4.osztályosok a Márton 
Klára-Janik László-Varga Bálint: Tessék engem elrabolni! című 
ifjúsági zenés előadását tekinthették meg. Az előadásokat online 
formában nézhették meg a gyerekek.
A 7. osztályosok részesei lehettek Dobi Katalin pályaválasztási 
tanácsadó előadásának.
Panyor Rebeka 2. osztályos, aki bár már nem intézményünk ta-
nulója, viszont különdíjban részesült a Szentpéteri Csilla zongo-
raművész által alapított Láttad-e már a zenét? című rajzpályáza-
ton. Felkészítő tanára Szalma Mária.
Ábel Dávid Gyula 8. osztályos tanuló Bendegúz megyei 1. hely 
irodalomból és történelemből. Mozaik Országos Tanulmányi 
Versenyen 1. helyezés irodalomól felkészítő pedagógus: Molnár 
Tiborné és 4. helyezés angolból felkészítő pedagógus: Magyarné 
Sebők Mária
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Köszönjük a Torda csapatnak intézményünk dolgozóinak tett 
felajánlásukat!

Simon Hajnalka

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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BÍBIC OVIS HÍREK

„Édesanyám neked adunk minden évben egy napot
De te nekünk, életednek minden napját oda adod.”

Anyák napja az óvodában

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. A gyer-
mekek nagy szeretettel és odaadással készülnek minden 
évben erre a szép ünnepre. Hagyománnyá vált óvodánk-
ban, hogy anyák napi játékkuckó formájában köszöntjük az 
édesanyákat. Ebben az évben a járványhelyzet miatt el kel-
lett térnünk a jól bevált programtól, az ünnepeltek köszön-
tése online formában valósult meg. A gyermekekkel, rövid 
műsorral készültünk, verseket, dalokat tanultunk, melyről 
az óvodapedagógusok videófelvételt készítettek, és ki-ki a 
saját facebook csoportjába feltöltve köszöntötte az édes-
anyákat, nagymamákat. Reméljük örömet tudtunk szerezni 
köszöntőnkkel. A gyermekek saját készítésű ajándékokkal 
lepték meg szüleiket.

Duma Jánosné 
intézményvezető-helyettes

Továbbképzés Maroslelén

Az EFOP 3.9.2 „Gyermekeink a jövő” c. pályázat kapcsán 2 fő 
óvodapedagógus kolléga (Duma Jánosné és Luczó Anikó) 
ingyenes továbbképzésen vehetett részt.

A képzés időpontja: 2021. május 26-28.
A képzés helyszíne: Maroslele.
A tréning témája: a „Konfliktuskezelés a köznevelési 
intézményekben”.

A kollégák tanulmányaik során megismerkedhettek a konf-
liktuskezelés alternatív módjaival. A megismert alternatív 
vitarendezési technikák alkalmazása, a konfliktushelyzetek 
kooperatív kezelése új lehetőséget jelenthet a pedagógu-
sok számára a mindennapi konfliktuskezelésben. A képzés 
elvégzéséről tanúsítványt kapnak a résztvevők, amely 30 
kredit beszámítását teszi lehetővé a kötelező pedagógus to-
vábbképzési rendszerben. A három nap alatt új ismeretek-
kel és élményekkel gazdagodhattunk. Köszönjük!

 
Luczó Anikó 

intézményvezető
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Ovi-suli pályázat 
– ajándék Bartos 
Erikától
2021. májusában meghirdetésre került a 
„Család ovi-suli pályázat, Gyereknapi ak-
ció – Bogyó és Babóca segít!” címmel. Az 
Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde sikeres 
pályázóként ajándékcsomagot vehetett át 
Bartos Erika írónőtől. A csomagban me-
sekönyvek és játékok voltak. Az ajándék-
csomag főként a hónapok témakörét járja 
körbe, melyek igazi kuriózumnak tekint-
hetők, mivel kereskedelmi forgalomban 
egyelőre még nem megvásárolhatók.
A megnyert ajándékok: Hónapos mese-
könyv, Falinaptár, Hónapos kifestő, Hó-
napos társasjáték, Évszakos könyv és a Bo-
gyó és Babóca szakácskönyv.
Mindenki örült az ajándéknak.
Hálásan köszönjük!

Luczó Anikó 
intézményvezető

Értesítés

2021. június 11-én, pénteken

GYERMEKNAPOT
tartunk az óvodában.

Programok:
–  játékos és sportvetélkedők,
–  versenyek, 
–  aszfaltrajzverseny,
–  szendvics- és gyümölcssaláta 

készítés,
–  játék, mozgás, zene, tánc.

Tisztelettel: Óvoda vezetősége

Gyereknap a Román 
Nemzetiségi 
gyerekeknek

Apátfalva Község Román Nemzeti-
ségi Önkormányzata az idei évben 
is gondolt a nemzetiségi gyerekek-
re gyereknap alkalmából. 15 gyerek 
vehetett át édességcsomagot. A gye-
rekek nagyon örültek a meglepetés 
csomagnak. Bízunk benne, hogy a 
2022-es évben egy kirándulással tu-
dunk kedveskedni számukra. 

Füvesiné Varga Anikó

ZENEI KONCERT
Kedves Szülők!
„Gyermeknapi nyári koncert Vikivel” 
címmel, zenés interaktív szabadtéri 
koncertet szervezünk a rendőrség 
előtti téren.

Előadóművész: Rózsás Viktória
Rendezvényünk Apátfalva Község 
Óvodásaiért Közhasznú Közalapít-
vány támogatásával valósul meg.
A rendezvény ideje: 2021. június 10. 
csütörtök, 11 óra.
A rendezvény helye: Apátfalva, 
Templom u. 65. 

Óvó nénik és az óvodások
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Kedves Olvasó!
Örömmel tölt el, hogy újra megoszthatom 
szerény gondolataimat ebben a hónapban 
is Önökkel.
Először szíves elnézésüket kérem, ha né-
ha a megjelenő írásomban elírások jelen-
nek meg! Igyekszem egyezetni azokkal a 
segítőimmel, akik nyomda alá előkészítik 
írásomat. Megértésüket nagyon szépen 
köszönöm! Isten segítségével elérkeztünk 
a szép nyári időszakhoz. Óvatosan biza-
kodva tekintünk előre, mert lassan a jár-
vány szorító nyomása enyhülni indult. Sok 
szomorúságon, félelmen és megpróbálta-
táson vagyunk túl. A sok ima eljutott Jézus 
Szentséges Szívéhez és Szűz Mária, a mi 
közbenjárónk gondoskodó kéréssel for-
dult szentséges fiához a mi érdekünkben.

Június hónap első csodálatos ünnepe – 
Úrnapja!
Úrnapja a katolikus egyházban az Oltári-
szentségnek, Krisztus szent testének és 
vérének ünnepe. Krisztus Teste társulatok 
jöttek létre hazánkban a XV. században. A 
tagok az Oltáriszentség dicsőségére min-
den csütörtökön ünneplik az Úrnapját! 
Az eucharisztikus szellemiség Úrnapját 
az egyházi év legnagyobb ünnepei mellé 
emeli. A tízparancsolat harmadik paran-
csa: „Az Úr napját szenteld meg!”
Jézus minden vasárnap és ünnepnap vár, 
hogy meglátogassuk Őt az Ő házában és a 
lelki pihenés mellett a testi pihenést is kér-
né tőlünk. Mennyire élünk ezzel? Lehet, 
hogy egy vasárnap sem a léleknek sem a 
tesnek nem adjuk meg a pihenést! Ezen a 
szent ünnepen az Oltáriszentségben jelen 
levő Krisztus kilép közénk.
Az ünnepi körmenetben a hívek kíséreté-
ben a pap körbeviszi az Oltáriszentséget.
Falunkban is nagy hagyománya van ennek 
a szép ünnepnek. A négy égtáj irányában 
elkészített csodálatos oltárok méltó helyei 
annak, hogy imádkozás és áldás mellett 
megpihenjen a szentség. Egy kicsit meg-
késve, szeptemberben hazánkban lesz az 
52. Nemzetközi Eucharisztikuss Kong-
resszus, aminek jelmondata: „Minden for-
rásom belelőd fakad.” (Zsolt. 87,7)

Jézus szíve ünnep
A legcsodálatosabb szív, amely olyan ada-
kozó és megbocsájtó, hogy ezt emberi el-
me fel nem fogja. Jézus Szent Szívéről szó-
ló litánia igyekszik összefoglalni azokat az 
eseményeket, amelyek egy isteni szívből 
áradnak felénk.

Páduai Szent Antal
Az önként vállalt szegénység prédikátora, 
az egyik legnépszerűbb szent. A szabadon 
vállalt szegénység erőt ád az embernek, a 
gazdagság viszont elgyengíti. Az ember 
hamarosan vagyonának szolgája lesz ahe-
lyett, hogy uralkodna rajta. Az embert, ha 
veszteség éri szomorkodik és szomorúsá-
gával szolgává lesz. A köztudatban úgy él, 
hogy hatalmas csodatevő és a szegények 
támasza. Évszázadokon át fordultak hoz-
zá, hogy ügyes-bajos dolgaikban közben-
járjon. Assisiben láthatta rendi atyját, az 
evangéliumi szegénység nagy apostolát.
Nagyon szerény volt, és tudását sokáig tit-
kolta, de ez is hamarosan felszínre került. 
Bolognában ő volt az első ferences, aki 
tanári állást kapott. Amikor Antal élt, a 

szociális eretnekség kora volt, amelynek 
szülkőoka elsősorban a nagy társadalmi 
egyenlőtlenség volt. Ma is létezik szociá-
lis jellegű eretnekség? Gondolkozzunk el 
ezen az egyszerűnek látszó, de nagyon bo-
nyolult jelenségen! A gazdagságról egyedi 
véleménye volt – „tövis az, amely szúr s a 
tulajdonos vérét szívja.” A Szent Antal tisz-
teletére végzett kenyérosztás régen bevett 
gyakorlat volt a ferences templomokban.

Keresztelő Szent János ünnepe
János születése az isteni terv egy csodá-
latos epizódja. Zakariás és Erzsébet már 
idősek voltak és már lemondtak arról, 
hogy gyemekük szülessen. Istennél semmi 
sem lehetetlen! Lehet, hogy mi is eltávo-
lodtunk ettől a lehetőségtől. Óriási öröm 
és csoda érte az idős házaspárt. Különö-
sen, nagy öröm költözött Erzsébet szívé-
be, amikor urának anyja, Mária látogatta 
meg. Jánosnak óriási küldtése volt, nem-
csak megkeresztelni Jézust, hanem be is 
mutatja annak a népnek, amelynek hité-
ben benne van a Megváltó várása. János 
születésnapja június 24. Szent Iván napján 
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ünnepli az egyház. Jézus – Mária mellett 
csak Keresztelő Szent János születésének 
napját ünnepli meg az egyház.

Szent László királyunk ünnepe
László nemcsak nagy király és nagy had-
vezér, hanem nagy szent is volt. Fönséges 
királyi vonások jellemezték: szerénység, 
megbocsájtás, lovagiasság. Szent László 
Győrben őrzött hermája középkori művé-
szetünk kiemelkedő remekműve.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepe
Péter a kőszikla – Pál a népek apostola.
Két különböző életút, amely találkozik ab-
ban, hogy hirdessék Jézus tanítását. Mind 
a ketten hordozták az emberi gyengeség 
jeleit, de bennük volt a bocsánatkérés ke-
gyelme, amellyel tudtak élni és így fokoza-
tosan haladtak a krisztusi úton, még el nem 
érkeztek a mártírság végére. Mi magunk is 
sokszor nagyon gyengék vagyunk, de Jézus 

mindig felemel gyengeségünkből és erőt ad, 
hogy haladjunk tovább életünk útján.
Minden hónapban egy példaképet állítot-
tam magunk elé. Most egy kicsit nehéz vá-
lasztanom. Antal le tudott mondani a földi 
javak birkoklásáról, László király az egyé-
ni érdekei elé helyezte a közösség érdekeit, 
Péter és Pál a legnehezebb időkben vál-
lalták az igehirdetés rögös útját. Legyünk 
Jézus tanítványai és apostolai itt a földön, 
mindenki a maga területén. A sok kis apró 
cselekedet boldoggá tesz szeméyesen ben-
nünket és gazdagítja környezetünket.
Tudom nem egyszerű, de legyen 
jelmondatunk!
Istennél semmi sem lehetetlen!
Látogassuk meg egymást és megújuló sze-
retettel újra örüljünk a rég várt találkozá-
sokra. Hamarosan itt a nyári szabadságok 
ideje. Vigyázzunk magunkra, egymásra és 
főleg gyermekeinkre!
Adjunk hálát Megváltó Urunknak, hogy 

mindig a tenyerén hordoz bennünket! 
Szűz Mária édesanyánk vigyázz reánk!
Élményekben gazdag szép nyarat kívánok!

dr. Langó Julianna

Apátfalváról szerzett be egy kocsit a 
makói múzeum

Egy 1947-ben készített nagyatádi kocsival 
gazdagodott a makói József Attila Múze-
um gyűjteménye. Szikszai Zsuzsanna igaz-
gató a Rádió 7-nek elmondta: egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően vásárolták meg 
az apátfalvi Tóth családtól ezt a közlekedé-
si eszközt, melyet régen a módosabb gaz-
dák használták ünnepi alkalmakkor. Az 
igazgató érdekességként hozzátette: sokan 
nem is tudják, hogy ennek a kocsi típus-
nak semmi köze sincs a Somogy megyei 
városhoz, Nagyatádhoz, mivel az egykori 
földművelésügyi miniszterről, Nagyatá-
di Istvánról kapta a nevét és ráadásul az 
1920-as években Hódmezővásárhelyen 
kezdték el elsőként gyártani. Szikszai Zsu-
zsanna kiemelte: a makói múzeum hatal-
mas apátfalvi gyűjteménnyel rendelkezik, 
amit most bővítettek.
Szikszai Zsuzsannától megtudtuk: 2 éve 
már vásároltak egy másik kocsit is Apát-
falváról, méghozzá egy nagygazda sze-
keret. A mostani beszerzés tehát a másik, 

mely erről a közeli településről származik. 
Az igazgató kifejtette: a környéken Apát-
falva szinte az egyetlen olyan község, ahol 
a legtovább őrizték meg a különböző nép-
viseletet, népszokást és egyebeket. A ma-
kói múzeumban így található egy apátfalvi 

ház, illetve egy szobabelső, valamint szá-
mos egyéb tárgy, így például az igen híres 
apátfalvi fehérhímzés.

Cikk: Rádió7, Kormos Tamás
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PÉNTEK: KISTÉRSÉGI OLIMPIA

EGÉSZ HÉTEN IZGALMAS, JÁTÉKOS
VETÉLKEDŐK, VERSENYEK

HÉTFŐ: A VILÁG KÖRÜL
KEDD: ZENE&TÁNC

SZERDA: QR KÓDOS AKADÁLYVERSENY
CSÜTÖRTÖK: HARRY POTTER VILÁGA

KISTÉRSÉGI 7PRÓBA
TÁBOR

A TELEPÜLÉSEKRŐL INGYENES BUSZ JÁRAT INDUL REGGEL 8-KOR,
VISSZAÉRKEZÉS 16 ÓRAKOR.

AZ EFOP-153-16-2017-00025 PROJEKT KONZORCIUMI
TELEPÜLÉSEINEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓI

SZÁMÁRA  SZERVEZETT, INGYENES TÁBOR.
 

MAROSLELE KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZATA

2021. JÚLIUS 5-9.

MINDEN NAP 8-16 ÓRÁIG MAROSLELÉN,
A FALUHÁZBAN, NAPI 3X ÉTKEZÉS

PROGRAM

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15.

 ÉRDEKLŐDNI A TELEPÜLÉSEK POLGÁRMESTERI
HIVATALAIBAN LEHET. 

JELENTKEZÉS  ONLINE ŰRLAPON KERESZTÜL

KISZOMBOR

FÖLDEÁK

MAGYARCSANÁD

APÁTFALVA

ÓFÖLDEÁK

MAROSLELE

MÁRTÉLY

MINDSZENT

SZÉKKUTAS

 

A PROGRAM AZ EFOP-153-16-2017-00025 PROJEKT KERETÉN BELÜL VALÓSUL MEG.
SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ SZERVEZET:  MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA,

FINANSZÍROZÓ SZERVEZET MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA



2021. június 13APÁTFALVI HÍRMONDÓ



2021. június14 APÁTFALVI HÍRMONDÓ

 
 APÁTFALVA 

 2021. évi hulladékgyűjtés rendje 
 

 
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi (2021. májustól 2022. 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) 

 2021. év 2022. év* 

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

hétfő 3. 7. 5. 2. 6. 4. 1. 6. 3. 7. 7. 4. 
*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

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 köte-
gekben 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 mó-
dunkban elszállítani. 2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszokottak szerint történik. 
 
2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink maximum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak.  
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meg-
hatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális több-
lethulladékos zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlá-
zásra.Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP 
Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki. A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 
komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. 

 
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 +36-79/524-821 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, ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK HULLADÉKUDVAR 

NYITVA TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK: 
 
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz., telefonszám: 06-79/524-821, email cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 
 

Ügyfélkapcsolati  és zsák értékesítési pontok 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Makó, 
Széchenyi tér 7. I/16. 

08:00 - 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 - 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 - 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 - 12:00 
12:30 – 16:00 Zárva 

 
 
Hulladékudvar 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
Makó, 
0141/84. hrsz. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 Zárva 
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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.

Közérdekű információk
Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-012 

(Dr. Sziebig Géza rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 970-5821 
(Dr. Sziebig Géza)

A körzeti nővér telefonszáma: (0620) 823-2507 
(Oláh Andrásné)

Az orvosi rendelő telefonszáma: (0662) 260-036 
(Dr. Bittó Csaba rendelője)

A háziorvos telefonszáma: (0620) 929-2188 
(Dr. Bittó Csaba)

A gyógyszertár telefonszáma: (0662) 260-015

A gyógyszerész telefonszáma: (0620) 318-6708 
(Végh Imre)

Tisztelt Lakosok!
Az előző évekhez hasonlóan Apátfalva Község 

Önkormányzata
lakossági elektronikai hulladékgyűjtést

szervez a településen.
Időpontja: 2021. június 14–június 18-ig.

Munkanapokon 6.30-tól 13.30-ig lehet az elektronikai 
hulladékot a Kossuth utca 94. szám (volt TSZ székház) 

hátsó udvarába szállítani.

Tájékoztatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. július 5-én 
hétfőn díjmentes ortopédiai szűrés lesz az Apátfal-
vi Szociális Alapszolgáltatási Központban (Apátfalva, 
Maros u. 39.) a Prima- Protetika Kft. jóvoltából.

Vizsgálatra jelentkezni az intézményben személyesen, vala-
mint telefonon a +36-20/801-50-18-as telefonszámon lehet 
legkésőbb 2021. június 25. péntekig.

A vizsgálatra hozni kell a személyes iratokat, TAJ kártyát, 
– valamint, ha van – közgyógy igazolványt, illetve korábbi 
leleteket.

Herczegné Jáksó Anita 
intézményvezető 
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