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POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében
a veszélyhelyzet megszűnéséig a képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így ezen rendelkezések értelmében Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tart képviselő-testületi ülést. A polgármester a halaszthatatlan
ügyekben polgármesteri döntést hoz.
2021. április 13. napján hozott
polgármesteri döntések
 A polgármester településrendezési
eszközök módosításáról döntött. A volt
Egressy-kúria telkén, a megmaradó épület mögötti, a hátsó kertben a csokicsomagoló üzem elhelyezhetőségének érdekében
szükséges volt a területhasználat módosítása lakóterületből kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolni. A település zöldterületi rendszerét nem változtatja
meg a jelen módosítás.
2021. április 27. napján hozott
polgármesteri döntések
 A polgármester elfogadta az önkormányzat 2020. évi gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelését.
 Elfogadta az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi adóhatóság
munkájáról szóló beszámolót.
2021. április 29. napján hozott
polgármesteri döntések
 A polgármester döntött rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
és lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmekben.
 Apátfalva Község Önkormányzat tulajdonát képező Apátfalva külterület,
0217/14 helyrajzi számú, kivett sporttelep

megnevezésű, összesen 25736 m2 alapterületű ingatlanon lévő 91,5 m2 területű
felépítményt és a körülötte kerítéssel elhatárolt 6014 m2 területet (lőtér) ingyenes
használatba adta a Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület (Apátfalva)
részére 10 éves időtartamra, mely külön
szerződés tárgyát képezi.
 2021. évben meghirdetett Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú alprogram közösségi terek fejlesztése című,
MFP-ÖTIK/2021/6 számú kategóriára pályázat benyújtása.
 Pályázat keretében az Önkormányzat az Apátfalva, Templom utca 57. szám

alatti Faluház - Közösségi tér felújítását
(nagyterem újra parkettázása, nagyterem
radiátorainak és fűtés csöveinek cseréje,
nagyterem festését munkálatait és főbejárat lépcsőjének felújítása) tervezi. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A
projekt teljes költsége 24.998.875. Ft.
 2021. évben meghirdetett Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpár
forgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázat
benyújtása. Pályázat keretében az Apátfalva Tavasz utca, Szabadság utca, Liget utca
felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása szerepel. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású. A projekt teljes költsége
28.162.841. Ft.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2021. április

SZÜLETÉS:

HALÁLESET:

04.06.: Lakatos Léna Norina
Édesanyja: Szűcs Tímea
Édesapja: Lakatos Dániel
Lakcím: Apátfalva, Csokonai u. 10.

Csala Lajosné (Vigh Margit), Nagyköz
39. – élt 74 évet
Kardos Jánosné (Nagy Erzsébet),
Templom u. 110. – élt 89 évet
Kerekes Istvánné (Kerekes Rozália),
Templom u. 28. – élt 63 évet
Jakab Sándorné (Faragó Matild), Szabadság u. 23. – élt 70 évet
Csendes Mihály, Rákóczi u. 34. – élt 87
évet
Varga Pál, Szabadság u. 3. – élt 66 évet

04.10.: Nagy Tamara
Édesanyja: Fulai Ágnes
Édesapja: Nagy Imre
Lakcím: Apátfalva, Templom u. 51/A
04.21.: Kapocsi Ákos
Édesanyja:Bán Fanni
Édesapja: Kapocsi Ákos
Lakcím: Apátfalva, Pacsirta u. 9.
04.22.: Farkas Luca
Édesanyja: Kardos Beáta
Édesapja: Farkas László
Lakcím: Apátfalva, Templom u. 105/A
04.29.: Balogh-Vigh Jázmin
Édesanyja: Nagy Brigitta
Édesapja: Balogh-Vigh István
Lakcím: Apátfalva, Liget u. 16.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Vass Tibor Apátfalva, Maros u. 45. és
Sztáncs Zsanett Apátfalva, Csokonai
M. u. 59.
Kardos Krisztián és Magda Zsófia
Apátfalva, Dózsa György utca 3.
Szabó Tamás Makó, Szent Anna utca 11/a és Jani Adrienn Makó, Rudnay
Gyula utca 3.
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Folyamatosan korszerűsítik
az apátfalvi községházát

Apátfalva község önkormányzata három
pályázati forrásból újította meg a polgármesteri hivatalt. Szekeres Ferenc polgármester a Rádió 7-nek elmondta: most
egy belügyminisztériumi támogatásnak
köszönhetően 26 millió forintot nyertek,
melyből a két udvari épület tetőszerkezetét tették rendbe, szigetelték, nyílászárókat
cseréltek, illetve a főépület bejáratát újították fel. A polgármester hozzátette: ebben a pályázatban új bútorok vásárlására
is lehetőség nyílt, melyeket most szereznek be. A Magyar Falu Program keretében
12 milliós forrást kapott Apátfalva, ennek
köszönhetően fejlesztik a községháza in-

formatikai és telekommunikációs rendszerét. Szekeres Ferenc kiemelte: korábban
pedig energetikai szempontból újult meg
a hivatal.
Szekeres Ferenctől megtudtuk: a legelső
fejlesztés volt a legnagyobb, hiszen nem
csupán a polgármesteri hivatalt, hanem a
község három óvodáját, illetve a sportpálya öltözőjét is meg tudták újítani. Az öt
épület korszerűsítésére a Területi Operatív
Program keretében összesen 184 millió forintot nyert az önkormányzat.
Kormos Tamás cikke alapján
Rádió 7

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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ÉRTESÍTÉS – HELYI ADÓK
Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021. január 1-től az
adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
A 2020. évről benyújtandó bevallásban az adózóknak még az eredeti adómérték alkalmazásával kell szerepeltetni a 2021.
szeptemberi, illetve 2022. márciusi esedékességű adóelőlegek összegét. A határidőben benyújtott nyilatkozatok alapján az
adóhatóság az adózó adószámláján nyilvántartott (bevallott, valamint bevallandó) 2021-ben esedékes előlegfizetési kötelezettségét felére mérsékli.
Az iparűzési adóbevallás beadási és fizetési határideje:
2021. május 31.

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:
2021. május 12. (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.

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
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Apátfalván járt a Magyar Honvédség
oltóbusza

Mintegy 180 fő beoltását teszi lehetővé egy nap alatt az az oltóbusz, amely
április 26-án, hétfőn Apátfalván várta a
lakosokat. Juhász Tünde kormánymegbízott a településen kiemelte: a mobil
oltóállomás is azt segíti, hogy minél
könnyebben és minél egyszerűbben eljusson mindenkihez az oltás.
Mint Juhász Tünde elmondta, a Magyar
Honvédség segíti az oltási tevékenységet,
ezért oltóbuszokat, mobil oltóállomásokat
helyezett üzembe, Csongrád-Csanád megyében az elmúlt héten szombaton és vasárnap, illetve ezen a héten összesen nyolc
kisebb településen jár majd az oltóbusz.
– Egy nap egy buszon 180 főt tudnak beoltani, ami mindenképpen az adott település számára nagyon nagy segítség, hiszen
ekkora létszámot a települési háziorvosok több hétig oltanának, itt viszont egy
nap alatt lezajlik ez az oltás – emelte ki a
kormánymegbízott.
Mint közölte, a megyében zajló oltási tevékenységet a megyei oltási munkacsoport
szervezi, amely azt jelenti, hogy a megyébe érkező vakcinák eloltása, ennek megszervezése, logisztikai munkája mind az ő
feladatuk és hatáskörük.
– Az oltási tevékenység most már hónapok
óta zajlik, több helyen, több helyszínen; a
kórházi oltópontokon és a háziorvosi praxisokban, és a járóbeteg-ellátóknál is – fogalmazott Juhász Tünde.
Különböző második körös oltások mellett
a Sinopharm kínai gyártmányú vakcinából érkezett egy jelentősebb mennyiség

Csongrád-Csanád megyébe, ennek egy
része a háziorvosokhoz került, egy másik
része pedig a kórházi oltópontokon van –
mutatott rá.
– A kórházi oltópontokon elindult az időpontfoglalásos rendszer lehetősége, ez azt
jelenti, hogy minden regisztrált, oltásra
váró állampolgár az eeszt.gov.hu felületen
be tudja jelölni a számára legkedvezőbb
időpontot és a földrajzilag legközelebb eső
kórházi oltóhelyet, és így a legalkalmasabb
helyen és időpontban fel tudja venni a védőoltást – hívta fel a figyelmet.
Juhász Tünde arra a kérdésre, hogy a településeket járva úgy tapasztalja-e, hogy
az emberek oltáspártiak vagy sem, úgy
fogalmazott: nagy a hajlandóság, de még
mindig van tartalék a lakosságban, akik
kivártak, nem regisztráltak, nem döntöttek a mellett, hogy a védőoltást fel kellene venniük. – Azt gondolom az ilyen lehetőségek, mint a mobil oltóállomás, vagy
az időpontfoglalás lehetősége, azt fogja
segíteni, hogy minél egyszerűbben, minél könnyebben mindenkihez eljusson az
oltás, hiszen az teljesen egyértelmű, hogy
ezt a járványt csak akkor tudjuk leküzdeni,
hogyha minél többen felvesszük a védőoltást – hangsúlyozta a kormánymegbízott.

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere örömét fejezte ki a lehetőség kapcsán,
mint elmondta, mintegy két hete egyeztetett a kormánymegbízott asszonnyal az oltóbusz lehetőségéről. A polgármesteri hivatal dolgozói segítettek a regisztrációban.
– Azt gondolom, hogy nagyon gyorsan
össze is jött az a 180 fő, akik a mai napon a
Pfizer vakcinával be szerették volna oltatni
magukat. A mobil oltóállomás azért nagy
segítség, mert a két háziorvosunkról ezzel
nagy terhet sikerült levenni, hiszen nekik
több hétbe került volna, ezt a mennyiségű
oltóanyagot beadni – emelte ki.
A polgármester örömét fejezte ki továbbá annak kapcsán is, hogy várhatóan a
második Pfizer vakcinát is helyben kaphatják meg azok a lakosok, akik a mostani alkalmon részt vettek. Balogh Róbert
alezredes úrtól nagy dicséretet kaptunk
az ellátásért és az oltásban való részvétel megszervezéséért, lebonyolításáért.
– Nagyon jó a településen az átoltottság,
természetesen van olyan, aki elzárkózik
az oltás elől, de a lakosaink többsége oltáspárti és már be is oltatta magát – mutatott rá Szekeres Ferenc.
cikk: www.makohirado.hu, Kiss Dániel
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BÍBIC OVIS HÍREK
„A természet hatalmas, az ember parányi,
ezért aztán az ember léte attól függ,
hogy milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel…”
(Dr. Szent-Györgyi Albert)

A Föld napja
az óvodában
A környezettudatos nevelés, a természet védelme, a természet
szeretetére nevelés az egyik legfontosabb feladatunk, hisz már
óvodás korban is sokat tudnak tenni a gyermekek a környezetük védelméért, szépítéséért. Szükséges már ebben az életkorban
kialakítani a gyermekekben a környezetvédő magatartást, megértetni velük, hogy védeni és meg kell őrizni a Földünk értékeit,
kincseit.
A Föld napja közeledtével minden tevékenységünket úgy tervezzük, hogy kapcsolódjanak e témához. Sokat beszélgetünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. E témában a már korábban
megszerzett ismereteinket felelevenítettük és a gyakorlatban alkalmaztuk. Megbeszéltük, hogy a Föld élőlényeire, a növényekre
és állatokra egyaránt vigyáznunk kell. Beszélgettünk a víz fontosságáról, hogy miért kell takarékoskodnunk a vízzel. Sok olyan
tevékenységet gyűjtöttünk, melyek végzéséhez elengedhetetlen
a víz. Tudatosodott bennük, hogy a fákra, erdőkre milyen nagy
szükség van, hisz azok termelik számunkra az éltető oxigént.
A környezetünk szépítése érdekében hagyomány óvodánkban,
hogy a Föld napján virágokat ültetünk az óvodák virágoskertjeibe.
Az óvoda költségvetéséből 13.000 forintot kapott minden tagintézmény virágvásárlásra. Ebből az összegből 43 cserép kiültethető virágot tudtunk vásárolni. Emellett nagyon nagy segítség volt, hogy a
szülők is sok szép virággal támogatták e tevékenységünket. Ezúton
szeretném megköszönni a kedves szülőknek azt a sok-sok szép virágot, amivel hozzájárultak udvaraink szebbé tételéhez.
A gyermekek nagy örömmel vettek részt a virágosításban. Minden gyermek azt a virágot ültette el, amit hozott, majd részt vettek az öntözésben. Az ültetés közben megfigyeltük a növények
részeit, megbeszéltük, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a virágok a későbbiekben is ilyen szépek maradjanak és tovább virágozzanak, fejlődjenek. Az elkövetkezendő napokban mindennap
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Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde
nagycsoportos gyermekeinek búcsúztató
ünnepségére, melyet
2021. június 5-én, szombaton
9 órai kezdettel tartunk:
a Maros utcai óvoda udvarán,
a Dózsa György utcai óvoda udvarán,
a Rákóczi utcai óvoda udvarán.

öntözni fogjuk a virágokat és folyamatosan figyelemmel kísérjük növekedésüket.
A munka befejeztével közösen megcsodáltuk a szép virágoskertjeinket. Ezzel a tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy
felfedeztessük a gyermekekkel a természet szépségeit és a környezetük iránt igényes felnőttekké váljanak.

A rendezvény kizárólag a járványügyi szabályok
pontos, következetes betartása mellett
látogatható!
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Óvó nénik, óvodások

Bunyeváczné Bakai Ágota
óvodapedagógus

A Sportcsarnok 2021. május 3-tól
az alábbiak szerint látogatható:

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése és a 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján –
• az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló személy és az
őt felkészítő sportszakember számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, valamint
• a koronavírus ellen védett személy számára.
Az edzőterem nyitva tartása:
hétfőtől–péntekig: 8–19 óráig, hétvégén 15–19 óráig
Szükséges hozzá:
• bérlet,
• védettségi igazolvány,
• személyazonosító igazolvány,
• versenyző a versenyszerű sportoló minőségét,
valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét
igazoló irat.
Kérjük, csak egészséges, tünetmentes személy keresse fel a
Sportcsarnokot! Vigyázzunk egymásra, megértésüket köszönjük!
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DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
„A nap az égen karikázik,
a sok pitypang a réten ázik.”
Sebők Éva: Április
A tavaszi szünet után még nem kezdhettük
meg az iskolai életet, mert az online oktatást folytatnunk kellett. A gyermekek és a
szülők is rutinosabban álltak át az otthoni
tanulásra. A tanulók, sokkal nagyobb létszámban vettek részt az online órákon, és
a feladatok visszaküldése is sokkal pontosabban gyorsabban történt. Köszönjük a
tanulóknak a rugalmasságot és a szülőknek a sok segítséget, amit a gyermekeiknek adtak! Április 19-én hétfőn azonban
már tanulóink egy része személyesen találkozhatott a tanítóikkal, barátaikkal. Az
alsó tagozat majdnem teljes létszámban
kezdett, azonban a felső tagozat online
folytatta a tanulást. Áprilisban megtörtént
a leendő elsősök beiratkozása. A szülőknek lehetőségük volt az online és a személyes jelentkezésre. Jelenleg 22 gyermek
fogja megkezdeni az iskolai éveit intézményünkben. Köszönjük a szülőknek a pontos megjelenést! A vírushelyzet ellenére az
alsó tagozat ebben az évben is csatlakozott
a Fenntarthatósági témahéthez. Az 1-4
évfolyamon minden osztály készült az országos rendezvényre. A Fenntarthatósági

témahetet összefésültük a Föld napjával.
Több olyan kreatív feladatot kaptak a gyerekek, amiket csoportban, közös munkával oldhattak meg. Próbáltunk a változatosságra törekedni, így megnézhettek egyegy mesefilmet a Bolygónk, a Föld címmel.
A digitális kompetenciájuk fejlesztése érdekében több internetes feladatot oldottak meg. Ilyen például Genially, Wordwall,
Learningapps, Sutori.

A megszokottól eltérően, sajnos ebben az
évben sem tudtunk közösen ünnepelni az
édesanyákkal. Azonban minden alsós osztály készült valami meglepetéssel. Megajándékoztuk az édesanyákat a gyerekek
által készített ajándékokkal, versekkel. A
nyolcadikosok jelentkezése az általuk kiválasztott középiskolába már februárban
megtörtént. Az iskolák visszaigazolása a
felvételik eredményéről folyamatosan érkezik intézményünkbe. Köszönjük széRajzos munkák is színesítették a hetet. pen a felajánlott Torda szeletet a Torda
Ilyenek voltak a színezős, kirakós felada- csapatnak!
tok. Válogattunk szemetet, játszottunk
Simon Hajnalka
memóriajátékot, kísérleteztünk vízzel.
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Lakossági tájékoztatás
Tisztelt Ingatlanhasználó!
FBH-NP Nonprofit Kft., mint Apátfalva
Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a hatályos jogszabályi rendelkezések, az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés, valamint önkormányzat képviselő-testületének helyi rendeletében foglaltak szerint köteles ellátni a
közszolgáltatási feladatait.
Tájékoztatjuk a tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a jogszabályi megfelelés biztosítására, valamint a hulladékkezelési- és
szállítási szolgáltatás minőségének, és
ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá
tétele érdekében a 2020. évtől kezdődően az ország településeinek területén fokozatosan bevezetésre került az
ún. matricázási rendszer. Az ingatlanhasználók számára átadott matrica hulladékgyűjtő edényre való felragasztása előzőeken túl a közszolgáltatás jogszerű és
szabályszerű igénybevételének igazolására szolgál.
A matricák alkalmazásával egyértelműen
beazonosítható a szolgáltatást jogosan
igénybe vevő ingatlanhasználó, valamint
az ürítésre kihelyezett szabványos edényzet (kuka). Az ingatlanhasználó által
használt edény űrmértéke (liter) meg
kell, hogy egyezzen a bejelentett, nyilvántartásunkban szereplő, közszolgáltatási díj számlázásának alapját jelentő edényzet mérettel.
Településükön a matricázási rendszer bevezetése kapcsán számos esetben kiderült,
hogy a lakosoknál lévő edényzetek mérete,
valamint kiszámlázott mennyiségek közötti eltérések jelentkeznek. A település
lakosai a valóságban jelenleg 120 l-es űrmértékű edényzeteket használnak a hulladék gyűjtésére, ezzel szemben a számlázási
adatbázisban a 30 liter/fő hulladékmen�nyiség szerepel, így egyes ingatlanhasználók esetében a számlázott mennyiség
kisebb a használt gyűjtőedény méreténél.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII. 31.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vegyes hul-

ladék szabványos gyűjtőedényben történő
gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű – legfeljebb
80 literes, illetve 60 literes–gyűjtőedény
közül választhasson.
A hivatkozott jogszabály kimondja továbbá, hogy 60 liter űrmértékű edényre
csak és kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy jogosult, ha annak
tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a
közszolgáltató részére bizonyítja.
Mindezek alapján az Ingatlanhasználó
kötelessége, hogy gondoskodjon arról,
hogy a számlázott litermennyiségnek
megfelelő űrtartalmú, szabványos méretű (minimum 60 l) gyűjtőedényzettel
rendelkezzen.
Amennyiben eltérés van a két adat között,
úgy az ingatlanhasználó az alábbi megoldások közül választhat:
1. A szerződött mennyiségnek megfelelő méretű edényzet beszerzése vagy a meglévő cseréje
2. A számlázandó litermennyiség
módosítása
A kevesebb települési hulladékot termelő,
az ingatlant egyedül használók részére a
60 literes gyűjtő edényzeteket az FBH-NP
Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja.
A 60 liter űrmértékű edényre a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó

természetes személy ingatlanhasználók
jogosultak, abban az esetben, ha annak erről a települési önkormányzat által kiadott
igazolással rendelkeznek és azt a közszolgáltató részére bemutatják.
Kérjük, hogy a gyűjtőedény cseréje esetén
az átadás-átvételi elismervényt, illetve új
edény vásárlása esetén az edényzetről szóló számlát szíveskedjenek ügyfélszolgálatunk részére megküldeni. Amennyiben
a számlázandó litermennyiség módosítását kívánja, úgy a számlázás módosítását kérjük ugyancsak kezdeményezze
ügyfélszolgálatunknál.
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége az
alábbiak: Makó, Széchenyi tér 7. I/16.
Hétfő: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
Péntek: Zárva
Elérhetőség:
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Tel.: + 36 79/ 524-821
Edényzet átvételi elérhetőség:
Cím: Apátfalva, Templom u. 69.
Hétfő-Szerda-Péntek 8.00-12.00
Tel.: (62) 520-040
Szíves együttműködésüket köszönjük.
Vaskút, 2021. április 19.
Tisztelettel:
FBH-NP Nonprofit Kft.

Ügyfélfogadási rend

Értesítjük a lakosságot, hogy a hulladékszállításhoz szükséges szeméttároló
edényzet igénylésével, átvételével és a hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben
az FBH-NP Nonprofit Kft. kihelyezett ügyfélfogadást tart
az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
tükrös termében (Apátfalva, Templom utca 69.)
2021. május 14. (péntek) 8.00–16.00-ig
2021. május 21. (péntek) 8.00–16.00-ig.

APÁTFALVI HÍRMONDÓ

10

2021. május

FOCI HÍREK
A forduló
gólvadásza
Az őszi mérkőzéshez hasonlóan ismét
magabiztos győzelmet aratott a ContiTech-Apátfalva ellen a Makó a labdarúgó megyei I. osztályban.
ContiTech-Apátfalva–Makó 0–7 (0–6)
Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: Csöngető Endre – kiválóan (Barta,
Kőhalmi).
Apátfalva: Köteles – Varga V., Rakity,
Frank B., Beke (Kardos G., 60.), Bartucz,
Kardos Á., Bány (Radnai, 77.), Varga Cs.,
László, Kóródi. Edző: Frank Csaba.
Makó: Garamvölgyi – Tamaskó, Juhász,
Seres, Babolek (Rabecz, 62.), Varga R.,
Zámbori (Horváth E., a szünetben), Magyar (Belanka, a szünetben), Sirokmán,
Széll (Vas, 73.), Pócs (Buzási, 62.) Edző:
Siha Zsolt.
Gólszerzők: Seres (8.), Babolek (15., 36.),
Juhász (20., 30., 83.), Zámbori (42.).
Jók: Varga V., Varga Cs., Bány, ill. mindenki.

(Mígh Tamás, Halász József).
UTC: Mészáros – Patocskai (Zsilinszki,
67.), Szántó, Nagy-Pál, Péczely, Nagy G.
(Szabó F., a szünetben), Mágocsi, Valach,
Mohammadreza (Nagyfalusi, 78.), Pusztai,
Tóth N. (Pesti, 56.) Megbízott edző: Szántó Dániel.
Apátfalva: Köteles – Varga V., Rakity, Frank
(László, a szünetben), Béres (Radnai, 63.),
Beke (Kardos G., 56.), Bartucz, Kardos Á.,
Bány, Varga Cs. (Keresztúri, 71.), Kóródi.
Edző: Frank Csaba.
Gólszerzők: Bány (14.), Kardos Á. (44., 52.,
54., 90.), Bartucz (47.), Béres (60.), Radnai
(81.).
Jók: Valach, ill. Bány (a mezőny legjobbja),
Kardos Á., Kóródi, Béres.
A forduló gólvadásza Kardos Ákos.

Rovatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei gólszerzőjét mutatjuk be.
Választásunk ezúttal nem is eshetett másra,
mint a ContiTech-Apátfalvában mesternégyesig jutó Kardos Ákosra, aki az UTC
elleni 8–0-ás győzelem alkalmával csapata
találatainak felét szerezte.
– Tudtuk, hogy teljesen más meccs lesz a
Makó ellenihez képest. Szerettük volna
visszahozni azt a hét kapott gólt, hogy jaSzeged-Újszeged, Kertész utca, zárt ka- vítsunk a gólkülönbségünkön, ez sikerült
puk mögött. Vezette: Ruzicska Máté – jól is. Több helyzetet is elrontottunk az első

UTC–
ContiTech-Apátfalva
0-8 (0-2)

félidőben, de sokat jelentett, hogy kettőnullal mehettünk be az öltözőbe – összegzett Kardos Ákos.
– Az első kettőnél Bány Tomi beadásaira
érkeztem, az első jobbról, a második balról érkezett, ezeket fejeltem be. A harmadik is beadás után született, Béres Robi
visszafejelte nekem, csak az üres kapuba
kellett bólintanom, a negyediknél pedig Kóródi Márk centerezését sodortam
be – idézte fel góljait Kardos Ákos, akinek felnőtt karrierje során ez volt az első
mesternégyese.
Újoncként az Apátfalva már a tizenegyedik győzelmét szerezte a bajnokságban, és
a negyedik helyen áll. A csapat igen gólgazdag meccseket játszik, több nagyarányú győzelme mellett volt, hogy beleszaladt a késbe, mint legutóbb a Makó ellen
is: viszont az apátfalviak lőtték a bajnokság
második legtöbb gólját a listavezető hagymavárosiak mögött.
– Úgy érzem, összeért a csapatunk a szezon második felére. Az együttes nagy részét gyerekkorom óta ismerem, mindenki baráti viszonyt ápol a másikkal, ebben
rejtőzhet a sikerünk. Legyen bárki is az
ellenfél, a saját játékunkat játszuk, ennek az eredménye a nagyobb győzelem,
vagy a nagyobb vereség is – zárta Kardos
Ákos.
Cikk: délmagyar.hu
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Contitech-Apátfalva–
Szentesi Kinizsi 3-0 (
2-0)
Apátfalva, zárt kapuk mögött. Vezette: Kakuk Szabolcs – közepesen (Minda,
Gargya).
Apátfalva: Köteles – Varga V. (Horváth
K., 86.), Rakity, Frank (Pataki, 70.), Béres (László, a szünetben), Beke, Bartucz,

Kardos Á. (Kardos G., 86.), Bány, Varga
Cs. (Keresztúri, 89.), Kóródi. Edző: Frank
Csaba.
Szentes: Tóth L. – Varga A. (Kerepeczki,
62.), Koncz, Juhász (Szeles, a szünetben),
Antman, Prozlik, Péter (Bartucz, a szünetben), Vincze (Orovecz, 75.), Lázár (Molnár Zs., 62.), Szarvas, Bertók G. Játékosedző: Koncz Zsolt.
Gólszerzők: Frank B. (40., 45., az elsőt
11-esből), Bartucz M. (82.).

11
Kiállítva: Bány (61.).
Jók: mindenki, ill. Tóth L.
Frank Csaba: – Kétszer már megpezsgőztettük a Makót, de micsoda különbség!
Gratulálok a bajnoki címükhöz! Nagybetűs csapatként működtünk.
Koncz Zsolt: – Jó edzőpartnerei voltunk
az Apátfalvának. Remélem, a játékosaim
átérzik, hogy sokkal több van bennük,
csapaton belül pedig mások is felvállalják
majd a felelősséget.

A KORMÁNY AZ ALÁBBI
INTÉZKEDÉSEKRŐL DÖNTÖTT:
A beoltottak száma Magyarországon meghaladta a 4 milliót. Ez lehetővé tette, hogy további lépéseket tegyenek az élet újraindítása terén. A szolgáltatások széles köre nyílik meg azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.
 A
 teraszok megnyitása után a védetteknek este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is.
A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
 A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.
 Ú
 jra látogathatóak lesznek a szabadidős létesítmények, így például az állatkertek, a vadasparkok, a
múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak.
 A
 védettségi igazolvánnyal rendelkezők edzőterembe és uszodába is mehetnek, ezeket a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti, igazolt
sportolók is igénybe vehetik.
 A
 védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják,
itt nem kell maszkot viselniük.
Az új szabályok alapján a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul. Az üzletekben pedig este 11 óráig lehet
majd vásárolni.
Védettségi igazolványt három esetben lehet kiállítani:
1) ha valaki megkapta a védőoltást
2) igazolt módon átesett a fertőzésen, vagy
3) ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, és ezt egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja.
Ha valaki megkapta az oltást, nem kell külön igényelnie a védettségi igazolványt, a hatóságok megküldik azt. A kártya
személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
Amennyiben valaki jogosult a védettségi igazolványra, de bármilyen okból nem kapta meg, akkor ezt a vedettsegiigazolvany@1818.hu e-mail-címen lehet jelezni. Ebben az esetben az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a
Magyarország.hu honlapon keresztül is igényelhetik az igazolványt. Az igazolvány hiányát a kormányablakokban
személyesen is lehet jelezni.
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Kedves Olvasó!

Engedjék meg, hogy megköszönjem újra
és újra azokat a kedves és biztató szavakat, amelyeket azért kaptam, mert egy kicsit hozzájárultam és járulok a lelki életük
mindennapjaihoz! Isten fizesse meg drága
szavaikat!
Elérkeztünk talán az év egyik legszebb hónapjához! Húsvét kegyelme kiáradt ránk,
Szent györgy napjával felélénkül a mezőgzadaság, mind az állat- és növénytermesztésben, Isten áldását kérük Búzaszentelőkor az emberi munkára határainkban.
Május 1-én Szent József a munkások védőszentjének közbenjárását kérjük mindennapi munkánkhoz.
„Dolgozzunk úgy, mintha minden rajtunk
múlna, és imádkozzunk úgy, mintha minden Istenen múlna.”
Ez egy régi keresztény mondás segít felismerni tetteink fontosságát és az isteni kegyelem szüksgességét. A hitet és a munkát
nem lehet kettéválasztani. Szent József hitt
az isteni kegyelemben és irgalomban, még
akkor is, amikor nehéz helyzetben nehéz
döntést kellet hoznia, de Isten mindig küldött egy segítő angyalt. Ácsmesterként keményendolgozott, hogy családját eltartsa.
Legyen Ő az egyik példaképünk ebben a
hónapban.
Az egész hónap a Szűzanya hónapja. Ő a
mennyei édesanyánk, akihez mindig fordulhatunk. A gyermek mindig édesanyjához fordul, ha öröm, vagy bánat éri.

Sajnos már sokan elvesztettük édesanyánkat, de a mennyei édesanyánk oltalmaz és
véd csak oda kell fordulni hozzája. A májusi hónapban legyünk buzgóbbak és a májusi litánia éneklése és imádkozása hozzon
közelebb bennünke a Szűzanyához. Milyen szép, hogy május elsővasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Isten kegyelme
és szeretete áradjon minden édesanyára.
Fülöp és Jakab apostolok ünnepe mindjárt
a hó elején van. Fülöp András és Péter városából való volt.
Fülöp személyével legbővebben a csodálatos kenyérszaporításnál találkozhatunk. A tanítvány aggodalmaskodott,
de Jézus tudta, hogy mi fog történni. Az
aggódó ember és a gondoskodó Isten találkozása. Hányszor vagyunk mi is így
mindennapjainkban.
Szent Mónik kitűnő példája a bölcs Salamontól magasztalt erős asszonynak (Péld
31,10 – 31)
Fiatalon a férje nehéz természetét kellett
elviselnie. Igazi gondja Ágostonnal, a későbbi nagy Szent Ágostonnal volt. Fia jó
úton indult el, de nagyon etéveledett és
nagy fájdalmat okozott édesanyjának, de
Mónika kitartóan imádkozott miközben
tékozló fiát siratta. Kitartó imái meghallgatást nyertek és a tékozló fiúból az egyház
nagy szentje lett. Sokszor fel sem tudjuk
mérni, hogy hányszor mondott el értünk
imát a mi édesanyánk, és a Szűzanya hányszor járt közben értünk.
Ima – gondoskodás – szeretet – az isteni
terv beteljesedése.
Áldozó csütörtök – Urunk
mennybemenetele.
A mennybemenetel az olajfák hegyének
bethániai oldalán történt. Jézus visszatér Atyjához, de örökre köztünk marad.
Lukács evangáliumát olvasva az apotolokat nagy öröm töltötte el, amikor visszaindultak Jeruzsálembe. Az elválás mindig
fájdalmat okoz, de ez az elválás az életről
szól. Hamarosan atanítványoknak el kell
indulniuk az ismeretlenbe, hogy Jézusról
tanúságot tegyenek.

Nekünk is legyen öröm a szívünkben és
a lelkünkben, amikor tanúságot teszünk
a világ előtt nap mint nap. A tanítványok
együtt maradtak és a nagy feladatunk
megoldásához a Szentlélek kiáradása adott
eről.
Pünkösd a kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe. Mennyire fontos, hogy a
szentlélek kegyelme áradjon ránk. Amikor
ezeket a gondolatokat írom, olyan csodálatos arra gondolni, hogy az isteni körforgás milyen csodálatos.
Karácsonykor az Atya elküldi egyszülött
fitá, Jézust az emberek közé. Az Isten fia
emberré lett, a szeret legmagasabb fokozatának egyikét tapasztaljuk meg.
Sokszor panaszkodunk, hogy nehéz az
életünk, gondoljunk csak bele Jézusnak
milye fájdalmakat kellett elviselnie, mint
az Atya fiaként. Engedelmes fiúként vállalta, hogy a húsvéti szent titok beteljesedjék.
Meghozta számunkra a föltámadás örömhírét. Az Atya tudta, hogy az embereknek
segítségre lesz szükségük és eljött közénk
a vígasztaló szentlélek.
Karácsony- Húsvét – Pünkösd
Atya – Fiú – Szentlélek
Elhozza számunkra a Szentháromság
szent tikát. Ez a titok hordozza számunkra
a szeretet egységét. Hézus jött el a földre és
általa megismertük az Atyát és a kiáradó
Szentlelket. Ezt az egységet a hitt által értjük meg és tapasztaljuk. A májusi hónap
ünnepei milyen szép titkokat tárnak fel
számunkra.
Szent József – Szűzanyánk anyagi gondoskodása – Jézus mennybemenetele – a
Szentlélek eljövetele – a Szentháromság
titkának megértése. Milyen csodálatos
dolog kereszténynek lenni, bár sokszor
gondolkodásunk és tetteink nem egyeztethetőek össze keresztény mivoltunkkal.
Csendesedjünk el egy kicsit és a csend
szavá megértve tudnunk kell újra a helyes
úton járnunk. A mindennapi keresztjeinket hordoznunk kell, de a mennyei segítségben kell bizakodnunk. Az elmúlt egy
évben egy kicsit másképpen alakultak a
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napjaink és az ünnepeink megünneplése,
de ez ne tegyen bennünket elkeseredeté,
hanem lobbanjon fel bennünk a bizakodás lángja. A Szentlélek eljövetelének ünnepén kérjük a kis biztató lángocskát. A
plébános úr ebben ahónapbanervezett elsőáldozást és bérmálkodást és a kérvényét
a püspök atya elé terjesztette, de a választól függ a szentségek kiszolgáltatásának
megünneplése. A fiatalok bizonyára lelkesedéssel várják ezeket a szép eseményeket.
Kérem az érintetteket és a híveket, hogy
figyeljék az egyházi hirdetéseket! Mindig
szeretném újra és jújra kérni, hogy figyeljünk egymásra és a híreket adjuk tovább,
mert még nem tudunk hosszútávra tervezni, de bízzunk abban, hogy ez hamarosan megszűnik. Az állami intézkedéseknek köszönhetően ismét lehet az egyházi
szertartásokra eljárni, de tartsuk be a szabályokat! Őszintén remélem, hogy a nyár
elhozza számunkra újra a szabadabb életet,
de legyünk azért óvatosak! A Szűzanya kegyelme és szeretete legyen velünk ebben a
hónapban!
dr. Langó Julianna

ÖKO-NAP
Önkénteskedj!
Szépítsük Apátfalvát!
2021. május 15. 8.00

ESŐ ESETÉN: 2021. május 22. 8.00
Várjuk szeretettel kicsiket, nagyokat, felnőtteket, akik
szeretnének egy kicsit hozzájárulni Apátfalva
környezetének tisztaságáért.
Gyülekező: Polgármesteri Hivatal előtt
Részvételi szándékát kérem jelezze:
Varga-Jani Ildikó
Telefonszám: 30/527-7902

Az önkormányzat a szükséges eszközöket biztosítja,
de kerékpárt hozzon minden résztvevő.
Az ÖKO-NAP az EFOP-1.5.3-16-2017-00025
számú projekt keretein belül valósul meg.
Megvalósító szervezet:
Önkormányzata

Apátfalva

Község
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Az éjszakai gyalogtúra és futás Önkénteskedj! része az
EFOP-1.5.3-16-2017-00025 számú projekt keretein
belül valósul meg.

Megvalósító szervezet:
Apátfalva Község Önkormányzata
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Apátfalva Község Önkormányzata értesíti
a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni
oltása
• 2021. május 27. (Csütörtök) délután 16-17 óráig
a Lukács ház előtt,
• 2021. május 28. (Péntek) délután 16-17 óráig
a Tűzoltó szertár előtt,
• 2021. május 29. (Szombat) reggel 7-8 óráig
a Faluház előtt lesz.
Az oltás díja: 4.000 Ft/db
Az összevezetett oltásnál csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel van megjelölve. Az oltásnál nem lesz lehetőség
a mikrochip beültetésre. Mikrochippel való megjelölés Dr. Kovács József állatorvostól a 06-20/97-63-413-as telefonszámon előzetes egyeztetés alapján kérhető. Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
Kérjük, hogy a kutya oltási könyvét és az oltás díját hozza magával!
Kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot és tartsa be az előírt védőtávolságot a várakozás során!

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.

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)

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

LAKOSSÁGI HIBAB EJELENTŐ 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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Megérkeztek Apátfalvára az
új erő- és munkagépek

használni. Szekeres Ferenc kiemelte: napokon belül le is tudják műszakiztatni az
új traktort és rendszámot kap az új jármű.
Szekeres Ferenctől megtudtuk: a pénzt
még tavaly év végén nyerte meg az apátfalvi önkormányzat, de a koronavírus miatt
a beszerzés egy kicsit elhúzódott. A polgármester kifejtette: szerencsére az önkormányzatnak vannak olyan munkavállalói
is, akiknek van vizsgája a gépek üzemeltetésére. Mivel a község rendelkezik saját
termőterülettel, ott is nagy hasznát tudják
venni ezen berendezéseknek.
(Rádió7, Kormos Tamás cikke alapján)

Az apátfalvi önkormányzat sikeresen
pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”
című pályázatra, így új erő- és munkagépeket tudott vásárolni. Szekeres Ferenc polgármester a Rádió 7-nek elmondta: ennek köszönhetően már le
is szállították a traktort, a pótkocsit, illetve a talajmarógépet és a tárcsát is.
A polgármester hozzátette: több mint 8 és
fél millió forintból szerezték be ezeket az
eszközöket, melyeket elsősorban a közterületek karbantartására tudnak majd

