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Karácsonyt az egyik legnagyobb
ünnepnek tartják szerte a világon. Intenzív
készülődés , sokszor nyakló nélküli
bevásárlás, rohanás előzi meg ezt a napot.
A legtöbb ember azzal van elfoglalva,
kinek milyen ajándékot vegyen, mi
kerüljön az ünnepi asztalra. Statisztikák
mérik évről évre, hogy mennyit költenek
a magyar családok az ünnepre készülve.
Majd óhatatlanul  belefárad az elő-
készületekbe, s legtöbbször összeroskad
az ünnepi asztalhoz fáradtan, feszülten,
belefáradva az előkészületbe, legyen az
akár nő, akár férfi. Sokan gondolják úgy,
meg kell felelni az ilyenkor szokásos
elvárásoknak, legalább ezt az ünnepet
családi körben, kellő külsőségek között
kell eltölteni.

Majd mindezek után, akinek van
családja, hirtelen rádöbben, hogy nem
tud mit kezdeni a szokatlan együttléttel, s
összecsapnak az indulatok a csillogóan
feldíszített fa körül.Aki pedig egyedül
maradt valamely szeretet t személy
elvesztése miatt ,  az önsajnál atba
burkolózva szenvedi át az estét.

Nézzük, hogy egy ilyen társadalmi
gondolkodásban valójában mit jelent
Karácsony ünnepe, elvétve tudják csak
megválaszolni az emberek. A fentebb
vázolt szemléletben a fogyasztás került az
előtérbe, a kereskedelem egyre több pénzt
húz ki zsebünkből  a körültekintően
kidolgozott marketingnek köszönhetően.
Ki áll meg manapság és teszi fel a kérdést:
szükségem van nekem erre? Valóban csak
erről szól ez az ünnep?

A sokak által katasztrofálisan megélt
ünnepről alkotott kép azonban tévedés!
Pontosan azok számára üzen a karácsony
a legtöbbet, akik összetört életük cserepeit
próbálják nagy gonddal összerakosgatni.

Jézus Krisztus azokért született e
világra, akik „elvesztek”, akik útjukat
t éveszt et ték,  vagy úgy érzik,

KARÁCSONY
ÜZENETE MA!

értelmetlenné vált  számukra az élet.
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr
Krisztus…” (Lk 2,11). Karácsonykor
kezdődik újra Istennek az emberhez fűződő

története, amelyben az Úr az elveszetteket
keresi - akiket elvitt a fogyasztás, akik
belefásultak az élet nehézségeibe - és emeli
fel magához őket, minket, mivel Jézus
Krisztus magára vette minden bűnüket.

Lássuk be végre, hogy Krisztus nél-
kül nincs karácsony, az ünnepi étel, a
fenyőfa,  az ajándékok, a gyertyafény
ugyan jelen vannak körítésként, de Jézus
Krisztus személye, és az Ő értékei nélkül
üres marad az este.

Ő azért jött a Földre, hogy megmentsen
bennünket  a reménytel enségből , a
sikertelenségből és új jövőt nyisson meg.
Ez pedig éppen elegendő ok arra, hogy a
Karácsony öröme eltöltsön bennünket.

Áldott, szép és Krisztusban örömteli
ünnepet kívánok

minden jóakaratú apci testvéremnek!
Varga József  plébános

Advent kezdetének jelképeként december 2-án az összegyűltek körében Juhász
István polgármester meggyújtotta a művelődési ház előtti parkban elhelyezett adventi
koszorú első gyertyáját, a  hit szimbólumát. Varga József  plébános úr egy közös ima
után megszentelte községünk adventi koszorúját. December 9-én délután is szép
számban gyülekeztek az érdeklődők az adventi koszorú köré. Az ünnepi hangulatot
Jeney Ottó, községünk új családsegítője és családja tette meghittebbé. Az adventi
koszorú második, a remény gyertyáját ezúttal Kiss Karina gyújtotta meg. A harmadik
gyertyát, az  öröm szimbólumát, december 16-án vasárnap, a Falukarácsony alkalmával
gyújtottuk meg. Ez alkalommal Tóth Ferenc, iskolánk igazgatója szólt pár szót az
ünnepről és gyújtotta meg a gyertyát.

Adventi gyertyagyújtás - falukarácsony

   (Folytatás a 2. oldalon.)
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Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. december 24-től,   2019. január 6-ig
az 5/2016. (III. 9.) sz. rendelet alapján a polgármesteri hivatal

igazgatási szünetet tart.
Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős esetben (temetés, anyakönyvezés) az ügyelet a
06-30-534-0490 telefonszámon elérhető.

Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK:
Pichler Tamás Ferencné Fancsalszki Anna Mária

- 2018. szeptember  01.
Ander Jánosné Mészáros Mária

- 2018. szeptember 05.
Rohács Gáspár - 2018. szeptember 16.

Matusik György - 2018. október 07.
Bacsa Ferencné Pajkos Katalin - 2018. október 19.

Szabó Antalné Koczka Erzsébet
- 2018. október 30.

Szarvas Andrásné Tóth Beáta
- 2018. november 10.

Vendel Józsefné Sulyok Ilona
- 2018. november 24.

Pohárdi József - 2018. november 27.
Ignácz József - 2018. november 29.

ÚJSZÜLÖTTEK:
RÁCZ RICHÁR D VALENTÍNÓ - 2018. augusztus 23.

Rácz Izabella – Oláh Richárd
BENEI R OXÁNA - 2018. szeptember 19.

Radics Noémi – Benei Gyula
KUBIK DÁVID - 2018. október 07.

Oláh Ivett –  Kubik Dávid
HANZLIK BÁLINT - 2018. október 29.

Baár Bernadet t – Hanzlik  Norbert
KOVÁCS TAMARA - 2018. október 30.

Sándor Kornél ia –  Kovács Gábor
SZŰCS NIKOLASZ - 2018. november 13.
Turáncsi cs Noémi – Szűcs Csaba Márk

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:
Kovács István – Oláh Virág - 2018. szeptember 22.
Prokop Mihály – Rácz Ibolya - 2018. október 19.

Herkó Gergő – Takács Renáta Tünde - 2018. november 17.

25  ÉVE  HÁZASOK:
Fehér József  Ernő – Klátyik Szilvia - 1993. szeptember 04.

Hinics Róbert – Kovács Edit - 1993. szeptember 04.

50  ÉVE   HÁZASOK:
Gyurkó Sándor – Harmos Erzsébet - 1968. szeptember 28.

Juhász Imre – Pajkos Mária  - 1968. október 12.

Az utolsó gyertyagyújtás december 23-án 16 órakor lesz,
forró csokival, teával, cs illagszóróval.  Szeretettel várunk
mindenkit!

Karácsony közeledtével egyre több fény gyullad ki a faluban
ünnepi hangulatot teremtve községben. Az önkormányzat is
tovább bővítette a Petőfi téri díszkivilágítást, illetve a már felújított
községi bölcsőde és  a polgármesteri hivat al épületei  is
díszfényeket kaptak.

Immár hagyománnyá vált, hogy a közeledő karácsonyi
ünnepek alkalmából az önkormányzat egy apci család által
felajánlott fenyőfát állít fel a művelődési ház parkjában. Köszönet
érte. A fát felruháztuk csillogó fényekkel és díszekkel, ezzel is
emelve az ünnepi hangulatot, várakozást. Örömünkre szolgálna,
ha bárki szeretné a Falu Karácsonyfáját még szebbé tenni és akár
saját készítésű díszekkel felruházni. 

Elkészült a Betlehem is. Köszönjük Baráth Istvánnak és
Gizinek az ötletet és a megvalósítást, és Péter Antalnak az asztalos
munkát. Meseszép lett!

December 16-án volt a Falukarácsony, délelőtt a karácsonyi
vásárral kezdődött, ahol nagyon szép munkák és finomságok
várták az érdeklődőket. Délután a nagycsoportos óvodások, a
FolkKommuna és az iskolások remek és megható műsora tette
emlékezetessé az idei ünneplést! Köszöjük a gyerekeknek, a
felkészítő nevelőiknek és tanáraiknak a munkát. Jó pihenést
kívánunk nekik a téli szünetben! Az önkormányzat egy kis
ajándékkal, sült gesztenyével, zsíros kenyérrel, beiglivel, teával,
forrócsokival, és punccsal várta az ünneplőket. Szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik segítettek a Falukarácsony
lebonyolí tásában.

Tájékoztatás
az ebrendészeti szolgáltatásról

2018. július 1-ével az EBFARM Kft.  felmondta az
önkormányzatt al kötött gyepmesteri  feladatokra szóló
szerződését, azonban hogy a szolgáltatás továbbra is elérhető
legyen községünkben másik vállalkozóval kötöttünk szerződést.

A salgótarjáni székhelyű Karancs Mentőkutyás Alapítvány
2018. december 12-től látja el a feladatot.

A Karancs  Mentőkutyás  Alapí tvány Apc község
közigazgatási területén belül vállalja a kóbor állatok befogását,
a befogott állatok elszállítását, szükség szerinti tartását (14
napig) és az állati tetemek ártalmatlanítását, az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Tv., valamint az
állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 (V.28.)
FM rendelet 215 § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

A befogott állatokról nyilvántartást vezet, rögzíti a befogás
helyét és idejét, valamint az állatok azonosítására alkalmas
fajtajegyeket. Ellenőrzi , hogy az állat tartalmaz-e egyedi
azonos ít ás ra szolgáló számtetovál ás t,  nyakörvet vagy
mikrochipet.

A befogott ebeket, a vonatkozó rendelet szerint 14 napig
köteles tartani, ez idő alatt, amennyiben az eb tulajdonosa
fellelhető, az értesítést kap. Oltási könyv és törzskönyv
bemutatásával elviheti az állatot, miután az önkormányzat
számlájára befizette a befogás és elszállítás költségeit.

A gyepmesteri szolgáltatás nem átalány jellegű, a vállalkozó
eseti megbízás alapján végzi el a munkát.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben kóbor vagy
veszélyes ebbel találkozik közterületen, jelezze a polgármesteri
hivatal felé, a tartózkodási hely és fajta jellegének megadásával.

E-mail: apc@apc.hu, Tel.: 37 385 309

(Folytatás az 1. oldalról.)
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2018. szeptember 14-17. között egy régi
meghívásra, Apc Község Képviselő-
testülete  a németországi testvértelepü-
lésre, Winkelhaidba látogatott. Michael
Smidt, a község polgármest ere nagy
szeretettel fogadta a küldöttséget.

El ső est e az Önkéntes  T űzol tó
Egyesület  ál lomáshelyén vol t egy
vendégfogadás a két testvértelepülés Apc
és Teis (dél Tirol) vendégeinek. Másnap a
közeli nagyváros Nürnberg neveze-
tességeivel ismerkedhettünk meg, ami sok
szép látnivalót nyújtott.

Délután a Bürgerfest keretében (ami
hasonló az apci szüreti mulatsághoz) a
házigazda polgármester egy játékos
versenyre hívta az apci polgármestert.
Feladatként a falu központjában lévő pici
tóban kellett egy teknőben evezni és
mielőbb célba érni. Természetesen Michael
magasan győzött, míg István örült, hogy
szárazon megúszta. Az aznapi program
egy csodaszép tűzijátékkal végződött.

Másnap délelőtt meglátogattuk a helyi
int ézményeket , óvodát -bölcsődét ,
általános iskolát. Sok szépet és jó ötletet
láthattunk, amit apcon is meg lehet
valós í tani.  Mi  i s büszkén fogjuk
megmutatni nekik a mi bölcsődénket,
óvodánkat és iskolánkat.

Vasárnap délut án az iskola előtt
gyülekeztünk a felvonulásra, ami nagyon
színes és látványos volt. Jó érzés volt
együtt vonulni a település különböző
egyesületei és civil szervezeteiből álló
vidám emberekkel. A 4000 fős falu apraja-
nagyja jelen volt, tűzoltózenekar a 80 fős
tagsággal, sportolók (tenisz, asztalitenisz,
sí, teke, futball, t ermészetjárók), kék
kötényesek és még sorolhatnánk. Az
útvonalon a nézelődő lakosok
süteménnyel és frissítővel kínálgatták a
felvonulókat . Nagyon megható volt,
amikor egy kedves házaspár meghívta az
egész csapatot otthonukba, megmutatták
a régi  (több mint 20 évvel ezelőtti)
kapcsolatuk emlékeit, leveleket, fotókat,
még a csomagok címzéseit is eltéve egy
dossziéba. Ekkor értettük meg, hogy milyen
fontos és kedves volt számukra ez a
kapcsolat, melyre még a mai napig szívesen
emlékeznek vissza.

Sok minden változott azóta, de talán a
mai winkelhaidi és apci családok is
nyi tot t ak lehetnek hasonló barát i
kapcsolatok kialakítására. Nem utolsó
szempontként minden koroszt álynak
nagyon jó lehetőség az idegen nyelv
gyakorl ására.

Winkelhaidi
látogatás

Juhász István aján dékot ad át Michael Smid t winkelhaid i polgármesternek.

Az  apci  delegáció.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi

ünnepet kíván Önnek és Családjának

Apc Község

Képviselõ-testülete

és az önkormányzat

minden dolgozója nevében

Juhász István

polgármester

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi

ünnepet kíván Önnek és Családjának

Apc Község

Képviselõ-testülete

és az önkormányzat

minden dolgozója nevében
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Bölcsődei hírek
Az augusztusi Apci Hírek megjelenése óta több fontos

esemény is történt intézményünkben. Országos szinten előtérbe
került új bölcsődék építése, régiek korszerűsítése, felújítása.
Pozitív szemlélet alakult ki, mely szerint szükség van a
bölcsődékre nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb
településeken is. Az állam jelentős összegeket fordít az
intézmény hálózat kiépítésére, fejlesztésére. Ennek kapcsán
került sor az Apc Községi Bölcsőde felújítására is.

Az ünnepélyes átadásra 2018. szeptember 6-án került sor,
melynek vendége volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr.
Ünnepi beszédet mondott Juhász István polgármester úr, és
képviselő úr is. Ezen a napon gondozás-nevelés nélküli munkanap
volt, ezért a megjelent vendégek megtekinthették a korszerűen
felújított és felszerelt bölcsőde egész épületét. Megtiszteltek
látogatásukkal a környező települések bölcsődéinek vezetői, az
egykori apci bölcsődevezetők és dolgozók is, akiktől pozitív
vi sszajelzéseket kaptunk. Beszélgetés  közben örömmel
elevenítették fel az egykori közös emlékeket. Köszönjük a
megjelenteknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget.

2018. szeptember 7-én búcsúztatt uk bölcsődénkből az
óvodába készülő gyermekeket. Idén 12 kisgyermek kezdte meg az
óvodai életet. Szeptember 10-től folyamatosan kerülnek felvételre
az új gyermekek. A bölcsődei felvétel elbírálásánál figyelembe
kell venni   „A bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai”
módszertani levélben foglaltakat.

2018. december 4-én az ünnepekre hangolódva és készülődve
tett látogatást intézményünkben Birkás Ildikó, a Csilingelő
Band zenekar énekesnője. A gyermekek nagyon élvezték a zenés
délelőttöt.

2018. december 6-án bölcsődénkbe is ellátogatott a Mikulás.
Az ajándékok átadása után a szülőkkel együtt egy kellemes
teadélutánt töltöttünk el.

2018. december 18-án kerül sor a bölcsődei karácsonyi
ünnepségre. December 19-én az Apci Gyöngyszem Óvoda

középső csoportjának gyermekei látogatnak el hozzánk egy kis
ünnepi műsorral kedveskedve a bölcsődéseknek.

Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak új felületen,
a bölcsőde facebook oldalán. Friss eseményekkel, hasznos
cikkekkel igyekszünk színesíteni az oldalt.

Áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
évet kívánunk mindenkinek!

Szab ó Zsol t országgyűlési kép viselő, Kissné Süveges B eáta
bölcsődevezető és Juhász István polgármester a felújított
bölcsöde átadásán.

Kissné Süveges Beáta
bölcsődevezető

Mikulás-ünnep a bölcsődében.

• Rendelési idő munkanapokon: 9 - 12 óráig.
• Rendelkezésre állási idő: hétfő-csütörtök 8-17,
   Péntek, v. a hét utolsó munkanapján 8-12 óráig.
• A rendelőben 8-9 óra között gyógyszerírás történik.
• A rendelőben 9-től 12-ig betegvizsgálat, -ellátás és

gyógyszerírás, érkezési sorrendben látjuk el a pácienseket.
• Baleset vagy rosszullét soronkívüliséget élvez!
• A 11.00 óráig megjelenteket a feliratkozásuk alapján az az-

napi rendelésen fogadjuk! Ezt követően csak az előjegyzett és
sürgős eseteket látjuk el.

• Előjegyzési időpont a rendelés utolsó órájára azaz 11-12 h.
között kérhető, ez a gyakorlatban 4-6 főt jelent.

• A rendelésre történő behívások általában megjelenés,
feliratkozások sorrendje és az előjegyzési időpontok alapján
történik, ettől való eltérés jogát fenntartjuk!

• Megjelenéskor kérhet következő időpontot a rendelés
utolsó órájára a fenti feltételek alapján.

• A rendelést kopogtatással csak nagyon indokolt esetben
kérjük megszakítani.

• Telefonhívásokat 8-9, vagy 12-14 óra között fogadunk, de
baleset vagy rosszullét esetén 8-17 óra között bármikor!

EGY ÜTTMŰKÖDÉ SÜKE T   NA GYON   KÖS ZÖNJÜK!

DR. VAKLI   PÁL  háziorvos
HÁZIORVOSI   SZOLGÁL AT   APC

3032 Ap c, Harkály út 8.
Tel./Fax : 37/385-143

Az orvosi rendelő házirendje
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AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS
KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA

ÉLETÉBÕL

H Í R E K

Kedves  Szülők, Gyerekek,
Tisztelt Apci Lakosok!

Az Apáczai Csere János Katolikus Által ános  Iskola
életében, igen mozgalmas 3 hónapon vagyunk túl. Köszönettel
tartozom a pedagógu s kol légák felé, akik idejü ket,
mun kájukat nem kímélve, de „Isten nagyobb dicsőségére”
mun kálkodtak! Is ten Áldja Őket! De köszönöm a
gyerekeknek, szüleiknek és minden  segítő  embern ek is, akik
részt vettek ezekben a szervezésekben, munkálatokban.

A 2018/2019-es tanévünk ünnepélyes keretek között,
Szentmisével,  2018. szeptember 3-án kezdődöt t el.  Az első
osztályosok szépen felúj ított  tant erembe kerülhett ek, P app
Szi lvia Krisztina tanítónő vezetésével.  Iskolánk többi  tanulói
is megújult , szép környezetű intézménybe térhettek vissza. Az
alsós épületben új  burkolat került  elhelyezésre. A fel sős
épületben is  megtörtént  a végleges burkolat cseréj e.
Vil lanyszerel ési és  informatikai felújí tásra kerül t sor. A
hagyományos csengőrendszert felvál totta egy dallamcsengő,
amely a liturgikus  időszaknak megfelelően játszik egyházi
ifj úsági  és népi énekeket. A külső kapuknál,  bejáratoknál
elektromos aj tónyi tó, csengőrendszer került  bevezetés re.

 PROGRAMJAINK:
A gyerekekkel  és szülőkkel Szentkútra zarándokoltunk

szeptember 8-án, valamint ugyanezen napon került sor a
községben a szüret i felvonulásra, ahol tanulóink, szüleik, a
község l akói vettek részt.

Az i skolánk szervezésében Katol ikus  Közösségi
T alálkozóra kerül t sor szeptember 21-én Ecséden, a
rózsaszentmártoni és apci hívekkel közösségben. A szónok
Balog Gyula gyöngyösi plébános atya volt, aki a Családok
fontosságáról , mint  legkisebb szeretetközösségről beszélt.

Közösségi Fórum havi találkozóit folytattuk,  immáron
második tanévben. T émája i dén a családok.  Sajnos  kevés szülő
vesz részt ezeken a tal álkozókon, habár az érintett gondolatok
mindig érdekesek, t anulságosak, építő jellegűek.

Október 7-én,  Nagymaros i Ifj úsági Katolikus Tal álkozóra
vit tük t anulóinkat  egy busszal. Nagy élménnyel, lelki leg
fel töltődve tértek haza, új  barátságok születtek.

Október folyamán a gyerekek aktívan részt vettek a templomi
imaközösség életében is ,  ahová Rózsafüzér imádság
mondásával kapcsolódtak be.

Megemlékeztünk október 23-án az 1956-os forradalomról a
művelődés i házban. Október 26-án Mindenszentek, halot tak
napjáról  tartottunk elmélkedést a templomban. Kértük a szentek
közbenjárását , val amint  imádkoztunk az elhunytakért.

Októberben hulladékgyűj tés volt, amelyre többségében
minden gyermek aktiválható volt.

Területi  nyelvhelyességi versenyt  rendezett  az i skolánk,
ahol a környék iskolái t hívtuk meg.

Többször volt  l ehetőség,  hogy színházi előadáson
vegyenek részt a gyerekek, avagy moziba is eljuthassanak
fiatal jaink.

Az iskolánkban fogadóóra volt a félév során két alkalommal,
melyen a szülők igen nagy lét számmal vettek részt,  ezál tal
tal álkozhattak a pedagógusokkal.

Legfőbb rendezvényként meg kell, hogy említsem a 21.
Alapítványi Jótékonysági  Bált . Nagy esemény volt az iskola
életében, de úgy gondolom Apc község életében is . Minden
résztvevőnek,  adományozónak, és természet esen az „Apci
Iskoláért és Óvodáért” alapítvány kuratóriumi  elnökének és
tagjainak,  megköszönjem a nagylelkűségüket,  áldozatos
munkájukat!

Pályavál aszt ási t ájékoztatót tartott unk a 7-8. osztályos
tanulóknak és  szül eiknek. A környékbeli  középfokú iskolák
vezetői,  pedagógusai vettek részt.

Emlékezetes esemény az i ntézményünk gyermekei  részére
a t örökszentmiklósi  testvéri skolával  való t alálkozó.
Szeretet telj es fogadtatásban részesültünk az Ő részükről,
val amint , amikor nálunk tölt öttek el egy napot, viszonoztuk a
kedvességüket . December 6-án, Szent Miklós alkalmából  is
vendégül  látták intézményünk 45 diákját.  Eseménydús
programok után tértek haza Apcra.   (Folytatás a 6. oldalon.)

Zarándoklat és színház látogatás Budapesten.Nyelvhelyességi verseny az iskolánkban.
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December 15-én csal ádi sportnapot tartot tunk az al sós
tagozatos gyerekek és szüleik részére. Köszönjük a szülőknek
a segítéségét  és azt, hogy gyermekeikkel együtt versenyezt ek,
sportolt ak.

December 17-én, délután 14.00 – 16.00 óra között karácsonyi
vásárt és jót ékonykodást  szerveztünk.

* December 21-én l esz az adventi lelkinapunk az iskolánk
tanulói részére. Ezt a napot a S zalézi szerzet esrend tagjai
fogják számunkra maradandóvá tenni . A gyerekek mindig
nagyon várják ezeket az alkalmakat , mert szívesen vesznek
részt  rajta. Ezen alkalomra szeretettel várjuk a szülőket is 11.00
órától a S zentmisére és pásztorj áték megtekint ésére a
templomban.

Idén a karácsonyi  pásztorjátékot  az ötödik osztályosok
adják elő december 25-én, a szentmise keretében. Mindenkit
szeretet tel várunk a szentmisére és a misztérium játékra.

Iskolánk aktuális életével kapcsolatban az alábbi bloglapon,
valamint facebook oldalon képeket , és események megoszt ását
mindig frissen megtalálhatj ák a kedves érdeklődők és olvasók.
Aki  feli ratkozik a facebook oldalunkra, az aktuális következő
eseményről mindig kap ért esítést.

Apci Katolikus Általános  Iskola:
h t t ps : / /w ww . fa ce bo ok . c om /A p ci -K at ol ik us -

%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-140723316542940/
      ht tp:// apaczai.bloglap. hu/
Befejezésül, kérem fogadják szeret ettel  az alábbi  verset,

mellyel kíván unk mindenkinek áldot t, békés, kegyelemteljes
karácsonyi ünnepeket  az A páczai Csere János K atolikus
Általános Iskola dolgozói, és magam nevében!

Tóth Ferenc
 int ézményvezető

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis f alumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lél ek.

Minden ember 
Szeret ettel 
Borul f öldre imádkozni, 
Az én kedves kis f alumban 
A Messiás 
Boldogságot szokot t hozni.

A t emplomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el i fjak,  vének, 
Az én kedves kis f alumban 
Hálát adnak 
A magasság Is tenének.

Mintha i tt lenn 
A nagy Ist en 

Szent kegyelme súgna, s zállna, 
Az én kedves kis f alumban 
Minden szívben 
Csak szeretet  lakik máma.

Bántja l elkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna ti szta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni , 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elf eledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hit tel,  gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni , 
Szeretetben üdvözülni.

ADY ENDRE:

Karácsony – Harang csendül...
Ha ez a szép rege 
Igaz hitt é válna, 
Óh,  de nagy boldogság 
Szállna a vi lágra. 
Ez a gyar ló ember 
Ember lenne újra, 
Tal izmánja lenne 
A szomorú út ra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az  Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a vi lágra. 

A Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány Szent Karácsony
Gyermekrajz pályázat díjátadója, a Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeum dísztermében.

(Folytatás a 5. oldalról.)
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Intézményünk 2018 szeptemberében 71 gyermekkel indult,
27 kiscsoportos kezdte el az óvodai életet. Nevelő-oktató
mu nkán k során továbbra is  igyekszünk minél több
tevékenykedtetésben,  tapasztalat- és élményszerzésb en
részesíteni a gyermekeket, sok program színesíti óvodai
életüket:

- Szeptemberben ismét részt vettünk a Szüreti felvonuláson.
Óvodánkat idén, a Bambi nagycsoportos gyermekek képviselték.

- Papír- és elektronikai gyűjtést szerveztünk. Idén is nagyon
szép összeget kaptunk érte a tavaszi, óvodai kirándulásunkhoz.
Köszönet a szorgalmas gyermekeknek és szülőknek!

- Az Állatok világnapja alkalmából több programot is
szerveztünk a gyerekeknek, hogy minél jobban megismerjék és
megszeressék a körülöttük élő állatokat. Kirándulást szerveztünk
a Molnár-tanyára, ahol számukra különleges háziállatokkal
ismerkedhettek meg, részt vehettek az állatok gondozásában is.
A már hagyománnyá vált vendégségben is részünk volt, ahol
forró teával és finom kenyérlángossal kínáltak minket. Mi pedig
cserébe segítettünk a diógyűjtésben. Nagyon köszönjük még
egyszer a feledhetetlen vendéglátást és élményeket a Molnár
családnak. Meghívásunkat elfogadva ellátogattak hozzánk Bozsik
András kutyakiképző és két kutyája. A gyermekek közeli
kontaktusba kerülhettek ezekkel az állatokkal, a tenyerükből
etethették, simogathatták őket.

- Októberben Egészséghetet szerveztünk. C élunk az
egészséges életmód kialakítása, megszerettetése a sok mozgással
és az egészséges ét elek, - gyümölcs-, zöldségsaláták –
elkészítésével, fogyasztásával. Programjaink között szerepeltek:
Mézes reggeli a Susán Méhészet jóvoltából, Oviolimpia, zöldség-
gyümölcssaláták, bábok készítése. Köszönjük a Susán Méhészet
és a szülők támogatását, felajánlását!

- A Zene-bona társulat először látogatott el óvodánkba.
Zenés, őszi előadásuk közben sok új ismeretet sikerült játékosan
átadniuk, miközben a gyermekek új hangszerekkel ismerkedhettek
meg.

- Október végén tökfaragó versenyt hirdettünk óvodánkban.
Az alkotásokat otthon, a szülőkkel együtt készítették el a gyerekek.
Nagy meglepetésünkre, kb. 30  ötletes töklámpás, tökfej készült.
Ezúton gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a kreatív, lelkes
gyermekek és szülők aktív részvételét!

- Őszi könyvtári foglalkozásokon és kiállításon vett részt a
Bambi és a Micimackó csoport, köszönjük a könyvtár dolgozóinak
a lehetőséget!

- Az idei Jótékonysági bálon ismét nagycsoportosaink, 21
gyermek képviselte óvodánkat. Modern, vidám, latinos táncukkal
szórakoztatták a közönséget. Köszönöm a gyermekek, a kollégáim,
az alapítvány kuratóriumának munkáját, minden adományozónak
a támogatását!

- A középső- és nagycsoportos gyermekeink idén is részt
vettek a Bozsik program keretén belül szervezett foci fesztiválokon,
Selypen, a környékbeli óvodákkal együtt.

Megkezdődött óvodánkban is az adventi készülődés:
- December 4-én a Mikulás Molnár Orsi előadóval érkezett

hozzánk, aki zenés , interaktív műsorával szórakoztat ta a
gyermekeket.

- Idén sem maradtak el a közös, karácsonyi mézeskalács
sütögetések, amikor az egész óvodát mézeskalács illat árasztotta
el.

- 2018. december 12-én a Palánta bábszínház látogatott el
hozzánk, ingyenes, karácsonyi gyermekelőadással kedveskedtek
a gyermekeknek.

Az Apci Gyöngyszem Óvoda őszi-téli kalendáriuma
- Szeretnénk, ha mindenkinek gyönyörű karácsonya lenne,

ezért a Micimackó középső csoportosok a böl csődés
gyermekekhez, a Bambi nagycsoportosok pedig az Idősek
Otthonába látogatnak el és a Falukarácsonyon is részt vesznek
karácsonyi műsorukkal.

- Mi is részt veszünk az adventi vásáron, amelynek bevételét
a közös, tavaszi kirándulásra szeretnénk fordítani.

2018. december 27-től 2019. január 2-ig az óvoda zárva tart.
Nyitás: 2019. január 3-án, csütörtökön lesz!

Az érdeklődők további információkat a mindig frissülő
honlapunkról  (www. gyongyszemovi .mindenkil apja.hu)
szerezhetnek, óvodai életünkről készült fényképeket facebook
oldalunkon (Apci Gyöngyszem Óvoda) találhatnak!

Minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
az Apci Gyöngyszem Óvoda minden dolgozója nevében!

„Gyújtsuk meg a gyertyát, égjen szépen!
Karácsonyi fényben, békességben.
Karácsonyi csillag ragyog fenn a fán,
Kis harang csilingel, sok kis angyal száll.
Áhitattal nézzük a karácsonyfát,
Ünnepeljük együtt karácsony napját!
Szeretetben éljünk itt a Földön mind,
Karácsonyi csillag minket erre int!”

(Kovács Barbara: Gyújtsuk meg a gyertyát)

Hartman Imréné óvodavezető
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Talán feltűnik Önöknek is, hogy a cím
nem a szokásos, sajnos csak múlt időben
tudjuk leírni. Legnagyobb sajnálatunkra
Pohárdi Józsi bácsival betegsége, majd
bekövetkezett halála miatt már nem tudtuk
az interjút személyesen elkészíteni. Úgy
érezzük, hogy munkássága és alkotásai
érdemesek arra, hogy felesége, Zita és
barátai által összefoglalt életútját Önök elé
tárjuk.

Nehéz, küzdelmes, de mégis szép életút
áll mögötte. Nehéz és küzdelmes, mert 40
évesen országosan i s  si keres
vál l alkozóként boldog férjként  és
családapaként élete kártyavárként omlott
össze.  Először imádot t fi át  kel lett
eltemetnie, majd szeretett feleségét. Ennek
gyászában a munkája iránti lelkesedés is
megtört, és a Szabadalmi Hivatal által védett
iparművészeti színvonalú egyedi termékeit
már nem fejlesztette t ovább. Magába
fordulva gyászolt és csak utólag, a hozzá
legközelebb állókkal osztotta meg ennek
az időszaknak szomorú történéseit.

Élete új értelmet nyert, amikor második
feleségében, Zitában igazi társra talált.
Emlékeit  gondosan őri zve,  Zi t a
segítségével és odaadó támogatásával újra
alkotni  kezdett , egyedi , különleges
ajándéktárgyakat készített. Sajnos ismét
bekövetkezett egy nagy tragédia, egy tűz-
vész során minden kész- és mintadarab a
rajzokkal, alapanyagokkal és szerszámokkal
együtt megsemmisült.

Isten végtelen hatalma ebben az ember
szerint „vesztes és nincs  t ovább”
helyzetben mutatkozott meg igazán. A
tűzvész után, élete utolsó szakaszában
kapta meg azokat a felkéréseket, amelyek
nevét  múzeumi  szakemberek,
hadtörténészek előtt Magyarországon és
a határainkon túl is ismertté tették. Híres
történelmi ágyúk helyreállítási munkáira
kapott felkéréseket.

Élete főművének a nemzeti ereklyének
számító legendás Gábor Áron által gyártott

ágyú felújítási munkáit tekintette. Az
egyetlen éppen maradt Gábor Áron-féle
ágyúcsőhöz készített korhű talapzatot,
hadászati szakkifejezéssel lafettát. Az egri,
szigetvári és komáromi erődben kiállított
és jeles alkalmakkor használt korabeli vagy
korhű darabok egy része is őrzi Pohárdi
József emlékét.

Apc település lakosai talán nem is
tudják, hogy a nótában is megénekelt
Gábor Áron féle rézágyúnak egyetlen
eredeti nagyságú korabeli másolat át,
melyet Prokk Józseffel együtt készített,
Pohárdi  József saját szülőfaluj ának
adományozta, és ezzel Apcot is országos
hírűvé tette. A legtöbb közösségi esemény
egyik fénypontja az ágyúlövés. Több
nemzeti ereklyénk kicsinyített korhű
másolatát is elkészítette, - szekér, ágyúk,
szentkorona - amelyek zsűri zet t
iparművészeti termékek.

„ Azér t f ontos  szembenézni
halandóságunk tényével, mert kisöpri
az életünkből az összes felszínes, gyarló
vacakot . Az  emberek többsége arra
pocsékolja az idejét, hogyan szerezzen

2018. október 4-én az Apci Makettezők Baráti Körében változások történtek. Serfőző
Róbert, vagy ahogy a makettezők ismerik Apcirobi, közel 25 év után felállt a klubvezetői
székből és átadta a helyét Szuh Ákosnak, aki akkor már régóta oszlopos tagja volt a
csoportnak.   Klubunk email címe is megváltozott ezen időszak alatt:     apcimbk@gmail.com

Jövőbeni céljainkat tekintve folytatni szeretnénk azt az utat, melyen eddig is jártunk.
- Makettversenyeken való részvétel, versenymunkák készítése.
- Évenként megrendezésre kerülő Apci Önkormányzat és Apci Makettezők Baráti

Köre által létrehozott makett verseny megrendezése.
- szakköreink rendszeres folytatása, a makettezés népszerűsítése.
- eddigi hagyományaink folytatása.
Az október óta eltelt időszakban klubunk részt vett a Bolyai Makett versenyen,

illetve a Gödöllői Pelikán makett kupán is. Mindkét versenyről díjakkal és oklevelekkel
megpakolva tértünk haza, ezáltal is öregbítve az Apci Makettezők Baráti Körének
hírnevét.

Üdvözlettel:
Szuh Ákos

Változások a makettezőknél

még valamivel több pénzt,  még egy
kicsivel több hírnevet és figyelmet, még
egy kicsivel több bizonyosságot arra,
hogy igaza van, vagy szeretik, a halál
viszont egy ennél sokkal fájdalmasabb és
fontosabb kérdéssel szembesít: mi az
örökséged? Miben lesz más és jobb a
világ, miután elmentél? Milyen nyomot
hagysz magad után? Mire és ki re
hatottál?” (Mark Manson)

Pohárdi Józseffel így lett szebb és
jobb a világ!

Köztünk élt…
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Az ősz beköszöntével t ovább
folyt atódtak programjaink Apc
idősellátásának intézményében.

A szép hosszú ősz adta jó időnek
köszönhetően,  t öbb,  már korábban
tervezet t kirándulás t s ikerül t valóra
váltanunk.

A nyári kánikula elmúltával egy nagy
séta keretében felkerestük és megnéztük a
helyi FOLK-ART néprajzi gyűjteményt.

Vig János – a magángyűjtemény
tulajdonosa és ápolója – kalauzolásával
megismerkedtünk az egykori „módos
szőlősgazda” l akókörnyezet ével ,
munkaeszközeivel, használati tárgyaival,
viseletkultúrájával . Megcsodálhattuk a
Kárpát-medence területeiről több éven át
összegyűjtött népművészeti tárgyakat,
szőtt eseket , kerámiákat, berendezési
tárgyakat.

Más alkalommal Rózsaszentmártonba
látogattunk el, ahol többek között a
Bányász Emlékházat, tájházat, a rózsai
plébánián berendezett kegytárgykiállítást,
valamint a Római katolikus templomot
néztük meg.

A „vénasszonyok nyarának” szinte
utolsó pil lanatait kihasználva október
végén ki sebb körut azás t tett ünk a
Mátrában, több állomás beiktatásával.

Úticélunk első állomása Pásztó váro-
sának Szentlélek temploma volt, ahol a
könnyező Madonnát néztük meg  –  eleget
téve ezzel több klubtagunk kérésének  –
majd a szomszédságában lévő Romkertet
és a XV. században épült Oskolamester
házat.

Körutunk következő áll o-
másaként  Parádfürdőre láto-
gattunk a híres Cifra Istálló és
Kocsimúzeumba.

T ovább ereszkedvén a
szerpent ineken a sástói kil átó
következett. Itt a tavat körbejárva
gyönyörködhettünk az őszi paletta
ezernyi színében,  árnyalatában
pompázó természetben.

Utunk végállomása ezen a
napon a Mátrafüredi Palóc baba
múzeum volt. Csodálattal adóztunk
S zakács  Józsefné Mészáros
Magda gyűjt ése előtt,  aki  a
P alócföldet  bej árva darabról
darabra vásárol ta össze a régi

hímzéseket , l akástext ileket , v iseleti
darabokat.

Első ízben került megrendezésre az
idősgondozás intézményében a Népmese
Napjának megünneplése. C satlakozva
ezzel , t öbb más  magyarországi
intézményhez, kik e nap megtartásával
szeretnék segíteni, támogatni a népmesék
fennmaradását, mesekultúránk tovább-
örökítését. Ebből az alakom több fellépőt
is  meghívtunk,  ki csiket -nagyokat  a
település „mesélői” közül.

Színvonalas előadásukkal, meséikkel
nyűgözték l e i dőseinket  az Apci
Gyöngyszem Óvoda óvodásai, az Apáczai
Csere János Katolikus Általános Iskola
diákjai, a település felnőtt mesemondói
közül klubtagunk Hegyi Jánosé Marika
néni ,  val amint B ukovics  János
mesemondó, a Magyar Kultúra Lovagja.
Ezúton is  szeretném megköszönni
fell épőinknek,  hogy el fogadták
meghívásunkat és egy igazán tartalmas
dél előttöt si került  adni  időseinknek,
továbbá külön köszönet az óvoda, iskola
pedagógusainak hogy felkészített ék a
gyermekeket.

Programjaink sorát újabb érdekes
előadás színesítette. November közepén
Susán-Fáczán Zsuzsanna, helyi méhész
tartott nekünk - filmvetítéssel valamint
mézkóstolással egybekötött  –  érdekes
előadást a méhekről, méhészkedésről és
magáról a mézről az un. „Édes-mézes
délelőtt” keretében.

Az ősz j eles  napjai  közül
megemlékeztünk többek között Szent

Mihály napjáról, később a Márton napról
majd decemberben Luca napjáról .
Felelevení tve ezzel a régmúl t időket,
népszokásokat, népi hagyományokat.

December  6-án  nem  kis meglepetés-
ben volt részük klubtagjainknak, ugyanis
meglátogatta  Őket is  a Mikulás. Sok derűt,
vidámságot hozva közéjük.

A karácsonyra készülődvén
mézeskalácssütést, kóstolást rendeztünk
az otthonban, amelyre szép számmal
érkezt ek időseink,  benépes ítve ezzel
intézményünk étkezőjét, konyháját. Úgy
gondolom rég volt már ekkora sürgés-
forgás e falak között. Ezen a délelőttön
kolléganőim, Molnárné Csikós Márta
valamint Nagy Zsuzsanna gondozónők,
és külsős segítőnk Csemer Gyuláné Edit
segítségével nem csak az illatos, finom
kalácsok készültek el, hanem igazi mesebeli
mézeskalács  házikók i s az i dősek
legnagyobb meglepetésére.

Az advent kezdetével és az ünnep
közeledtével nem csak otthonunkat  –
értem itt az intézményre – igyekeztünk
rendbe tenni, feldíszíteni, kicsinosítani,
hanem a lelkünket is. December 10-től
kezdődően naponta imádkozik nálunk a
Szent Csal ád, segí tve ezzel a lél ek
ráhangolódását, felkészülését az ünnepre,
a Megváltó születésének ünneplésére.

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék
minden szép korúnak és a település
valamennyi l akosának áldott, békés
ünnepet kívánni!

Hevérné Hegedűs Márta
nappali ellátás vezető

Néhány őszi, téli pillanat
időseink életéből

A képen:
klubtagjainkat meglátogatta  a
Mikulás
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Idén második alkalommal került
megrendezésre a néptánc gála, melynek
kezdeményezője a most már apci székhelyű
FolkKommuna Táncegyüttes volt. A gála
többek között a szereplés, valamint az
önfeledt táncélmény átadását, megélését
tartotta fő céljának. A gála nem titkolt
mozgatórugója, hogy a környék táncos
lábúi megismerjék egymást, sőt, akár
barátságig mélyüljenek az ismeretségek.

A fellépők között köszönthettük idén
ismét Szurdokpüspökiből a Csillagtánc
Néptánccsoportot,  a héhalmi  Zabka
Táncegyüttest, illetve az apci születésű
Bukovics János mesemondót.

A tavalyi fellépők mellett új csoportok
is elfogadták a meghívást, így a fellépők
palettáját színesítette Bujákról az Apraja-
Nagyja Néptánccsoport , valamint  a
gyöngyöszhalászi  Gyöngyösbokréta
Nyugdí jas  Néptánccsoport i s
megmutatt a, hogy a kor senkit sem
akadályozhat  meg abban, hogy a
táncélmény részese legyen.

Az idei gálára sikerült élőzenét is
verbuválnia a szervezőségnek: egész este
B alog Edina és zenekara húzt a a
talpalávalót, nem csak a táncosok, hanem

II. FolkKomm
Néptáncgála és Táncház

a közönség örömére is. Jelenlétük igazán
megfűszerezte az es tét,  hangulatos
zenekari számokkal szolgáltak, amíg a
táncosok a függöny mögött toporogtak,
illetve a fergeteges táncházi hangulatról is
kellőképpen gondoskodtak.

A gálát egy igazán jó hangulatú táncház
követte, ropogó tűzzel és moldvai
dallamokkal buzdítva a jelenlévőket a
további táncra és ismerkedésre.

A szervezőség reméli, hogy jövőre
ismét lesz lehetősége megrendezni ezt az
eseményt, sőt, hagyománnyá mélyítheti
mind a csoport, mind a falu életében, így
keltve egyre nagyobb érdeklődést nem
csak a helyiekben, hanem a meghívott
csoportok községeiben is.

Az elkövetkezendő időkben a
csoport t al a falu  és  környékbel i
rendezvényeken találkozhatnak. Addig is
áldott karácsonyi ünnepeket, és sikerekben
gazdag új évet kívánunk a FolkKommuna
Táncegyüttes nevében!

Brnya Eszter
és Urbán Angéla

csoportvezetők

Nincs nagyobb öröm, mint egy
hosszú év végéhez közeledve, túl az
ünnepi készülődéseken, végre
nyugodtan, békésen körbeülni a
családi asztalt. Hiszen valljuk be, a
sütés-főzés néha sok előkészülettel,
fáradozással jár, amiért az egyetlen
kárpótl ás, amikor a házi asszony
végignéz a j óí zűen fal atozó
csal ádtagokon, barátokon és arra
gondol, megérte! Az együttlét öröme
ugyanis minden fáradságot kárpótol.
Békés űnnepeket!

Apci házi mézes
- azért apci, mert Zsuzsától szerezzük
be az itt gyűjtött hazai mézet.

Hozzávalók: 30 dkg méz, 3 tojás
sárga, 1 tasak vaní li ás  cukor,
késhegynyi őrölt fahéj, szegfűszeg, 5
dkg darált dió, 10 dkg durvára vágott
dió, 5 dkg reszelt csokoládé, egy-két
deci tej, 20 dkg liszt, fél tasak sütőpor.

Elkész ítés : A mézet habosra
keverjük a tojássárgájával, hozzáadjuk
a vaníliás cukrot és a fűszereket, ezután
pedig felváltva a tejet és a darált dió-
csoki-liszt-sütőpor keveréket. Épp
csak összekeverjük, nem kavarjuk ki
túlságosan! S ütőpapí rral  el látott
tepsibe öntjük, majd a tetejére szórjuk
a durvára vágott diót. Közepes tűznél
25-30 perc al att  készre sütjük.
Tűpróba! Kihűlve fánkszaggatóval
félholdakat vágunk belőle.

Kalocsai pontyfilé
Hozzávalók: 1 kg pontyfilé, 60 dkg

burgonya, 6 cső zöldpaprika, 5 szem
paradicsom, 25 dkg vöröshagyma, 15
dkg szalonna, 6 dl olaj, 10 dkg
paprikásliszt, pirospaprika, só.

Elkészítés: A pontyfilét paprikás
li sztbe forgatva ros ton sütjük.
Készítünk egy lecsót erős tűzön. A
burgonyát karikára vágva forró
olajban kisütjük és a friss lecsóba
forgatjuk. A lecsós burgonyát a hal
mellé tálaljuk.

Baráth  István

Recept
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Szelektív Hulladékhasznosító
és Környezetvédelmi Nonprofít Kft.
Székhe ly : 3000 Hatvan, 054/14.  hrsz.
Tel.: +36 37 340 402; +36 37 342 622
Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf.: 97.
E-m ail:  inf oííszeie ktivkft. hu

TÁJÉKOZTATÓ
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási

napjai 2019-évben APC településen
A szállítás napja:  minden hónap második és negyedik keddje:
2019. január 8., kedd 2019. január 22., kedd
2019. február 12., kedd 2019. február 26., kedd
2019. március 12., kedd 2019. március 26., kedd
2019. április 9., kedd 2019. április 23., kedd
2019. május 14., kedd 2019. május 28., kedd
2019. június 11., kedd 2019. június 25., kedd
2019. július 9., kedd 2019. július 23., kedd
2019. augusztus 13., kedd 2019. augusztus 27., kedd
2019. szeptember 10., kedd 2019. szeptember 24., kedd
2019. október 8., kedd 2019. október 22., kedd
2019. november 12., kedd 2019. november 26., kedd
2019. december 10., kedd 2019. december 24., kedd

Drabos Imréné ügyvezető
* * *
A karácsonyi ünnepek ideje alatt településünkön a

szemétszállítás a megszokott rendben történik.
December 25. kedd, szelektív hulladék szállítás.
December 26. szerda, kommunális hulladék szállítás.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton táj ékoztatjuk Önöket, hogy kirendeltségünk 2018.

december 10-én üzleti tevékenységét áthelyezi a Lőrinci,
Szabadság tér 3. szám alatt i kirendeltségbe.

A közelben lévő további  kirendelt ségeink:
Cím: Petőfibánya, Mária u. 4.
Cím: Hatvan, Kossuth tér 22.
S zolgál tat ásainkról megtal álnak minden aktuáli s

információt a www.centralt akarek.hu címen, ahol fiókjainkról,
ATM-einkről, termékeinkről is tájékozódhatnak. Honlapunkról
érhet ik  el  int ernetbankunkat  is ,  melynek egyszerű
használatával  bárhonnan kényelmesen, a nap 24 órájában
adhatják meg pénzügyi megbízásaikat, ezzel i dőt és fáradságot
takarítva meg.

Reméljük, hogy a kirendeltség áthelyezése a legkevesebb
kel lemet lenséggel j ár és  ezut án is  szívesen veszik igénybe
szolgáltat ásainkat!

Veresegyház, 2018. november 23.
CENTRAL TAKARÉK Szövetkezet

* * *
A polgármesteri hivatal az eddig használatos fehér csekket

(iparűzési adó, gépjármű adó, ebédbefizetés stb..) a normál
sárga színű csekkre fogja váltani, melyeket  a  post án lehet
befizetni.

KÖZLEMÉNY

Hírek az ATE háztájáról
A 2018/2019 megyei labdarúgó bajnokság őszi fordulójában

csapataink helyt álltak minden nevezett korosztályban.
A Bozsik-program keretein belül szeptemberben három

korosztályt indítottunk, ami közel 30 gyerek rendszeres, heti
három alkalmas sportolási lehetőségét biztosítja. A hűvösebb
idő beálltával az edzések heti két alkalommal kerülnek
megrendezésre a tornacsarnokban.

Köszönjük a képviselő-testületnek a csarnok díjmentes
használatához nyújtott segítségét!

A kisebbek vegyes U7-es és U9-es korosztályban a körzeti
fesztiválok összes tornáján szinte teljes létszámban jelentek
meg, amiért külön dicséret illeti Őket. Az U11-es fiú csapat a
körzetben rendezett minden tornán helyt állt, fejlődésük szemmel
látható.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt
őszi szezonban bármi lyen formában segítette munkánkat,
támogatóinknak a nagylelkű felajánlásokat, amivel sikerült
„túlélni” a félévet.

A gyerekek számára december 22-én és 29-én négy csapat
részvételével tornát szervezünk a tornacsarnokban, melyre várjuk
a szülőket és a szurkolóinkat!

A mindig jó hangulatot ígérő sportbálunkat 2019. február 16-
án szombaton rendezzük, szintén a tornacsarnokban, melyre
mindenkit szeretettel várunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog
új évet kívánunk mindenkinek!

ATE Vezetősége

Bonyhádon került  meg-
rendezésre a 2018-19-es tanév
diákolimpia országos döntője,
közel 500 fő részvételével. Az
apci Hordós Zoltán, a Bajza
József Gimnázium diákja,
egyéniben (légpisztoly 20 lövés,
178 körös teljesítménnyel) és
csapatban i s országos  el ső
helyet szerzett.

Gratulálunk a kiemelkedő
teljesítményhez.

A  dobogó  legfelső  fokán
az  apci  fiú

Apci
diákolimpiai

bajnok
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Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.   -  Készült 1050 példányban.

NYOMDA:  Márton Anna JO BBÁG YI

Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági
tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei
végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés
területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi
rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza
a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot
foglal.

• Ezt  megtehet i online a www. kemenysepres .
katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati  oldalán, az
Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével. Itt:  http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as
számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a
9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével
eli ndítj a a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát . A
katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és
megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)

• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat
@katved.gov.hu címre küldve.

• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest,
Pf.: 314. címre küldve.

• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában,
hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az
ügyfélszolgálat i pontok címeit itt  talál ja:  htt p:/ /www.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat /megyei

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy
kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől.  A
megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz
van a kéményhez csat lakozt atva.  Ha a házban szilárd
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente.
A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy
táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott
településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a
munkát,  i tt:  h tt p:/ /www. kataszt rofavedelem. hu/ letol tes/
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett
szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes
munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól
megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól
láthatóak raj ta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden
szerszámuk,  mérőműszerük bi ztosít ott . Készpénzt nem
kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles
munkát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer
mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától
függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan
kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki
felülvizsgál at elmulasztása. A rendszeresen karbantartott
fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is
működtethető.

Apc településen  sormunka az ütemterv szerint 2019. július
01-31. között várható.

Amit a kéményseprésről
tudni kell TÁJÉKOZTATÓ

a téli rezsicsökkentésben
nem részesült, vezetékes gázfűtéstől

eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások számára

1. A Belügyminisztérium mint Támogató rögzíti, hogy
Apc Község Önkormányzatát a téli rezsicsökkentés
végrehaj tását  követően szükségessé váló t ovábbi
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
alapján és a benyújtott adatszolgáltatás alapján a Kormány
döntésének megfel elően 852 000, - Ft ,  azaz
nyolcszázötvenkettőezer- forint vissza nem térít endő
támogatásban részesíti.

2. A Kormány döntése alapján nyújtott támogatást az
önkormányzat, az előzetes igénybejelentéssel érintett 71
darab háztartás, háztartásonként 12 000 forint összegű
természetbeni támogatására használhatja fel.

3. Az önkormányzat a támogatásból kizárólag a 2018.
október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részére
nyújthat támogatást.

4. A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag
jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak
biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.

5. Az önkormányzat szerződést köt a tüzelőanyagot
természetben biztosító gazdálkodó szervezetekkel, amely a
támogatásban részesülő háztartásoknak legkésőbb 2019.
december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének
lehetőségét.

Tehát az önkormányzat megkeresi azokat a vállal-
kozásokat, akik a háztartások által előzetesen igényelt
tüzelőanyagot (tűzifa, barna kőszén,  pal ackos gáz)
kiszolgálják, ezekkel szerződést köt.

A támogatott háztartások igazolást kapnak az őnkor-
mányzattól, hogy jogosultak a tüzelőanyag átvételére.

Ezen igazolással megkeresik a szerződött vállalkozást,
ahol átvehetik az igényelt tüzelőanyagot, 12.000.- Ft értékben.
pl. 3 db palackos gáz (csere palack szükséges),  kb. 3,5 q
tűzifa,  kb. 3 q barna kőszén.

Az önkormányzat a vállalkozásokkal történt elszámo-
lás után a támogatásból kiegyenlíti a számlát és elszámol a
kapott támogatási összeggel a Belügyminisztérium felé.

Amint elkészülnek a szerződések a tüzelőanyagot
kiszolgáló vállalkozásokkal, a támogatott háztartások
értesítést kapnak az átvétel lehetőségeiről.
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SZEPTEMBER:
* Bányásznap
* Szüreti felvonulás és mulatság
* A magyar népmese napja

OKTÓBER:
* Incze Zsuzsa „ A Csellengők hídja” c. előadása
* Szépkorúak napja
* 1956-os megemlékezés
* Színházlátogatás

NOVEMBER:
* Néptáncgála
* Szabó Ágnes „Mozdulj rá” c. előadása a 8. osztályos

tanulóknak.

DECEMBER:
* Adventi vásár és Falukarácsony

MINDEN   HÓNAPBAN:
* egy alkalommal

- Szöszmötölő (kézműves foglalkozás)
-Táncház

* Hetente: - Gyógytorna Lipkovszky Erika vezetésével
- Aerobic Csorba Anett vezetésével

* Kéthetente: - Babaringató

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár - Programok 2018

Babaringató

Bányásznap

1956-os megemlékezés

Szöszmötölő Szépkorúak napja

Szüreti felvonulás és mulatság


