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APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Karácsonyt az egyik legnagyobb ünnep-
nek tartják szerte a világon. Intenzív ké-
szülődés, sokszor nyakló nélküli bevá-
sárlás, 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 óha-
tatlanul belefárad az előkészületekbe, s 
legtöbbször összeroskad az ünnepi asz-
talhoz 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 külső-
ségek között kell eltölteni.

Majd mindezek után, akinek van család-
ja, hirtelen rádöbben, hogy nem tud mit 
kezdeni a szokatlan együttléttel, s össze-
csapnak az indulatok a csillogóan feldíszí-
tett fa körül. Aki pedig egyedül maradt va-
lamely szeretett személy elvesztése miatt, 
az önsajnálatba burkolózva szenvedi át az 
estét.

Ezekben a hónapokban azonban a jár-
vány okozta helyzet is „különlegessé” tesz 
ezt az időszakot, sőt olykor egyfajta re-
ménytelenség tölt el minket. Úgy érezhet-
jük magunkat mint azok az emberek, akik 
várták a Messiást, vártak egy megújult 
élethez vezető utat. 

Egy ilyen társadalomba kiáltja bele az 
Egyház az evangélium üzenetét: „Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus…” 
(Lk 2,11).

Nézzük, hogy egy ilyen helyzet(ek)ben 
valójában mit jelent Karácsony ünne-
pe, elvétve tudják csak megválaszolni az 
emberek. A fentebb vázolt élethelyzetek 

egyikében 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 járvány okozta helyzetben pedig az 
emberi életünk kiszolgáltatottságát érez-
hetjük meg. 

Mindegyikben közös az a tapasztalat, 
hogy szükségünk van Valakire (Üdvözítő), 
Akire alapozhatjuk életünket, reményün-
ket, sikereinket.   

A sokak által katasztrofálisan megélt ün-
nepről 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, 
hogy akik „elvesztek”, akik útjukat tévesz-
tették, vagy úgy érzik, 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 nehé-
zségeibe, reménytelenségeibe - és emeli fel 
magához őket, minket, mivel Jézus Krisz-
tus magára vette minden bűnüket.

Lássuk be végre, hogy Krisztus az Üdvö-
zítő és nélküle nincsen Karácsony, az ün-
nepi étel, a fenyőfa, az ajándékok, a gyer-
tyafény 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 
reménytelenségből, a sikertelenségből és 
új jövőt nyisson meg. Ez pedig éppen ele-
gendő ok arra, hogy a Karácsony öröme 
eltöltsön bennünket. Áldott, szép és Krisz-
tusban örömteli ünnepet kívánok minden 
jóakaratú apci testvéreimnek!

Varga József
plébániai kormányzó

KARÁCSONY ÜZENETE MA
„Üdvözítő született ma nektek...” (Lk 2,11)
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KÖSZÖNTŐ

KARÁCSONYI GONDOLATOK
Ismét elmúlt egy esztendő, elérkezett 2020 
karácsonya. Karácsony, Jézus születésének 
ünnepe, amely a család, a békesség, a sze-
retet és az öröm melegét hozza közelebb 
hozzánk. Kigyúlnak a fények, elkezdődik 
a készülődés. 

Évről évre átéljük a csodát, hogy – ha 
néhány napra is csupán – kiszakadjunk a 
hétköznapok sodrásából, és a megválto-
zott díszletek között valami egészen másra 
figyeljünk, mint a mindennapi megélhe-
tés, pénzszerzés gondja. Ilyenkor elég egy 
hívó szó, illat, hópehely, dalfoszlány, és 
máris megannyi elmúlt karácsony emléke 
elevenedik fel, melyekre mindig jó emlé-
kezni.

Szívesen emlékszem vissza gyermek-
korom lázas készülődésére, amikor is 
igyekeztünk minél jobb és szófogadóbb 
gyermekként várni a télapó ajándékát, 
majd elkezdtük a karácsonyi díszek készí-
tését, hogy minél szebbé tehessük a kará-
csonyfánkat. Diót csomagoltunk, színes 
papírláncot ragasztottunk, ajándékokat 
készítettünk. Közben alig tudtuk kivárni 

a hóesést, hogy minden szabadidőnket a 
szánkózással, hógolyózással tölthessünk. 
Csodálatos időszak volt ez, hiszen gyere-
kek voltunk, gondtalanok és boldogok. 

Ettől talán még csodálatosabb érzés 
gyermekünk öröme. Látva az első boldog 
pillanatokat, amikor kipakolja a Mikulás 
puttonyát, vagy a délutáni alvás után fel-
ébredve örömtáncot jár a szépen feldíszí-
tett karácsonyfa körül és boldogan veszi 
birtokba a legapróbb ajándékot is. Aztán 
eljön az idő, mikor már együtt készülődik 
a család az ünnepekre. 

Soha nem felejtem el a nagyszülőknél, 
majd a szülőknél töltött karácsonyokat. 
A gyerekekkel és unokákkal körülvett 
nagymama arcán tükröződő büszekséget a 
karácsonyi misén. A nagymama, aki min-
den erejét felülmúlva készítette el mind-
anyiunk kedvenc ételeit, gondoskodott 
az unokák stafírungjáról. A kiskonyhát, 
ahol ma már hihetetlen, de mind elfér-
tünk. A beszélgetéseket és a sok-sok ne-
vetést.  Majd ezek a családi összejövetelek 
átszálltak a gyermekre, majd az unokára. 
Egyik legfontosabb örökség, amit kaptunk 
a nagyszülőtől, a család összetartása, az 
egymás iránti szeretet nem apadása, az 
összetartozás érzése. Mindez örömmel és 
büszkeséggel tölt el.

Az ide év sok mindenben másképp ala-
kult, mint ahogy terveztük vagy szerettük 
volna. Új helyzetbe került a világ, köztük 
községünk, legszűkebb közösségünk, mi 

magunk is. Mindannyiunk számára em-
bert próbáló a koronavírus járvány alatt is 
megélni mindennapjainkat.

Engedjék meg, hogy az év végéhez köze-
ledve, köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk 
fejlődését és az önkormányzat munkáját. 
Így köszönöm a közalkalmazottaknak: a 
Központi konyha, az Idősek Nappali El-
látása, az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal, a bölcsőde, az iskola, az óvoda, az 
egészségügy dolgozóinak, a közmunká-
soknak, hogy az egyre nehezedő körülmé-
nyek között helytálltak.

Köszönöm a lakosságnak a különböző 
társadalmi munkákban nyújtott segítségét 
és aktív részvételét, az egyház és a helyi 
vállalkozók támogatását.

Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a 
lehető legtöbb pillanatát éljék meg a kará-
csony csodájának azokkal, akik fontosak 
az Önök számára. Adjuk időnket, figyel-
münket, magunkat családunknak, szeret-
teinknek, barátainknak, ismerőseinknek, 
hogy a szeretet és a vele együtt járó bé-
kesség tegye csodássá az ünnepeket és az 
újesztendőt új szívvel és újult erővel kezd-
hessük!

Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyt 
és Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!

Vigyázzunk egymásra, mert minden élet 
számít!

Juhász István
polgármester

Ünnepi üdvözletek

Áldott Békés Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet kí-
vánunk minden kedves Klubta-
gunknak, valamint Apc község 
minden kedves lakójának

APCI KULTURÁLIS ÉS HAGYO-
MÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Békés, Boldog Karácsonyi  
Ünnepeket Kívánunk

Apci Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat
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FEJLESZTÉSEINKRŐL 
A Magyar Falu Program pályázatán el-
nyert 6 millió forintból és 2 millió forint 
saját forrásból elkészült a Fő út 41. sz. alatt 
található első szolgálati lakás. További 5 
millió forintot nyert településünk a szin-
tén itt található második szolgálati lakás 
felújítására, melynek munkálatai elkez-
dődtek. Elsőként a külső nyílászárók cse-

réje megtörtént. Befejezése a következő 
évben várható.

Szintén a Magyar Falu Program (Közös-
ségi tér fejlesztése) keretében 2,2 millió fo-
rint értékben elkészült a Mária utca 2. sz. 
alatt található (volt Takarékszövetkezet) 
épületének nyílászárócseréje, ahol jelenleg 
a Gyerekvédelmi és Családsegítő Szolgálat 
működik.

A gyermekek nagy örömére végre hiva-
talosan is átadásra került az Apci Gyöngy-
szem Óvoda játszóudvara. A Magyar Falu 
Program pályázat segítségével elnyert 4,6 
millió forintból készültek az új játékok, az 
ütéscsillapító talajt az önkormányzat 1,4 
millió forint saját pénzügyi forrásból épí-
tette.

Átadásra került a Magyar Falu Prog-
ram pályázaton elnyert 15 + 5 millió fo-
rint értékben a Rózsa és József utca út- és 
járdafelújítása. A csapadékvíz-elvezetését 
(folyókák, átereszek, kapubejárók) és a 
Rózsa-Árpád utca kereszteződésében ta-
lálható híd, valamint a Szent István téri 
kereszteződés (Templom) újjáépítését az 
Önkormányzat saját forrásból finanszíroz-
ta. 
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Ezúton is szeretném megköszönni Szabó 
Zsolt országgyűlési képviselő úr támo-
gatását, valamint a kivitelezők szakszerű 
munkáját.

A Qualital ipari üzem előtt található 
buszmegálló felújítását az Önkormányzat 
megbízásából a RE-NI út Kft. elvégezte. Az 
említett terület a Magyar Állam tulajdona, 
melynek kezelője a Magyar Közút Zrt. Az 
illetékesek többszöri megkeresésére sem 
történt meg a buszváró felújítása, ezért 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
közlekedésre alkalmatlan buszmegállóhoz 
a falu költségvetéséből biztosítja a szüksé-
ges összeget. A felújítás a Magyar Közút 

engedélyével és előírásainak megfelelően 
készült. Az iparterületen működő cégek 
a helyi iparűzési adó befizetésével jelentő-
sen hozzájárulnak településünk költségve-
téséhez.

Elkészült a Kossuth utca mindkét olda-
lán, valamint a Petőfi S. úton az eddig hi-
ányzó új járdaszakasz.

Bár sok apci lakos számára nem tűnik 
fel, ám fontos javítások és felújítások - a 
nagyobb beruházások mellett - folyamato-
san készülnek a településen. A községben 
található csapadékvíz elvezető árkok és 
átereszek tisztítását folyamatosan végzik 
az önkormányzat munkatársai, bár az in-
gatlanok előtt az ott lakó kötelesség lenne.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. hatvani 
üzemegysége befejezte az Ifjúság utcától 
a Szent István térig húzódó 160 mm át-
mérőjű ivóvíz vezeték cseréjét. Az útfel-
bontással járó munkák helyreállítását a 
Vízművek megbízásából a RE-NI Út Kft. 
végezte el. Köszönik a lakosság türelmét.

Elektronikai hulladékgyűjtés
Sikerrel zárult az első önkormányzati 

elektronikai hulladékgyűjtés. Képviselői 
kezdeményezésre, a jelenlegi járványhely-
zet miatt nem az óvodában vagy az isko-

lában, hanem a régi mozi udvarán lehe-
tett leadni az üzemképtelen készülékeket. 
Köszönjük a szervezők és az önkéntesek 
munkáját. Az összegyűlt hulladékot a 
Selector Elektronikai Hulladék Feldolgo-
zó Kft elszállította. A cég által felajánlott 
20.000.- forintot, az Apci Iskoláért és Óvo-
dáért alapítvány számlájára utalta.

Ünnepi fényeink
Advent első vasárnapján kigyúltak az 

ünnepi fények Apcon. A lehetőségekhez 
mérten, minden évben egy kicsit fejlesz-
tünk a közterületek és intézmények díszvi-
lágításán. A településre érkezőket elsőként 
a felújított Kossuth Lajos utcai és az új Er-
zsébet téri ünnepi fények látványa fogadja.

Felkészültünk a télre
Felkészültünk a téli síkosságmentesítés-

re. A vállalkozóval az idei télre is meghosz-
szabbítottuk a vállalkozói szerződést. A 
szükséges szóróanyagot az Önkormányzat 
beszerezte. Amennyiben az időjárás szük-
ségessé teszi, az önkormányzat és a vállal-
kozó gépei elindulnak.
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A Boldog Brenner János Katoli-
kus Általános Iskola hírei

Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülők, Gyerekek!
A Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola 2020/2021-

es tanéve a mindenkori tanrendnek megfelelően kezdődött, an-
nak ellenére, hogy a vírushelyzet új körülményeket teremtett. A 
járványügyi intézkedési tervünket kiadtuk az év elején, (http://
brenner-apc.sulinet.hu/jarvanyugyi-intezkedesi-terv/) amelyről 
tájékoztattunk minden érintett személyt. 

Nagyon köszönöm a szülőknek és a Brenneres diákjainknak, 
hogy össze tudtunk fogni, és megtartottuk az abban előírt szabályo-
kat. Reggeli beléptetésnél minden gyermeknél, felnőttnél, testhő-
mérsékletet mérünk. A kézfertőtlenítés a bejáratnál megtörténik. 
A közösségi terekben maszk hordását kérjük. Az osztályok tanulói 
nem találkoznak egymással, ha még is, akkor az előírásoknak meg-
felelően, 1,5 méter távolság és maszk viselete kötelező. Az ebédel-
tetést sávosan oldjuk meg. A konyha közösségi terében korlátozott 
számban, és megfelelő távolságban étkeznek a gyerekek. Köszö-
nöm a konyha dolgozóinak is a segítségét, megértését, valamint, 
hogy a hivatal is biztosítja a megfelelő körülményeket számunkra. 

Az intézményünkben folyamatos a fertőtlenítés! Odafigyelünk 
a tisztaságra, higiénikus körülményekre. Ugyanakkor az imádsá-
gunkban sem felejtjük el rendszeresen kérni a Jó Istent, és Boldog 
Brenner János közbenjárását, hogy kerüljön el minket a veszély. 
Eddig, bátran elmondhatom, hogy a szokásos őszi megfázások 
ugyan voltak, talán gyanús esetek is, de nem kellet átállnunk digi-
tális oktatásra, mert fertőzés nem volt kimutatható. A személyes 
kapcsolat egy iskolai oktatásnál-nevelésnél elengedhetetlen. 

Tisztelt Szülők! 
A szeptemberben megjelent cikk soraiból szeretnék idézni alább:

,,Katolikus Iskola lévén továbbra is együtt, közösen kell járnunk 
Isten útján. Kérem a szülőket, ehhez maradjanak támogatóink 
továbbra is, kapcsolódjanak be az iskola életébe. Mivel? A szü-
lők üljenek le gyermekeikkel és kérdezzék meg mi volt a lecke, 
tanuljanak velük, mert nem elég, ha valaki csak iskolába jár. A 
tanáraink értékelését fenntartások nélkül fogadják el, mert ez 
nem vita alapja, hogy tájékoztatást adjunk a gyermekről, hol tart 
a tudásában. Jogot formálok ahhoz, hogy az iskolai fegyelmet 
megkövetelve, minden szülő és gyermek fogadja el a keresztényi 
magatartás következetes betartatását, - tőlünk pedagógusoktól - a 
gyerekek jövőjét megalapozva ezzel.” 

A jelenlegi helyzetben sajnos sem fogadóórát, sem szülői érte-
kezletet nem tarthatunk, ezért az alábbiakkal szeretném kiegészí-
teni fenti kérésemet, hiszen ebben a helyzetben is tanítanunk, a 
gyerekeknek pedig tanulniuk kell.

Nagyon örülök annak, hogy iskolánkba ügyes, fejlődni képes, 
jó képességű tanulók járnak. Ennek megfelelően gyermekeink-
ből a legjobbat szeretnénk kihozni, tudásukat megfelelően tovább 
gyarapítani. Minden pedagógus azon igyekszik, hogy felkészítse 
őket alsóban a felső tagozat nehezebb kihívásaira, felsőben pedig 
a középiskola még nagyobb próbáira. A követelmények adottak, 
melyeknek az adott évfolyamon mindenkinek meg kell felelni a 
továbblépéshez. Minden év fontos, de mégis kissé előnyt élvez az 

1. az 5. és a 8. évfolyam, hiszen elsőben az olvasás, írás, számolás 
alapjait sajátítják el, az 5. osztály az alsó és a felső közötti nehéz 
átmenet, a 8.-ban pedig már a pályaválasztás a tét. Ahhoz, hogy 
mindez rendben mehessen, az iskolán kívüli munka sem marad-
hat el: a házi feladatok, az otthoni gyakorlás, tanulás az iskolában 
szerzett tudás elmélyítéséhez elengedhetetlen. Kérem, támogas-
sák és erősítsék gyermekeiket ezek elvégzésében!

Az esetleges hiányzások miatti (ha mód van rá, akkor alatti) 
pótlások is nagyon fontosak, melyben igen nagy felelősség hárul 
1-1 osztályközösségre, hiszen a gyerekek vannak ott az órákon, s 
ők adhatják tovább az elvégzendő feladatokat.

Az alábbi mottónk nem véletlen:
„A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincs-

hez.” (Mt 13,44)
Nagyon köszönöm a szülőknek, amikor segítik gyermekeiket 

azon az úton, hogy ezek a rejtett kincsek felszínre kerülhessenek! 
Munkálkodjunk a félév és a tanév további részében is azért együtt, 
hogy – kiemelkedő munkánk eredményeképpen - a félévet és a 
tanévet is mindenki sikeresen zárhassa! 

Az Egri Egyházmegye, katolikus intézményeinek közös mottója 
a 2020/2021. tanévben: „Van itt egy gyermek…” (Jn 9,6)

Ezzel kapcsolatos rajzpályázathoz készítettek a gyermekeink 
nagyon szép rajzokat. A mellékelt képekben láthatnak Önök is 
ízelítőt az alkotásokból.

Sajnos a közösségi együttléteink nem jöhettek létre az idei tan-
évben. Ünnepségek nyilvánosan nem voltak megtarthatók. Sze-
mélyes találkozású versenyek nem szerveződtek. De intézményen 
belül minden megemlékezést megtartottunk, megtartunk az is-
kolarádión keresztül. Iskolarádiónkat, lelkes, nyolcadikos fiatalok 
működtetik. Minden nap a 2. szünetben felhangzik valami érde-
kesség: hírek, tudomány, mese, zene, híres emberek élete, stb.) 
Köszönöm. hogy felvállalták a Brenneres végzős diákok! 

December havi programjaink: 
- Adventi gyertyagyújtást tartunk imádsággal egybekötve, min-

den vasárnap a szentmisék keretében, valamint iskolánkban a 
hétfői napok reggeli órájában.

- Szent Miklós püspökről emlékeztünk meg – Mikulás – osz-
tálykeretek között.

- Az intézményünk védőszentjéről, és névadójáról, - Boldog 
Brenner János - Brenner napokat tartunk egy helyi versenyen ke-
resztül, december 15-én. 

- Adventi lelkinapunk lesz 2020. december 18-án, ahol online 
közvetítésen keresztül kapcsolódhatnak be a résztvevő osztályok. 
Ezen lelkinapon a 4. osztályos diákjaink pásztorjátékot adnak elő, 
előzetes felvételről, melyet december 25-én, az ünnepi szentmise 
keretében is lejátszunk, bemutatunk.

- Az osztálymisék, az iskola kápolnájában, minden szerdán reg-
gel 8.00 órakor vannak megtartva. 

Az intézményünkbe, tekintettel a vírushelyzetre, továbbra is 
csak előzetes időpont-egyeztetéssel lehet bejönni a szülőknek, és 
külsős személyeknek is! A maszk használata kötelező! 
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Karácsonyra készülve az adventben mindenkinek szép ünnepe-
ket, és egészségben, családban eltöltött békés, áldott, kegyelem-
teljes karácsonyt kívánok! Fogadják szeretettel Ady Endre Kará-
csony – Harang csendül… versét. 

Tóth Ferenc, intézményvezető

Csiba Enikő 2. o.

Dudás Dzsenifer 6.o.

Fenyvesi Márk 5.o. Kiss Dominik 1. o.

I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből

– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
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 világra.

Bangó Aliz 6.

Karácsony – Harang csendül…
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Kompolti Alexandra 2.o. László Lujza 6.

Menus Hajnalka 5.o. Molnár Bianka 1.a. (1)

Német Vanessza 5. o. Pajkos Vivien 1.o.

Rácz Mirjam 2. o. Szebeni Anna 5.o.



2020. december

g 8

XXX. évfolyam 3. szám

Óvodai életünk
Az idei nevelési évet szeptemberben 65 
gyermekkel kezdtük, 23 fő 2,5-3 éves 
gyermek érkezett óvodánkba, a Micimac-
kó kiscsoportba. Egy óvodapedagógussal 
csökkent az állományunk, így 5 óvodape-
dagógus végzi 3 csoportban a nevelőmun-
kát. 

A járványügyi intézkedések hatással vol-
tak ránk is, az új, óvó-védő szabályokat 
betartva kezdtük az idei nevelési évün-
ket. A megváltozott körülményeket figye-
lembe véve kellett az idei év programjait 
megterveznünk, mindez komoly változást 
jelentett az eddig megszokott óvodai élet-
hez képest. A lehetőségeinkhez mérten 
igyekeztük mindezt úgy alakítani, hogy a 
gyerekek ne érezzék ennek hiányát, sajnos 
ezt több-kevesebb sikerrel tudtuk megva-
lósítani, mivel a megszokott báb- és zenés 
előadásokat, programokat, ünnepségeket 
nem szervezhettük meg, más formában 
kellett megtartanunk azokat.

A szabadidős tevékenységek közül ebben 
a nevelési évben is hittanra, idén október-
től először angol foglalkozásra járhatnak a 
gyerekek.

Szerettük volna a hozzánk járó gyer-
mekek környezettudatos magatartását 
formálni, már kiskorukban megalapozni, 
ezért az év elején papírgyűjtést szervez-
tünk, melyeknek a bevételét ismét egy 
közös gyermeknapi programra használjuk 
fel. Szeptemberben megfigyeltük a termé-
szet változásait, őszi kincseket gyűjtöttünk, 
melyeket felhasználtuk napi tevékenysége-
ink során. A közvetlen környezetünket, az 
óvoda udvarát folyamatosan takarítottuk, 
a gyerekek is nagy örömmel gereblyézték, 
gyűjtötték a sok falevelet. 

A Magyar Népmese napja alkalmából 
Bukovics János mesélt minden csoportnak, 
mely ismét nagy sikert aratott a gyerekek-
nél. Könyvtári foglalkozáson is részt vehet-
tek gyerekek, köszönjük a lehetőséget!

Az Állatok világnapja alkalmából ebben 
az évben is kirándulást szerveztünk a Mol-
nár-tanyára. A rossz idő ellenére, nagyon 
kellemes délelőttöt tölthettünk a tanyán, 
ahol a gyerekek többféle háziállattal is-
merkedhettek meg, játékos vetélkedőn ve-
hettek részt, sok finomságot kóstolhattak. 
Köszönjük a Molnár családnak a nagysze-
rű vendéglátást! 

Október hónapban az egészségé volt a fő-

szerep.  Célunk az volt, hogy az egészség-
fejlesztés témakörén belül minden terület 
figyelmet kapjon. A mozgásra, az egészsé-
ges táplálkozásra és a megfelelő higiéniai 
szokásokra fókuszálva terveztük meg a 
napi tevékenységeket. Mindig is fontos 
volt ezen szokások elsajátíttatása, ebben a 
járványügyi helyzetben pedig különösen. 
A gyerekek megfelelő mozgásfejlesztésé-
hez azok az új eszközök is hozzájárulnak, 
melyeket a Generali pályázat által meg-
nyert kisjárművek és a Bozsik-program 
eszközei biztosítanak.

Október végén tökfaragó versenyt hir-
dettünk óvodánkban. Az alkotásokat ott-
hon, a szülőkkel együtt készítették el a 
gyerekek. A három csoportból összesen 31 
ötletes töklámpás, töfej készült. Ezúton is 
gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a 
kreatív, lelkes gyermekek és szülők aktív 
részvételét!

November 5-én megtörtént a tornaszoba 
és az új játszótér hivatalos átadója, melyre 
meghívást kaptak Szabó Zsolt országgyű-
lési képviselő, a képviselő-testület tagjai, 
intézményvezetők. Megnyitó beszédet Ju-
hász István polgármester úr mondott, ami 
után a gyerekek nagy örömmel vették bir-
tokba az új játékeszközöket.

Fontosnak tartjuk, hogy a régi népha-
gyományokkal is megismerkedjenek a 
gyerekek, ezért idén is felelevenítettük a 
Márton-napi népszokásokat. Megismer-
ték Szent Márton történetét, libákat ké-
szítettek, kukoricát morzsoltak, verseltek, 
énekeltek, dalos játékokat játszottak.

Sajnos az idei évben a Mikulás várásunk 
sem úgy alakult, mint ahogyan évről évre 

történt, és ahogyan most is szerettük volna. 
Az áhított Orsi-koncert és a Mikulás sem 
érkezhetett meg hozzánk személyesen, 
csak az ajándékait tudta elküldeni az ovis 
gyerekek számára egy levél kíséretében. 

Advent van, a szeretet, béke, várakozás 
időszaka. Óvodánkban a december nap-
jait a karácsonyvárás hangulata járja át. A 
készülődést a gyerekekkel közösen kezd-
tük el, díszbe öltöztettük óvodánkat kívül 
és belül.  A nagycsoportosok által készí-
tett naptárral, részt vettünk az Ady Endre 
Művelődési Ház és Könyvtár adventi ka-

lendáriumkészítő versenyén, melyen kü-
löndíjban részesült óvodánk. Köszönjük a 
szervezőknek!

Az eddig megszokott nyilvános, karácso-
nyi ünnepség helyett, az idén bensőséges, 
csoportonkénti karácsonyvárással, játék-
kal fogjuk tölteni ezt az időszakot. A ka-
rácsonyfa alatt most is fog találni minden 
csoport sok-sok szép ajándékot, melyet 
idén is a fenntartó jóvoltából tudtunk biz-
tosítani. A tavalyi évhez hasonlóan, Hege-
dűs Gyula képviselő úr is, ismét eljuttatta 
ajándékát a gyerekeknek, melyet ezúton is 
nagyon köszönünk! 

Óvodánkban a téli szünet 2020. decem-
ber 28-31-ig zárva tart, nyitás az új évben: 
2021. január 4-én, hétfőn.

Minden kedves olvasónak mindenek-
előtt jó egészséget, Békés, Szeretetteljes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldogabb Új 
Esztendőt kívánok az Apci Gyöngyszem 
Óvoda minden dolgozója nevében!

Hartman Imréné 
óvodavezető
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VÁLTOZÁSOK A KÖZÖSSÉGI TEREK 
IGÉNYBEVÉTELÉBEN

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint az Apc Községben működ-
tetett Tornacsarnok tekintetében a tulaj-
donosi jogok gyakorlója, a Tornacsarnok 
használatának rendjét, 2020. 11. 01. napjá-
tól az alábbiak szerint szabályozza:

a) A Tornacsarnok használatára kizáró-
lagosan a Boldog Brenner János Katolikus 
Általános Iskola (3032 Apc, Fő út 48.) ta-
nulói, illetve a részükre megtartandó tö-
megsport foglalkozásokat vezető tanárok, 
oktatók, edzők jogosultak a COVID-19 
járvány ideje alatt. Ezen foglalkozások 
fogalmi rendszerébe   tartoznak a fenti-
ek szerinti gyermekközösség részére akár 
tanórai, akár délutáni tömegsport rendez-
vények keretén belül megtartott foglalko-
zások egyaránt.

b) A Tornacsarnok használata az un. 
„külső bérlők” szabadidős tevékenységé-
nek gyakorlása, vagy bármely egyéb, akár 
kulturális, közművelődési kiscsoportos, 
vagy egyéb közösségi, vagy magáncélú 
tevékenység folytatása céljából történő 
igénybevételre nem adható bérbe a Co-
vid-19 járvány ideje alatt.

c) Jelen, fentiek szerinti döntés visszavo-
násig érvényes!

Apc Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, mint az Apc Községi Önkor-
mányzat által közösségi színtérként mű-
ködtetett Ady Endre Művelődési Ház és 
Könyvtár (3032 Apc, Petőfi út 24.; a továb-
biakban: nagytermek) nagytermeinek (3 
darab) használatának rendjét, 2020. 11. 01. 
napjától az alábbiak szerint szabályozza:

a) A nagytermek közösségi színtérként 
történő használatát Apc Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a COVID-19 
járvány ideje alatt, sem a munkanaplóval 
rendelkező közművelődési kisközösségek, 
kiscsoportok, sem külső személyek, szer-
vezetek rendezvényei számára nem enge-
délyezi.

b) Az a) pont szerinti tilalom alól az Apci 
Katolikus egyház hitéleti eseményei, ren-
dezvényei, Apc Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének és bizottságainak 
ülései, rendkívüli ülései, rendezvényei, 

a községben lebonyolításra kerülő anya-
könyvi események, valamint a községi 
könyvtár nyitvatartási időpontjai mente-
sülnek.

c) Jelen, fentiek szerinti döntés visszavo-
násig érvényes

Önkormányzati rendelkezések 

Apc Községi Önkormányzat Polgármeste-
re a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, valamint a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, a veszélyhely-
zet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) 
Korm. rendelet kihirdetését követően, az 
alábbiak szerinti határozatokat hozta.

138/2020.(XI.11.) polgármesteri határo-
zata az Apc Községben biztosított „idősek 
nappali ellátásának” szüneteltetéséről

139/2020.(XI.13.) polgármesteri határo-
zata Csetneki Zsolt r. alezredes úr a Hatva-
ni Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
beosztásba történő kinevezésének támo-
gatásáról

140/2020.(XI.12.) polgármesteri hatá-
rozata Apc Község 70. életévét betöltött 
lakosságát alanyi jogon érintő karácsonyi 
csomagjáról

141/2020.(XI.12.) polgármesteri határo-
zata az Apc Községi Önkormányzat dolgo-
zóinak év végi külön juttatásáról

142/2020.(XI.12.) polgármesteri hatá-
rozata Apc Község 80. életévét betöltött 
lakossága tekintetében nyújtott egyszeri, 
karácsonyi fűtéstámogatásáról

143/2020.(XI.16.) polgármesteri ha-
tározata a felnőtt háziorvosi ellátás te-
kintetében foglalkoztatott körzeti ápoló, 
közalkalmazott álláspályázatának meghir-
detéséről

144/2020.(XI.16.) polgármesteri határo-
zata a felnőtt háziorvosi ellátás tekinteté-
ben a körzeti ápolói feladatellátás ideigle-
nes megszervezéséről

145/2020.(XI.16.) polgármesteri határo-

zata Apc Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által 117/2020. (X.22.) szám 
alatt meghozott képviselő-testületi határo-
zatának módosításáról

146/2020.(XI.23.) polgármesteri határo-
zata a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az ügyve-
zetői tisztségéről történő lemondásának 
elfogadásáról, valamint az ügyvezetői pá-
lyázat kiírásáról

147/2020 (XI.23.) polgármesteri hatá-
rozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírá-
lásáról, és a támogatás összegének megál-
lapításáról

148/2020.(XI.25.) polgármesteri határo-
zata  Heves Megyei Vízmű által, 2020-2034 
között megvalósításra kerülő gördülő fej-
lesztési terve módosításának elfogadásáról

149/2020.(XI.25.) polgármesteri határo-
zata Apc Községi Önkormányzat foglal-
kozás-egészségügyi ellátásának megszer-
vezéséről

150/2020.(XII.02.) polgármesteri hatá-
rozata a településrendezési eszközökről

151/2020.(XII.08.) polgármesteri hatá-
rozata Apc Községi Önkormányzat 2021. 
évi Belső Ellenőrzési feladatainak megha-
tározásáról

151/2020.(XII.08.) polgármesteri hatá-
rozata Apc Községi Önkormányzat 2021-
2024 közötti időszakra vonatkozó belső el-
lenőrzési stratégiai tervének elfogadásáról

A határozatok pontos tartalma a Nemze-
ti Jogtár internetes felületén elérhető.

Laskai István
jegyző

Tanévkezdési támogatás

Az Apc Községi Önkormányzat képviselő 
testületének 11/2020. (VII. 16.) önkor-
mányzati rendelete szerinti tanévkezdési 
támogatást 146 általános iskolai, 56 kö-
zépiskolai és 16 felsőfokú tanulmányokat 
végző diák szülei vették igénybe. A 218 fő 
összesen 2.620.000 forint támogatásban 
részesült.
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KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK

Tisztelt Páciensek! Tisztelt Apci Lakosok!
A koronavírus okozta megbetegedések 

rohamos terjedése miatt kérem, olvassák 
el az alábbi tájékoztatót.

Koronavírus fertőzésre gyanús tünetek: 
gyengeség, láz, fejfájás, torokfájdalom, 
száraz köhögés, izomfájdalom, íz és szag-
lásvesztés. Gyakori tünet a hányás és has-
menés is. Ha ilyen tüneteket észlel, kérem, 
ne menjen a háziorvosi rendelőben, he-
lyette telefonáljon. Előfordul, hogy foglalt 
a vonal, esteleg nem veszik fel azonnal, de 
ez a telefonos megkeresések nagy száma 
miatt fordulhat elő, ezért próbálkozzon 
többször. Ahogy időnk engedi, visszahív-
juk. Koronavírus okozta megbetegedés 
gyanúja esetén a beteg ne hagyja el ottho-
nát és ne hívjon vendégeket. 

Koronavírus fertőzésre utaló tünetek 
esetén PCR tesztet rendelünk a beteg-
nek, táppénzes állományba vesszünk és 
járványügyi megfigyelés alá - karantén-
ba - kerül az otthonában. A PCR tesztet 
az Országos Mentőszolgálat munkatársai 
végzik. Leterheltségüktől függően 1-3 nap 
után telefonálnak a betegnek és megbeszé-
lik vele a mintavétel helyét és idejét.

A mintavétel után 2-4 nap múlva jele-
nik meg az eredmény a rendelő interne-
tes rendszerében. Akinek van ügyfélkapu 
hozzáférése, ott megismerheti saját ered-
ményét. Akinek nincs ilyen, annak leletét 
a háziorvosi rendelőben tudják megnézni. 

Ha a beteg tesztje pozitív lesz, további 
tesztelés nem szükséges. (A munkába ál-
láshoz negatív tesztre csak az egészségügyi 
dolgozóknak és a szociális ágazatban dol-
gozóknak van szükségük.) 

Ha a beteg tesztje negatív, akkor a biztos 
negatív eredmény kimondásához még egy 
tesztre van szükség, amelynek levétele az 
első mintavétel után legkevesebb 48 óra 
után történhet. Harmadik tesztre nincs 
szükség akkor sem, ha ez a második teszt 
pozitív lesz.

A karantén legkevesebb ideje 10 nap, 
amelynek utolsó napját a beteg kikérdezé-
se után az NEAK  határozza meg. Felol-
dása csak akkor lehetséges a 10. nap után, 
ha a beteg az utolsó 3 napban teljesen 

tünetmentes volt. Amennyiben a tünetek 
10 napnál tovább tartanak, ki kell várni a 
3 napos tünetmentességet és csak ezt kö-
vetően szűnik meg a karantén, a NEAK 
feloldó határozatával. Újabb tesztre nincs 
szükség.

Mindazok, akik tünetmentesek, de talál-
koztak a beteggel a tünetek megjelenése 
előtti két napban vagy a tünetek fennállá-
sának idején, illetve a beteggel egy háztar-
tásban élnek járványügyi megfigyelés alá 
kerülnek 10 napra. Erről az érintetteket 
határozatban értesítik. Ha ezeknél a sze-
mélyeknél tünetek jelentkeznek, náluk is 
elvégzik a PCR tesztet. 

Ha a beteg meggyógyult feloldó határo-
zatot kap, amelynek kézhezvételéig nem 
hagyhatja el a lakását.

Kórházi felvételre csak akkor van szük-
ség, ha súlyos, tüdőgyulladásra utaló tü-
netek jelentkeznek: 38 °C feletti magas 
láz, szűnni nem akaró köhögés, fulladás, 
nehézlégzés. Ekkor hívja fel a mentőszol-
gálatot vagy a háziorvosát, akik gondos-
kodnak a megfelelő kórházi ellátásáról.

Sok munkáltató ragaszkodik negatív Co-
vid-19 teszt felmutatásához a munkába 
álláskor. Mivel a korábban koronavírus 
pozitív beteg gyógyult, további táppénz-
ben tartására nincs lehetőség. A munkál-
tató kérésére végzett tesztnek a helyét a 
dolgozó vagy a munkáltató választja meg 
és költségét a dolgozó vagy a munkáltató 
fizeti.

A gyermekek kevéssé fogékonyak a ko-
ronavírus fertőzésre, ezért legtöbbször 
enyhe és rövid ideig tartó légzőszervi és 
emésztőszervi tüneteik vannak. Gyerme-
kek és felnőttek esetén fokozott a fertőzés 
veszélye, ha krónikus betegségeik vannak, 
pld. cukorbetegség, tüdőbetegség magas 
vérnyomás és daganatos megbetegedés. 
Fél évestől 3 éves korig adjuk a VAXIGRIP 
TETRA INFLUENZAOLTÁST, a króni-
kusbeteg gyermekeknek és a veszélyezte-
tett terheseknek. Az oltásra a védőnőnél 
lehet jelentkezni.

Dr. Nagypál Györgyi

KORONAVÍRUS
tünetek, tudnivalók, tennivalók

A felnőtt háziorvosi  
ellátásról

Dr. Vakli Pál házorvosunk sajnálatos má-
jusi halálával Apc Község háziorvosi pra-
xisa megüresedett.

A zökkenőmentes ellátás érdekében az 
önkormányzat azonnal elkezdte a feladat 
ellátáshoz szükséges engedélyek beszerzé-
sét, így 2020. június 1-től, Apc Községi Ön-
kormányzat (a továbbiakban: Önkormány-
zat) a szolgáltatásért felelős jogi személy.

Az Önkormányzat a további folyamatos 
ellátás érdekében helyettesítő házorvosok-
kal kötött szerződéseket, akik jelenleg Dr. 
Nagypál Györgyi (Tel.: 06-70-459-0674), és 
Dr. Császi Andrea (Tel.: 06-30-922-4850).

A Körzeti Ápolói feladatok ellátására a 
Képviselő-testület 63/2020.(VII.08.) szá-
mú határozata alapján, a KÖZIGÁLLÁS 
hivatalos állásportálon, az állás betölté-
sének érdekében álláspályázati felhívás 
került közzétételre, melynek értelmében 
az Önkormányzat, mint fenntartó közal-
kalmazotti jogviszony keretében kívánja 
a Körzeti Ápolót (szakasszisztenst) alkal-
mazni. A kiírt pályázatra egy jelentkező 
nyújtott be pályázatot, mely a vonatkozó 
jogszabályi elvárások értelmében érvényes 
pályázatnak bizonyult. A nyertes pályázó 
kinevezése megtörtént, aki 2020. október 
1-től, 2020. november 13-i felmondásáig 
látta el a feladatot.

A továbbiakban, a feladat ellátásának 
érdekében újbóli pályázat került kiírásra 
(pályázati azonosító: KJT 408760). Erre a 
pályázati kiírásra a rá nyitva álló határidő-
ig, egy érvényes pályázat érkezett be, melyet 
ugyanakkor a pályázó, pályázatának elbírá-
lását megelőzően írásban visszavont, így ez 
a pályázati eljárás eredménytelenül zárult.

Ezt követően, a feladat folyamatos ellátá-
sának érdekében ismételt pályázati kiírás 
került meghirdetésre (pályázati azonosító: 
KJT 410645) a KÖZIGÁLLÁS hivatalos 
állásportálon. Ez a pályázati eljárás jelen-
leg is nyitott, a pályázat benyújtásának ha-
tárideje 2020. december 29. napja.

Jelenleg a körzeti ápolói (szakasszisz-
tensi) feladatok ellátása, a körzeti orvosi 
feladatellátáshoz hasonlóan, ugyancsak 
helyettesítéssel történik.

A járványhelyzet Apc Községet érintő 
vonatkozásairól:

Többen érdeklődnek a településen ta-
pasztalható járványhelyzet felől, mennyi 
a beteg, hány fertőzött, illetve karanténos 



13 g

2020. decemberXXX. évfolyam 3. szám

Tisztelt gépjármű tulajdonosok, üzemben-
tartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. no-
vember 20-án megjelent 2020/261. számú 
Magyar Közlönyben kihirdetésre került az 
egyes adótörvények módosításáról szóló 
2020. CXVIII. törvény, mely rendelkezik 
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény módosításáról.

A legfontosabb változás, hogy a módosí-

tás értelmében 2021. január 1-jét követően 
a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósá-
gi feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) látja el. 

Ez azt jelenti, hogy a jövő évtől a gépjár-
műadót már nem az önkormányzati adó-
hatóság állapítja meg, fizetteti vagy hajtja 
be az adótárgy után, hanem a NAV. 

Apci Polgármesteri Hivatal Adóügy

Bölcsődei hírek
Az új nevelési évben a gyerekek beszok-
tatása gördülékenyen zajlott, a COVID 
járványügyi szabályok betartása mellett. 
Jelenleg 16 kisgyermek jár bölcsődébe, a 
legfiatalabb 15 hónapos. A bölcsődei fel-
vétel folyamatos.

A gyerekek sok új élménnyel gazdagod-
nak a bölcsődében. Az aktuális szülinapo-
kat mindig megünnepeljük és közös ének-
léssel köszöntjük a szülinapos gyermeket. 
Boldogan választanak ajándék plüssállat-
kát az ajándékos dobozunkból.

A jeles napokról mindig megemléke-
zünk, fontosnak tartjuk a néphagyomá-
nyok őrzését. A régi idők emberének életét 
meghatározta a család és a természet sze-
retete. A hagyományőrzéssel nem a régi 
időket akarjuk visszahozni, hanem meg-
menteni belőle azt, ami érték. Az értékek 
megőrzésén túl átadni, újra élővé szeret-
nénk tenni őket. Mert ezek az értékek mai 
világunkban is követendők és ezeknek az 
értékeknek a hiányát érezzük legjobban. 
Az emberi élet minden szakaszának más 
és más az értéke. A bölcsődés koré a játék, 
a szabadság, az érzelmek, a tapasztalás és 
cselekvés.

Októberben Hegedűs Gyula Képviselő 
Úr azzal keresett meg, hogy terápiás ku-
tyás látogatást ajánljon fel, melynek teljes 
költségét ő állja. Nagyon örültünk a fel-
ajánlásnak, de sajnos a vírushelyzet mi-
att erre nem kerülhetett sor. Remélem, a 
későbbiekben erre is lesz mód. Ezúton is 
szeretném megköszönni Képviselő Úrnak 
ezt a felajánlást!

Október végén készültünk Halloweenre 
a gyermekek örömére Tökfej úrral és tök-
lámpásokkal. A tököket szülőktől kaptuk 
ajándékba ezúton is szeretnénk ezt meg-
köszönni nekik. Természetesen November 

1-én a Mindenszentekről és a Halottak 
napjáról is megemlékeztünk. 

Márton napra tenyérlenyomatból festet-
tünk libát a kicsikkel és Márton napi lám-
pást is készítettünk. Libás mondókákat és 
dalokat énekeltünk. 

Advent első vasárnapjára tenyérlenyo-
matos adventi koszorút készítettünk, és 

meggyújtottuk az első gyertyát az adventi 
koszorún, mely a hitet jelképezi. 

Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyv-
tár által meghirdetett Adventi Alkotói Pá-
lyázatra is beneveztünk, melyen az Apc Kö-
zségi Önkormányzat Különdíját nyertük el. 

Nagyon várták már a gyerekek a Miku-
lást, énekekkel és mondókákkal készül-
tünk, valamint talplenyomatos szarvasokat 
készítettünk velük, amit nagyon élveztek. 

Idén zártkörűen kellett megtartani a Mi-
kulás Ünnepséget, a Mikulással sem talál-
kozhattak a kicsik, a vírushelyzet miatt. De 
amikor bekopogott és csengetett, akkor 
nagyon izgatottak lettek és hangosan éne-
keltek neki, hogy hallja, ahogy elhalad a 
bölcsőde előtt! Minden kisgyermek kapott 
csomagot, a csomagokat mi, a Mikulás se-
gédei adtunk át nekik.

Aztán nagy Mikulás-bulit tartottunk, 
táncoltunk, énekeltünk és megvendégel-
tük a kicsiket, volt ott minden mi szem-
szájnak ingere!

Advent második vasárnapjáról is meg-
emlékeztünk, meggyújtottuk a második 
gyertyát is, amely a reményt szimbolizálja. 
Itt szeretném megköszönni Sándor Korné-
liának a csodálatos mézeskalács házikót, 
mellyel nagy örömet szerzett a gyerekek-
nek és a kisgyermeknevelőknek egyaránt. 

A bölcsőde elérhetősége: 06/37 787-154, 
(6-16 óráig hívható); e-mail címe: apcibol-
csi@gmail.com. 

Keressék a bölcsőde dolgozóit bizalom-
mal! Továbbra is várjuk bölcsődénkbe a 
község legkisebb lakóit!

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánok a Kö-
zség minden lakójának!

Király Noémi Mária
A bölcsőde szakmai vezetője

van a faluban. Az önkormányzat ez ügy-
ben semmilyen hivatalos tájékoztatást 
nem kap ezekről a számadatokról, így 
nincs is lehetősége ez ügyben a lakosságot 
tájékoztatni.

Az országban egyedül az Operatív Törzs 
van felhatalmazva a járvány helyzettel 
kapcsolatos adatok kezelésével, illetve az 
azzal kapcsolatos információk közlésével.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra!

Jó egészséget kíván:

Juhász István polgármester

VÁLTOZNAK A GÉPJÁRMŰADÓ  
BEFIZETÉS SZABÁLYAI



2020. december

g 14

XXX. évfolyam 3. szám

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT HÍREI
Tisztelt szülők, kedves gyerekek! 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgála-
tunk a jelenlegi járványügyi helyzet mi-
att ebben az őszi, és téli időszakban nem 
tudott különleges alkalmakat szervezni a 
gyerekek számára, de reménységgel tekin-
tünk a jövő felé, hogy lesz lehetőségünk ta-
lálkozni aktív prevenciós foglalkozásokon 
a fiatalokkal és a gyerekekkel. Mindig nagy 
öröm volt a szívünkben, amikor ezeken az 
alkalmakon találkozhattunk veletek. 

Ebben az őszi és téli időszakban irodánk-
ban megnőtt a forgalom, bár a különböző 
korlátozások miatt nem tudtunk fogadni 
annyi ügyfelet egyszerre, mint máskor, 
főleg mostanában, de próbáltunk minden-
kinek a segítségére lenni az önkormányzat 
és a Polgármester Úr közös együttműkö-
désével.  A családok különböző problé-
mákkal kerestek fel bennünket, ami sok 
adminisztratív feladattal járt. Az ügyek 
intézése mellett november hónapban kö-
zel 100 családnak segítettünk élelmiszer-
csomagokkal.

A karácsonyi időszakban is szeretnénk 

ajándékokat adni alapellátásunkban álló 
gyermekek számára, és azoknak a gyere-
keknek, akik aktívan részt szoktak venni a 
prevenciós foglalkozásainkon. Ez a lehető-
ség németországi keresztény közösségek 
segítségével valósulhat meg, akik nagy 
szeretettel gondolnak a rászoruló csalá-
dokra, és imádkoznak értük. Továbbá a 
Református Szeretetszolgálattól és külön-
böző felajánlásokból volt lehetőségünk 
osztani nagyon jó minőségű ruhaadomá-
nyokat. Reméljük mindenkinek tudtunk 
adni, aki csak bejött a szolgálatunkhoz. 
Mindezekért a bőséges adományokért, és 
segítségekért elsősorban Istennek adunk 
hálát, aki nem szűnik meg rólunk gondos-
kodni és szeretni minket! 

Segítségül csatlakozott a Szolgálatunk-
hoz egy új munkatárs, Veszelka Éva, aki 
hűségesen mindenben segít az ügyfelek-
nek. Köszönjük neki is a szorgalmas mun-
kát! Ebben a lassan elmúlt esztendőben 
csak hálaadással lehetünk a sok jóért, amit 
kaptunk. Köszönjük a közös együttműkö-
dést Juhász István Polgármester Úrnak, 

az önkormányzatnak, a helyi iskolának, a 
bölcsődének, és az óvodának, valamint a 
védőnői szolgálatnak, akikkel együtt mun-
kálkodunk a településért. 

Ne feledkezzünk meg ebben az időszak-
ban sem a legfontosabb ajándékról, aki 
érettünk jött el, hogy megmentsen és meg-
váltson minket az Úr Jézus Krisztusról. A 
vele való közösség által nyer az életünk 
igazi értelmet! Számunkra Ő a legnagyobb 
öröm és ajándék, aki még a nehézségeink-
ben, betegségeinkben is segít nekünk,  aki 
ezeken keresztül is hív bennünket, mind-
annyiunkat, hogy életünk megváltozzon 
és szívbéli szeretettel teljen meg. Ő segít 
minket önmagunktól másokhoz fordulni!  

Szeretettel gondolunk mindazokra, 
akikkel találkoztunk egész éven keresz-
tül. Köszönjük mindenkinek a szeretetét, 
türelmét, együttműködését! Áldott 2021. 
Újévet és békességgel teljes karácsonyi ün-
nepeket kívánunk mindenkinek! 

Szeretettel:

A Családsegítő Szolgálat

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az ünnepi időszak beköszöntével a meg-
hirdetett Adventi Naptár Alkotói Pályázat-
ra sok egyedi, különleges munkákat kap-
tunk. Köszönjük az alkotóknak a sokszínű 
alkotásokat.

Karácsony ünnepe idén sajnos sok 
szempontból teljesen más, mint ahogyan 

megszokhattuk. Szeretnénk mégis talán 
kicsit színesebbé, izgalmasabbá tenni az 
ünnepet, ezért Apc vezetésével, valamint 
községünk vállalkozóival összefogva, őket 
támogatónknak megnyerve Karácsonyi 
Alkotói Pályázatot hirdetünk „Apci Ka-
rácsony” címmel. Várjuk az alkotásokat 

elektronikus formában a kiírásnak meg-
felelően.

Ezúton kívánok mindnyájuknak áldott, 
békés, boldog, egészséges ünnepet, és új 
esztendőt!

Tisztelettel: 
Pápai Andrea

Apc Községi Bölcsőde Apci Gyöngyszem Óvodaajándék csomagok
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Bakondi Gabriella Bangó Alíz, Bangóné Fikó 
Melinda Fehér Mónika Fenyvesi Katalin

Gábor Orsolya, Balkó Beáta

Kállai Brigitta

Kissné Horváth Marianna

Pajkos Zsuzsanna Roznyik Anna

Leskó Ferencné

Hirsch Helen, Hirsch Csenge, 
Hirsch Levente, Hirschné Kovács 

Noémi

Rádi Szilvia, Rádiné Ildikó, Rádi 
Jázmin
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Roznyikné Gyémánt Andrea Sándor Eszter Sándor Kornélia Sándor Lilla Hugi

Viczián Gréta Viskiné Kiss Éva

Támogatóink: Ákosvill Kft, Almási Józsefné 21-es Autóspihenő, 
Almási Tímea műkörmös, ALU-BLOCK Kft, Apci Hús Kft, Apci 
Méz, Apci Roma Nemzetiségi Önkormányzat,  Apci Tornaegylet, 
Baby Bell, Bukovinszki Imre autószerelő,  Cédrus Gyógyszertár, 
COOP Lőrinci Zrt, Cselkó Csaba és felesége, Dósa Erzsébet, Gel-
lénné Rezsnyák Erika, Gémes Virág kozmetikus, Gyöngy-Szoft Bt, 
Mákvirág Virágüzlet, Mátramilk Kft, JILK-Sped Kft, Mátiz Fém-
ipari Kft, Molnár Tanya, Német Dezső Dohányboltja, Németh Re-
beka fodrász, Odett Lottózó, Trans Apc Kft, Varga József plébániai 
kormányzó

Szőkéné Balog Ágnes

Karácsonyi recept - Jércemell filé Gellért módra
(Baráth István receptje 5 főre)

Hozzávalók: 80 dkg csirkemell filé, 20 dkg gomba, 15 dkg gépsonka, 
15 dkg zöldborsó, 5 dkg vöröshagyma, 10 dkg vaj, 15 dkg trappista 
sajt, 2dl tej, 2 dl tejszín, 3 db tojássárgája, 10dkg liszt, só, őrölt bors, 
apróra vágott petrezselyem
A csirkemellből szeletet vágunk, kissé kiveregetjük, sózzuk, liszt-
be mártjuk, és kevés olajban elősütjük. Félretesszük. Vajon meg-
pirítjuk a hagymát, majd rátesszük a szeletekre vágott gombát, a 
vékony metéltre vágott sonkát, végül a zsenge zöldborsót. Fűsze-
rezzük sóval, borssal, petrezselyemmel. Lepirítjuk, megszórjuk 
liszttel, felengedjük a tejjel, majd a tejszínnel. Jól átforraljuk, ak-
kor az igazi, ha krémes, kenhető állaga lesz. Levesszük a tűzről és 
egyenként bele keverjük a tojássárgákat. Megkenjük vele az elő-
sütött húsokat, majd gazdagon megszórjuk reszelt sajttal. 180-200 
fokra melegített sütőben arany sárgára sütjük. Párolt zöldség, rizs, 
saláta illik hozzá. Jó étvágyat kívánok!
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AZ APCI MAKETTEZŐK BARÁTI KÖRE ÉVÉRTÉKELŐJE
Sajnos az idei év nem úgy alakult, ahogy 
az apci klub tagjai elképzelték. Készültünk 
a 2020. évi versenyekre, azonban az orszá-
gosan tapasztalható vírushelyzet miatt a 
makettezők rendezvényei is törölve lettek. 

Ennek ellenére klubtagjaink minden 
egyes találkozáskor jó hangulatú és vég-
letekig jó kedvű találkozókat tartottak 
azokon az összejöveteleiken, melynek az 
Ady Endre Művelődési Ház adott helyet. 
Az idei érem-, és oklevéleső elmaradt 
részünkről, ennek ellenére a verseny-
munkáink folyamatosan készülnek. Ver-
senyautók, diorámák, repülőgépek, sci-fi 
munkák és egyedi elképzelések is készítés 
alatt állnak. 

Egyetlen alkalom volt az idén, mikor 
klubszinten megmutathattuk magunkat. 
Ez pedig a szeptember 12-én Petőfibá-
nyán megrendezésre kerülő bányásznap 

volt. Látványmakettezéssel és kiállítással 
készültünk, mely nagyon jól sikerült. 2021 
terveink között szerepel egy saját orszá-
gos makett kiállítás és látványmakettezéss 

megszervezése, ezen kívül ha lehetőség 
lesz, akkor az országos makettversenyeken 
való részvétel is klubszinten. 

Apci Makettezők Baráti Köre

Elhunytak:      

Bandik Ferenc József 2020. szeptember 19.
Varga Ferenc 2020. október 7.
Pete Pálné Zsák Margit 2020. október 10.
Kiss Miklós 2020. október 26.
Székely Miklós 2020. október 28.
Székely Miklósné Szauervein Hedvig 2020. november 1.
Kun Jánosné Jávorcsik Mária 2020. november 7.
Farkas Gábor 2020. november 11.
Kiss Szilvia 2020. november 19.
Tóth József Antalné Karkus Magda Gizella 2020. november 19.
Kovács Imréné Ander Mária 2020. november 19.
Géczi István 2020. november 21.
Varga János 2020. november 21.
Márta József 2020. november 27.
Ander Ferenc 2020. december 2.

Anyakönyvi hírek:
Újszülöttek:
Oravecz Martina (Szabó Tímea- Oravecz Máté) 2020. szeptember 19.
Fodor Sára (Fekete Krisztina- Fodor Ádám) 2020. október 2.
Kovács Léna (Klajzsovics Alexandra- Kovács Zoltán) 2020. november 08.
Dudás Naren (Nánai Szimonetta- Dudás Armand) 2020. december 4.

Házasságot kötöttek:
Barkóczi Dávid – Lantos Anita 2020. augusztus 29.
Petrény Richárd – Ferencz Kinga 2020. szeptember 7.
Gellén Péter – Dóra Tamara 2020. szeptember 12.
Huber Csaba – Molnár Gréta 2020. szeptember 19.
Kálmán Balázs – Rajna Noémi 2020. szeptember 30.
Balog Dániel – Danyi Natasa 2020. október 6.
Orsós Róbert – Turó Eszter 2020. október 6.
Kanyó Zoltán Miklós – Papp Alexandra 2020. novem-
ber 28.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel búcsúzunk Varga 
Jánostól. 1944-ben született, 
az apci Termelőszövetkezet, 
majd a Szineg Kft. vezetője. 
A pénzügyi bizottság külsős, 
meghívott tagja 25 évig segí-
tette szeretett faluját. 2020. 
november 21-én 76 éves ko-
rában örökre eltávozott kö-
zülünk. Halála településünk-
nek pótolhatatlan veszteség, 
olyan embert gyászolunk sze-
mélyében, aki életművével, 
emberségével nagy hatással 
volt közösségünkre.

Nyugodjon békében!
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SZUDOKUVERSENY
Kedves Olvasó!

A szúdoku egy logikai játék, melynek 
neve egy hosszabb japán kifejezés rövidí-
tése. Az eredeti név jelentése: „a számje-
gyek csak egyszer szerepelhetnek” (szú-
dzsi va dokusin ni kagiru).

Egy kis játékra hívunk! Töltsd ki a táb-
lázatokat a leírt szabályoknak megfelelően 
és juttasd vissza a lap alján található lehe-
tőségek valamelyikével. A táblák külön-
böző nehézségi fokúak az első könnyő, a 
második és harmadik közepesen nehéz, a 
negyedik nehéz. A helyes megfejtőket dí-
jazzuk!

Szabály: Írj az ábra üres négyzeteibe 1 és 
9 közötti egész számokat úgy, hogy min-
den sorban, minden oszlopban és a vastag 
vonalakkal határolt területeken belül min-
den szám egyszer forduljon elő!

Visszaküldési határidő: 2021. január 10.  
A megadott elérhetőségek „valamelyikére”. 
Emailben: konyvtar@apc.hu, az Ady End-
re Művelődési Ház és Könyvtár facebook 
oldalán privát üzenetben, vagy személye-
sen a könyvtárban.

Színezd ki az ábrát!

JÁTÉKOS OLDAL
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AZ APCI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET HÍREI
Kedves Apci Lakosok!

A 2020-as év nehézségei ellenére Egye-
sületünk folytatta tevékenységét a megvál-
tozott körülményekhez igazodva online 
rendezvények és pályázatok kiírásával.

Novemberben készülve a télre a "Hegy 
madármenzája" címmel madáretető készí-
tő pályázatot hirdettünk, amire 12 pályázó 
jelentkezett. Köszönjük az ötletes megol-
dásokat! A madáretető készítést tavasszal 
szeretnénk folytatni odúk és etetők bar-
kácsolásával, (remélve, hogy az helyzet 
már engedni fogja) egy kellemes délután 
keretében.

December elején a karácsony közeledté-
vel "Karácsonyi üdvözlőlap készítő verse-
nyünk" volt, amire már 19 fő jelentkezett 
számos alkotással! Köszönjük a növekvő 
figyelmet, a gyermekek és segítő szüleik 
aktív részvételét! A beküldött alkotásokért 

mindenkihez eljuttattuk a jól megérde-
melt jutalmat.

2020-ra terveink között szerepel még 
"karácsonyi műsor összeállítása" online 
formában, melyhez várjuk minden ked-
ves-lelkes jelentkező hozzájárulását egy-
egy rövid, ünnephez illő vers, dal, saját 
produkció beküldésével. Az dalokat, ver-

seket videofile-ként kérjük 2020. decem-
ber 20-ig eljuttatni a már ismert egyesü-
leti elérhetőségekre! A hirdetési plakát az 
egyesületünk (AHegyünk Facebook cso-
portban) mai naptól lesz látható. Várjuk 
minél többek részvételét! Tegyük boldo-
gabbá ezt a karácsonyt a minket körülvevő 
helyzet ellenére is!

Ez úton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a számos felajánlásért, amivel bol-
dogabbá tudtuk tenni az ünnepvárást jó 
néhány családnak! Hálásak vagyunk mind 
a biblia, mind a játék és egyéb felajánláso-
kért! El is juttattuk a nyertesekhez!

Továbbá örömünkre szolgál, hogy az ön-
kormányzat támogatásával és az Ady End-
re Művelődési Ház és Könyvtárral együtt 
működve, egymás programjait kiegészítve 
megvalósíthatóvá válnak az ünnepvárás 
fényét emelni szándékozó programjaink!

KARÁCSONY
Ilyenkor kicsit mindig érzékenyebb az 
ember szíve. A családtagok, a barátok, 
a számunkra kedves emberek közelsége 
mindannyiunkat megnyugtat, valahogy 
jobban odafigyelünk a másikra ilyenkor. 
Még ha oly annyira rohan a világ körülöt-
tünk, mégis szakítunk időt egymásra, egy 
kicsit arra, hogy lassuljunk, figyeljünk a 
másikra. Boldogan töltünk el pár édes pil-
lanatot együtt. S hiszem, hogy bár a kará-
csony szentestéjét sokan egyedül töltik, de 
mégsem szomorúan, hanem megnyugvás-
sal, visszatekintéssel és a jövő tervezésével 
telik az ünnepük.

De elmerengve, szeretettel gondolunk 
vissza ilyenkor azokra is, akik már nem 
lehetnek velünk, akikkel nem tudunk ta-
lálkozni. Örökké emlékezni fogunk rájuk. 
Amikor igazán körülölel minket a Hit, Re-
mény, Szeretet, Béke, akkor tölti el szívün-
ket az igazi boldogság, a megnyugvás.

„Csak haladsz csöndesen, gyönyörköd-
ve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az 
Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy 
ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a 
szemed.  Csak annyit látsz, csak annyit ér-
zel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. 
És abban a pillanatban megnyílik a szíved 
és az angyalok észrevétlenül melléd lép-

nek, egyenként, lábujjhegyen, és belerak-
ják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb 
kincseket, amiket ember számára megte-
remtett az Isten. A jóságot, a szeretetet, és 
a békességet. Te minderről semmit sem 
tudsz akkor. Csak annyit hallasz, hogy a 
madarak nagyon szépen énekelnek kö-
rülötted, és a patak nagyon szépen me-

sél. Csak annyit látsz, hogy nagyon szép 
az erdő. A fák, a virágok, a fű, a moha, 
a magas kék ég és rajta az a nagy, csillo-
góan fehér felhő, amelyiken a Jóisten ül, 
bárányfelhőket pöfékel nagy kék pipájá-
ból, és jóságosan mosolyog. Csak amikor 
visszatérsz újra az emberek közé, a rontó-
emberek közé, és hiába gonoszak hozzád, 
te mégis jóval viszonozod gonoszságukat, 
szeretettel vagy mindenki iránt és az élet 
legsúlyosabb perceiben is derű és békesség 
van a homlokodon: csak akkor látják meg 
rajtad, hogy az Angyalok Tisztásán jártál, 
kedvesem.” - (Wass Albert)

Amikor majd ismét felgyorsul a körü-
löttünk lévő világ, akkor mi is bekapcso-
lódunk.  Mert ahogy írtam, "...lesz még 
tavasz, lesz még nyár..." A terveink ter-
mészetesen tükrözik azt az életszeretetet, 
amit eddig is vallottunk. Fogunk kirán-
dulni, színházba menni, fürdeni menni, 
lesz hajdúszoboszlói nyaralás, erdélyi uta-
zás, de több magyarországi belföldi utat is 
szervezünk.

Addig is Áldott, Békés Ünnepeket kívá-
nok:

Jószerencsét!
Veszelka Pál

titkár
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Apc Község Önkormányzatának kiadványa • Felelős kiadó: Apc Község Önkormányzata • Felelős szer-
kesztő, fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai előkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. • Terjesz-
ti az Önkormányzat • Készült 1050 példányban

Az Apci Tornaegylet 
elmúlt fél évéről

Júliusban újra indult az élet az Apci 
Sportpályán. Augusztusban elkezdődött 
a felnőtt csapat bajnoksága a megyei má-
sodosztályban, ahol nagyon szépen sze-
repelünk, a 2. helyen állunk. Az U7, U9, 
U11, U13, U19-es utánpótlás csapataink 
pedig szeptemberben kezdték meg a baj-
nokságot, ahol szép eredményeket értek 
el. A tél beálltával sincs pihenés, mert a lé-
tesítmény belső munkálatai folyamatosak. 
Sok szeretettel várunk mindenkit a tavaszi 
szezon mérkőzéseire! 

Hajrá ATE!

Az ATE vezetősége

U 19 A felnőtt bajnokság állása

Jövőre is az első hely a cél!


