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APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2020. augusztus 11-i ülésén dön-
tött az Apc Közszolgálatáért és Apc Köz-
ségért díjak idei adományozásáról. Az
eseményre szeptember 17-én, ünnepélyes
képviselõ-testületi ülés keretében került
sor, ahol a meghívottak és hozzátartozóik
jelenlétében vehették át az elismerõ okle-
velet és emlékérmet.

Apc Közszolgálatáért Díj:
- Baranyi Endre Józsefné több évtizeden

át végzett védõnõi szolgálatáért

Apc Községért Díj:
- Hegedûs Gyula, a Közösen Apcért

Civil Társaság vezetõjeként
- Laczkó Józsefné, nyugdíjas óvoda vezetõ
- Szuhányi Józsefné, nyugdíjas óvodai dajka
- Udvari Gábor, az Apci Nyugdíjas

Bányász Szakszervezet vezetõje
- Veszelka Pálné, nyugdíjas szakács

A tervezést és engedélyeztetést
követõen az önkormányzat saját
forrásból elkezdte a közvilágítás
korszerûsítését. A hét trafókör-
zetbõl négyben megvalósult az
elavult régi lámpák cseréje, mely
jelentõs energia megtakarítást
eredményez. 

Az érintett utcák a követke-
zõk: Kossuth utca, Erzsébet tér,
Petõfi utca, Petõfi tér, Fõ utca,
Hunyadi utca, Árok utca, Dobó
utca, Harkály utca, Ady Endre
utca, Mária utca, Kísér utca,
Háromkereszt u., Szent István
tér, József Attila utca, Rózsa köz,
Iskola utca., Orgona utca, Össze-
kötõ út, Béke utca, Újtemetõ

utca, Gyár utca, valamint a
Szabadság utca, Bethlen Gábor
utca és a Barátság utca egyes
szakaszai.

A kivitelezõ Jász-NOKAVILL
Kft munkatársai emelõkosaras
gépjármûvel cserélték ki a régi,
elavult lámpatesteket. Helyükre
modern, energiatakarékos 15-25-
40 Wattos Lumino-tech LED
fényforrások lettek felszerelve,
melyek a jövõben a közvilágítás
költségeit jelentõsen csökkentik. 

Áramszünet nélkül a felújítás
1-2 hetet vett igénybe, költsége
mintegy 9 millió forint, amit
teljes egészében az önkormány-
zat saját erõbõl finanszírozott.

APCÉRT DOLGOZTAK, 
ELISMERTÉK ELHIVATOTTSÁGUKAT

ESTE IS SZINTE NAPPALI A FÉNY AZ ÚJ LED FÉNYFORRÁSOKKAL
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A Magyar Falu Program Óvodai játszó-
udvar fejlesztése pályázatán elnyert 4, 5
millió forint vissza nem térítendõ támo-
gatásnak köszönhetõen megújul az Apci
Gyöngyszem Óvoda udvara. A vár kész a
csúszdával, a hinta és egyéb játszó-
eszközök telepítése megtörtént. Az ütés-
csillapító talaj elhelyezése után, melynek
1,4 milliós költségét az önkormányzat
saját erõbõl biztosítja, a gyermekek
boldogan és biztonságosan tölthetik ide-
jüket a szabadban.

MAGYAR FALU PROGRAM

MEGÚJUL AZ APCI GYÖNGYSZEM ÓVODA UDVARA
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Út-, és járdafelújítások tekintetében
mindkét területen sokat lépett elõre Apc
Juhász István polgármester tájékoztatása
alapján. A Magyar Falu Programban
sikerült eredményesen pályázni, a József
Attila utca és a Rózsa utca esetében 15
millió forint támogatást könyvelhetett el a
település, így összesen 1200 méter
hosszon 700 négyzetméternyi útfelület
készült el. Az önkormányzat 7,6 milliót
költött útjavításra, átereszekre, folyókára
és a kapubejárók elkészítésére ennél a
beruházásnál. A Szent István tér keresz-
tezõdésére 3,8 millió forintot fordítottak-
A József Attila utca és a Rózsa utca
összesen 800 négyzetméteren járdafejlesz-
tést is kapott, amely ötmilliós Magyar
Falu-támogatással járt az anyagköltségre
fordítva. A munkadíjat, 1,1 milliós
értékben az önkormányzat biztosította.

A Magyar Falu Programban a Fõ út
41/3. szám alatti ingatlant tették rendbe az
elsõ ütemben 6 milliós támogatást felhasz-
nálva az energetikai felújításra, vagyis
nyílászárókra, festésre, burkolásra és
fûtésre. A villanyszerelésre, ajtókra, par-
kettázásra és a konyhabútorra ehhez még
kétmillió forintot tett hozzá az önkor-
mányzat, s az épület felújítására is van
reményük, mert beadták a pályázatot a
második ütem finanszírozására is. Az

ingatlan hosszú évekig csak lomraktárként
volt hasznosítva, most szolgálati lakásként
közfeladatot ellátó személy számára
alakították jól lakhatóvá - húzta alá Juhász
István.

Más épület is megújulóban: a volt Taka-
rékszövetkezet épületének megvásárlása
után önkormányzati forrásból tavasszal
megtörtént a tetõ felújítása. A Magyar Falu
Program közösségi tér fejlesztése lehe-
tõségét kihasználva nyílászárók cseréjére
2,5 millió forint értékben adott be pályá-
zatot a településvezetés. 

ÉPÜLETEK, UTAK, JÁRDÁK 
FELÚJÍTÁSA IS ZAJLIK APCON

MAGYAR FALU PROGRAM
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ITT TÖRTÉNIK APCON

VIGYÁZZUNK A KÖRNYEZETÜNKRE!

ÖRÖKIFJÚ KILENCVEN ÉV

Folyamatosan figyelünk az önkormányzati
utak és belterületek tisztán tartására. Az
elhagyott, elveszített és szétdobált szemét
összegyûjtése jelentõs költséget ró a
település költségvetésére. Éves szinten
másfél-két millió forintot költ az önkor-
mányzat a mások által eldobált szemét
elszállítására.

Tisztelettel kérjük, hogy az ingatlanán
keletkezett hulladékot ne a bevezetõ
útjaink mellett, a Széles-kõ környékén,
elhagyott ingatlanokon, illetve kevésbé
forgalmas közterületeken helyezzék el!

Vegyék igénybe a településeken hulla-
dékszállítást végzõ Szelektív Hulladék-
kezelõ Nonprofit Kft. szolgáltatásait. 

Ebben az évben az apci önkormányzat
munkatársainak segítségével ötödik alka-
lommal szállítottuk el az Egererdõ Zrt
kezelésében lévõ bányatónál (Széles-kõ)
felhalmozott szemetet, mely jelentõs
költséggel járt.

Óvatosan az
ebekkel!

Községünkben rendszeres a kóbor ku-
tyák jelenléte. A kutyák befogása beje-
lentések alapján történik. 4 régóta
keresett gazdátlan, azonosító chippel
nem rendelkezõ kóbor kutyát sikerült a
Karancs Kutyamentõ Alapítvány munka-
társának befogni és a menhelyre szállí-
tani. Állatorvosi vizsgálat, védõoltások és
féregtelenítés után az állatok új gazdihoz
kerülnek. Egy kutya elszállítása 25 ezer
forintot jelent az önkormányzatnak. A
chippel rendelkezõket kiválthatják díj
ellenében.

Cserélik a
vízvezetéket

A Heves Megyei Vízmûvek Hatvani
Kirendeltsége a tavalyi évben elkezdett
ivóvíz vezeték hálózat cseréjét folytatja
az Ifjúság úttól a Szent István térig
(templom). A nagyon rossz állapotban
lévõ 110 cm átmérõjû gerinc vezeték
cseréje történik, mellyel együtt az
érintett szakaszon található ingatlanok is
új bekötést kapnak.

2020. július 11-én töltötte 90 éves születésnapját Iványi Jánosné Erzsike néni, aki Apcon
a Barátság úton lakik. Juhász István polgármester és Gémes Virág alpolgármester
köszöntötte az ünnepeltet családja körében. A köszöntõk a virág és a bonbon mellé
átadták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntõ oklevelét is a nemes dátumra. 
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Vándortábort is rendezett az apci Mûvelõdési Ház
KULTÚRA

Az idei év sajnos nem úgy alakult, ahogyan
megterveztük. A rendezvényeink, esemé-
nyeink számát  tavasszal, és most, az õsz
beálltával is csökkentenünk kellett. Mégis
akadtak különleges programok, melyek
emlékezetessé tették az évet.

Elsõ ízben rendeztük meg például az I.
Apci Vándortábort: az apci gyerekek
számára egy hetes változatos programot
tudtunk összeállítani - a hét minden nap-
jára más helyszín és izgalmas elfoglalt-
ságok várták a résztvevõket. Köszönettel
tartozunk a Bródy Sándor Megyei és Vá-
rosi Könyvtárnak, valamint Apc Községi
Önkormányzatnak a támogatásért, a
Molnár Tanya, a Lõtér, az ATE Sportpálya
vezetõinek az együttmûködésért, valamint
a segítõ szülõknek és diákoknak, kollé-
gáimnak és a közremûködõknek a tábor
sikeréért - nélkülük ez a hagyomány-
teremtõ I. Apci Vándortábor nem jöhetett
volna létre. Jövõre még nagyobb lendü-
lettel, új ötletekkel és izgalmas progra-
mokkal tervezzük folytatni, amit elkezd-
tünk.

Kollégáimmal igyekszünk a Mûvelõdési
Ház és Könyvtár épületét folyamatosan
szépíteni. Ez közös szívügyünk. Apc
nagylelkû lakosságától sorra kaptuk a
felajánlásokat - dísznövényeket, melyek a
nagy termet díszítik, valamint értékes és
változatos könyveket is befogadtunk,
ezzel sikeresen bõvítve községünk saját
könyvtári állományát.

A Mûvelõdési Ház nagy termének
részleges felújítását követõen ott helyet
kapott festõmûvészünk, Takácsné Szabó
Ágota állandó kiállítása. Az apropót a nagy
termet már elõzõleg díszítõ Széleskõ
olajfestmény párjának felajánlása adta. Az
ünnepélyes festményátadáskor bemutatás-
ra kerültek Ágota néni fellelhetõ apci
festményeinek kicsinyített másolatai is.
Köszönjük szépen, igyekeztünk méltó
helyet biztosítani az alkotásoknak. To-
vábbi alkotásban gazdag boldog éveket
kívánunk!

A kiállítás megtekinthetõ, minden ked-
ves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Pápai Andrea
intézményvezetõ

Origami mûfajban Juhász István alko-
tásait csodálhatjuk meg az apci Mû-
velõdési Ház nagy termében. Az origami
precizitást, kézügyességet, türelmet
igénylõ hobbi. Pista bácsi 2019. no-
vember óta immár professzionális szinten
ûzi ezt az elfoglaltságot. 

Elõtte a papírfonást sajátította el
mesterfokon, papírból szintén közel egy
éve készít fõként kosarakat. Egy-egy
origami alkotáshoz több száz darab kis
papírból hajtogatott elem szükséges. A
bagoly elkészítése 800, a zöld-fehér váza
1000 darab papír alkotóelembõl készült
el. Vázák, állatkák és különleges formájú
dísztárgyak is készültek már, tekintve,

hogy Pista bácsi igény szerint egyedi
megrendelésre is készít dísztárgyakat. A
különleges hobbit felesége, Marika néni is
elsajátította, õ készítette többek között a
vitrinben látható rózsaszín-fehér pávát.

Origamitárlat az Apci Mûvelõdési Házban
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ISKOLAI HÍREK

Együtt, közösen tovább Isten útján

Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülõk,
Gyerekek!

A Boldog Brenner János Katolikus Álta-
lános Iskola életében sikeresen lezártuk a
2019/2020-as tanévet. Sajnos tanévzárót
nem tarthattunk, de minden diákunkkal
találkoztunk osztályközösségi szinten,
személyesen, a digitális oktatás lezárása
után. 

A ballagást 2020. augusztus 22-ére
helyeztük át. Örültünk, hogy közvetlenül
elbúcsúzhattunk a diákjainktól, hiszen
kedvesek voltak a szívünknek! 8 évet
eltöltöttek az intézmény falai között,
emléket hagytak maguk után! A további
években érezzétek jól magatokat, és
találjátok meg a helyeteket az életben!
Kívánok mindenki életére sok kegyelmet!

„Legyetek hálásak, hogy a nagyvilág elé
néztek. Legyetek egy fának a rügye, amely
most indul az életnek, hogy gyümölcsöt
hozzon: Reményik Sándor versrészletével
küldelek Titeket:

Mint zengõ szél az ágon a rügyet:
A hála emeli, Felemeli duzzadó 

szívemet.
Ha pattan
Ez az egyetlen kicsi rügy az ágon:
Talán elárad az egész világon.”
Tanévnyitónk is rendkívülire sikerült,

melyet sajnos szülõk nélkül kellett meg-
tartanunk. Az iskolarádióból közvetítet-
tük az ünnepi mûsort, amelyen keresztül
nagyon szép verseket mondtak el a
gyerekek! Köszönjük nekik! Ezúton
szeretném megosztani Önökkel a tanévre
szóló gondolataimat:

Az elsõ osztályosok nagyon szépen
felújított teremben kezdhetik meg
tanulmányaikat, iskolás éveiket.

Az alsós épületben a folyosókon és a
lépcsõházban a villamos hálózat teljes
felújítására került sor, álmennyezet került
kialakításra, valamint ki lett festve. Az
elsõs és a hetedikes teremben új bútorok
kerültek elhelyezésre. Becsüljétek meg, és

vigyázzatok mindenre! A táblák fel lettek
újítva festéssel, új csíkozással. A felsõs
iskolában az ötödikes és a nyolcadikos
teremben a villanyszerelési felújítások,
valamint a tisztasági festés lett elvégezve.

Ezekhez köszönöm az Egyházme-
gyének mint fenntartó, az Önkormány-
zatnak mint tulajdonos, valamint az
alapítványnak a támogatását.

A 2020/2021-as tanévünk osztály-
fõnökei, a következõk: 1. Mack Andrea 2.

Pajkosné Petrán Mónika 3. Kiss Veronika
Fatime 4. Fehér Lászlóné; 5. Bódi Virág; 6.
Lászlóné Mohácsi Alexandra; 7. Vajdáné
Hartman Martina; 8. Bónáné Sztercsik
Beáta; tanárnõk lesznek a vezetõi. Nagyon
szép évet kívánok számukra, és jó tanulást
a rájuk bízott diákoknak!

Új tanítóval is bõvült a tantestület: Papp
Szilvia tanító távozott, helyette Pásztor

Lívia tanító néni jött hozzánk. Fogadjátok
szeretettel! Az idei tanévben is a szakos
ellátottságunk 98 %-os.

Tisztelt Szülõk!

Bárhogyan alakul a tanévünk, akár
digitális oktatásra is ha sor kerül, mindig
kérjük a támogatást! 
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Katolikus Iskola lévén továbbra is
együtt, közösen kell járnunk Isten útján.
Kérem a szülõket, ehhez maradjanak
támogatóink továbbra is, kapcsolódjanak
be az iskola életébe. Mivel?                A
szülõk 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 gyermekrõl, hol tart a tudásában. 

Hangsúlyozom, hogy a Szentmisére a
gyerekek szívesebben eljönnek, ha a
szülõk is elkísérik õket. Vegyenek részt a
meghirdetett közösségi programjainkban a
szülõk és gyermekek egyaránt.

Jogot formálok ahhoz, hogy az iskolai
fegyelmet megkövetelve, minden szülõ és
gyermek fenntartás nélkül fogadja el a
keresztényi magatartás következetes
betartatását, - tõlünk pedagógusoktól - a
gyerekek jövõjét megalapozva ezzel. 

Az iskolánk idei mottója: „A mennyek
országa hasonlít a szántóföldben elrejtett
kincshez.” (Mt 13,44)

A rejtett kincs, az a jóság legyen, amit
egymásban, egymásért keresünk. Tegyünk
jót mindenkivel! Segítsük egymást és
akkor megtaláljuk azt a kincset, amivel az
égi jutalmunkat megkaphatjuk.

Egyházmegye mottója a 2020/2021. tan-
évben: „Van itt egy gyermek…”

,,A közösség értékei, mindig többek,
mint az egyének összegei önmagában.
Magában foglalja azt az önzetlenséget,
amivel a gyermek elõ tudott állni, és
közkincsé tudta tenni, azt, ami addig csak
a sajátja volt. Ezt az áldozatkész önzet-
lenséget, amelyet Jézus Krisztus áldása
meg tud sokszorozni. Kívánjuk, hogy
ebben a tanévben, bármilyen önálló meg-
valósítás is épül, ennek a mottónak a
nyomán, megjelenjék ez a gondolat! Ez
számunkra az Eucharisztiában jelenik meg,
amelyben a mi Urunk Jézus Krisztus
osztja szét magát. Mindenki életkorának és
módszertanának megfelelõen lebontva,
megtalálhatja ennek a gondolatnak men-
tén, azokat az ötleteke, amelyek az egyes
iskolák életében megjelenve, bennünket is
felkészültté tehet a jövõ évi Eucharisztikus
kongresszusra. Isten áldása kísérje ezt a
tanévet…!” Idézet Lóczi Tamás EKIF
elnök, atya évnyitó szentmisén elhangzott
beszédébõl. 2020. 08. 30. Törökszent-
miklós.

Mindezekhez kérem a pedagógusok,
szülõi munkaközösség tagjait, szülõk,
családok támogatását, hogy Ti gyerekek
valóban megtaláljátok a magatokban rejlõ
kincseket! 

Iskolánk életével kapcsolatban az alábbi

bloglapon, valamint facebook oldalon
képeket, és események megosztását min-
dig frissen megtalálhatják a kedves érdek-
lõdõk és olvasók. Aki feliratkozik a face-
book oldalunkra, az aktuális követke-zõ
eseményrõl minden esetben kap értesítést.

Az intézményünkbe, tekintettel a vírus
helyzetre, csak elõzetes idõpont egyez-
tetéssel lehet bejönni szülõknek! A maszk
használata kötelezõ! 

Az Apci Boldog Brenner János Kato-
likus Általános Iskola elérhetõségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349, Mobil: 06-30-
518-0978;

E-mail: brenner.apciskola@gmail.com
Honlap: http://brenner-apc.sulinet.hu
Facebook: facebook.com/apcisuli

Tóth Ferenc 
intézményvezetõ

ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJSZÜLÖTTEK:

BERECZ FANNI Juhász Andrea- Berecz Norbert 2020. március 30.
SZABÓ ZÉTÉNY ZSOLT Süveges Zsófia - Szabó Zsolt 2020. április 12.
DENCS VIKTÓRIA Miczki Bianka- Dencs Zoltán 2020. május 15.
MOZSÁR NÁTÁN Csalók Ágota- Mozsár Ferenc 2020. június 16.
KOVÁCS JÁZMIN Oláh Virág- Kovács István 2020. június 19.
KRISTÓF ISTVÁN ATTILA Székely Daniella- Kristóf István 2020. július 20.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Pallagi Sándor - Zsichla Ildikó 2020. április 17.
Kiss Róbert - Batki Boglárka 2020. május 4.
Tóth Ádám - Kéri Alexandra 2020. május 16.
Pintér István Zsolt - Marics Hajnalka 2020. május 23.
Pusoma Vilmos - Turucz Annamária 2020. május 23.
Vámos László - Árminiczki Eszter 2020. május 23.
Megyeri János - Pajkos Angéla 2020. augusztus 8.
Krizsán Gábor - Kreknyák Ilona 2020. augusztus 15.
Kotroczó József István - Répás Tünde 2020. augusztus 22.

ELHUNYTAK:      
Harangozó János 2020. március 31.
Tamási Zsuzsanna 2020. április 3.
Dr. Vakli Pál 2020. május 1.
Pintér Ferencné Kovács Valéria Piroska 2020. május 04.
Bogdán István 2020. május 29.
Kis Józsefné Sirkó Erzsébet 2020. június 6.
Pajkos Tibor László 2020. június 6.
Gazda Albert 2020. június 16.
Varga Imréné Kerek Erzsébet 2020. június 17.
Kovács Lajos 2020. június 27.
Német Miklós 2020. június 27.
Oravecz Jánosné Benus Erzsébet Anna 2020. július 7.
Ignácz Józsefné Szeles Mária 2020. július 22.
Bede József Györgyné Kertész Ilona Erzsébet 2020. július 24.
Papp Jánosné Édes Ilona 2020. július 31.
Ander Ferencné Soós Ilona 2020. augusztus 10.
Oláh Ferenc 2020. augusztus 21.
Határ Jánosné Huczka Mária 2020. augusztus 22.
Menus János 2020. augusztus 29.
Hajdú Bence Attila 2020. augusztus 29.
Szerencsés Jánosné Márta Ilona 2020. szeptember 7.
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A Gyöngyszem Óvoda mindennapjai

A járványhelyzet miatt április elsejétõl
ügyeletet tartott óvodánk, egészen május
végéig. Az otthon maradt gyermekekkel és
a szülõkkel egészen addig online formában
tartottuk a kapcsolatot. Próbáltunk játé-
kos feladatokkal, kézmûves ötletekkel,
mesékkel, tevékenységekkel segíteni a
szülõket abban, hogy minél tartalma-
sabban, változatosabban sikerüljön átél-
niük az együtt töltött idõt! Nagyon örül-
tünk annak, ha a szülõk bármilyen vissza-
jelzést küldtek nekünk arról, hogyan teltek
a gyerekek mindennapjai. Köszönet érte,
és a kitartásukért is! Május végére már
feloldották a megszorításokat, így aki
szeretett volna óvodába járni, újra jöhetett
az intézménybe. Sok szülõ élt is a lehetõ-
séggel, szinte ugyanúgy jártak a gyerekek,
mint ahogyan nyáron szoktak, vagyis
kicsivel kevesebben, mint év közben. 

A kis-és középsõ csoportban, a jelenlegi
helyzet miatt elmaradt az idei évzáró
ünnepség, de a nagycsoportosok ballagását
megtartottuk, igaz, nem a megszokott,
hagyományos formában. Sajnos az idõjárás
sem volt kegyes hozzánk, az is olyan
borongós volt, mintha tudta volna, hogy
itt most búcsúzkodás történik! 25 nagy-
csoportos gyermek búcsúzott el tõlünk, és
kezdi meg az iskolát szeptembertõl.
Kívánunk nekik nagyon jó tanulást, sok-
sok piros pontot, jó jegyeket!

Azért a nyári hónapok is tartogattak
meglepetéseket a gyerekeknek.

Június elején tartottuk meg a májusra
tervezett gyermeknapunkat. Köszönet az
ATE vezetõségének, hogy rendelkezé-
sünkre bocsájtották a focipálya területét,
ahol a jó idõben, a kicsik örömmel vehet-
ték birtokba az ugráló várakat, melyeket az
év során gyûjtött (papír-elektronikai, ruha-
gyûjtés) összegbõl finanszíroztunk. A

játék és jókedv hevében kimelegedve
hûsöltek a fák alatt a plédeken, szörpöt
kortyolgatva várták, hogy sorra kerüljenek
a csillámtetkó készítésére. Köszönjük a két
segítõnknek, Bognár Bettinának és Varga
Dominiknek - akik épp óvodánkban töl-
tötték közösségi szolgálatukat - a kitartó,
lelkes, aktív közremûködést! Minden
gyerek örömmel mutatta az általuk
kiválasztott és elkészült szépséget.

Június közepén a gyerekek részt vehet-
tek a Vidám Vándorok zenés elõadásában,
a mûvelõdési ház szervezésében az
önkormányzat támogatásával.

A kosárfonás rejtelmeibe is betekintést
nyerhettünk a kultúrház szervezésében.
Nagy sikert aratott az ott készített és
ajándékba kapott „Bökd a közepébe” népi
játék az ovis gyerekek körében is, egyik
kedvenc játékukká vált a nyáron. Kö-
szönjük szépen!

A Generali a Biztonságért Alapítvány
által kiírt Szimba intézményi pályázaton

nyert közlekedésbiztonsági élményprog-
ramot június végén élvezhették a gyerekek.
A rossz idõ miatt a mûvelõdési ház nagy-
termében állították fel a pályát, melynek
segítségével a gyermekek gyakorolhatták a
biztonságos gyalogos és kerékpáros közle-
kedés szabályait. A nyeremény másik
részét, a közlekedési eszközöket és védõ-
felszereléseket az õszi hónapokban fogják
megkapni a gyermekek.

A ballagó iskolások is meglátogatták az
ovisokat, felelevenítették a régi ovis
emlékeket. Kívánunk nekik sok sikert a
középiskolás éveikre!

Nyár elejére befejezõdött a kinti
tárolóház felállítása, bepolcozása, így
birtokba tudtuk venni. Nagy örömünkre,
minden tornaeszközt, udvari játékokat
sikerült megfelelõen elhelyezni benne.
Elkészült az udvari játékok telepítése, az
ütéscsillapítás elkészülte után, a gyerekek
boldogan vehetik birtokba a régen várt,
áhított eszközöket. Köszönet érte Apc
Község Önkormányzatának! Új mozgás-
fejlesztõ játékot, egy trambulint vásárol-
tunk a gyerekek nagy örömére a szülõk és
általunk gyûjtött pénzbõl (ruhagyûjtés,
elektronikai hulladékgyûjtés)! 

A nyári takarítási szünet ebben az évben
rövidebb volt, két hét után, augusztus 31-
én nagy szeretettel várjuk régi és új
óvodásainkat, így azt a 25 kiscsoportos
gyöngyszemet is, akik szeptember 1-tõl
fogják átlépni óvodásként elõször az
intézmény kapuját!

Kívánunk minden gyereknek boldog,
vidám, tartalmas óvodai életet, és minden-
kinek jó egészséget, kitartást!

Hartman Imréné
óvodavezetõ

ÓVODAI HÍREK
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A CSALÁDSEGÍTÕI SZOLGÁLAT HÍREI

Kedves szülõk és gyerekek!
Ezen a nyáron is Isten Szeretetébõl na-
gyon sok szép élményben volt részünk.
Ha emlékeznek háromszor is találkoztunk
a gyermekekkel prevenciós -gyermekfog-
lalkozásainkon. Július 1-én az amerikai
csapattal, július 22-23-24-én három napon
keresztül a MEK-Misszió, az Élet Szava, a
Hatvani Gyermekjóléti Központ, valamint
a Hatvani Református Gyülekezet mun-
katársaival, és nemrégiben, augusztus 12-
én a Kelet-Európa Misszió gyermekszolgá-
lóival. Mindhárom alkalommal nagyon
ügyesek voltak a gyermekek, nagyon aktí-
van vettek részt mindenben. Ez egy nagy
ajándék és lehetõség volt ezen a nyáron,
újra együtt lenni és foglalkozni az apci
gyermekekkel. 

Nagyon szépen köszönjük a polgármes-
ter úrnak, Juhász Istvánnak és az Önkor-
mányzatnak, hogy mindenben segítettek
és támogattak minket. Különösen hálásak
vagyunk Kása Arnoldnak, az ATE elnö-
kének, hogy az Apci ATE Sportpályán
lehettünk, ami lassan már hagyománnyá
vált, hogy a gyermekfoglalkozásainkat ott
tartjuk jó idõ esetén. Nagyon szépen
köszönjük, Heverné Mártikának és kedves
férjének a finom gyümölcsöt (õszibarac-
kot), amit felajánlásképpen kaptunk.
Ebben a nyári melegben ez egy igazi felü-
dülés volt gyermekeknek és az önkéntes
munkatársaknak a finom, zamatos gyön-
gyöspatai napon érlelt bõséges gyümölcs.
Köszönjük Csemerné Editkének a közre-
mûködést az ízletes „apci paprikás” elké-
szítésében. Amit készített mindannyiunk

számára nagyon finom volt és bõséges.
Nagyon hálásak vagyunk minden önkén-
tesnek, és missziós szervezetnek, akik
szívük szeretetét hozták el a gyermekek
közé. Igen, Isten drága Szeretete az, ami a
legnagyobb prevenció, segítség, gyógyulás,
reménység, biztatás és bátorítás mind a
gyermekek mind a felnõttek számára.
Olyan jó volt ezt átélni és megtapasztalni
közösen ezeken a napokon. Reménységgel
tekintünk az elõttünk álló iskolai tanévre.

Reméljük azt, hogy a gyermekekkel
lehetõségünk lesz még találkozni és
foglalkozni az év folyamán. Minden egyes
jövõbeni programunk idõpontjáról idõben
fogjuk önöket tájékoztatni!

Az elkövetkezendõkre Isten gazdag
áldását kívánjuk minden egyes gyermekre
és családjára!

Sok szeretettel és tisztelettel: 
Jeney Ottó 

családsegítõi szolgálat

A koronavírus miatti bezárás után
májusban elõször ügyeleti csoporttal, majd
május 25-tõl a megszokott renddel nyit-
hatta meg a kapuit bölcsõdénk a kicsik
elõtt. Májusban elkezdõdött a bölcsõde
játszókertjének szebbé, korszerûbbé tétele
a gyermekek igényeihez igazodva. Elsõ
lépcsõben a homokozó lett felfrissítve „A
bölcsõdei gondozás - nevelés szakmai
szabályai” módszertani levélben elõírtak
szerint. Köszönjük a község képviselõi-
nek, Susán-Fáczán Zsuzsanna, Hegedûs
Gyula, Körömi Kázmér segítõ együttmû-
ködését! Második ütemben a karbantartók
(Lajos, Zoli, Gyurika) segítsége által kapott
új színt a játszókert hátsó betonlá-bazata.
Ez elõkészítése a további munkálatoknak.

Júniusban meglátogatták a bölcsõdé-
seket a ballagó 8. osztályosok. Köszönjük
a meglepetés látogatást. Még ebben a
hónapban egy zenés mûsoron vehettünk

részt az Ady Endre Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban, a jó hangulatot a Vidám
Vándorok zenekar szolgáltatta. A bölcsõ-
déseink nagyon élvezték az elõadást.

Augusztusban 13 kisgyermektõl bú-
csúztunk, õk már óvodába járnak. Kívá-
nunk további sok sikert az elkövetkezen-
dõ óvodai és iskolai évekhez nekik! 

Ebben a hónapban a Bölcsõde vezetõ-
jétõl, Kissné Süveges Beátától is búcsúz-
nunk kellett, akinek ezúton is kívánunk
sok sikert és boldog életet az új lakó-
helyén, megköszönve eddigi áldozatos
munkáját. Szeptemberben elkezdõdött a
2020/2021 nevelési év, folyamatosan szok-
tatjuk be a kicsiket. 

Király Noémi Mária 

A játszókert is megújult az apci bölcsõdében
BÖLCSÕDEI HÍREK
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ÉLETE A LÕTÉR: PASKÓ LÁSZLÓ

- Mesélj egy kicsit a szüleidrõl,
gyermek-, és ifjúkorodról!

- Édesanyám Nógrádkövesdrõl, édes-
apám Bercelrõl származik. Találkoztak,
majd az 50-es évek elején Apcra költöztek.
Szüleim elõször Szûcsin, majd Petõfibá-
nyán dolgoztak a szénbányában, majd
anyukám a petõfibányai fatelepen, apukám
a Qualitalban, ahonnan targoncásként
ment nyugdíjba. Ebbõl 58 évesen sajnos
csak egy napot tudott élvezni - emlékezett
vissza könnyes szemmel. Kórházba került,
s én ezzel egyidõben vettem át Hatvanban
az MHSZ kiváló ezüstérmet.

1953-ban születtem a kastély körüli
tanyára, amelyet azóta már elbontottak. 3-
4 éves koromban kaptak szüleim egy
szoba-konyhát a ma „bagolyvár”-ként
ismert épületben, amely a kõbánya iroda-
épülete és a fiatal gróf birtoka volt. Gye-
rekkoromat itt éltem, iskolába is innen jár-
tam, na meg néha mellé. Késõbb, ahogy
telt az idõ tudtak építkezni a Rákóczi út
végén. Az általános iskolát Apcon végez-
tem, majd Vácra kerültem öntõipari szak-
munkás tanulónak. Az ország egyik leg-
jobb ipari szakiskolájába, ahol a szobor-
öntéstõl kezdve az öntészet minden faj-
táját tanították.

Az iskolát majdnem kiváló eredménnyel
végeztem, de ez nem volt ám mindig így.
Hiszen ott volt a Dunapart, kajakozás és
sok-sok minden. Az ösztöndíj kiegészí-
téseképpen éjszaka vagonpakolás, utána
visszaszöktünk a kollégiumba, szénporo-
san feküdtünk le az ágyba, másnap meg
mehettünk az igazgatóhoz. A tankönyve-
ket év elején láttam és év végén, amikor le
kellett adni, volt, hogy 6 tantárgyból
buktam. Aztán rájöttem, hogy nincs ez így
rendjén, meg tudom és meg akartam
mutatni, hogy többre vagyok képes. Meg-
embereltem magam és a szüleim örömére
következõ évben félévkor már 4,7-es
átlaggal végeztem, de éjjel is tanultam. El
akartak küldeni a Szakma Kiváló Ifjú
Mestere versenyre, de nem vállaltam. Meg-
kérdeztem a tanár úrtól, látta-e az elõzõ
bizonyítványomat? Az osztálytársaim vért
izzadtak a jó eredményért, én meg éltem a

levegõben. Õk megszenvedtek a tudásért,
menjenek õk a versenyre. A tanár úr azt
mondta: „Most kezdem el becsülni magát,
Laci”. 

- Hol helyezkedtél el az iskola után?
- Az iskola után a Qualitálba kerültem,

de a munka nem tetszett, így elmentem
Csepelre. A Csepel Vas- és Fémmûvek volt
az ország egyetlen automatizált öntödéje.
Kedves nejemmel is ott ismerkedtünk meg
1972 nyarán. Ott kezdtem gárdázni és a
munka mellett már a Budapesti Operatív
Zászlóaljnak is tagja voltam.

Azonban a szívem hazahúzott, bár a
nejem nem igazán örült neki, hiszen õ
Sárospatakról származik. Hazaköltöztünk
Apcra. Folytattam a munkámat a Qualital-
nál, a gárdát is tovább vittem, elõször a25
fõs qualitalos gárda szakaszparancsnoka
voltam, késõbb bevonva a falusi fiatalokat
is. Elindult az élet, szerepelgettünk, ko-
moly versenyeken vettünk részt, eljutot-
tunk országos szemlére. Eredményesen
dolgoztunk, talán ennek is köszönhetõen
az 1970-es évek végén kineveztek a
Gyöngyösi Ifjúgárda Zászlóalj parancsno-
kává, a járás minden területi gárda
alegysége hozzám tartozott. Ez már egy
komoly feladat volt, ebbe már a rendõr,
tûzoltó, munkásõr, egészségügyi és egyéb
szakalegységek is beletartoztak. Itt már
tudni kellett irányítani, összehangolni a
tevékenységeket. Mindezt három mûsza-
kos munka mellett, bár fõállásban is lehe-
tett volna végezni. Gyöngyösön volt egy

irodám, ahol akkor voltam, amikor éjszaka
végeztem a mûszakkal, felültem a Simso-
nomra és mentem, hogy a szükséges mun-
kákat elvégezzem. 1985-ben azonban a já-
rást átszervezték, átkerültem volna Hat-
vanba, mint zászlóaljparancsnok, de azt
már nem vállaltam, öcsém lett helyettem.
Ekkor már a rendszerváltáshoz közeledtünk.

- Hogyan kezdõdött a honvédelemhez
és lövészethez fûvõdõ kapcsolatod?

- 1977-tõl az MHSZ tagja is voltam.
1985-ben vettem át az MHSZ vezetését,
amit szinte a nulláról kellett felépíteni.
Kezdetekben a Vásártéren volt a lõtér, a
területet is mi raktuk rendbe, a mai formája
akkor lett kialakítva. A lõállások számára
az épületet is elkezdtük építeni, amikor is
jött a levél, hogy a beépítettség miatt
veszélyessé vált a lövészeti tevékenység a
területen, így lõtér nélkül maradtunk.

A technikai eszközök, fegyverek meg-
voltak, szükség volt egy bázisra.
Elkezdtünk megfelelõ helyszínt keresni.
Körbementem a faluban, aztán belenéztem
ebbe a kis völgybe ahol most is vagyunk.
Megrettentõ volt a látvány, hiszen ekkor ez
egy szeméttelep volt, de megláttam a
lehetõséget és beleképzeltem a jelenlegi
állapotot, igaz nem ennyire bõvített
formában. A helyi TSZ-tõl megvásároltuk
a területet és elkezdtük a munkát. A
Qualitaltól óriási segítséget kaptam, hiszen
mindig jó viszonyban voltunk a vezetõ-
séggel, nem baráti, inkább munkakap-
csolatban. Segítségükkel a tereprendezést
sikerült megoldani, jobb és szebb bázist
tudtunk létrehozni. A további munkálatok
két évig húzódtak, míg egy napon
elkezdtem ásni a mai épület alapját, majd
többen is csatlakoztak. Mindig sok segít-
ségem volt, legalább 7-8 ember, sátrat
vertünk, kint aludtunk és napközben dol-
goztunk. Addig csináltuk, amíg be nem
építettük az utolsó darabot is, sok-sok
munka és verejték, de megérte és az idõ
mindent megszépít. Amikor a betonalap és
a vasszerkezet állt, Kiss Guszti hozta fel,
hogy holnap május elseje, legyen itt a ma-
jális. Amely hagyományt teremtett, ezek
után a bázis volt a helyszíne a majálisok-
nak. A környezõ településekrõl is sokan
jöttek, azonban egy idõ után elkezdte a
többi község is megrendezni, így a létszám
csökkent, de minden alkalommal nagyon
jól sikerültek a rendezvények.

A Lövészklub a jelenlegi formában
1991-ben lett bejegyezve a cégbíróságnál.
Sajnos versenyezni nem tudtunk, mert az
új lõtérnek nem volt meg az engedélye.

KÖZTÜNK ÉLNEK

Beszélgetõpartnerem ezúttal Paskó László, aki egy kis rábeszélésre ugyan, de elfogadta
a felkérésemet. „Teszem a dolgom, nem szeretem, ha rólam beszélnek.” szerénykedett,
de aztán amikor rátértünk a munkásságára, büszkén és örömmel emlékezett vissza. 
Szokásához híven felkészülten, iratokkal, térképekkel, adatokkal alátámasztva a
történetét, néha-néha elkalandozva tudhattam meg mindazt, ami miatt felkértem a
beszélgetésre. Családja teljes támogatását élvezve tett és tesz a mai napig az
emberekért. Büszkén vallja: ha „az ember becsülettel végzi azt, amivel megbízták.”,
akkor emelt fõvel mondhatja „Nekem a szememet nem kell lesütni senki elõtt.”
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Kaptunk és vásároltunk építõanyagot, két
és fél évig csak a bontásból kapott téglát
pucoltuk, hogy egyáltalán el tudjuk
kezdeni az építkezést. Az elsõ kapavágás-
tól 10 év telt el, mire olyan állapotba került
a terület, hogy a hatóságok megadták a
lõtér üzemelési engedélyét.

Immár hivatalosan is mûködhetett a
MTTSZ Somlyó-hegyi Lövészklub, mely-
nek átadási ünnepségén jelen volt Miklós
Gyuri bácsi, volt tanár és iskolai lövészet
vezetõ. Csodálatos pillanatok voltak,
érzelmek és meghatódottság törtek elõ. 

A bázis nagyon komoly védelmi és
technikai felszereltséggel rendelkezik.
Lövészet tekintetében azonban gyakorla-
tilag a nulláról indultunk. Elkezdtünk
kinevelni olyan növendékeket, akikkel
eredményeket értünk el. Rengeteg kupánk,
oklevelünk, érmünk van egyéni és csapat
kategóriában. A 2011-es év volt a csúcs,
nem volt olyan verseny abban az évben,
ahonnan ne hoztuk volna el akár csapat-
ban, akár egyéniben is kupákat. Ezután
azonban folyamatos leépülés kezdõdött,
az idõsebb korosztály elköltözött, munka-
helyet változtatott, a helyi utánpótlás
pedig nem igazán érdeklõdik a lövészet
irányában. Vannak idõnként néhányan,
akik érdeklõdés szintjén eljönnek, talán
versenyeznének is, de hiányzik a valódi
sportszeretet, ami a lelke az egésznek. Me-
rem mondani, hogy Észak-Magyaror-
szágon az egyik legszebb és technikailag
legjobban felszerelt lõtérrel rendelkezünk. 

- Az utóbbi években a lövészet mellett
egyéb programok helyszínévé is vált a
lõtér.

- Egyik tervem az volt a kezdetekkor,
hogy szabadidõ központként is üzemel-
jünk, de akkor sajnos nem kaptam támo-
gatást. Azonban most már évek óta
rengeteg programot tartanak itt, hiszen
kedvezõ körülményeket tudunk biztosí-
tani számukra.

Megfelelõ helyszín községi rendezvé-
nyek, osztálytalálkozók, névnap, születés-
nap, lakodalom, családi napok, óvodai
csoportok és osztályok számára akár még a
téli idõszakban is. A bázis komolyabb
rendezvények helyszíne is volt: „Muzsikál
az erdõ” vagy a Hatvan és Vidéke moz-
gáskorlátozottak Egyesületének sportnap-
ja, Romafesztivál, a Szentivánéji Szent-
jánosbogár túrák, különbözõ cégek csapat-
építõ programjai és számos egyéb ese-
mény. Táborokat szerveznek mind a mai
napig kicsiknek és nagyoknak, ahová
évrõl-évre szívesen jönnek vissza a részt-
vevõk. Elsõként Gellénné Rezsnyák Eri-
kával a Túlélõ-tábor 13 alkalommal került
megrendezésre, a Szent László Aranyos
Szegellete Egyesülettel a honvédelmi
tábor4 alkalommal és tavaly már a Vitézi
Rend Katonai és Rendészeti tagozatának

tagjai is az apci lõteret választották és
segítettek a honvédelmi tábor lebonyolítá-
sában a lányoknak.

A Szent László Egyesület köszönetkép-
pen építette a Lõtér mögötti erdõs részen a
jurtát, melyre büszkék vagyunk és érdek-
lõdéssel szemlélnek meg az ide látogatók.

- Szakszervezeti vezetõként is fordul-
hattak hozzád az emberek.

- 30 éves koromban betegség miatt szak-
mát kellett váltanom. A szívem rendetlen-
kedett, hiszen túl sokat vállaltam.
Hõkezelõ szakképesítés megszerzése után
ebben a szakmában dolgoztam vezetõ
hõkezelõként nyugdíjas koromig. Eköz-
ben szakszervezeti bizottsági titkár is
voltam, szintén nem fõállásban, hanem
munka mellett. Így tudtam teljesen
független maradni a cég tulajdonosaitól,
vezetõitõl. A szakszervezethez elõször a
Qualital, majd a rendszerváltás után a
többi kft. is csatlakozott. Dániában részt
vettem egy továbbképzésen a dán szak-
szervezetnél, ahol hatalmas ismeretanya-
got sikerült szereznem. Egyik lényeges
dolog, hogy tárgyalóképes partner csak az
lehet, aki tisztában van a cég pénzügyi-
anyagi helyzetével. A Qualital vezetése is
partner volt ebben. Nagyon szép ered-
mények születtek, amire büszke vagyok,
az elsõ három év alatt több mint 40 %
béremelést sikerült elérni a bértárgyalások
eredményeképpen.

- Apc történelmének kutatásával is
foglalkozol. Milyen eredménnyel?

- Gyermekkorom óta foglalkoztat a
helyi történelem kutatás. A Közösen
Apcért Egyesületben 10 évet voltunk
tagok a feleségemmel. Kezdeményezõje
voltam az Apc történet kutatásnak. Erre
azonban leginkább éjszaka van idõm.

A Somlyóhegyen található például egy
épített várnak az alapja. Kimértem, a belsõ
várfal alapja a magaslati ponttól 56 méterre
van, a külsõ várfal a déli oldalon pedig 128
méterre. Északi oldalon bástya maradvá-
nyokat találtam. A Somlyó vulkanikus
kõzetéhez nem illik a hármas nagy méretû
kõtömb, valószínû, hogy a várhoz köthetõ
funkciója volt. Ennek a folytatásában
vannak körkörösen a toronymaradványok.
Van egy 1740-es térképem, amin látszik,
hogy út vezet az erdõn keresztül és ott
véget ér. Ott lehetett a bejárat, amely a
várakhoz tartozik. A kápolnát is én talál-
tam meg térkép alapján. Szintén térképen
találtam meg például, hogy kéthajós
templom állt a hegy tetején és annak
romjaiból épülhetett meg a kápolna. Apc
körül több mint 20 történelmi hely van,
melyeket helyrajzi szám alapján lehet
megtalálni. Például az 1500-as években, a
törökök idején a Zagyva és a Petõfi út
között volt egy fogolytábor 700-800 fõs
fogolylétszámmal. De például három nevet

tudok, akik 1848-ban részt vettek a
szabadságharcban. Detrefalva például az
1740-es térképen még látszik. A kastéllyal
szinte szemben egy nagyméretû L alakú
épületet jelöl a térkép, az 1500-as években
ez katonai vagy egyéb tároló lehetett.
Nagyon sok térképem van. 1740-ben 31
néhány épület volt Apcon, 40 évvel késõbb
a zsidóság betelepülésével már majdnem
megnégyszerezõdött. Ekkor már mûkö-
dött a Zagyván a vízimalom, szárazmalom,
fellendült a kereskedelem. Csak érdekes-
ségképpen még egy történet. Mindenki
ismeri a „Szineg” nevû területet, de azt már
nem biztos, hogy tudja valaki, hogy ez a IV.
században eltûnt település neve, mely név,
napjainkig változás nélkül maradt meg. 

- Verseket is írsz, és szívesen mondasz
el egy-egy verset különbözõ rendez-
vényeken.

- Sok verset írtam, de a jelenlegi politikai
dolgok miatt már egy ideje nem vettem a
kezembe tollat. Régen az emberek össze-
fogtak és szívesen dolgoztak, tettek a
közösségért. Azt vallom, hogy habár
különbözõek vagyunk, más nézeteket
vallunk, de többet kellene beszélgetnie az
embereknek egymással. Így lehetne egy-
mást megismerni, értékelni és elfogadni.

- Mozgalmas éveidet, hogyan tudta a
család elfogadni?

A feleségem, Erika nélkül nem ment
volna teljes odaadással végeznem a vállalt
feladataimat. Hordta utánam az ételt a
gyárban. Amikor idegesen mentem haza
igyekezett nyugalmat teremteni körülöt-
tem. Hagyták, hogy csináljam a dolgomat,
õ és a gyerekek megcsináltak mindent,
amit lehetett a ház körül. 47 éves házasok
vagyunk, mindketten nyugdíjasok. A
fiunk, László Spanyolországba költözött a
családjával, Erika lányunk Ausztriában él.
Két unokánk van, öt és kilenc évesek.
Három nyelvet beszélnek magyar, kétféle
spanyol, angol. Sajnos nagyon ritkán látjuk
õket, nagy boldogság, amikor hazajönnek.

- Milyen terveid vannak még?
- Szeretnék még vagy 15 évet. Még csak

a töredéke van készen mindannak, amit
elterveztem a „Bázison”. Elkezdtük kom-
fortosabbá tenni a létesítményt. Célom a
táborozások költségeit minél alacsonyabb
szinten tartani, hogy minél több gyermek
számára elérhetõ legyen. Bízom benne,
hogy továbbra is sokan választják rendez-
vényeik helyszínéül a „Lõteret”. De
mindenek elõtt a lövészetet, mint az egyik
legszebb, és magas fegyelmezettséget
igénylõ sport tevékenységet.

Befejezésül itt szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik a sok év alatt
segítségemre voltak abban, hogy létrejö-
hetett ez a közösséget szolgáló objektum.
Szeretném befejezni, amit elkezdtem.

JK
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APC A KORONAVÍRUS IDEJÉN

Tavasszal a hazánkat is érintõ járvány
helyzet intézményünk Nappali Ellátásának
életében is gyökeres változást hozott. A
vészhelyzet fennállása alatt ellátottjaink
sajnos nem látogathatták az intézményt.
Ezen idõszak alatt saját lakó környeze-
tükben biztosítottuk számukra a szol-
gáltatást igény szerint (bevásárlás, gyógy-
szerfelíratás, gyógyszerbeszerzés, mentális
támogatás, ebédkiszállítás, stb.).

A vészhelyzet megszûntét követõen a
kormány a nappali ellátást nyújtó szolgál-
tatók esetében az adott intézmény mûkö-
dési engedélyében szereplõ férõhelyszám
50%-ig engedélyezte a látogatottságot.

Intézményünk 2020. július 1.-tõl kezdõ-
dõen fogadhatta újra a klubtagokat, foko-
zottan ügyelve úgy az intézmény, mint a
személyi higiénia betartására és betar-
tatására.

Éves programjaink mennyiségét és
minõségét is nagyban befolyásolta a kiala-
kult helyzet. Kirándulásaink és nagyobb
volumenû programjaink ezáltal elmarad-
tak, illetve módosultak.

Ennek ellenére mi igyekeztünk a nappali
ellátást igénybe vevõk mindennapjait
változatossá, élhetõvé, érdekfeszítõvé
tenni.

A napi foglalkoztatásaink közül csak
néhányat említenék ízelítõként: zenehall-
gatás, versfelolvasás, kreatív foglalkoztatás
keretében igyekszünk az éppen aktuális,
évszaknak megfelelõ témákat kínálni,
igény szerint bevonni idõseinket a
foglalkozásokba. Jelenleg nagy kultuszát
éli nálunk az õszi falevelek, termések,
virágok gyûjtése, préselése. Az õsz
fantasztikus színeit kihasználva és fõként
felhasználva különbözõ témájú dekorációk
készülnek (fali képek, asztaldíszek).
Néhány elkészült „ötlet” fotóját mellé-
kelve szeretném érdeklõdésüket felkelteni
az elkészült „mûvek” iránt. 

Memóriajátékok (szókeresõ, kereszt-
rejtvény, mandala-felnõtt színezõ) megis-
mertetésével, elfogadtatásával igyekszünk
tagjaink számára változatos és szóra-
koztató elfoglaltságot, idõtöltést kínálni.
Kertészkedés kedv és igény szerint. 

Ha már a kertészkedést említem, szeret-
nék kitérni egy nagyon fontos momen-
tumra, amit én úgy nevezek, hogy maga a
„csodaö: késõ tavasztól kezdõdõen meg-
annyi „felajánlást” kaptunk klub tagja-
inktól, virágokat, virághagymákat, külön-
bözõ cserje és facsemetéket, virágmagokat,
virágpalántákat. Mi igyekeztünk jó gazdái

lenni és lehetõségeink szerint számukra a
lehetõ legmegfelelõbb helyet megtalálni,
elültetni és a továbbiakban gondozni.
Szeretném megköszönni azt a sok-sok
növényt, amit adtak azzal a céllal, hogy
ezzel is szebbé, otthonosabbá tegyük
külsõ környezetünket is.

A felajánlásokat köszönjük: Bíró
Lajosné Katikának, Kis Istvánné Anikó
néninek, Kiss Józsefné Bözsike néninek,
Kovács Jánosné Rózsika néninek, Juhász
Lászlóné Malvinkának, László Jánosné Ica
néninek, Iványi Jánosné Ilonka néninek,
Szlobodnyik Gyuláné Terike néninek és
Takács Jánosné Ágota néninek.

Növényeink gondozásánál alkalman-
ként segítõink: Takács Jánosné Ágota néni,
László Jánosné Ica néni, Hoffman Lajosné
Marika, Kalyó Zoltán, Szabó János és Kiss
József András.

Köszönet illeti kolléganõmet, Nagy
Jánosné Noszka Évát, hisz az õ segítsége
nélkül nem sikerült volna a parkosítás. 

Udvarunk egyik díszeként kiemelném
azt a díszkutat, mely július hónapban
került elhelyezésre. 2019-ben az intéz-
mény felújítása közben bukkantak arra az
ásott kútra, mely feltehetõen az 1800-as
évek másik felében készülhetett és a Gaál
család nevéhez fûzõdik. Erre került most
díszkút Molnár Tamás, Németh Dezsõ
vállalkozók és Hegedûs Gyula képviselõ úr
jóvoltából, mely impozáns látványt nyújt a
különbözõ színekben pompázó virágok
között. Köszönjük a felajánlást és a segít-
séget, mely vélhetõen nem csak az intéz-
ményünk szépségét növeli, ha nem Apc
település értékeinek számát is gyarapítja.

Augusztus elsõ hetében egy fõvárosi cég
keresett meg minket, a Proton Audio Kft.
Térítésmentes hallásszûrést kínálva a tagok
részére. Intézményünk élt a felkínált
kedvezõ lehetõséggel, melyen idõseink
szép számmal is vettek.

Szemelvények az idõsek nappali 
ellátásának minden napjaiból
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CIVIL HÍREK

Az Apci Makettezõk Baráti Köre szíves
meghívásra 2020.szeptember 11-én részt
vett a Petõfibányán megrendezett Kopasz-
Hegyaljai Vigadalmon. Klubunk tagjai
makettkiállítással és látványmakettezéssel
készültek. A rendezvény ideje alatt, Gulics
István, Bózsvári Bence és Szuh Ákos
képviselte az Apci Makettezõ Klubot.

Rengeteg érdeklõdõ volt asztalainknál,
sokan odajöttek megnézni a kiállított

félkész, illetve kész mûveinket.
Nagy örömünkre sok fiatal érdek-
lõdött a makettezés rejtelmei
iránt, sok kérdés elhangzott el a
hobbinkkal kapcsolatban.

Jövõre amennyiben meg-
hívást kapunk, a klub újra
részt vesz a rendezvényen.

Ezúton köszönjük a
meghívást a Petõfibányai Mûve-
lõdési Ház vezetõségének, a
község önkormányzatának és
Juhász Péter polgármester úrnak.

Továbbra is várunk vasárnap
délelõttönként minden makette-
zés iránt érdeklõdõ fiatalt az apci
mûvelõdési ház kistermében.

Szuh Ákos 

Egyesületünk 2020. január 30-án került
bejegyzésre. Nagy tervekkel vágtunk neki
az évnek. A járványügyi helyzet megne-
hezítette a dolgunkat, tervezett program-
jaink javarésze elhalasztásra került. A nyár
végére azért sikerült összehozni egy
nyárbúcsúztató batyus utcapartyt, amit
hagyományteremtõ szándékkal indítot-
tunk el. A rendezvény jól sikerült a kis
létszámú résztvevõ mellett is, minden-
kinek köszönjük, aki eljött. Köszönjük az
Önkormányzat és a Mûvelõdési Ház
támogatását, a helyszín biztosítását. A
következõ nagyobb tervünk a szalvéta és

angyalka kiállítás, amire - amint lehet - sort
kerítünk. Addig is várjuk azok jelentke-
zését, akik kincseiket szívesen megmu-
tatnák az érdeklõdõ közönségnek.

Munkában az Apci Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület

Az Apc és Körzete 
Bányász Nyugdíjas

Klub életébõl

2020 mindannyiunknak egy új kihívások-
kal teli év. Szakszervezetünk életében sem
volt olyan mozgalmas ez a jó pár hónap,
mint ahogyan azt megszoktuk. 

Betartottuk és otthon maradtunk!
Hetekig, hónapokig. Nem tudtunk menni
Jászapátira fürdeni, Erdélybe kirándulni, az
anyák napi ünnepségünk, a majális, majd
most a szüreti felvonulás s mulatság sem
hozta össze a tagjainkat.

Viszont míg lehetett, voltunk koszo-
rúzni, anyák napjára személyesen köszön-
töttük az édesanyákat egy kis ajándékkal,
ellátogattunk a Parlamentbe, a Molnár
Tanyán egy fantasztikus ebédre, illetve
megtartottuk vezetõségválasztó közgyûlé-
sünket a 70. Bányásznappal egybekötve.

Udvari Gábor Apc Községért kitünte-
tést kapott. Köszöntöttük a 60. éve szak-
szervezeti tagokat: László János, Baranyi
Endre, Veszelka Pál, valamint a 65. éve
tagokat: Nagy Béla, Nagy Józsefné.

Még egyszer jó egészséget kívánva
gratulálunk nekik.

Bizakodva nézünk az elkövetkezõ idõre.
„lesz még tavasz, lesz még nyár!” Már
most elkezdtük a 2021-es év programjait
szervezni belföldre, 3 napos utat, Erdélybe
a megszokott buszos kirándulást, s bízunk
abban, hogy a jászapáti strand ismét vár
minket.

Jó szerencsét!
Veszelka Pál titkár

A hónap közepén nagyon kedves meg-
hívásnak tehettünk eleget. Kiss Józsefné
Bözsike néni ünnepelte 85. születésnapját
melyre meghívta a nappali ellátás vala-
mennyi tagját és az intézmény dolgozóit.
Ez úton is ismételten kívánunk Bözsike
nénike nagyon jó egészséget! Kívánjuk,
hogy még számos esztendõben köszönt-
hessük és még sok-sok évig látogassa
intézményüket!

A közelmúltban a helyi Ady Endre Mû-
velõdési Házba látogattunk el „lelkes kis
csapatunkkal”, egy másik nagyon kedves
meghívásnak eleget téve. Takács Jánosné
Ágota néni festményeibõl készült állandó
kiállítás megnyitóján vettünk részt,
csodálhattunk az ott lát ható képeket. Ez
úton is köszönjük neki a szíves invitálást,
nagy élmény jelentett mindannyiunk
számára.

Az Ady Endre Mûvelõdési ház vezetõje,
Pápai Andrea által nyílt lehetõségünk

intézményünkben egy úgynevezett „mini
könyvtár” kialakítására. Az általa felaján-
lott könyvek (verseskötetek, szépirodalmi
mûvek, regények) meglepõen nagy sikert
arattak. Mindenki válogathatott saját
ízlése, érdeklõdési köre szerint a könyvek
között. Köszönjük Andrea!

Nem tudhatjuk mit hoz a jövõ, a
jelenlegi helyzetben meddig látogathatják
idõseink az intézményt, lesz-e esetlegesen
egy újabb „átmeneti szünet” szolgáltatá-
sunk igénybevételénél - mit enged a vírus
helyzet. Mi dolgozók azonban továbbra is
lelkesen és nagy-nagy szeretettel várjuk
tagjainkat. Igyekszünk - lehetõségeinkhez
mérten - változatos, figyelemfelkeltõ,
hasznos és érdekes napi programokat, el-
foglaltságokat kínálni. Reménykedve ab-
ban, hogy minél hamarább túl leszünk
ezen a ránk mért nehéz idõszakon.

Hevérné Hegedûs Márta
intézményvezetõ

Mi újság a makettezõknél?
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Apc Községi Önkormányzat Polgármes-
tere a katasztrófavédelemrõl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§
(4) bekezdésében és a szabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, 6/2020.
(IV.15.) polgármesteri rendeletében (a to-
vábbiakban: Rendelet) új szabályrendszert
alkotott a közterületen történõ alkoholfo-
gyasztás tilalmának tárgyát illetõen.

Az új Rendelet a COVID-19 világmé-
retû járvány kapcsán szabályozza a közte-
rületen történõ alkoholfogyasztással
összefüggésben jelentkezõ csoportosulás
lehetõségét.

2. § A közterületen történõ szeszesital
fogyasztás tilos, kivéve

a) a közterület-használati engedélyben
vagy megállapodásban foglaltak szerinti, a
szeszesital árusítására jogosult vendéglátó-
ipari üzlet által használt közterületen,

b) közterület-használati engedéllyel
vagy megállapodással, egyéb szükséges
engedéllyel tartott alkalmi rendezvény
területén vagy

c) az év elsõ és utolsó napján.
Lényeges szabályokat fogalmaz még

meg a Rendelet a közterületen történõ
alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatban,
hiszen amennyiben a település szabályt
alkot a tárgyra vonatkozóan, úgy a
Rendeletben foglaltak betartása akár
rendõri intézkedés útján is betartatható.

Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a
közterületen történõ alkoholfogyasztás
tilalmát a Rendeletben foglalt eltérésekkel
alkalmazni szíveskedjenek. A Rendelet
2020. április 16. napjától hatályos, és
alkalmazható.

***
Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-

testülete 10/2020.(VII.16.) önkormány-
zati rendeletében (a továbbiakban: Ren-
delet) újjá alkotta a települési támogatások
és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi szabályait.

A Rendelet meghatározza a „Települési
támogatások”, a „Rendkívüli települési
támogatások”, és a „Krízishelyzetben nyúj-
tott, azonnali települési támogatás” fajtáit,
illetve az ellátások jogosultsági feltételeit.

Települési támogatás, - jelenleg - a szo-
ciális étkezés igénybevételének támogatása
céljából nyújtható Apc Községben.

Rendkívüli települési támogatás állapít-
ható meg például azon személy részére, aki
a létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint idõszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd. Az ellátás megállapításának feltétele,
hogy a kérelmezõ esetén az egy fõre jutó
családi jövedelemhatár a mindenkori nyug-
díjminimum 200%-át, egyedül élõk eseté-
ben 300%-át nem haladhatja meg.

Krízishelyzetben nyújtott, azonnali
települési támogatás formájában biztosít
segítséget a Rendeletben meghatározott
esetekben, és jogosultsági feltételek fenn-
állása esetében az arra rászorulók részére
az új szabályozás.

Az ellátások megállapításának eljárása,
minden esetben a kérelmezõ írásban
benyújtott kérelmére indul!

***
Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-

testülete 11/2020.(VII.16.) önkormány-
zati rendeletében (a továbbiakban: Ren-
delet) új normarendet alkotott az önkor-
mányzat által biztosított tanévkezdési
támogatásról.

A Rendelet célja, hogy az önkormányzat
közigazgatási területén, állandó lakóhellyel

rendelkezõk számára olyan szabályrend-
szert állapítson meg, amely segítséget
nyújt a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal
felnõttek és azok hozzátartozóinak az
alaptörvényben foglalt alap-, közép- és
felsõfokú oktatáshoz való jogainak
érvényesítéséhez.

Az elfogadott Rendelet 3. §-a az
alábbiak szerint állapítja meg a támogatás
fõösszegeit kategóriánként:

„3. § Az Önkormányzat évente egy
alkalommal az alábbiak szerinti összeg-
szerûség mértékében nyújt tanévkezdési
támogatást:

a) az általános iskolai tanulók részére:
10.000.- Ft/fõ;

b) a középiskolai tanulmányokat foly-
tató tanulók részére: 15.000.- Ft/fõ;

c) a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók
részére: 20.000.- Ft/fõ.

Mindhárom kategóriában a támogatás
csak abban az esetben biztosítható,
amennyiben a tanuló nappali rendszerû
oktatásban vesz részt. A felsõoktatásban
résztvevõ hallgató esetében a támogatás-
ban csak az a hallgató részesíthetõ, aki az
elsõ diploma megszerzésére irányuló
tanulmányokat folytat.

A támogatás iránti kérelmek benyúj-
tására, a tárgyév szeptember 01. napjától,
október 31. napjáig van lehetõség. A
kérelmek benyújtása történhet szemé-
lyesen, postai úton vagy hivatali kapun
keresztül.

Az e-mail útján benyújtott kérelem
joghatás kiváltására alkalmatlan!

A Rendelet 2020. november 1-én
hatályát veszti!

Laskai István
Jegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEKRÕL
KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Változások a háziorvosi ellátásban
Mint értesülhettek róla, háziorvosunk, Dr.
Vakli Pál türelemmel viselt súlyos betegség
következtében elhunyt. A háziorvosi
alapellátás további akadálytalan mûködése
érdekében Apc Községi Önkormányzat a
mûködési engedélyt megkérte és 2020.
június 1-én megkapta a területileg illetékes
Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani
Járási Hivatala Népegészségügyi Osz-
tályától. 

A továbbiakban a háziorvosi szolgáltatás
területi ellátásának biztosítása érdekében, a
helyettesítéssel járó feladatok elvégzésére,

az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk meg-
bízási szerzõdést.

Látótér Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt., Dr. Király Csaba -
Rózsaszentmárton és Szûcsi háziorvosa

Skorbuncius Egészségügyi és Szolgál-
tató Bt., Dr. Nagypál Györgyi - Szarvas-
gede és Csécse háziorvosa

Elérhetõség: 3032 Apc, Harkály út 8/b,
Tel.: 37/385-143, E-mail: rendeloapc@
gmail.com.

Rendelési idõ: Hétfõtõl, Kedd, Csütör-
tök, Péntek 9.00 - 12.00, Szerda 13.00 - 15.00.

Apc Községi Önkormányzat képviselõ-
testületének döntése alapján pályázat
került kiírásra a szakasszisztensi feladat
ellátására, melyet közalkalmazotti stá-
tuszban kíván ellátni. A hirdetésre egy
jelentkezõ adott be pályázatot, ennek
eredményeként október 1-tõl Kovács
Viktória látja el a helyettesítõ háziorvosok
mellett az asszisztensi munkát. A már
nyugdíjas Varga Antalné Marika ez idáig
megbízási szerzõdéssel látta el a feladatot,
munkáját ezúton is köszönjük!
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SPORT

A 2019-2020-as bajnokság második része
március elején lezárásra került a COVID-
19 járvány miatt. Ennek következtében a
tavaszi idõszakban sportesemény megren-
dezésére nem kerülhetett sor. A lezárt
bajnokság miatt a megye III. osztályban
nem hirdettek eredményt, így sem feljutó
sem kiesõ nem volt bár veretlenül vezettük
a tabellát.

A 2020/2021-es bajnokságban a Heves
megyei II. osztályból visszalépett Markaz
helyén indulhattunk az õsszel. A kezdeti
nehézségek ellenére a játékosigazolások jól
sikerültek, a nyári felkészülés is sikeres
volt, ennek eredményeként a 8. forduló

elteltével 16 pontot gyûjtött felnõtt csapa-
tunk, így a 2. helyet foglalja el a tabellán.

Ifjúsági csapatunkat is sikerült újra szer-
vezni, s már nekik is elkezdõdött a
bajnokság.

A Bozsik programban fiataljaink, az U7,
U9, U11, U13-as csapatok is elkezdték
nyáron a felkészülést és szeptember 12-én
nekik is elkezdõdtek a fesztiválok és tornák.

Végül, de nem utolsósorban augusztus
1-én nyolcadik alkalommal megrendeztük
az immár hagyományos Rezsnyák "Bandi"
András emléktornát, melyen a hat csapat-
ból a második helyen végeztünk.

A nehézségek ellenére is töretlen erõvel
folytatjuk a munkát továbbra is!

HAJRÁ ATE!
Az ATE Vezetõsége

Az Apci Torna Egylet hírei
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Apc Község Önkormányzatának kiadványa • Felelõs kiadó: Apc Község Önkormányzata •
Felelõs szerkesztõ, fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai
Mûhely Bt. • Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1050 példányban

EGYHÁZI HÍREK

Megújul a templom és a
plébánia is

Aki nyitott szemmel jár községünk utcáin,
láthatta, hogy évek óta áhított munkák
kezdõdtek meg mind a templomunkon
mind pedig a plébánia épületén. Mindenki
elõtt ismeretes, hogy a község igen értékes
középkori temploma mára kissé romos
állapotba került és felújításra szorul, hogy
egy utánunk jövõ nemzedék is tudja
használni. Az év õszén kezdõdtek el a
munkálatok, a mûemlékvédelem engedé-
lyével és felügyelete mellett. 

Ez évi elsõ ütemünkben a templom
falának a víztelenítése - vízelvezetõ rend-
szer kiépítésével -, a külsõ és belsõ fal-
szerkezet vakolatának megújítása, valamint
a templom elõtti tér felújítása szerepel. A
felújítást az NKA Örökségvédelmi Kollé-
giuma, a Bethlen Gábor Alapkezelõ
Nonprofit Zrt. és az Egri Fõegyházmegye
támogatásából valósítjuk meg. Az elsõ
ütem valószínûleg október közepéig tart. 

A következõ második ütemben, mely
reményeink szerint december 31-ig befe-
jezõdik, tervezzük megvalósítani a temp-
lom teljes homlokzatának és a külsõ falak
felújítását. Ezen munkák megvalósításához
segítségünkre van Apc Község Önkor-
mányzata 5 millió forint támogatással,
melyet ezúton is tisztelettel köszönünk
Polgármester Úrnak és az általa vezetett
önkormányzati Képviselõ-testület minden
tagjának. 

Ezentúl ebben az ütemben is támogat
bennünket az Egri Fõegyházmegye.
Ahhoz, hogy a tervünk megvalósuljon,
vagyis a templomunk külsõ része eredeti
fényében pompázzon és történetét kuta-
tási anyagokkal bõvíthessük, tisztelettel
fordulunk majd minden helyi céghez és jó
szándékú emberhez, hiszen mindannyiunk

közös dicsõsége és felelõssége a templom.
Köszönöm szépen mindenkinek az eddigi
segítségét és türelmét.

Szintén közös ügyünk a plébánia
épülete, melyet az elõzõ évben a Magyar
Falu Program Pályázat segítségével (15
millió forint vissza nem térítendõ támo-
gatás) felújításra került a teljes tetõszer-

kezet és a tetõfedéscseréje is megvalósult. 
Ebben az évben szintén megnyertük a

Magyar Falu Program „közösségi tér
fejlesztésére” kiírt pályázatot (15,6 millió
forint), melybõl a plébánia épület belsõ
terének egy része kerül felújításra,
egyházközségi közösségi hely kialakítása
céljából, valamint a plébánia épület
nyílászáróinak cseréje, külsõ szigetelése,
vakolása és festése történik meg. 

Köszönöm mindazok segítségét, akik a
pályázataink sikerén dolgoztak és segítet-
ték a munkát.

Ezúton hívok tisztelettel mindenkit
arra, hogy a kõbõl készült épületeink
felújítása mellett építsük a „lelkek temp-
lomát” is, vagyis imádkozzunk azért, hogy
ezen a sok-sok munkán legyen rajta a jó
Isten áldása és majd a felújított épületein-
ket Isten szándéka szerint tudjuk a lelkek
javára használni. 

Varga József
plébániai kormányzó
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