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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 családja, 
hirtelen rádöbben, hogy nem tud mit kez-
deni a szokatlan együttléttel, s összecsap-
nak az indulatok a csillogóan feldíszített fa 
körül. Aki pedig egyedül maradt valamely 
szeretett személy elvesztése miatt, az önsaj-
nálatba 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 és néhány helyen a 
katasztrófa sújtotta 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 valóban 
örömmel és belső harmóniával töltsön el 
bennünket. 

Áldott, szép és Krisztusban örömteli ün-
nepet kívánok minden jóakaratú apci test-
véreimnek!

Varga József
plébániai kormányzó

KARÁCSONY ÜZENETE MA
„Üdvözítő született ma nektek...” (Lk 2,11)
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FEJLESZTÉSEINK
Elkészült a Kisér utca felújítása

Tájékoztatás a szociális 
tüzelőtámogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2021. (X.28.) rendelete ér-
telmében a szociális tüzelőtámogatás Apc 
község közigazgatási területén életvitel-
szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező 
állampolgárokra vonatkozik, a következő 
feltételekkel:

- a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló törvény szerint aktív korúak 
ellátásában részesül,

- gyermekek védelméről és gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvény szerint rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül

- 70 év feletti egyedülálló személy, akinek 
a jövedelme nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek három és félszeresét

- tartós betegsége, fogyatékossága, rossz 
egészségi állapota miatt nem tud önmagá-
ról megfelelően gondoskodni, és család-
jában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének három és félszeresét

- rendkívüli élethelyzetére tekintettel a 
téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja 
megoldani, és a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének három és félszeresét.

A tüzelőtámogatás ugyanazon lakott in-
gatlanra csak egy jogosult részre állapítha-
tó meg, függetlenül a lakásban élő szemé-
lyek és a háztartások számától.

A támogatás igényléséhez szükséges nyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, 
vagy letölthető a www. apc.hu honlapon. 

A kitöltött kérelemhez minden esetben 
csatolni kell a kérelmező:

- személyigazolvány másolatát;
- lakcímkártya másolatát;
- adókártya másolatát; 
- TAJ kártya másolatát, valamint
- a közös háztartásban élők mindenne-

mű jövedelméről az igazolások másolatát!
A rendelet és a kérelem az www.apc.hu 

oldalról letölthető!

Figyelem!
Az ingatlan előtt található vízelvezető 
árok, áteresz, gépjármű behajtó, járda 
tisztántartása az ott lakó, vagy az ingatlan 
tulajdonosának kötelessége, ezt sok helyen 
az önkormányzat végzi el helyettük.

KÖZÉRDEKŰ

Az utcát a Bethlen Gábor úti kereszteződésben kiszélesítettük, a csapadékvíz biztonságos el-
vezetését betonfolyókák beépítésével segítettük, az útfelület pedig új aszfaltburkolatot kapott.

Kész az óvodakerítés

A Szabó Zsolt országgyűlés képviselő segítségével megvalósult fejlesztés a Magyar Falu 
Program által tudott megvalósulni, a képviselő itt volt az átadón is. A kerítésen vannak 
olyan falszakaszok is, ahová az ovis gyermekek tudnak rajzolni.

KÖZMEGHALLGATÁS

2021. december 2-án, 15 órakor az Ady Endre Művelő-
dési Házban Apc Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete közmeghallgatást tartott. 
Napirendi pontok:
1.  Polgármesteri beszámoló Apc Községi Önkormányzat 

2021. évi munkájáról és 2022. év feladatairól, terveiről
2. Kérdések és válaszok
3. Közérdekű lakossági bejelentések
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Advent az Úr eljövetele - "adventus Domi-
ni" - a Karácsonyt megelőző várakozás ide-
je. A kör alakú koszorú, melyen 4 gyertyát 
helyeznek el, Isten örökkévaló szeretetét 
jelképezi. Az örökzöld ágak a reményt és 
az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, 
Jézus eljövetelének közeledtét. Első alka-
lommal a Hit gyertyáját gyújtottuk meg 
Apc adventi koszorúján. Advent második 
vasárnapján meggyújtottuk a reményt jel-
képező gyertyát is. 

Eljött az ideje, hogy abból az erőből, ami 

a sajátunk, másoknak is adjunk. Ezúttal 
gondoljuk végig mi az, amit másokért tehe-
tünk: ne azt nézzük, hogy mit kaphatnánk 
vissza, hanem pusztán a segítő szándék ve-
zéreljen. Nem kell nagy dolgokra gondolni, 
egy kedves szó, egy apró mosoly vagy bár-
milyen kicsi gesztus is jóleshet embertársa-
inknak. Gyújtsuk meg a remény szikráját 
azoknak a lelkében, akiknek talán csak a 
mi biztatásunk hiányzik ahhoz, hogy újra 
erőre kapjanak. Meglátjuk, hogy nemcsak 
rajtuk segítünk, hanem magunkon is.

A bölcsőde jókívánságai
Heltai Jenő: Karácsony

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor minden csupa fény,
Amikor minden csupa pompa
És csillogó a karácsonyfa,
Mikor az angyal szárnya lebben
És békesség van szívekben,
Nagynak, kicsinynek gyönyörül,
Amikor gazdag és szegény örül,

A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
És egy a másnak könnyes szemmel
Bocsátja meg sok vétkeit,
A dús a kolduson segít,
Mikor fehéren száll a béke árnya
Minden kunyhóra, minden palotára,

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.

A szeretet nagy ünnepén...
Tovább miért is fűzzem én?
Mikor az angyal szárnya lebben,
Sok-sok minden van a szívekben,
Irigység, méreg, epe mennyi!
Csak szeretet nincs egy szemernyi.
De mindegy! Minden csupa pompa,
Csillog, ragyog a karácsonyfa,
Telizsúfolva minden ág,
Lóg rajta sok cifraság,
Hány ember sóhajt most nagyot:
"Bár X. Y. lógna ott
A karácsonyi dísz helyén... "
A szeretet nagy ünnepén.

Ezúton szeretnék a község minden lakó-
jának áldott, békés ünnepeket kívánni a 
bölcsőde dolgozói nevében. 

Király Noémi

FELRAGYOGNAK ADVENT 
BÉKEFÉNYEI
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APRÓFALVA

ÓVODAI HÍREK
A jelenlegi járványhelyzet elővigyázatos-
sági szabályait figyelembe véve óvodánk-
ban megpróbáltuk az eddigi hagyomá-
nyaink szerint alakítani tevékenységeinket 
mindennapjainkban. 

Idén is megszerveztük az Egészségheti 
programokat, amiben szerepeltek: Zagy-
va-parti séta, kézműveskedés, salátaké-
szítés-kóstolás, oviolimpia, mesevetítés az 
egészségmegőrzésről. 

Őszi témájú, zenés előadással érkezett 
hozzánk a Zenebona társulat két tagja, 
akik fergeteges, vidám, interaktív műsor-
ral szórakoztatták a gyerekeket.

Október végén ismét megszerveztük a 
Tök-jó hetünket, aminek záró programja a 
tökfaragó verseny volt. Idén is nagyon sok, 
kreatív alkotás, tökfej érkezett, köszönjük 
a részvételt! Minden pályamunkát készítő, 
egy kis ajándékban részesült.

Hagyományainkhoz híven, idén is felele-
venítettük Márton-napi népszokásainkat: 
megismerkedtek Szent Márton legendá-
jával, mesékkel, versekkel, mondókákkal, 
dalokkal, libákat, lámpást készítettek, ku-
koricát morzsoltak a gyerekek.

Megszakadt a gyöngysorunk…Micimac-
kó csoportos kisgyermekünk, Adorján 
Vanessza többé már nem járhat óvodánk-
ba, tragikus hirtelenséggel elhunyt, fájó 
szívvel búcsúztunk tőle.

November végén elkezdődött intéz-
ményünkben is az adventi készülődés, 
ünneplőbe öltöztettük környezetünket, 
óvodánkat és a csoportszobákat is. Mézes-
kalácsot sütöttünk, amivel a hozzánk láto-
gató Mikulást is megkínáltuk. Vele érke-
zett a legkedvesebb manója, Molnár Orsi 
is, aki egy nagyon vidám, ünnepi, zenés, 
táncos műsort varázsolt a gyerekeknek.

Az idén a Mikulást az Apci Kisebbségi 
Önkormányzat támogatta, minden gyer-
mek nagyon szép, édességgel teli csoma-
got kapott. Köszönjük nekik még egyszer 
a nagylelkű támogatást!

A karácsonyi ünnepségünk idén is ben-
sőséges, zártkörű lesz a járványhelyzetre 
való tekintettel. Csoportonként kis mű-
sorral készülünk a nagy ünnepre, amiket 
az óvodapedagógusok a zárt Facebook 
csoportjaikban fognak megosztani. 

Óvodánkban 2021. december 27-decem-
ber 31-ig téli szünet lesz, nyitás: 2022. ja-
nuár 3. hétfő.

Az óvoda gyermekei, dolgozói nevében 
kívánok Mindenkinek békés, boldog, sze-
retetteljes karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben, szerencsében, gazdagságban bol-
dog új évet!

Hartman Imréné
óvodavezető

Köszönet az 
ajándékokért!

Az Apci Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat jóvoltából minden böl-
csődés és óvodás gyermek miku-
láscsomagot kapott. Köszönjük a 
felajánlást!
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Karácsony előtti időben vagyunk. Lel-
künkben készüljünk „csendben”, várakozó 
szívvel Jézus születésére. 

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborús éjjel.
 
És megvakultak
Hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

A Boldog Brenner János Katolikus Álta-
lános Iskola nevében köszönettel tartozom 
a pedagógus kollégáknak, a gyerekeknek, 
szüleiknek és minden segítő embernek, 
akik részt vettek az intézményünk életé-
ben! 

Decemberi programjaink:
- Advent minden vasárnapján, és intéz-

ményünkben a hétfő reggeleken adventi 
gyertyagyújtással indítottuk a heteinket. 

- Szent Miklós püspökről emlékeztünk 
meg – Mikulás – osztálykeretek között.

- Az intézményünk védőszentjéről, név-
adójáról, - Boldog Brenner János – Bren-
neres hetet tartottunk december 13-17-e 
között. Projekt feladatok elkészítésére, 
csoport verseny megrendezésére, valamint 
közös szentmisére került sor ennek a hét-
nek a keretében. 

- Az alsós gyerekek rajzokat készítettek 
a karácsonyi rajzpályázatra, melyből itt is 
láthatnak egy párat. Tiszta szívvel és szere-
tettel várják a karácsonyt!

Karácsonyi ünnepi programok:
December 17-én, délután 13.00 – 16.00 

óra között karácsonyi vásárt és jótékony-
kodást szervezünk az iskolánkban.

December 20-án lesz az adventi lelki 
napunk az intézményünk tanulói részére. 
Zárásként az alsós diákok pásztorjátékkal 

készülnek, valamint szentmisével fejezzük 
be a napot.

Rorate szentmiséken veszünk részt a 
szerdai napokon decemberben, mely min-
dig igazi lelki feltöltődést ad.

Idén is a karácsonyi pásztorjátékot isko-
lánk tanulói adják elő december 25-én, a 
szentmise után. Mindenkit szeretettel vá-
runk az ünnepi szentmisére és a misztéri-
um játékra. Pedagógus kollégáimnak kö-
szönöm a felkészítést a programjainkhoz!

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítá-
si napunk 2021. december 20. (Hétfő) A 
pihenés utáni első tanítási napunk 2022. 
január 3. (Hétfő)

Karácsonyra készülve az adventben min-
denkinek jó felkészülést, egészségben, 
családban eltöltött békés, áldott, kegye-
lemteljes karácsonyt kívánok! Fogadják 
szeretettel az alábbi verset: 

Móra László; Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,

Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Újdonságként iskolánk részéről meg-
jelenik 2022. évi A4 méretű egy oldalas 
naptár. A diákjaink az iskolában megvá-
sárolhatják. Az egylapos naptár Boldog 
Brenner Jánost ábrázolja különböző élet-
helyzetekben. A naptár számítógéphez 
egéralátétként is használható. Ajánlom 
mindenkinek a figyelmébe! 

Az intézményünkbe, tekintettel a vírus-
helyzetre továbbra is csak előzetes idő-
pontegyeztetéssel lehet bejönni a szülők-
nek, és külsős személyeknek is! A maszk 
használata kötelező! 

Iskolánk életével kapcsolatosan az aláb-
bi bloglapon, valamint Facebook oldalon 
képeket, események megosztását, frissen 
megtalálhatják a kedves érdeklődők és 
olvasók. Aki feliratkozik a Facebook olda-
lunkra, az aktuális eseményekről minden 
esetben értesítést kap.

Az Apci Boldog Brenner János Katolikus 
Általános Iskola elérhetőségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349, Mobil: 06-30-
518-0978; E-mail: brenner.apciskola@
gmail.com; Honlap: http://brenner-apc.
edu.hu; Facebook: facebook.com/apcisuli

Tóth Ferenc intézményvezető

ISKOLAI HÍREK

TISZTELT APCI LAKOSOK, KEDVES SZÜLŐK, BRENNERES DIÁKOK!
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MŰVELŐDÉS

Áldott ünnepet kíván a Művelődési Ház
Köszönöm kollégáimnak az egész évben 
nyújtott munkáját - rendezvényeinken, 
foglalkozásainkon segítőinknek a rész-
vételt. Csapatban, együtt közösen sikerre 
vittük az idei év rendezvényeit, foglalko-
zásait, eseményeit. Köszönöm mindazok-
nak, akik ellátogattak hozzánk!

Köszönöm Juhász István polgármes-
ter úr segítségét, valamint Apc Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
támogatását, mellyel segítették idei 
munkámat!

Kívánok mindannyiuknak egészség-
ben, családi körben áldott, békés, bol-
dog ünnepet!

Tisztelettel: 
Pápai Andrea – 

Ady Endre Művelődési Ház és 
Könyvtár Apc

Az Apc és Környéke Bányász 
Szakszervezet évértékelője

Az idei évben még mindig kevesebbet tudtunk találkozni a tag-
jainkkal, községünk lakóival, mint szerettük volna. Bár már vol-
tunk Hajdúszoboszlón, és Bükkszéken, csatlakoztunk települé-
sünk több rendezvényéhez, bográcsoztunk egyet a sportpályán, 
találkoztunk a Művelődési Házban több alkalommal, mégis 
mindannyiunkban benne volt a távolságtartás, óvva magunkat és 
környezetünket. Reméljük, hogy jövőre szabadabban és önfeled-
ten találkozunk programjainkon.

Szeretnék most gondolatban megemlékezni elveszített tagjaink-
ra, barátainkra, ismerőseinkre. Emléküket örökké őrizni fogjuk. 
De, mint szoktam mondani, és ahogyan mondja a nóta is …”lesz 
még tavasz, lesz még nyár…”

Kérjük, hogy aki kedvet érez a szabadideje hasznos eltöltésére, 
szeretne egy csoporthoz tartozni, csatlakozzon hozzánk! Várjuk 
új tagok belépését 2022-ben is! 

Minden tagunknak kellemes, családja körében eltöltött, meghitt 
ünnepeket, valamint nagyon jó egészséget kívánunk!

Jó szerencsét!
Veszelka Pál titkár

Adventi gyertyagyújtás

Apc 2021.

Apc Községi Önkormányzat szeretettel meghívja 

Önt és kedves Családját a

November 27. szombat 15 órától

December 4. szombat 15 órától 

December 11. szombat 15 órától

December 18. szombat 15 órától
tartandó gyertyagyújtásra, melynek helyszíne:

Ady Endre Művelődési Ház előkertje.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Október 12. – A kopjafánál, a temetőben, 
a Szent István téren és a családsegítő előtt 
rendbe tettük a virágosokat. Virághagy-
mákat és virágokat ültettünk. Köszönjük 
Leskóné Katinak, Zsoldosné Reninek és 
Gémes Hildának a felajánlott virágokat!

Október 24. - a Budapesti Operettben jár-
tunk. Sikerült 23 jegyet szereznünk a Lehár 
Ferenc: A mosoly országa című előadásra.

November 6. – Sikeresen zárult az AFE 
által szervezett, az Önkormányzat által 
támogatott Egészségnap, mely lehetősé-
get kínált véradásra és szűrővizsgálatokra! 
Nagyon köszönjük a Vöröskereszt, a hat-
vani EFI dolgozóinak és a NNK-nak, hogy 
megvalósulhatott ez a nap. A következőt 
tavaszra tervezzük. Köszönjük szépen 
minden résztvevőnek, akik éltek a lehető-
séggel. Többen irányítottan is tudtak adni 
vért. Büszkék vagyunk az öt új véradóra!

November 10. - Tagjaink ezen a napon 
sem tétlenkedtek. Fát ültettünk megala-
kulásunk jelképeként. A kánnavirág hagy-
mákat kiszedtük és eltettük télire. Újabb 
krizantémok kerültek ki most az urnafal 
köré. Ezúton is köszönjük szépen a fel-
ajánlásokat, a temető díszei lesznek! Min-
denszentek előtt tagjaink rendbe tették és 
feldíszítették a Széleskői út melletti keresz-
tet, a Szent Családot és krizantém jutott a 
József utcai felújított kútnál elhelyezett vö-
dörbe, a temetői kút mellett.

November 21. – Erre a napra terveztük 
a Horváth Józsi „Sines” ulti emléktornát, 
mely nem járt sikerrel. A jelenlegi helyzet-
re való tekintettel az ulti kezdését elhalasz-
tottuk későbbi, alkalmasabb időpontra.

November 21. - Másfél év várakozás után 
végre sikerült megnéznünk a Mamma Mia 
musicalt. Megérte a várakozást! Fergete-
ges volt! A következő színházlátogatást a 

vírushelyzet javulásakor szervezzük, me-
lyekről az egyesület Facebook oldalán tud-
nak informálódni.

November 27. - Feldíszítettük községünk 
adventi koszorúját. A gyertyagyújtások 
szombat délutánonként 15 órai kezdéssel 
vannak. Mi is szeretettel várjuk Önöket!

November 30. – Karácsonyra hangolód-
va kedves figurákkal a volt takarék épülete 
előtti területen. Köszönet Perczelné Vali-
nak, aki megálmodta és megvalósította, 
reméljük sokunk örömére.

December 3. kezdettel egyesületünk né-
hány tagja részt vesz a Művelődési Ház 
által szervezett Mézeskalács szakkörön. 
Ez egy lehetőség az általunk tervezett 
Fesztivál előkészületére, illetve a tervezett 
Receptklubhoz és egyéb kézműves foglal-

kozásokhoz vásárolt elektromos sütőnk 
kipróbálására.

December 19-re az Önkormányzat által 
tervezett Betlehem szentelése és az ünnepi 
szabadtéri előadás mellett, forralt borral, 
forró csokival, mézes kaláccsal és puszed-
livel kínáljuk a jelenlévőket.

Az egyesülethez bárki csatlakozhat, aki 
szívesen részt venne a szervezésekben, 
munkálatokban. Tevékenységünkről az 
egyesület Facebook oldalán tájékozódhat-
nak, érdeklődhetnek.

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100070431824059

Rendezvényeinkre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, nem csak tagokat!

Juhász Krisztina, alapító tag

ŐSSZEL ÉS TÉLEN IS AKTÍV AZ APCI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
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PROGRAMAJÁNLÓ

APCI GRILLÁZSTUDOMÁNY A HAZAHÚZÓBAN
Hogy ki vagyok én? Egy a sok közül. Egy 
vízcsepp a végtelen tengerből…

Óriási megtiszteltetésben volt részem. 
Felkeresett az ATV Hazahúzó műsorából 
Nemes Anna. A karácsonyi műsorának 
elkészítéséhez eljött a stáb hozzánk. A 
grillázs, a karácsonyi hagyományok fel-
elevenítése, az ünnepre hangolódás volt a 
téma. Csodás embereket ismerhettem meg 
személyükben. Hálásan köszönöm a lehe-
tőséget. December 23-án kerül műsorba.

Köszönöm nagyon kedves, régi barát-
nőmnek Kátainé Szendrő Krisztinának, 
hogy rám gondolt és Romhányi Csabának, 
aki végtelenül sokat segített nekem.

És még egy gondolat. Örülök, hogy ha 
csak picit is, de öregbítem szülőfalum jó 
hírnevét. Advent idején ezekkel a képekkel 
kívánok áldott ünnepi készülődést, erőt és 
egészséget minden kedves apci lakosnak!

Gellénné Rezsnyák Erika

 

Apc Községi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a  

2021. december 19. vasárnap  
15 órai kezdettel 

 
című előadásra 

a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület előadásában 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk  

a Művelődési Ház előkertjében! 
 

Vendéglátás: forró csoki, mézeskalács, forralt bor 
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KÖZÉRDEKŰ TUDNIVALÓK

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. március

Újszülöttek:
- Plaskó Vivien 2021. október 21.
  (Pusoma Eliza- Plaskó Miklós)
- Rabb Dorottya Dominika 2021. november 10.
  (Adorján Veronika- Rabb Ádám)

Helyesbítés: az előző számban tévesen jelent meg az alábbi gyer-
mek születési utóneve: Jambrik Botond (Nagy Marianna – Jamb-
rik Krisztián)

Elhunytak:      
Nagy István 2021. október 14.
Váczi Istvánné Kovács Ilona 2021. október 21.
Fodorné Nagy Mónika Nagy Mónika 2021. október 22.
Szabó Lászlóné Ballók Katalin Erzsébet 2021. október 31.
Adorján Vanessza  2021. november 11.
Gulics István 2021. november 12
Králik Dénes Józsefné Kovács Mária Magdolna  2021. november 
19..

Háziorvosi tájékoztató

Tisztelt Szülők!
A 3 éven felüli, krónikus betegségben szenvedő gyermekek-

nek lehetőségük van térítésmentesen influenza elleni védőol-
tásra. Amennyiben szeretné kérni gyermekének, jelentkezzen 
a gyermekorvosi rendelő telefonszámán!

Petőfibánya 37/788-747 (kedd, szerda és péntek: 11:30-13:00)
Apc 37/788-755 (hétfő és csütörtök: 11:30-13:00)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekorvosi rendelő újra a 

korábban megszokottak szerint érhető el! Kérjük, hogy állan-
dó gyógyszer, tápszer stb. kérelmüket továbbra is e-mail üze-
netben jelezzék felénk, melyet 24/48 órán belül teljesítünk! A 
betegellátás biztosítása érdekében igazolás ügyben ezentúl is 
e-mailt várunk! Betegséggel kapcsolatban kérjük ne írjanak, 
hívásukat várjuk, mivel telefonos időpont egyeztetés továbbra 
is szükséges!

Apc: 37/788-755 (hívható hétfőn és csütörtökön)
Petőfibánya: 37/788-747 (hívható kedden, szerdán és pénte-

ken)
E-mail: hgypraxis@gmail.com
Köszönettel:

Szappan Diána asszisztens

Új rendelési időben
DECEMBER 1-TŐL Változik a felnőtt háziorvos rendelési ideje

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8:30 – 10:30
RENDEL: DR. NAGYPÁL GYÖRGYI
EGYÉB ÜGYINTÉZÉS
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 10:30-12:00

IDŐPONTFOGLALÁS ORVOSI VIZSGÁLATRA AZ ALÁB-
BI TELEFONSZÁMOKON: 06 30 128 8239 VAGY 06 37 385 
143. Ha nem ér el, küldjön SMS-t a 30-as telefonszámra, és visz-
szahívjuk Önt!

AZ APCI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ÉV VÉGI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kedves Apci Lakosok!
Először is szeretném megköszönni tagjainknak az összefogást 

és az egész éves munkát! Terveinkből a lehetőségekhez képest 
igen sokat meg tudtunk valósítani az év folyamán. Kirándultunk, 
bringáztunk, fagyiztunk a gyerekekkel, önköltséges és javarészt 
önkormányzati támogatásunk keretein belül, amit ezúton is kö-
szönünk! Részt vettünk a szüreti rendezvényen, felvonultunk és 
közösen főztünk nem csak tagjaink örömére. 

A vezetőségváltás után újult erővel vágtunk bele az őszbe. 
Folytatva korábban megkezdett programjainkat (pl.: a használt 
étolaj gyűjtése) újakat is terveztünk. Ezek közül a beltérieket 
ajánlatosabb volt elhalasztani a vírushelyzetre való tekintettel, de 
a kültériek meg lettek tartva. Megemlítendő pl.: a sikeres miku-
láscsomag-kereső program december első hétvégéjén, amivel az 
országos kezdeményezéshez kapcsolódtunk. Településünkön 32 
csomagot "veszítettünk el" a legkisebbek örömére. Köszönjük a 
Mikulás segítőinek a felajánlásokat és a munkát!

December folyamán az adventi ünnepkörhöz kapcsolódva a 
Fűz kútnál felállítottuk AHEGY karácsonyfáját, amit a lakosság 
együtt díszíthet fel saját készítésű díszekkel, részletek a Facebook 
csoportunkban olvashatók.

A karácsony és az év vége közeledtével minden kedves apci em-
bernek békés boldog, meghitt ünnepeket és egészségben gazdag 
új évet kívánunk!

Hirsch Béláné Kovács Noémi
egyesületi elnök
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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

Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony...?

Mi lenne, ha a Karácsony a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
.
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
.
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 
a COOP Lőrinci Zrt. 
8. és 12. sz. ABC 
kollektívája!


