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HÚSVÉT

A tojás az élettelenből az élőbe való csodás átalakulásra
képes, ezért válhatott a húsvét jelképévé. A húsvéti tojás első
írásos említése 1615-ből, Strassburgból származik. Az ez idő tájt
festett tojások még egyszínűek voltak, Nyugat-Európában
leginkább Jézus vérét jelképező piros, míg keleten az arany terjedt
el. A mintás darabok csak a 17. században jelentek meg.

A tojást  hozó húsvéti nyú l az 1600-as években
Németországban vált az ünnepkör részévé, ott készítették az első
csokoládé nyuszikat. A hagyomány szerint fészket készítenek, s
abba rejtik a festett vagy csoki tojásokat.

A húsvéti bárány mint
jelkép eredete a Bibliában
keresendő. Az ótestamentumi
zsidók Isten parancsára
egyéves hibátlan bárányt
áldoztak, s annak vérével
kenték be az ajtófélfát, hogy
elkerülje őket az Úr haragja. A
húsvét i bárány Jézust is
jelképezi. Az  újtestamen-
tumban Jézus az emberiség

Húsvétkor ünnepli a keresztény világ Jézus
Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb
keresztény ünnep, és egyúttal a legjelentősebb
is. Az ünnepet megelőző vasárnap virágvasárnap,
amikor arról emlékeznek meg, hogy Jézus
szamárháton pálmaágakat lengető tömeg között
vonult be Jeruzsálembe. Nagycsütörtök,
(zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák  hegyén
történt elfogását idézi. Nagypéntek Krisztus
halálra ít élésének, megostorozásának és
kereszthalálának a napja. Nagyszombaton
körmenetekkel emlékeznek Jézus feltá-
madásáról.

Húsvéti szimbólumok váltságára jött a földre. ,,Krisztus a mi bárányunk, aki
megáldoztatott érettünk.”

A barkaág nálunk a pálma- és olajágak szerepét tölti be,
amelyeket Jézus lába elé terítettek jeruzsálemi bevonulása
alkalmából. A régiek gyógyerőt tulajdonítottak neki, ha a tűzre
dobták, megóvta a házat a bajoktól.

A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja a
húsvéti locsolkodásnak, ami ősi, pogány időktől fogva a
termékenységvarázslás egyik formája. Ma már inkább csak a
kölnivizes permetezés szokása él.
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2013. február 13-i ülésén elfogadta az

Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet megalkotását jelentősen befolyásoló tényezők:
-A Költségvetési törvény struktúrájának változása.
A  2011. évi működési kiadások teljesítését bázisnak tekintve

finanszírozza az önkormányzat kötelező feladatait. Ez az összeg
az adott településkategóriába tartozó legkisebb NETTÓ működési
kiadás 80%-a.

- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi
gépjárművek után  a települési önkormányzatot az  általa besze-
dett adó 40%-a illeti meg. (Az előző években ez 100% volt.)

A fenti változások jelentősen befolyásolták a költségvetést.
Fontos szempont volt, a bevételek részletes számbavétele, hisz
a működési kiadásokhoz jelentősen hozzájárul a saját bevételek
összege.

 A 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
287.253.000 Ft-ban határozta meg a képviselő-testület.

BEVÉTELEK

* Normatív és normatív kötött felhasználású
állami támogatás 84.849.000,- Ft

* TB finanszírozás 3.552.000,- Ft
* Helyi adóbevételek 90.000.000,- Ft
* Gépjárműadó

(40%-marad  az önkormányzatnál) 4.800.000,- Ft
* Működési bevételek 24.295.000,- Ft
* Átvett pénzeszköz egyes szociális

támogatásra, közfoglalkoztatásra 36.380.000,- Ft
* Előző évi pénzmaradvány 33.000.000,- Ft
* Felhalmozási célú bevétel

 (LEADER pályázat) 10.377.000,- Ft

A képviselő-testület munkáját a megválasztásuk óta eltelt
időben a takarékos, megfontolt gazdálkodás jellemezte.

KIADÁSOK

Intézmények működési, fenntartási kiadásai:
* Oktatási, sport és közművelődési

intézmények kiadásaira 40.813.000,-  Ft
* Szociális, egészségügyi intézmények

kiadásaira   29.995.000,-  Ft
* Településüzemeltetési feladatokra 27.608.000,-  Ft
* Igazgatási feladatok 45.540.000,- Ft
* Egyéb, máshová  nem sorolható

önkormányzati kiadások               13.452.000,- Ft
* Központi konyha üzemeltetés 39.998.000,-   Ft
* Szociális kiadásokra 38.923.000,-   Ft
* Közfoglalkoztatásra 7.500.000,-  Ft
* Egyesületek támogatására:

-  ATE támogatása 2.045.000,-  Ft
-  Polgárőrök támogatása 300.000,-  Ft
-  Fizikoterápiás kezelések támogatása 1.236.000,- Ft
-  Bányász  nyugdíjas  szakszervezet
   támogatása 250.000,- Ft

-  Lövészklub támogatása 100.000,- Ft
-  Amazon SE támogatása 100.000,- Ft
-  Galambász Egyesület támogatása 30.000,- Ft
-  Közösen Apcért Egyesület 50.000,- Ft
-  Rákellenes Liga 100.000,- Ft
-  Művelődési ház kiscsoportjai

( Makettezők)  50.000,- Ft
-  Bölcsődéért alapítvány létrehozására 100.000,- Ft

* Felújítási, korszerüsítési jellegű kiadások:
- Fogászat,és védőnői szolgálat épületének

akadálymentesítése, illetve az épület külső
vakolatának felújítása 400.000,-  Ft

- Tornacsarnok felújítása 13.179.000,-  Ft
- Központi konyha épületének

süllyedés miatti injektálás,
illetve  „falvarrás” költsége 1.960.000,-  Ft

Tervezett tartalék összege:  23.524.000,-  Ft

A tartalék terhére tervezett kiadások:
-  Utak, járdák felújítása
- Térfigyelő kamera-rendszer kiépítése a település egész

területén.
-  Általános iskola támogatása
 - Újtemető u. Árok u végén lévő járda közvilágításának

kiépítése
-  Bölcsőde előtti  parkoló kialakítása
-  Fénymásológép cseréje
-  Színpad kialakítása a sportpálya – művelődési ház területén

Kiadásaink költségszerkezetét elemezve megállapíthatjuk, az
önkormányzati intézmények működési költsége az összes
kiadások 68%-át teszik ki.

Az intézmények működési költségén belül a bérek és járulékai
a költségek  64 %-át adják, az energia és dologi költségekre 36%
jut.

Az intézmények összes kiadása a 2012. évi szinten maradt, így
az intézményvezetőkre nagy felelősség hárul , hogy
tevékenységüket a takarékosság jellemezze.

A szociális kiadások legnagyobb részét (64%) a
munkanélküliek támogatása teszi ki, melynek 20%-át az
önkormányzatnak kell biztosítani. További jelentős tétel a közcélú
foglalkoztatás (16%), a lakásfenntartási támogatás (16%).

Az ápolási díj, a mozgáskorlátozottak támogatása a járási
hivatal jogkörébe került.

„Kisléptékű településfejlesztés, vidékfejlesztési program
kiegészítésére” című pályázati kiírásra  a település belterületi
útjainak és egyes járdaszakaszainak, valamint az Ady Endre
Művelődési Ház és Könyvtár belső felújítási munkáinak
finanszírozására pályázatot nyújtott be 45.799.350,- Ft értékben,
sajnos a pályázatunk nem nyert.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Hulladékszállítás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. január 1-jétől a

hulladékszállítást a Hatvan és Térsége Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Hulladékszállítás időpontja: szerda.

A szemétszállítás díja:
120 l-es edény bruttó 5.910.- Ft/negedév
60 l-es edény bruttó: 3515.- Ft/negyedév

A vállalat ügyfélfogadást tart Apcon, a Gondozási
Központban az alábbi időpontokban: április 11., május 16.,
június 13., július 11., augusztus 15., szept. 12., okt. 10., nov.
14., dec. 12. 14-18 óráig.

 Az önkormányzat további 2 pályázatot nyújtott be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz „A tornacsarnok
felújítása, tereprendezés, parkosítás, térelemek beszerzése,
akadálymentesítés” címen. Ez a pályázat pozitív elbírálást kapott.

 A pályázati pénzből az alábbi munkafolyamatok kerülnek
elvégzésre:

- vizes helyiségek padló és falburkolatának felújítása,
- tornaterem sportpadló burkolatának cseréje,
- szennyvíz- és vízvezetékrendszer felújí tása, il l.

épületgépészeti berendezések cseréje,
- és szomszédos telken parkoló kialakítása.

Felhívás!
Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet alapján 2013.
január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható. A
tömeges mikrochip-behelyezés tilos, emiatt a veszettség
elleni kötelező védőoltással együtt nem végezhető el.

Ezért az az ebtartó, aki az általa tartott ebet még nem
jelölte meg mikrochippel, azt állatorvossal haladéktalanul
pótoltassa, mert e nélkül az eb veszettség elleni kötelező
védőoltása nem végezhető el.

Az eb mikrochippel történő megjelölését, illetőleg a
veszettség elleni védőoltásra vonatkozó előírások
betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal
ellenőrzi.

A jogszabályok megszegése esetén a járási állat-
egészségügyi hivatal az élelmiszerláncról és a hatósági
felügyeletről szóló törvény alapján élelmiszerlánc-
felügyeleti bírságot szab ki, amelynek alapösszege
minimum 15.000,- Ft.

Dr. Zsiga Szilvia
 jegyző

Tisztelt Ebtartók!
A mikrochippel megjelölt ebek összevezetéses

kötelező védőoltására a tűzoltószertár előtt 2013. április
13-án (szombaton) 8-11 óráig kerül sor.

Ugyanezen a helyen a pótoltás május 18-án
(szombaton) 8-10 óráig lesz megtartva.

Az eboltás díja a féregtelenítő tablettával 3000,- Ft.
Az állatok előzetes chippezését az állatok tartási helyén,

egyeztetés után, dr. Keszthelyi Ferenc elvégzi. Telefon:
06-20/9-572-581. A háznál történő behelyezés díja 3500,-
Ft + kiszállás.

Dr. Keszthelyi Ferenc
állatorvos

(Folytatás a 2. oldalról.)

Tisztelt Hölgyem / Uram !
Ezúton is tájékoztatom, hogy Apc községben a hatvani

rendőrkapitányság részéről Bérces Dávid r. főtörzsőrmester és
Berencsi István r. főtörzsőrmester körzeti megbízottak látnak el
szolgálatot.

Problémáikkal, bejelentéseikkel minden hónap második és
negyedik hetének pénteki napján 14–16 óráig fordulhatnak
hozzájuk fogadóórájukon, az Apc, Iskola u. 10. sz.alatt levő
körzeti megbízotti irodában.

Sürgős esetben  a 06-20/776-8098  telefonszámon érhetők
el a körzeti megbízottak.

Amennyiben egyik módon sem érhetők el, akkor a díjmente-
sen hívható 112, 107 segélyhívószámon kapcsolatba léphet a
rendőrséggel.

Bérces Dávid r. ftőrm.
 Berencsi István r. ftőrm.

Kamarai regisztráció
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

rendelkezése értelmében,  az annak hatálya alá tartozó kereskedel-
mi, ipari, szolgáltató, kézműves tevékenységet  végző
vállalkozásoknak regisztráltatni kell magukat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisába és évente meg kell
fizetni az 5000,-Ft-os kamarai hozzájárulást.

A regisztrációt a www.hkik.hu honlapon a „kamarai
regisztráció” menüpontban található adatlap kitöltésével, a
kitöltött adatlap kinyomtatásával és az aláírt adatlap a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére (3300 Eger, Faiskola
u. 15.) történő megküldésével végezheti el az érintett. Az adatlap
faxon is beküldhető a 36/323-615 vagy szkennelve e-mailben a
regisztracio@hkik.hu címre.

Az  5000,-Ft-os befizetést a 10300002-46800905-49020023
számlaszámra adószám feltüntetésével kell teljesíteni.

Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Rendőrségi tájékoztató
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A  Közösen Apcért Egyesület

H Í R E I
 2013. február 2-án évzáró/évindító közgyűlést  tartott

a Közösen Apcért Egyesület. Értékelte munkaprog-
ramjának elmúlt évi teljesítését, elfogadta gazdálko-
dásának főbb számait és ezévi munkatervét. A 2013. év
mérföldkő az Egyesület életében, mivel július 14-én lesz tíz
éve, hogy 11 alapító tag létrehozta és útjára indította e
közösséget. A megtett út nem volt mindig zökkenőmentes,
de előretekintéssel, szorgalommal tettük a dolgunkat  és
megteremtettünk  o lyan do lgokat, amelyekkel
elősegítettük a helyi természeti, történelmi és kulturális
értékeink megóvását.

A 2007-ben  elnyert Podmaniczky-díj  (amire nagyon
büszkék vagyunk) is arra ösztönöz bennünket, hogy új és
újabb értéket hozzunk létre településünkön és ezt tesszük
ez évben is.

2013. évi célkitűzéseink az alábbiak:
* Továbbra is gondozzuk és karbantartjuk az elmúlt

évek során létrehozott értékeket (beköszöntő és
információs táblák és környékük, izraelita temető, hősi
emlékmű, buszforduló területe).

* 2 db, a hirdetmények elhelyezésére szolgáló új tábla
készítése és elhelyezése.

* A buszfordulóban lévő buszváró felújítása - új
köntösbe helyezése. Hogy miért? Megalakulásunkat
követően zöldfelület létrehozásával, díszcserjék és
platánfák telepítésével, szemétgyűjtő  edény
kihelyezésével védnökséget vállaltunk a település
peremén elhelyezkedő buszforduló felett. Az elmúlt évek
óta havonta 2-3 alkalommal kiürítettük a szemétgyűjtőt,
tavasztól őszig karbantartottuk a zöldfelületet és
esetenként szemétmentesítettük a fordulót és környékét.
Gyakran előfordult és ez a jelenre is igaz, hogy egyes
emberek gyűjtőszigetnek tekintik a területet és esetenként
több zsák háztartási szemetet halmoznak fel a területen.
Szomorú és lehangoló cselekedet, és az elkövetőket mindig
homály fedi.

* Terveink között szerepel új utcanév táblák kihelyezése
is, ha az anyagi lehetőségeink ezt lehetővé teszik.

* Reméljük, hogy a fenti elképzelések megvalósulása
elősegíti településünk vonzerejének növelését!

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa céljaink
megvalósulását!

Adószámunk: 18586699 -1-10
Hegedűs Gyula

elnök

MÁRCIUS  14. CSÜTÖRTÖK
 - ÜNNEPSÉG

MÁRCIUS  21. CSÜTÖRTÖK -
 HÚSVÉTI SZÖSZMÖTÖLÕ

- KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK
ÁPRILIS  13. SZOMBAT

- KOMOLYZENEI HANGVERSENY A KÖNYVTÁRBAN
 - TÖRÖK MÁTYÁS ÉS MEZEI RITA

MÁJUS  18. SZOMBAT
- REGIONÁLIS FELNÕTT MESEMONDÓ VERSENY

ÉS NÉPI KULTÚRÁK NAPJA
JÚNIUS  29. SZOMBAT

 - LÕTÉR -PÉTER-PÁL NAPI  ÉJSZAKAI TÚRA,
A HÓRIHORGAS HUJÁKOLÓK TÛZREGE C. MÛSORA

AUGUSZTUS  20. KEDD
- APCI BÚCSÚ -SPORTPÁLYA

- GYEREKMÛSOR, OPERETT, TÁNCOK,
JANICSÁK VECA, TÛZIJÁTÉK

SZEPTEMBER  21. SZOMBAT
- SZÜRETI NAP -FELVONULÁS, VÁSÁRI KOMÉDIA

OKTÓBER 7-12.
KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI

- ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
OKTÓBER  22. KEDD

- ÜNNEPSÉG
NOVEMBER  11. HÉTFÕ

- SZENT MÁRTON NAPI  LAMPIONOS FELVONULÁS
DECEMBER 13. PÉNTEK
 - LUCA NAPI SZÖSZMÖTÖLÕ

- KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK
DECEMBER 15. VASÁRNAP

 - FALUKARÁCSONY

RENDEZVÉNYTERV
2013.

Könyvbemutató
2013. február  5-én bemutatásra került  a  Bihari-Horváth

László muzeológus által szerkesztett könyv, amely Kovács Imre
önéletírása alapján készült, az Apci parasztkrónika.

Kovács Imre Apcon, a Rákóczi úton élt, községünk szülötte,
a  közművelődés jeles apostola. Valójában kultúrmissziós munkát
folytatott, könyve túlnő az önéletrajz keretein  - bemutatja az apci
lokális közösség mindennapjait, kultúráját.

Könyvének bevezető gondolatai:
,,Röpül az idő, változik minden,
   Ami máma volt, már holnap nincsen.
  De amit e könyvbe írok be tollal,
  Évszázadok se mossák le onnan.
  Meglesz, mint emlék e könyvben,
  Olvasod te és olvassák többen.
  Kis temetőnek leszek a lakója,
  Talán majd rám gondoltok róla.”
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.

 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

ENGEDÉLYSZÁM: B/PHF/699/HE/91.   -  KÉSZÜLT 1200 PÉLDÁNYBAN.

NYOMDAI MUNKÁK:  Márton Anna JOBBÁGYI - 32/475-068.

A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a helyesírási hibákat javítja, az írások
stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet
közlünk akkor is, ha azok tartalmával nem értünk egyet. A  rendelkezésre ál ló he ly
függvényében - tartalmat nem érintõ módon -  fenntartjuk a rövidítés jogát.

Újszülöttek:

Beregi   Miléna 2012. 12. 07.
Szülők:
Benyák  Arabella, Beregi Dániel

Serbán Sándor 2012. 12. 13.
Szülők:
  Bódi  Brigitta, Serbán  Sándor

Burai  Melissza 2012. 12 31.
Szülők:
Burai  Renáta, Bangó   Béla

Farkas  Szantinó Valentinó 2013. 01.  15.
Szülők:
Juhász Enikő, Farkas  István

Szilágyi   Cintia 2013. 02. 14.
Szülök:
Mogyoró  Mónika, Szilágyi  Imre

E L H U N Y T A K
Szurdoki  László 2012. 11. 22.
Miklós   János 2012. 12. 11.
Balog Jánosné Balya  Ilona 2012. 12. 27.
Nagy  Lászlóné Kakucska  Veronika  2012. 12. 30.
Dancsok  József 2013. 01. 16.
Krizsán  Gáborné  Sipos  Mária 2013. 01. 16.
Nyerges  István 2013. 01. 21.
Bodnár Lajosné Murányi Mária Terézia 2013. 01.  21.
Kovács Ferencné Berecz  Magdolna 2013. 01. 23.
Almási   Andrásné   Erős   Mária 2013. 01. 24.
Matúz  Józsefné Kelemen   Mária 2013. 01. 29.
Pajkos József 2013. 01. 31.
Nagy József 2013. 02. 01.
Nagy Ferenc 2013. 02. 10.
Határ Sándorné  Balázs   Éva 2013. 02. 12.
Sándor  Gábor 2013. 02. 19.
Juhász Gyuláné  Kovács Anna 2013. 02. 27.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Bendik  Ferenc és Suri Krisztina
 - 2012.december  29.

25 éves házasok
Tóth   Sándor, Kovács  Zita 1988. 05. 07.
Lévai  Ottó, Mátyási  Szilvia 1988. 05. 14.
Papp  József, Kati  Éva  Erzsébet 1988. 09.  10.
Kun  Béla, Papp Andrea 1988. 09. 17.
Vidman   Attila, Szabó Erika 1988. 10.,15.
Rácz Attila, Nagy   Hajnalka 1988 .11. 21.
Hegyi  János  Zsolt, Ignácz  Zsuzsanna 1988. 12. 17.

  ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZJA 1%
A személyi jövedelemadó 1%-ával Apcon
az alábbi civil szervezeteket támogathatja:

AMAZON SE
18580679-1-10

Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány
18580837-1-10

Apci Torna Egylet
19921079-1-10

Közösen Apcért Egyesület
18586699-1-10

Somlyó Hegyi Lövészklub
19137535-1-10

V 9 Postagalamb Sportegyesület
19923887-1-10

50  éves házasok

Kis   László, Juhász   Mária 1963.  01. 12.
Berki   Sándor, Gazsi  Mária 1963. 04. 27.
Hernádi  János, Rezsnyák  Ilona 1963. 08. 03.
Dobrocsi   Pál, Kovács  Margit 1963. 08. 19.
Krekács  János, Vidéki   Ilona 1963. 10.  20.
Varga  János, Maksa    Terézia 1963. 12. 14.

60. éves  házasok

Székely   Miklós, Szauervein  Hedvig 1953.   04.    04.
Szabó   Gyula, Juhász   Piroska 1953.   10.   18.

70  ÉVES  HÁZASOK

Kiss  István, Kovács  Ilona 1943.   05.  08.
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Gyerekek a tanár nénivel: az iskolai farsangi bál
győztesei

Könyvbemutató

A könyvtár új számítógépei.

Március 15-i ünnepség

Nagycsoportos ovisok a farsangi bálon

Események - képekben

Húsvéti szöszmötölők


