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APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Kedves jóakaratú Testvéreim!
Az idei húsvétot is azzal a hírrel kell in-

dítanom, hogy Jézus él, feltámadt és
megváltott. 

Azért írom, hogy „kell”, mert az utóbbi
idõben mindannyian aggódva figyeljük a
híradásokat, hogy egy láthatatlan kórral, a
vírussal szemben mit kell tennünk, hány
embertársunk betegedett meg, mennyien
gyógyultak már meg, velünk vajon mi
történik? Ez mindnyájunkat nyomaszt, és
úgy érezzük magunkat, mint az emmauszi
tanítványok: „Maradj velünk, mert este-
ledik...”(Lk 24,29). És mi is rémültté
válunk, mint a tanítványok, mert rájövünk
arra, hogy esetlegesek és sebezhetõk va-
gyunk, és nem mi vagyunk a világ urai.
Szükségünk van arra a hírre, hogy Jézus él,
és az Õ élete betölti a személyes életünket. 

Ilyenkor azonban úgy gondolkodunk,
hogy persze ezt tudjuk, hiszen tanultuk
hittanórán, bízunk Benne, szeretjük Õt, de
most ezekben a napokban hol van?
„Maradj velünk, mert esteledik....”. 

Húsvét - „Jézus él!” - Üzenete abban áll,
hogy most van szükségünk arra, hogy a
tudatunk után a szívünkbe, a mindennapja-
ikba, a tetteinkbe, emberi kapcsolatainkba
is eljusson az Üzenet: Jézus él, és nem
közömbös velünk szemben. „Maradj ve-
lünk, mert esteledik...”.

Az elmúlt napok „maradj otthon” lel-
külete segíthet bennünket abban, hogy
levetkõzzük egónkat, vagyis azt a hamis
biztonságtudatunkat, amely azt táplálta
bennünk, hogy csak a saját magunk sike-
reit építsük. Annak ideje van, hogy életünk
értékrendjét átgondoljuk, annak ideje van,
hogy az emmauszi tanítványokhoz hason-
lóan Jézust vegyük magunk mellé útitárs-
nak és tanuljunk Tõle. A hit kezdete az, ha
tudatosul bennünk, hogy Rá szorulunk és
nem vagyunk elégségesek önmagunknak.    

Ehhez az kell, hogy az apostolokhoz
hasonlóan találkozzunk a Feltámadottal.
Adottak a lehetõségeink, hiszen amikor

szentségekhez járulunk, Jézus van jelen:
„ami Krisztusban látható volt, átment a
szentségekbe...” (XIII. Leó pápa); amikor
imádkozunk és érezzük Isten jelenlétét, a
Feltámadottal találkozunk. Ezek erõsítik
bennünk a hitet és a Jézushoz való tarto-
zásunkat. 

Éppen azért, hogy segítsünk mindenkit
ezekben a nehéz napokban a Jézussal való
találkozás útján, mint minden vasárnap, a
szentháromnapban is online szertartáso-
kon keresztül találkozhatunk Jézussal.
Vágyunk arra, hogy találkozzunk Vele, Aki
él, és felemel minket. 

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN 17.00 ÓRA-
KOR EUCHARISZTIA ALAPÍTÁSI
SZENTMISÉJE, NAGYPÉNTEKEN

17.00 ÓRAKOR URUNK HALÁLÁ-
NAK EMLÉKE,

NAGYSZOMBATON 19.00 ÓRA-
KOR HÚSVÉT VIGíLIÁJA,

HÚSVÉTVASÁRNAP 11.00 ÓRA-
KOR ÜNNEPI SZENTMISE LESZ.

A SZERTARTÁSOK ONLINE KÖ-
VETHETÕK A „MINDENSZENTEK
TEMPLOM ECSÉD” NEVÛ FACE-
BOOK OLDALON.

Kívánom mindenkinek, hogy támadjunk
fel régi megszokottságunkból, találkoz-
zunk Jézussal, és ismerjük fel Benne re-
ményünket. ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜN-
NEPEKET KÍVÁNOK.

Szeretettel:
Varga József plébániai kormányzó  

A HÚSVÉTI ÉLET TITKA
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A jelenleg kialakult helyzet ellenére a lehe-
tõségek figyelembe vételével tovább
folynak a munkák Apcon. A nyertes Ma-
gyar Falu pályázatok végrehajtása
elkezdõdött. A Fõ út 41. szám alatt
található szolgálati lakás teljes felújítása is
folyamatban van - közölte Apc polgár-
mestere, Juhász István. 

- Az óvodai játszóudvar kivitelezését a
vállalkozó május végére ütemezte be. A
Rózsa utca, József utca út és járda fel-
újítása reményeim szerint a nyár elején
elkezdõdhet. Az óvodánál a játékok és
eszközök elhelyezésére szolgáló tárolóház
elkészült. Felújításra kerültek a Mûvelõ-
dési háznál és a Kresz-parkban található
játszótéri eszközök. Elkészült az Ady
Endre utcai övárok feletti átjáró és a
Révffy árok melletti gyalogos járda kor-
látja - sorolta a községvezetõ.

- Új hirdetõ táblák lettek kihelyezve a
falu három pontján. A Petõfi téren és a
Coop üzlet elõtti, elhasználódás miatt
lecserélt, illetve a Mûvelõdési Ház elõ-
kertjében új hirdetõtáblákra kerülhetnek a
friss események. Elkezdõdött a múlt év-
ben megvásárolt, Mária u. 2. szám alatti (a
volt Takarék épület) önkormányzati
ingatlan felújítása. Elsõ ütemben a tetõ
teljes cseréje törté-nik meg - közölte
Juhász István.

Hozzátette, Apcon hamarosan elkezdõ-
dik a Mûvelõdési Ház villámvédelmének
kiépítése is. A közvilágítás korszerûsítése
LED fényforrásokkal projekt négy tra-
fókörzetben a tervezés és engedélyeztetés
fázisába érkezett. 

- A községben található 7 trafóállomás
egyedi mérõhellyel lett felszerelve,
melynek következtében április 1-tõl a
közvilágítás számlázása nem becsült,
hanem a valós fogyasztás szerint történik,
jelentõs megtakarítást eredményezve ezzel
településünknek. Községünk bel- és
külterületén, a gondatlan emberek felelõt-
len magatartása miatt, jelentõs mennyi-
ségû szemét halmozódik fel. Ennek egy
részét heti rendszerességgel a közfoglal-
koztatás keretében dolgozók gyûjtik
össze. A magánterületen nagyobb mennyi-
ségben felhalmozott hulladékot, képvi-
selõi javaslatra, a képviselõ testület döntése
alapján és a tulajdonos hozzájárulásával,
dolgozóink gépekkel konténerbe szedik és
elszállítják, melynek költségét az önkor-
mányzat fizeti. Köszönjük a Szuha Kft

korrekt hozzáállását, hogy a szarvasgedei
útnál évek óta felhalmozott több tíz tonna
hulladékot saját költségén elszállította a
lerakóba. Az Önkor-
mányzat az oda vezetõ
utat sorompóval lezárta -
jelezte a polgármester.

Aláhúzta: Apc Köz-
ségi Önkormányzat ide
vonatkozó rendelete
alapján üzemképtelen,
hatósági jelzés nélküli
gépjármûveket közterü-
leten tárolni tilos. Ezen
gépjármûvek dokumen-
tálása megtörtént. A
tulajdonosok ellen, akik
a felszólítás ellenére az
autót nem távolítják el a
közterületrõl, hatósági
intézkedés történik.
Amennyiben ez nem
vezet eredményre, az
Önkormányzat a tulaj-
donos költségére a roncs
autót elszállíttatja.

Juhász István azt is

felidézte: a koronavírus elleni véde-
kezésben március 20-án a hatvani Albert
Schweitzer Kórház-Rendelõintézet példát-
lan támogatást kapott a térségi ön-
kormányzatoktól. Apc 300 ezer forinttal
járult hozzá a kórház járvány elleni minél
hatékonyabb védekezéséhez.

FEJLESZTÉSEK

A JÁRVÁNY ELLENÉRE SEM ÁLL MEG 
APCON AZ ÉLET
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Tisztelt Apci Lakosok!

Az Alaptörvény 53. cikke
értelmében a Kormány az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyez-
tetõ elemi csapás vagy ipari sze-
rencsétlenség esetén, valamint
ezek következményeinek az el-
hárítása érdekében veszélyhely-
zetet hirdet ki, és sarkalatos tör-
vényben meghatározott rend-
kívüli intézkedéseket vezethet
be. A Covid-19 (koronavírus)
járvány terjedésének lassítása,
megakadályozása érdekében
2020. március 11-én a 40/
2020.(III.11.) Korm. rendelettel
a Kormány veszélyhelyzetet
hirdetett ki.

A katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése alapján veszély-helyzetben
a települési önkormányzat képviselõ-
testületének a feladat- és hatás-körét a
polgármester gyakorolja. A ka-
tasztrófavédelmi törvény hivatkozott
rendelkezései szerinti jogkör alapján a
polgármester veszélyhelyzet esetében
jogosult az önkormányzat zökkenõmentes
mûködése érdekében intézkedni.

Ennek értelmében a következõ intéz-
kedések történtek:

- Az Önkormányzat által mûködtetett
intézmények, közösségi terek bezárásra
kerültek.   Mint Községi Bölcsõde, Idõsek
Nappali Otthona, Ady Endre Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, Tornacsarnok, Polgár-
mesteri Hivatal.

- A Polgármesteri Hivatalban személyes
ügyintézés nem folyik, kérelmek befo-
gadása az Önkormányzati hivatali portálon
vagy e-papíron keresztül történik.

- Családsegítõ és Gyerekjóléti Szolgálat
zárva tart, szolgáltatás csak és kizárólag
krízishelyzet esetén vehetõ igénybe.

- Az Apci Gyöngyszem Óvodában a
határozatlan ideig elrendelt rendkívüli
szünet idején továbbra is biztosítjuk azon
gyermekek ellátását (csoportonként 5
gyermek), akiknek a felügyeletét a szülõk a
munkájuk miatt nem tudják megoldani.

- A szociális, valamint az intézményi
étkeztetést (bölcsõde, óvoda, általános

iskola), napi egyszeri meleg ételt, kiszállí-
tással, egyszer használatos edényzetben,
térítés ellenében az Önkormányzat to-
vábbra is biztosítja.  

- 70 éven felüli lakosság ellátásának
igényfelmérése megtörtént, önkormány-
zati dolgozók és önkéntesek segítségével
ezt is biztosítjuk.

- Az Egri Fõegyházmegye fenntartásá-
ban lévõ Boldog Brenner János Katolikus
Általános Iskolát a diákok nem látogat-
hatják, az oktatás on-line rendszerben
folytatódik.

- Védõnõi szolgálattal a kapcsolattartás
távkonzultáció keretein belül történik. 

- Gyermekorvoshoz való bejelentkezés,
telefonon történõ idõpont egyeztetés
szükséges. 

- Háziorvosi szolgálat rendelése a meg-
szokott idõrendben történik. A személyes
kontaktus elkerülése érdekében kihelye-
zésre került egy postaláda, ahová a felírni
szükséges gyógyszer igényeket be lehet
dobni, ami alapján a recepteket megírják. 

- Fogorvos kizárólag sürgõsségi ellátás
(foghúzás, gyógyszerírás) nyújtható.

- Gyógyszertár és a Posta a megszokott
nyitvatartási rendben mûködik.

- Az egészségügyi ellátó rendszer fenn-
tarthatósága érdekében az orvosi ügye-
leten csak a valóban sürgõs esetek kerülnek
ellátásra.

- A hulladékszállítások és
egyéb közüzemi szolgáltatások
továbbra is a megszokott rend-
ben mûködnek. Ügyintézés csak
telefonon vagy online módon
történik.

A lakosság egészének védelme
érdekében továbbra is a Kor-
mány döntéseinek megfelelõ,
összehangolt védekezést folyta-
tunk a koronavírus-fertõzés el-
leni küzdelemben. Arra kérem
az apci lakosokat, hogy a véde-
kezéssel kapcsolatos országos és
helyi intézkedéseket maradékta-
lanul tartsák be. A járványhely-
zettel kapcsolatos javaslatokat
fogadják meg és segítsék elõ,
hogy mindennapjaink megélésé-
hez a legszükségesebb mértékû
korlátozásokra legyen szükség.
Nagyon fontos, hogy felelõsség-
teljes magatartást tanúsítsunk

magunk, családunk, közössé-günk
érdekében, fokozottan figyeljünk
önmagunkra, környezetünkre és az idõs
emberekre!

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy
kérdésére tudok válaszolni, kérem hívjon,
a 06-20-495-4528-as telefonszámon.
Azonban hangsúlyozom, hogy az elsõd-
leges döntéseket a koronavírus-járvány
elleni védekezésekért felelõs Operatív
Törzs hozza meg.

A fennálló rendkívüli helyzetre való
tekintettel az Önkormányzat és a Polgár-
mesteri Hivatal mindent megtesz annak
érdekében, hogy a lakosság ellátása
zökkenõmentes legyen. 

Szeretnék köszönetet mondani az
önkormányzati dolgozók és önkéntesek
rendkívüli helyzetben végzett áldozatos
munkájáért! 

Külön köszönöm a lakosság részérõl
érkezõ segítõ szándékú felajánlásokat!
Úgy érzem, hogy az elkövetkezendõ
idõben valamennyi segítõ kéz munkájára
szükség lesz!

Tisztelettel kérem mindenki türelmét és
megértését! 

Juhász István 
polgármester

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK 
A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN

APC A KORONAVÍRUS IDEJÉN
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APC A KORONAVÍRUS IDEJÉN

ÚJRA NYITVA AZ APCI PIAC
Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testületének döntése alapján 2020.04.03-
tól minden péntek 6-12 órai nyitva
tartással újra megnyílt az apci piac.

A piacon történõ árusítás kizárólag:
- a mezõgazdasági õstermelõk,
- mezõgazdasági termékeket árusító

vállalkozások,
- és élelmiszernek minõsülõ termékek

kereskedelmére 
engedélyezett.

A jelenlegi koronavírus-járvány alatt
FONTOS a következõk betartása:

- a 65. év életévét betöltött személy a
piacot 9 és 12 óra közötti idõben láto-
gathatja

- be kell tartani a fertõzés megelõzésére
vonatkozó elõírásokat, mint maszk,
kesztyû használata, megfelelõ távolság
tartása

A koronavírus veszélyhely-
zet idején alkalmazandó bevá-
sárlási szabályok

Az önkormányzat nevében
tájékoz-tatom Önöket néhány
fontos, jelenleg alkalmazandó
eljárási szabályról.

Március 28-tól - április 11-ig
idõsávos vásárlási korlátozás
lépett életbe, mely szerint:

- 6-9 óra között kizárólag 65
év alatti

- 9-12 óra között kizárólag
65 év feletti

- 12 órától kizárólag 65 év
alattiak tartózkodhatnak az
üzletekben.

- A várakozás során szigo-
rúan tartsák be a minimum
másfél méteres távolságot!

A rendelkezés ellenére to-
vábbra is alapvetõ szabály,
hogy a vírus által különösen
veszélyeztetett 65 év felettiek
lehetõség szerint maradjanak
otthon! A szükséges bevá-
sárlásokat a fiatalabb család-
tagok, ismerõsök végezzék,
vagy hívják bátran az ön-
kormányzatot. 

Mindenkinek
segítünk! 

Vigyázzunk 
egymásra!

A segítségre szoruló 70 év
feletti lakosok önkormányzati

segítségnyújtásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tetõ tömeges megbetegedést okozó hu-
mánjárvány megelõzése, illetve következ-
ményeinek elhárítása, a magyar állampol-
gárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendõ intézkedésekrõl (III.) 46/2020.
(III. 16.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése
értelmében, azokról a 70 év feletti szemé-
lyekrõl, akik vállalják, hogy a vírusfertõ-
zés elkerülése érdekében nem hagyják el
otthonukat, az önkormányzat gondoskodik.

Apc Község Polgármestere az Apci
Szociális Szolgáltató Intézményt jelölte ki
az igények felmérésére és azok teljesí-
tésére.

Az Önkormányzat kéri,
hogy az otthonukban mara-
dó 70 év feletti lakos, továb-
bá minden gondozásra szo-
ruló (mozgásában korláto-
zott, fogyatékos, egyéb sú-
lyos betegségben szenvedõ)
csak akkor jelentkezzen,
amennyiben nincs segítõ hoz-
zátartozója ezáltal a gyógyszer-,
és élelmiszerbeszerzésük nem
megoldott.

Apc Községi Önkormány-
zat segítséget nyújt:

- gyógyszer kiváltását ille-
tõen havi 1 alkalommal;

- élelmiszer vásárlása ese-
tén heti 2 alkalommal,

az erre fordított pénz-
összeg, igénylõ általi bizto-
sítása esetén!

Az ellátás igénylésének
módja elektronikusan az
aszszi@apc.hu e-mail címre,
vagy a mellékelt igénylõlap és
nyilatkozat kitöltésével és
azoknak, az Apci Szociális
Szolgáltató Intézmény ré-
szére (3032. Apc, Fõ út 8.)
postai, vagy személyes úton
történõ eljuttatásával lehet-
séges.

Az ellátást az Önkor-
mányzat 2020.03. 30-tól biz-
tosítja, kizárólag a fentiek
szerinti jelentkezõk részére!

NEHÉZ NAPOK

Nehéz a szívem, hogy vessem papírra
Emberi találkozásoktól el vagyunk tiltva.
Nehéz a magánnyal megküzdeni, 
Sajnos most sehová nem lehet menni. 

Szörnyû betegség ért el bennünket
Isten óvjad az idõs magányos öregeket.
Mert fõleg azokra nagyon veszélyes
Kérlek téged, légy hozzájuk kegyes.

Adj hozzá erõt, kibírjuk, elviseljük
Nehéz helyzettel megküzdhessünk.
Hála gyerekeinknek, kik ebben

segítenek
Kérlek téged, minden bajtól óvd meg

õket.

Megértés, szeretet kell most az
embereknek

Napjaink ne legyenek ilyen nehezek.
Ha Te velünk vagy, sokat kibírunk
Hallgass meg, hozzád igaz szívvel

fohászkodunk.
Serfõzõ Ferencné
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Intézkedések a gyermekorvosi rendelésben
APC A KORONAVÍRUS IDEJÉN

Tisztelt Betegeink!
A jelenlegi járványügyi helyzetre

tekintettel a gyermekorvosi rendelõk-
ben a következõ intézkedéseket vezet-
tünk be valamennyiünk egészségének,
életének védelme céljából: A zsúfoltság
elkerülése érdekében orvosi vizsgálatra
bejelentkezés, telefonon történõ ELÕ-
ZETES IDÕPONT EGYEZTETÉS
szükséges. A házi gyermekorvosi ren-
delõ telefonszáma: Apcon: 37/788-
755(hívható hétfõn és csütörtökön 10-
13 óra között). Petõfibányán: 37/788-
747(hívható kedden, szerdán, pénteken
10-13 óra között).

A vizsgálatokat megpróbáljuk úgy
ütemezni, hogy a váróteremben egyide-
jûleg maximum 8 személy tartózkodjon.

A váróterembe történõ belépés elõtt
mindenki mosson kezet! (a gyermek
is). Egy gyermeket csak egy hozzá-
tartozó kísérjen! Lehetõség szerint a
betegek tartsanak egymástól 1 méter
távolságot!

A legenyhébb légúti fertõzés tünet
(nátha, köhögés, hõemelkedés, láz),
valamint hányinger, hányás, hasmenés
jelentkezése esetén maradjanak otthon
és telefonon kérjenek segítséget házi-
orvosuktól! Részletes kikérdezést köve-
tõen döntünk a további teendõkrõl, meg-
beszéljük az orvosi ellátás menetét.

14 év aluliak hozzátartozói is kiválthat-
ják papír formátumú vény nélkül a gyer-
meknek felírt e-receptet a gyermek TAJ
számának és saját személyi igazolványuk
bemutatásával bármelyik gyógyszertárban.
Gyógyszer-, tápszer igényüket elegendõ
telefonon jelezni.

Táppénz igényt, útiköltség- és egyéb
igazolások, beutalók kiállításának igényét
is jelezhetik telefonon.

A megnövekvõ telefonhívások miatt
kérjük, legyenek türelmesek a rendelõ
hívásakor! 

Kerüljék az egészségügyi intézmé-
nyeket! A kórházakat, szakrendeléseket
kizárólag feltétlenül fontos indokolt ese-
tekben keressék fel! Ne most kérjenek
kivizsgálásokat! Javasoljuk a kisebb, nem
sürgõs kórházi beavatkozások elhalasztását.

A lejáró szakorvosi gyógyszerfelírási
javaslatok automatikusan érvényben ma-
radnak a járványügyi vészhelyzet alatt,
meghosszabbításuk nem szükséges.

Ahhoz, hogy a koronavírus járvány
veszélyeit a minimálisra csökkentsük a
következõ hetekben, nagyon FEGYEL-
MEZETTEN be kell tartani több szabályt,
mely elsõre túlzónak tûnhet, de nem az!

Vigyázzunk egymásra! Járjunk el
felelõsen a magunk és egymás egészsége
érdekében! Köszönjük segítõ együttmû-
ködésüket!

Ingyenesen hívható zöld számok állnak
rendelkezésre a koronavírussal kapcsolatos
lakossági megkeresések gyors és szakszerû
megválaszolása érdekében: 06-80-277-455,
06-80-277-456

Változott a gyermekorvosi
rendelés

Tájékoztatjuk a szülõket, hogy március 1-
tõl a gyermekorvosi praxist az Önkor-
mányzat - átmeneti jelleggel - helyettesí-
téssel mûködteti, addig, amíg új gyermek-
orvos nem érkezik a településre. Korábbi
gyermekorvosunk, dr. Szõgyör Zita és
Rüdigerné dr. Harmat Enikõ fog rendelni.
Helyettesítésüket adott esetben dr. Tokai
Piroska gyermekorvos látja el. A rendelési
idõ minden nap 11:30-tól 13 óráig tart.

Apcon 
hétfõn - dr. Harmat Enikõ
csütörtökön - dr. Szõgyör Zita

Petõfibányán
kedden - dr. Szõgyör Zita
szerdán - dr. Harmat Enikõ
pénteken - páros héten dr. Szõ-
györ Zita, páratlan héten dr.
Harmat Enikõ

Csecsemõ-tanácsadás Petõfibányán
kedden 13 órától lesz

Módosul 
a fogászati rendelés is

Az új koronavírussal (2019-nCoV) kap-
csolatban megjelent és kihirdetett
járvány-ügyi vészhelyzet miatt a
fogászati ellátás a következõképpen
módosul:

- 2020.03.07 napjától visszavonásig
kizárólag sürgõsségi ellátás nyújtható
(foghúzás, gyógyszerrendelés) az
alábbiak szerint.

Az ellátás Apc, Kossuth út 4. sz. alatti
rendelõben történik. A váró zárva tart, a
betegfogadás a 06-37/385-204
telefonszám hívásával kikérdezés után
egyesével való zsilipes beléptetés szerint
történik.

Rendelési idõ: Hétfõ: 8-11, Kedd:
13-16, Csütörtök: 13-16, Péntek: 8-10

A páciensek fertõzéskitettségének
minimalizása és az ellátószemélyzet
munkaképességének megõrzése érdeké-
ben minden egyes betegfogadás után a
rendelõ leginkább fertõzésveszélye

helyét fertõtlenítjük, ami megnövekedett
várakozási idõvel jár.

Kérem, hogy a rendelõ személyzetének,
az egészségügyi intézményben tartózko-
dásra vonatkozó utasításait maradék-
talanul, kérdés nélkül tartsák be, és
kizárólag a fogászati és az ezzel feltétlenül
kapcsolatos egészségi elõzményeket is-
mertessék. Az esetleges fertõzés szem-
pontjából a kezelési idõ csökkentése min-
den szempontból elõnyös.

Kérem, hogy rendelésünket egészségká-
rosodásuk elkerülése érdekében csak ala-
pos megfontolás után, kizárólag halasztha-
tatlan fogászati végszükség esetén keressék.

Kizárólag a rendelés elsõ órájában jelent-
kezõ pácienseket fogadunk a megnöve-
kedett ellátási idõ (fertõtlenítés) miatt.

Kérem a lakosság elsõ órájában jelent-
kezõ pácienseket fogadunk a megnöve-
kedett ellátási idõ (fertõtlenítés) miatt.

Kérem a lakosság felelõsségteljes együtt-
mûködését, mert a koronavírussal való
megfertõzõdés veszélye kizárólag a sze-
mélyes találkozások minimalizálásával
csökkenthetõ.

Együttmûködésükre feltétlen számítva
Tisztelettel: 

Dr. Körhegyi László
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A védõnõ üzenete

Kedves védõnõi körzetembe tartozó Szülõk és Kismamák!
A kialakult járványügyi helyzet miatt, a
koronavírus okozta fertõzés megelõzése
érdekében 2020.03.16. napjától vissza-
vonásig érvényben lévõ alábbi intézke-
désekrõl szeretnélek tájékoztatni benne-
teket!

A védõnõi szolgálatnál is minimálisra
kell csökkenteni a közvetlen kontaktokat,
ezáltal pedig az esetleges fertõzésveszélyt
és a betegség terjedését. Rendelkezésre
állnak a digitális kommunikációra alkalmas
eszközök, amelyek átmenetileg lehetõvé
teszik a tanácsadás és a látogatás kiváltását.
A kapcsolattartást távkonzultáció keretein
belül (telefon, messenger, e-mail útján)
tudjuk folytatni! A státuszlapokat, szülõi
kérdõíveket online küldöm azon gondo-

zottak számára, akiknek aktuális a követ-
kezõ napokban, hetekben. A szülõk által
kitöltött kérdõív segíti szülõ és védõnõ
közötti kapcsolattartás a személyes talál-
kozás nélkül. 

Egyedi esetekben - ha nélkülözhetetlen
a személyes konzultáció - telefonon idõ-
pontot egyeztetve lehetõség van a tanács-
adás megtartására az elõírt óvintézkedések
betartásával. (2 gondozott megjelenése
közötti szellõztetés, használt eszközök,
bútorzat fertõtlenítésére megfelelõ inter-
vallumot hagyva.) A védõnõi tanácsadó vá-
róhelyiségében egyszerre csak 1 gyermek
és kísérõje tartózkodhat. Az iskolai kam-
pányoltások és szûrõvizsgálatok a vész-
helyzet megszûnéséig halasztásra

kerülnek. A védõoltások beadásra kerül-
nek elõre egyeztetett idõpontban!

Köszönöm szépen, hogy segítitek a
munkámat és betartjátok a járványügyi
óvintézkedéseket! Vigyázzatok egymásra
és idõsebb családtagjaitokra!

Telefonon, messengeren elérhetõ va-
gyok! Keressetek bizalommal!

Sipkó Gabriella 30/195-1914

Az Apc Községi Önkormányzat fenntar-
tásában mûködõ, központi konyha to-
vábbra is zavartalanul üzemel.

Az önkormányzat számára kötelezõen
ellátandó feladat a szociálisan rászorulók,
valamint az intézményi (bölcsõde, óvoda,
általános iskolai) étkeztetés.

A rendkívüli veszélyhelyzet kihirdetése
kapcsán, a megfelelõ egészség és járvány-
ügyi elõírásokat figyelembe véve, az egy-
szeri meleg étel (ebéd) házhozszállítással
történik, melyet az önkormányzat két
gépjármûve biztosít, közalkalmazottak
segítségével. A házhozszál-
lítást és az egyszer haszná-
latos mûanyag edényzet
költségét, az igénylõknek
nem kell megfizetni, azon-
ban az étel csak az arra rá-
szorulóknak ingyenes, illet-
ve kedvezményes (gyermek-
védelmi támogatásban ré-
szesülõk, 2H, 3H, nagycsa-
ládosok).

Vendégétkezést a konyha és a kiszállítás
kapacitása függvényében szintén igyek-
szünk biztosítani, azonban ebben az
esetben a kiszállítást és az edény árát a
megrendelõ fizeti.

Amennyiben a veszélyhelyzet hosszan
tart, elõfordulhat az egyszer használatos
edények gyártóinál alapanyag hiány lép fel.
Ezért kérjük, hogy idõben gondoskod-
janak saját ételhordó beszerzésérõl.

Tájékoztatásként a korosztályonkénti
alapanyagnorma a 37/2014. (IV.30.) EMMI
rendelet utasítása szerint:

Zavartalan a központi konyha munkája

A családsegítõ üzenete

Tisztelt szülõk,
kedves gyerekek!

Örömmel tapasztalom, hogy lassan min-
den gyermek kezd felzárkózni a karantén
kihívásaihoz. Bátorítom azokat, akiknek
segítségre van szüksége, hogy hívjatok fel
telefonon és szívesen segítünk nektek a
tanulásban. Jelentkezzetek nálam, ugyanis
a Polgármester úr lehetõséget nyitott a
gyermekeknek a tanulmányaikban való
segítésre.

Szeretnénk köszönetet mondani az Apci
Brenner János Katolikus Általános Isko-
lának, és a Bulcsú családnak, hogy segít-
séget nyújtottak ebben az idõszakban, és
így biztosítani tudtunk 8 családnak az ott-
honi tanuláshoz  számítógépet.

Sajnálattal kell bejelentenünk, hogy a
péntekenként tartott angol nyelvû foglal-
kozások elmaradnak addig, amíg a Kor-
mányrendelet által bevezetett rendelke-
zéseket fel nem oldják. Amint tudjuk,
folytatjuk a foglalkozásokat, és errõl
idõben fogunk benneteket értesíteni. Az
amerikai fiatalok, akik most már haza-
mentek, ki az Egyesült Államokba, ki Ka-
nadába és Brazíliába, mindig nagy öröm-
mel foglalkoztak veletek, szíveikbe zártak
benneteket és gondolnak rátok. Nagyon
sajnálják õk is, hogy most megszakadt ez a
lehetõség a veletek való foglalkozásra.

A tanulás mellett, amit gondolom nagy
szorgalommal végeztek az otthonaitok-
ban, nagyon fontos a mostani idõben
odafordulni Ahhoz, akitõl kaptuk az életet.
Nagyon fontos, hogy nem csak a tanulás
területén fejlõdjünk, hanem a szívünkben-
lelkünkben is. Ez úgy lehetséges, hogy
imádságban segítségül hívunk az ÚR Jézus
nevét, lélekben odafordulunk hozzá,
megvalljuk a bûneinket, kérjük, hogy az Õ
drága vére mosson meg, kezünkbe vesszük
Isten Igéjét, a Bibliát és igazi reménységet
és bátorítást kapunk Tõle.

Szeretettel gondolunk rátok, és várjuk a
mihamarabbi találkozást veletek!

Tisztelettel: 
Jeney Ottó, családsegítõ
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KULTÚRA

A HÁZIORVOS ÜZENETE
Tisztelt Pácienseink, Apci Lakosok!

EMMI Miniszteri Utasítás alapján:
I. A személyes ellátást biztosító házior-

vosi és rendelõhelyiségek mûködtetésével
kapcsolatos általános eljárásrendbõl:

1.A járvány leginkább az idõseket veszé-
lyezteti (így a 65 év feletti orvosokat, nõ-
véreket);

2.A testközeli betegtalálkozások révén az
orvosok, nõvérek a járvány egyik fõ vektorai;

3.Az életkoruk vagy súlyos krónikus
beteg-ségük miatt veszélyeztetett kollégák
ne érintkezzenek beteggel!

4.Az orvos-beteg kontaktusok számát
minimalizáljuk!!!

5.Az orvosok, nõvérek a járvány elleni
küzdelem kiemelt szereplõi;

II. Törekedni kell a közterületen törté-
nõ várakozás kialakítására

1.Amennyiben - például az idõjárási
körülmények miatt - ez nem lehetséges,
úgy a váróteremben, amennyiben székek
vannak, az elfoglalt ülõhelyeken a pácien-
sek egymástól való minimális távolsága 2
méter legyen! Ez Apcon a gyakorlatban
maximum 5 fõt jelent!

2.Amennyiben az idõjárás megengedi, a
vészhelyzet ideje alatt a váróteremben
egyidõben szigorúan csak 3 páciens
tartózkodhat!

3.Felirat a bejárathoz: légúti fertõzés,
láz, koronavírusos kontakt, 14 napon belül
külföldön járt személy nem léphet be a
váróterembe (csak ha erre háziorvosi
engedélyt kap)!

Ne feledjék, ez elsõsorban az Önök,
családjaink és országunk érdekét szolgálja,
persze nem utolsósorban a mi egészségünk
védelmét is, hogy továbbra is tudjuk
munkánkat végezni.

Maximális együttmûködésüket, a fenti
információk torzítás nélküli szóbeli
továbbadását hálásan köszönve,

Dr. Vakli Pál

A Mûvelõdési Ház és Könyvtár aktuális hírei

Az idei év eseménynaptárát ismét megtölt-
öttük, izgalmasabbnál-izgalmasabb és
változatos programokkal. 

Az elmúlt hetek történései azonban
sajnos sok mindent felül írtak.

Amint lehetõségünk és alkalmunk nyí-
lik, sort kerítünk így pl. az Apci Hagyo-
mányõrzõ és Kulturális Egyesület szalvéta
kiállítására, helyt adunk majd az Apci
Makettezõk Baráti Körének tervezetten
két napos I. Apci Látványmakettezés és
Kiállítás elnevezésû rendezvényére, tervez-
zük komolyzenei koncert keretében be-
mutatni az apci gyerekek hangszeres
tudását, valamint színházi elõadásoknak

helyet adni a Mûvelõdési Ház nagy termé-
ben, továbbá a jól megszokott rendez-
vényeinket is szeretnénk pótolni majd,
amint idõszerûvé válik.

Szeretnék megosztani Önökkel néhány
fotót az év eleji eseményeinkrõl.

Közzétesszük az Alkotói Pályázat felhí-
vást, mely a 5-17 éves korig ad lehetõséget
a gyerekeknek, hogy megmutathassák te-
hetségüket, kreativitásukat! Várjuk a pá-
lyamunkákat - a részletekért látogassanak
el az Ady Endre Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Apc oldalára, vagy érdeklõd-
jenek a konyvtar@apc.hu e-mail címen.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Sidló Dorottya Juditnak, aki megtervezte
és megalkotta az Alkotói Pályázat pla-
kátját, valamint köszönet támogatóinknak,
akik nagylelkûségének köszönhetõen
díjazhatjuk majd a gyerekeket változatos
ajándékokkal, továbbá elõre is köszönöm a
Zsûri segítségét, akik szakmailag fogják
értékelni a pályázatokat!

Az aktuális információkért látogassanak
el a Mûvelõdési Ház Facebook oldalára.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk
egymásra!

Pápai Andrea
intézményvezetõ

Tisztelt Apci Lakosság

Örömmel értesítünk mindnkit, hogy 2020. január 31-i dátummal az pci Kulturális és
Hagyományõrzõ Egyesület bejegyzésre került. A Egyesület a helyi hagyományok
felelevenítését és széles körben megismerését vállalta fel. A hagyományos életmód,
hagyományos ételek, kézmûveség felidézésével, kiállítások, túrák, kézmûves
foglalkozások keretei között. Mindenkit szeretettel várunk tagjaink közé!
Jelentkezni: Pohárdiné Pap Zitánál és Viskiné Kiss Évánál lehet.
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Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülõk, Gyerekek!

A Boldog Brenner János Katolikus Álta-
lános Iskola nevében köszönettel tarto-
zom a pedagógus kollégáknak, a gyerekek-
nek, a szüleiknek és minden segítõ em-
bernek, akik részt vettek az intézményünk
életében és segítették az utóbbi hóna-
pokat! 

A 2020. év elsõ heteiben a tanév I. fél-
évét lezártuk. Az eddig megvalósult
programjaink:

Február 6-án, helyi válogató keretében;
„Aranyszáj” szép olvasó verseny megren-
dezésére került sor. Ennek folytatása
február 13-án a területileg meghirdetett
vetélkedés volt. A gyerekek ügyesen helyt
álltak, a pedagógusok, pedig színvonalasan
megszervezték és lebonyolították ezt az
eseményt!

Február 18-án tartottunk intézmé-
nyünkben egy tájékoztatót a leendõ elsõ-
osztályos gyermekek szüleinek. Bemu-
tattuk az iskolánkat, és a leendõ osztály-
termet, ahol sok idõt fognak eltölteni a
kisgyermekek.

A március 15-i ünnepséget már zárt
körben tartottuk, a kialakult helyzet miatt.
Megköszönöm a 6. osztálynak a színvo-
nalas mûsort, valamint osztályfõnö-
küknek, Vajdáné Hartman Martinának a
felkészítést!

Az alábbiakban szeretnék szólni az
intézményünkben bevezetett, tantermen
kívüli digitális oktatásról. A szülõket már
tájékoztattuk amikor beindult, de szeret-
ném, ha minél többen tudnák, hogy mi az
elvárás ebben az idõszakban.

„Tájékoztatom Önöket a Boldog Bren-
ner János Katolikus Általános Iskola által
szervezett tantermen kívüli, digitális mun-
karend tudnivalóiról.

2020. március 16-tól - a korona-vírus
továbbterjedésének megakadályozása mi-
att - új intézményi munkarend lépett
életbe. Kérek minden szülõt, hogy ehhez
alkalmazkodva tervezzék meg az oktatás-
sal kapcsolatos otthoni teendõiket! 

KIHANGSÚLYOZOM, HOGY NEM
SZÜNETRÕL BESZÉLÜNK, HANEM
EGY ÚJ,- ALKALMAZKODVA A KÖ-
RÜLMÉNYEKHEZ - OTTHONI TA-
NULÁSI MUNKARENDRÕL!

Tanulóink oktatását folyamatosan bizto-
sítjuk digitális eszközök által: e-Kréta
rendszer, valamint az osztályfõnökök által
megszervezett közösségi csoportokon
keresztül. Ezek alapján kapják meg a tanul-
nivalót, leckéket, feladatokat, házi fela-
datokat, beszámoltatási lehetõségeket. A
beszámoltatás kötelezõ, hiszen ez alapján
válnak tanulóink osztályozhatóvá, és a tan-

évet ennél fogva tudjuk lezárni, bizo-
nyítványt kiadni. Ebben a következetessé-
get minden pedagógustól elvárom, és
minden szülõnek kötelessége, hogy gyer-
mekének biztosítsa a tanulmányok folya-
matosságát. Tanítóink, tanáraink minden
segítséget megadnak ezzel kapcsolatban! 

A munkarendünk tervezésénél a kö-
vetkezõt vegyék figyelembe a szülõk és
tanulók! 

- Délelõtt 8.00-11.00 óráig kerülnek fel a
napirendnek megfelelõ tananyagok, ok-
tatást segítõ feladatok, házi feladatok. 

- 14.00-16.00 óra között lehet kommu-
nikálni a pedagógusokkal. Ettõl eltérõ

munkarendet egyeztessenek az osztály-
fõnökkel, vagy a szaktanárral. 

- 16.00 óra után kérem, hogy a peda-
gógusokat már ne zavarják, vagy csak
rendkívüli helyzetben, hogy tudjanak fel-
készülni a következõ tanórákra, napokra. 

Az otthoni tanulás megszervezését a
szülõknek kell vállalnia, akár úgy is, hogy
egymást segítsék. Minden esetben a szülõ
kötelessége, hogy ellenõrizze, megoldot-
ták-e a napi feladatokat a fiatalok! 

Ezért különösen is szükséges, hogy az e-
Kréta rendszerben, és/vagy a megbeszélt
közösségi osztálycsoportban kövessék
nyomon a napi feladott tananyagot!

A fejlesztõ foglalkozások (SNI,
BTMN) jelenleg szünetelnek!

Ebben a vírusos idõszakban, fontos.
hogy a fiatalok NE „csellengjenek” na-
gyobb csoportokban ne jöjjenek össze, és
így a tanulmányaikat elhanyagolják!
Amennyiben ezt észleljük, vagy visszajel-
zések nem jönnek a házi feladatokról, a
beadandó beszámolókról, akkor a Család-
segítõ szolgálattal vesszük fel a kapcso-
latot, és jelzést adunk! Ugyanakkor az
értékelésben ennek megfelelõ osztályzatot
kapnak a diákjaink!

Aki a napi étkezést otthon nem tudja
megoldani, akkor kérem, jelezze az önkor-
mányzat felé. Hivatalosan az iskolai étkez-
tetés szünetel!

Az iskola hétfõtõl-péntekig (8.00-16.00
között) nyitva van, az intézmény vezetõ-
ségébõl 1 fõ munkaidõben bent tartóz-
kodik. Telefonos bejelentkezés után, csak
hivatalos ügyek intézésével keressék fel az
intézményt!

Az új munkarendben történõ mûködés
mindannyiunknak komoly kihívást jelent.
Kérek minden szülõt, hogy türelmesen
viseljék a nehézségeket! Ez egy vészhely-
zetben hozott intézkedés, mely hozzájárul
a járvány mielõbbi leküzdéséhez. Ebbõl
hozzuk ki a lehetõ legtöbbet, gyerme-
keink, jövõnk érdekében!

Ezen tájékoztató az Emberi Erõforrások

Minisztériuma által VIII/1675-2/2020/
KOAT iktatószámú levelében kiadott uta-
sításoknak, valamint 3/2020. (III. 14.) EM-
MI határozatának megfelelõen készült el. 

Érvényes 2020. március 16-tól, vissza-
vonásig!”

Én megköszönöm a kedves szülõknek,
hogy nagyon sokat segítenek a pedagó-
gusoknak, és a gyerekeknek! Önöknek is
jár az elismerés!

Iskolánk aktuális életével kapcsolatosan
az alábbi bloglapon, valamint facebook
oldalon képeket, és eseményeink megosz-
tását mindig frissen megtalálhatják a
kedves érdeklõdõk és olvasók. Aki
feliratkozik a facebook oldalunkra, az
aktuális következõ eseményrõl mindig kap
értesítést.

Apci Katolikus Általános Iskola: https:
//www.facebook.com/Apci-Katolikus-
%C3%81lta l%C3%A1nos-Iskola-
140723316542940/http://apaczai.bloglap.
hu/

Kívánok jó egészséget és a diákjainknak
jó tanulást!

Befejezésül, kívánunk Mindenkinek Ke-
gyelemteljes, Áldott Húsvéti Ünnepet a
Boldog Brenner János Katolikus Általános
Iskola dolgozói, munkatársai, és jómagam
nevében!

Tóth Ferenc intézményvezetõ
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KÉPGALÉRIA

SPORT

EMLÉKTORNÁN JÁRT AZ ATE

Március 8-án az ATE U11-es korosztályával, a III. Patonyi László emléktornán jártunk a budapesti Szent István SE szervezésében.
Rengeteg élményt és sok tapasztalatot kaptunk egy színvonalas tornán.

Az ATE vezetõsége

Március tizenötödikei ünnepség Apcon
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MÁR A TAVASZT VÁRJÁK AZ APCI ÓVODÁBAN
A téli idõjárás sajnos nem kedvezett a
minden héten betervezett téli játékaink-
nak. Az ovis gyermekeknek csak kétszer
volt arra lehetõségük, hogy havas játékokat
játszanak az udvaron, örüljenek a hónak.
Viszont a téli idõszak alatt sem maradtak
programok nélkül óvodásaink. 

Februárban mindhárom csoportunk
könyvtári foglalkozáson vett részt, a nagy-
csoportos gyermekek a „Hétmérföldes
kalandozások” révén jutottak el a mesék
birodalmába, az egri könyvtár munkatársa
segítségével. 

A gyermekek részt vettek a selypi
Buborékban rendezett Bozsik-fesztiválon,
ahol edzõk által szervezett, játékos
feladatokon keresztül ismerkedhettek a
labdajátékokkal, futball-lal. Eközben
folyamatosan figyelik és jegyzik a
tehetséges óvodás gyermekeket.

Bukovics János bácsi havonta ellátogat
óvodánkba, hogy elhozza a gyermekeknek
tanulságos népmeséit, köszönjük neki!

A tavaszvárás folyamata már korán el-
kezdõdött óvodánkban. A télûzõ hagyo-
mányaink közül a farsangi bált február
közepén tartottuk. Már reggelrõl jelmezbe
öltözve érkeztek a gyerekek, egy rövid
fotózás után indult a táncos mulatság.

Egész nap játékos feladatok, tombola-
húzás, eszem-iszom, közös programként
pedig Orsi koncert okozott feledhetetlen
élményeket kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. A téli idõszak lezárásaként feleleve-
nítettük a kiszézés hagyományát, eléget-
tük közösen az óvoda udvarán azokat a
rossz dolgokat és tulajdonságokat, ame-
lyektõl szeretnénk megszabadulni.
Közben a gyermekek télûzõ rigmusokat,
tavaszváró verseket, énekeket adtak elõ.

A megszokott óvodai mindennapjaink,
életünk, programjaink március közepétõl
sajnos felborultak és meg is szakadtak a
járványügyi helyzet miatt. 

A március 15-i ünnepre való készülõ-
désünk után a zártkörû mûsorunkat a
tornaszobában tartottuk, megemlékezve a
forradalom és szabadságharc hõseirõl. A

gyermekek által készített jelképeket, ko-
szorúnkat a gyermekek nélkül helyeztük
ki a Petõfi szoborhoz.

Óvodánk két hétig zárva tartott a vész-
helyzet miatt, április 1-tõl pedig ügyeleti
rendszerben dolgozunk, azokat a gyerme-
keket tudjuk fogadni, akiknek szülei
dolgoznak és nem tudják megoldani gyer-
mekük felügyeletét. A rendkívüli helyzet
miatt azonban nem szerettük volna, hogy

megszakadjon a kapcsolat a
szülõkkel és a gyerekekkel, ezért
az óvodapedagógusok a kezde-
tektõl fogva online tartják a
kapcsolatot. Minden csoport
zárt facebook csoportján ke-
resztül kapja célirányosan, a heti
tervezetüknek megfelelõen az
instrukciókat, tanácsokat, tip-
peket a hasznos otthoni idõtöl-

téshez. Célunk az volt, hogy a családokat
informáljuk, pedagógiai segítséget,
támogatást nyújtsunk ebben a vál-
sághelyzetben. Ezáltal izgalmas, motiváló
hatású élményekhez juttassuk a gyerme-
keket, különbözõ játékok, mesék, versek,
dalok, környezeti tartalmak megosztá-
sával, elküldésével. Azt tapasztaljuk, hogy
kis óvodai közösségünk ezt örömmel
fogadta, pozitív visszajelzéseket kapunk,
azóta is nagyon jól mûködünk együtt.

A március hónapra betervezett prog-
ramjainkat - a mesemondó verseny, tehet-
ségnap - nem halasztottuk el, hanem
online formában tartottuk meg. A tehet-
ségnapra mindhárom csoportból érkeztek
szebbnél-szebb rajzok, alkotások, köszön-
jük a részvételt! Minden résztvevõ aján-
dékban részesül, melyet az óvodában

fognak megkapni. A mesemondó verseny-
re 21 óvodás gyermek jelentkezett (12
nagycsoportos és 9 középsõs). Meséiket
videó formájában láthattuk, hallhattuk,
amiket a szülõk osztottak meg a zárt
csoportokban. Mindkét csoportban díjaz-
tuk a legjobbakat. A Micimackó csoport-
ban: 1. helyezett: Bari Kamilla, 2. helye-
zett: Pajkos Vivien, 3. helyezett: Kaszás
Emma lett. A Zsebibaba középsõ cso-

portból: 1. helyezett Bukovics Fanni, 2.
helyezett: Zsigmond Zsófia, 3. helyezett:
Édes Anna voltak a legügyesebbek. A
különdíjat: Pintér Bence nagycsoportos
kapta! Gratulálunk mindannyiuknak, kö-
szönjük az aktív részvételt, jutalmukat õk
is az óvodában fogják megkapni!

A nevelési év elején ismét pályáztunk a
Generali a Biztonságért Alapítvány által
kiírt Szimba intézményi pályázatra és nagy
örömünkre szolgált, hogy két év után
ismét nyertünk. A nyereményünk egy 150
ezer Forint értékû közlekedésbiztonsági
élményprogram, ami mellé közlekedési
eszközöket és védõfelszereléseket is nyer-
tünk. A program a rendkívüli helyzet
miatt, egy késõbbi idõpontban valósul meg
óvodánk udvarán. 

A gyermekek által nagyon szeretett
írónõ és illusztrátor, Bartos Erika: Bogyó
és Babóca meséjéhez kapcsolódó rajz-
pályázaton, óvodásaink is részt vettek. Kö-
szönjük szépen mindenkinek a sok szava-
zatot, amit az alkotásokra kaptunk, sajnos
nem nyertünk, viszont minden résztvevõ
gyermek kis ajándékban részesült.

2020. április 1-tõl dolgozói állományunk
1 fõvel bõvült. Nagy örömünkre, fenntar-
tónk engedélyezte a tálalókonyhai státusz

ISKOLAI HÍREK

APCI_2020_1.qxd  2020.04.07.  11:53  Page 10



1111 ��

2020. áprilisXXX. évfolyam 1. szám

ÜNNEPI SZEZONBAN AZ APCI BÖLCSISEK
December 17-én tartottuk meg bensõsé-
ges, meghitt, és családias karácsonyi ün-
nepélyünket. Rengeteg hasznos és kreatív
játékot tudtunk vásárolni a fenntartó által
finanszírozott összegbõl. A gyerekek
örömmel vették birtokba az új játékokat.
A hagyományokhoz híven december 18-án
ellátogattak hozzánk az óvoda középsõ
csoportosai, és karácsonyi mûsorral ked-
veskedtek a kicsiknek. Bölcsõdéseink
csodálkozva nézték a nekik adott érdekes
mûsort. Nagyon szépen köszönjük a
színvonalas elõadást.

Az ünnepek elõtt még egy kellemes
kikapcsolódásban volt része a bölcsõdés
gyerekeknek: december 19-én ellátogat-
tunk az Ady Endre Mûvelõdési Házba,
ahol az egerszalóki Tekergõ Zenekar szó-
rakoztatta táncház keretében a község
apróságait. Nagyon jól éreztük magunkat! 

Januárban új lendülettel kezdtük az új
évet. Az év elsõ felében három kisgyermek
közül csak egy új gyermeket tudott
fogadni az intézmény, két gyermek
felvételét késõbbre kell ütemezni.

Február 25-én, mint az elõzõ években,
megtartottuk a farsangi ünnepünket. A
farsang csúcspontja a karnevál, hagyo-
mányos magyar nevén „a farsang farka”.
Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig
tartó utolsó három nap, ami nagy mulat-
ságok közepette, valójában télbúcsúztató
is. A gyerekek ötletes, vidám jelmezekben
mókáztak, táncoltak.

Márciusban, nõnap alkalmából bölcsõ-
dés kisfiúink is köszöntötték a kislányo-
kat. Virággal, és csokoládéval kedves-
kedtek „hölgy” társaiknak. Nõnap alkal-
mából kisfiúink ellátogattak az Apci
Szociális Szolgáltató Intézmény - Idõsek
Nappali Ellátásában részesülõ hölgy
tagjaihoz. A gyerekek megilletõdve adták
át a virágokat, a nénik vendéglátással
kedveskedtek nekik. 

A március 15-ei ünnepet az Ady Endre
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban tartottuk

volna meg, de az elõvigyázatosság miatt a
bölcsõdében került sor a megemlékezésre.
Nagyon szépen köszönjük Pápai Andrea
intézményvezetõnek és Szûcs Rolandné
Zsuzsinak a kedves huszárkalapot és kis-
lány pártát! Bölcsõdés gyermekeink büsz-
kén viselték, miközben mondókáztak, és
az ünnephez kapcsolódó témában képeket
színeztek.

A koronavírus terjedése miatt a Kor-
mány az élet - és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztetõ tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelõzése, illetve követ-
kez-ményeinek elhárítása, a magyar állam-
polgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet

során teendõ intézkedésekrõl (II.) szóló
45/2020.(III.14.) Korm. rendelet 2 §-ában
döntött arról, hogy a bölcsõdei ellátást
végzõ intézmény esetében az elhelyezés
szerinti polgármester rendkívüli szünetet
rendelhet el. A fenntartó döntése alapján
2020. március 17-tõl határozatlan idõre a
Községi Bölcsõde zárva tart.

Reméljük, a kialakult veszélyhelyzet
minél elõbb elhagyja kis településünket, és
újból felvehetjük a munkát, és egészségben
fogadhatjuk a gyermekeket a bölcsõ-
dénkben.

Kívánunk mindenkinek kitartást, jó
egészséget!

Maradj Otthon!

létesítését, amit a pályázatok elbírálása
után Zsoldosné Matusik Renáta kapott
meg. 

Az óvodában tervezett munkálatokat a
fenntartónk, az önkormányzat ebben a
helyzetben is, folyamatosan szervezi és
végzi. A tárolóház telepítése, felépítése a
napokban elkészül, így megoldódik a
torna- és egyéb eszközök tárolásának
problémája. Az udvari játszótér kialakítása,
telepítése is folyamatban van, a játszótéri
eszközök pályázati pénzbõl májusra
készülnek el, a játékok alatti ütéscsillapítás

kialakítását az önkormányzat vállalta és
végzi.

Az óvodai beiratkozások vonatkozásá-
ban egyedi eljárási szabályokat határozott
meg az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma, a rendkívüli helyzet miatt. Óvo-
dánk egy szándéknyilatkozat formájában
fogadja a jelentkezéseket, melyet 2020.
április 2-április 20-ig elektronikus úton,
vagy telefonon tehetik meg az érintett
szülõk az alábbi elérhetõségeken: a
37/385-495 telefonszámon, vagy az
apcovoda@freemail.hu e-mail címünkön.

Szeretettel várjuk leendõ óvodásainkat a
2020/2021-es nevelési évre!

Kérjük, hogy aki teheti, támogassa óvo-
dánk alapítványát, Az Apci Iskoláért és Ó-
vodáért Alapítványt, adója 1 %-val, az adó-
szám: 18580837-1-10! Köszönjük szépen!

Minden kedves Olvasónak jó egész-
séget, kitartást ebben a nehéz helyzetben!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván az
Apci Gyöngyszem Óvoda minden dolgo-
zója nevében:

Hartman Imréné óvodavezetõ
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APC A KORONAVÍRUS IDEJÉN

Az új koronavírus magyarországi terje-
désének csökkentése, a fertõzés tömegessé
válásának lassítása érdekébe a Nemzeti
Népegészségügyi Központ felhívja mind-
azok figyelmét, akik az elmúlt idõszakban
bármely külföldi országban jártak, hogy
vonuljanak önkéntes házi karanténba.
Jelenleg 14 nap az önkéntes karantén ja-
vasolt ideje, de a járványügyi helyzet
változásával az ajánlás feltehetõen változni
fog 7 napra. Errõl a hírcsatornákon keresz-
tül értesíteni fogjuk a lakosságot. Az ön-
kéntes karantén - mint az elnevezés is jelzi
- nem hatósági elrendelés, hanem kérés.
Áldozattal jár, de felelõs magatartása révén
Ön is sokat tehet a közösség és saját vé-
delme érdekében. 

Mit jelent az önkéntes karantén? Ön a
saját otthonában, vagy az állam által, vagy
egyéb módon biztosított szálláson tartóz-
kodik, és azt a szükséges ideig nem hagyja
el. Csak azokkal az emberekkel érintkezik,
akik Önnel egy háztartásban élnek, velük
is lehetõleg ritkán. Látogatókat nem enged
be. Ha rosszul érzi magát, láz vagy
légszomj, köhögés, egyéb légúti tünet
jelentkezik, azonnal hívja orvosát
(háziorvosát vagy a háziorvosi ügyeletet). 

Mit kell tennie a karantén idején? Ha
lehetséges: Tartózkodjon külön szobában
vagy helyiségben családtagjaitól! Aludjon
külön hálószobában! Igyekezzen mindig
legalább 1,5 méter távolságot tartani a
családtagoktól! Ne ölelje, ne puszilja meg
szeretteit! Gondosan ügyeljen a személyes
higiéniára, mosson rendszeresen kezet,
alaposan és gyakran takarítson, szellõztes-
sen! A család minden tagja különítse el
saját evõeszközeit, amelyeket minden
étkezés után mosson el! A konyhát ne csa-
ládtagjaival egyszerre használja, étkezzen
tõlük külön idõpontban. 

Hogyan viselje el a karantént? Beszéljen
a család többi tagjával az új koronavírusról.
A helyzet megértése csökkenti a szoron-
gást. Az információkat megtalálja a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ honlapján:
www.nnk.gov.hu Tartsa be a normál napi
rutint, amennyire csak lehetséges. Gondol-
jon arra, hogyan tudott megbirkózni a
múltbeli nehéz helyzetekkel. Ezzel is meg
fog birkózni! Tartsa a kapcsolatot a roko-
nokkal és barátaival telefonon, e-mailben
vagy közösségi médián keresztül. Végez-
zen rendszeres testmozgást otthon, ami
csökkenti a stresszt. Ez lehet tévétorna,
jóga, szobabiciklizés. Kezelje a helyzetet
lehetõségként arra, amire általában nem
sok ideje jut. Ilyen lehet az olvasás, rajzo-
lás, filmnézés, elegendõ alvás. 

Ha az önkéntes házi karantén szabá-
lyaival, a javasolt teendõkkel kapcsolatban
kérdése van hívja telefonon a lakóhelye
szerinti illetékes járási/kerületi hivatal
népegészségügyi osztályát, vagy a www.kor-
manyhivatal.hu honlapon található megyei
elérhetõséget! 

Kérdései vannak? Amennyiben további
információra van szüksége, az alábbi
elérhetõségeken állunk rendelkezésére:
telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277
456 email cím: koronavirus@bm.gov.hu
honlap: https://koronavirus.gov.hu/, www.
nnk.gov.hu facebook oldal és messenger:
https://www.facebook.com/koronavirus.g
ov.hu/ 

A rendõrség kérése

Minden eddigi rendkívüli intézkedésnek - a
kijárási korlátozásnak, a hatósági házi
karanténnak, az üzletek nyitva tartásának
korlátozásának - az a célja, hogy lassítsuk a
járvány terjedését. Ezért a rendõrség folya-
matosan ellenõrzi ezek betartását és kérjük
a lakosság fegyelmezettségét, együtt-
mûködését ez ügyben. 

Felhívás 
külföldrõl hazatérõ állampolgárokhoz 
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KÖZLEMÉNYEK

GALÉRIA

Tisztelt
Felhasználónk! 

Tájékoztatjuk, hogy a Heves Megyei
Vízmû Zrt. tekintettel a kialakult jár-
ványügyi veszélyhelyzetre - az Önök és
dolgozóink védelme érdekében - a sze-
mélyes vízmérõ leolvasást ideiglenesen
szünetelteti, így az Ön felhasználási
helyén április hónapban esedékes éves
leolvasást sem tudjuk biztonsági okokból
elvégezni. 

Az éves elszámolás pontossága érde-
kében kérjük, hogy ha van rá lehetõsége,
az aktuális mérõállást, fotó csatolásával az
alábbi csatornákon keresztül küldje meg a
hónap utolsó napjáig. A mérõállás fotóval
történõ bejelentésére lehetõség van
honlapunkon (www.hmvizmurt.hu) vagy
az erre szolgáló e-mail címünkön (mero-
allas@hmvizmurt.hu). 

Kérjük, éljen ezzel a lehetõséggel! 
Együttmûködését köszönjük! 

Heves Megyei Vízmû Zrt. 

Nem veszélyes hulladékból ingatlanon-
ként begyûjthetõ, (átvehetõ) hulladék
mennyisége:

- mennyiségi korlát nélkül az elkülöní-
tetten gyûjtött, 15 fõcsoport hulladékai

- Újságok, hullámpapír, csomagolópapír,
karton,

- PET-palack, fólia, mûanyag tárgyak,
- Öblös üveg: italos, befõttes, parfümös,

stb. SÍK ÜVEGET LEADNI NEM LEHET
- Üdítõs, sörös és egyéb, fémpalackok,

tiszta konzerves doboz.
- negyedévente 3 m3 mennyiségû zöld-

hulladék (Növényi eredetû kerti hulladé-
kok, gallyak, falevelek, nyesedék.) A hulla-
dékot a zsákokból ki kell üríteni, az
ömlesztett hulladékot maximum 1 m-es
darabokban, kötegelve lehet leadni. NEM
ADHATÓK LE GYÖKEREK, FATÖR-
ZSEK.

- negyedévente 1 m3 mennyiségû építési
jellegû hulladék, sitt (Az építési jellegû
hulladék veszélyes összetevõt nem tartal-
mazhat.)

- negyedévente 200 kg lomhulladék a 20-
as fõcsoport - települési szilárd hulladék -
hulladékaira vonatkozóan (Nagydarabos
hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem
elektromos tárgyak, elektronikai hulladék,
számítástechnikai hulladék, TV, telefon,

elhasználódott háztartási gép: mosógép,
hûtõgép, stb.)

- évente 4 db személyautó gumiabroncs
Veszélyes hulladék esetén ingatlanon-

ként évente legfeljebb 100 kg mennyiségû
hulladék adható le.

A különbözõ fajtájú és anyagminõségû
hulladékok iránymutatás szerint szétválo-
gatása és tároló edényzetekbe helyezése az
átadó feladata és kötelessége!

A hulladékudvar szolgáltatásainak
igénybevételének feltételei

A hulladékudvar szolgáltatásainak igény-
bevételére jogosultak a Szelektív Non-
profit Kft., mint Üzemeltetõ közszolgál-
tatási területén élõ azok a magánsze-
mélyek, akiknek településén hulladékudvar
nem üzemel, hulladékszállítási szerzõdés-
sel rendelkeznek, és díjhátralékuk nincs.

A hulladékudvarba történõ beszállítás-
kor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a
személyigazolványát a hulladék átvevõnek
bemutatni, valamint a Hulladéktörvény 39.
§ (2) alapján igazolni, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat a köz-
szolgáltató részére megfizette.

Együttmûködésüket és segítségüket elõ-
re is köszönjük!

Szelektív Nonprofit Kft.

A hulladékudvarban 
leadható hulladékokról

NÕNAPI PILLANATOK
Nõnap alkalmából köszöntöttük a Szabadidõ klub hölgy tagjait.
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Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2/2020.(II.18.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet)
újra szabályozta Apc község belterüle-
tének tekintetében, az avar és kerti hulla-
dék nyílttéri égetésének helyi szabályait.

Az új rendelet - többek között -,
módosította az avar és kerti hulladék nyílt-
téri égetésére nyitva álló idõkorlátokat. A
hatályos szabályozás értelmében ezen
tevékenységgel kapcsolatban, a rendelet 4.
§-a, az alábbiak szerinti magatartási nor-
mákat állapítja meg:

"4. § Avar és a kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok

(1) Kerti hulladék égetése minden év szep-
tember 01. és április 30. között pénteki na-
pon történhet, amennyiben az nem ünnepnap.

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése
az (1) bekezdésben engedélyezett idõsza-
kon kívül, valamint esõs idõben, továbbá
köd és erõs szél tekintetében, az OMSZ
által alkalmazott riasztási fokozatok
bármelyik szintjére (citromsárga, narancs-
sárga, piros fokozat) kiadott riasztás, a
községet érintõen érvényben van.

(3) Égetni csak száraz kerti hulladékot
szabad. A füstképzõdés csökkentése
érdekében az avart és a kerti hulladékot
elõzetesen szikkasztani, szárítani kell. (…)"

Lényeges szabályokat fogalmaz még
meg, ugyanezen szakasz (7) és (11)
pontjai, melyek az égetés károsanyag-
kibocsátásának visszaszorításával kapcso-
latban fogalmaz meg lényeges szabályokat,
az alábbiak szerint:

"(7) Az égetés csak folyamatosan kis
adagokban történhet. Nagy mennyiségû,
füstöt termelõ (nedves) kerti hulladék
égetése tilos! (…)

(11) Az égetendõ kerti hulladék nem
tartalmazhat kommunális, ipari eredetû
vagy veszélyes hulladékot, mûanyagot,

gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek
maradékait, stb (a továbbiakban: egyéb
hulladék). Egyéb hulladékok nyílt téri,
vagy tüzelõberendezésben történõ égetése
környezetvédelmi bírság kiszabását vonja
maga után, mely ügyekben a területileg
illetékes Járási Hivatal jár el."

A Rendelet 6.§-ának (1) bekezdése
lényegi tilalmat tartalmaz, mely a közterületi
égetéssel kapcsolatban állapít meg kötelezõ
magatartási szabályt, az alábbiak szerint:

"6. § Általános tilalmi rendelkezések
(1) Közterületen avar és kerti hulladék

égetése tilos, kivéve a park- és közterület-
fenntartással megbízott parkgondozó
(önkormányzati alkalmazott, megbízott)
által végzett égetés. (…)"

Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
esetében, az Apc Község vonatkozásában
hatályos szabályok betartásával, minden
esetben jogkövetõ magatartást tanúsítani
szíveskedjenek. Az egyéb jogszabályok
által is tiltott anyagok égetése, egészségre
súlyos veszélyeket hordoz a helyi
közösség valamennyi lakója számára.

A Rendelet teljes tartalma az alábbi link
segítségével is elérhetõ: https://njt.hu/
njtonkorm.php?njtcp=eh8eg3ed8dr9eo2d
t3ee8em5cj4ca7bw2cc3bx6cd7ca6d

***
Apc Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 4/2020.(II.27.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet)
megalkotta 2020. évi költségvetését.

Az elfogadott Rendelet 11. §-a az
alábbiak szerint állapítja meg a költség-
vetési év bevételeinek fõösszegét:

"11.§ Apc Községi Önkormányzat és
intézményei 2020. évi költségvetésében a

Bevételek fõösszege: 559 430 479.- Ft"
A kiadások fõösszegét a Rendelet 13. §-

ának értelmében, az alábbiak szerint
hivatott részletezni:

"13.§ Apc Községi Önkormányzat 2019.
évi mûködési, fenntartási, karbantartási
kiadásainak összege: 182 676 252.- Ft -
ebbõl Tartalék: 32 603 685.- Ft

Felhalmozási kiadási elõirányzat: 
193 131 357.- Ft, Finanszírozási kiadási
elõirányzat: 183 622 870.-Ft, Kiadások
fõösszege: 559 430 479.- Ft"

A normaszöveg értelmében nem változ-
tak a "Bölcsõdei", "Óvodai", "Iskolai", a
"Dolgozói és külsõsök", valamint a "Szo-
ciális étkezés" 2020. évben érvényes díjai.

Ugyancsak változatlan maradtak a
Tornacsarnok használatának díjtételei is,
ugyanakkor a használat lényeges szabályai
az alábbiakkal egészültek ki:

"18. § (3) (…) Az önkormányzat
ingyenes teremhasználatot biztosít az Apc
Községben mûködõ és székhellyel rendel-
kezõ, valamennyi helyisport és civil szer-
vezet részére, éves 1-szeri alkalommal."

A Mûvelõdési ház használatának bérleti
díjai sem változtak. A Képviselõ-testület
részleteiben kitért a szabályozás során, a
használhatóság feltételrendszerének pon-
tosítására, az alábbiak szerint - 18. § (3).

"18. § (3) (…) Az önkormányzat ingye-
nes teremhasználatot biztosít a település
sport- és kulturális tevékenységének
elõmozdítását szolgáló csoportjai (torna,
tánc, kézmûves foglakozások) részére. Az
Önkormányzat a családi események meg-
tartására benyújtott kérelmek tárgyában, a
kérelmek egyedi úton történõ elbírálását
követõen, adott kérelemre vonatkozóan,
egyedi döntést hoz."

A Rendelet teljes tartalma az alábbi link
segítségével is elérhetõ: https://njt.hu/
njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed8dr5eo0d
t5ee8em5cj2ca9bw6cc5by2ca7bw6m

Laskai István jegyzõ

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK
KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

ANYAKÖNYVI HÍREK - 2020. április
ÚJSZÜLÖTTEK:
PIRITI PATRIK 2019. december 10. Cser Éva - Piriti Lajos
JUHÁSZ BELIÁN 2019. december 13. Erdélyi Bianka - Juhász Alex
PINTÉR LUCA 2020. január 12. Radnai Klaudia- Pintér János
BALÁZS NÁTÁN BÁLINT 2020. január 21. Lovász Anett -
Balázs Zsolt
KÖNYVES BENCE 2020. január 29. Lukács Alexandra - Könyves László
DANYI MIRELLA 2020. március 4. Szajkó Zsanett - Danyi Sándor

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Német Miklós - Benei Krisztina 2019. december 21.
Mersva Ádám Gyula - Kiss Eszter 2019. december 28.
Molnár Bence - Hajdu Mercédesz 2020. február 15.

Pataki János - Kedves Nikoletta 2020. február 22.
Bangó Tamás Ferenc - Csókási Katalin 2020. február 29.
Csordás György- Czank Henrietta 2020. március 13.

ELHUNYTAK:      
Tiszóczi Imréné Márta Mária 2020. január 19.
Czinka Mária 2020. január 23.
Simon Józsefné Horváth Zsuzsanna Ildikó 2020. február 3.
Kiss József István2020. február 5.
Sõregi József 2020. február 16.
Kuris Istvánné Pajkos Teréz 2020. február 24.
Oravecz István 2020. február 26.
Magashegyi Vilmos Józsefné Jekken Mária 2020. március 7.
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Apci Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet - közösségi életképek
Oly sok gondolat, érzés, emlék kavarog
bennem az elmúlt évre való visszatekintés
során. A taglétszám: bár ismét vannak új
belépõk, viszont megint csökkent vala-
melyest az elmúlt évhez képest. (jelenleg
265 fõ)

Tavalyi évben már hagyománnyá váló
üdülésünk alkalmával 2-szer 1-1 hetet
töltöttünk el Hajdúszoboszlón, ahol a
fürdõzés és a pihenés mellett naponta 4
egészségügyi kezelést tudtunk igénybe
venni. Egy alkalommal csodálatos helye-
ken, remek idegenvezetõvel bejártuk
Erdélyt egy hét alatt. 3 alkalommal
elutaztunk Jászapátiba a fürdõbe. 

Anyák napi ünnepségünk is felejthetet-
len, érzelmes pillanatokat szerzett az
anyukáknak és nagymamának. Felejthetet-
len napot töltöttünk el ismét a Lõtéren
május 1-jén, ahol mi is - a többi csapathoz
hasonlóan - részt vettünk a fõzõversenyen. 

Bányásznap alkalmából is megtartottuk

nagyszabású rendezvényünket, ahol a
törzsgárdáinkat is köszöntöttük. 

A Szüreti Felvonulás is hagyomány már
a falunkban, ahol a mi tagjaink is dísze-
sebbnél díszesebb ruhákban vonultak és az
elmaradhatatlan fõzésben is szép  számmal
vettünk részt. 

Visszatekintésemben nagy szomorúság
tör rám, amikor is utolsó útjára kísértük és
elbúcsúztunk csapatunk pénzügyisétõl,
Zelnik Páltól. Nyugodj Békében Pali!

Most a 2020-as terveinkrõl szeretnék
hosszasan írni… hiszen lenne mit… január
elsõ heteiben szépen, mint eddig minden
évben idénre is elkészítettük a program-
tervezetünket. Még ha el is repült felettünk
az idõ, a lelkese-désünk, a tenni akarás
töretlen bennünk.

Aktívan éljük mindennapjainkat. Ami-
kor csak tudjuk mozgósítjuk a  tagságot.
Viszont az Élet nagy tanítómester, megálljt
parancsolt mindannyiunknak, és arra intett
minket, hogy lassítsunk. Mindannyiunkra
nehéz idõszak vár, de hiszem, hogy együtt
ezen is túl leszünk. Mert még sok a tenni-
valónk, mert olyan jó a jászapáti strand
árnyas fái alatt üldögélve beszélgetni,
olvasni, vagy csak szunyókálni, mert olyan
jó, amikor egy - egy nótaesten együtt éne-
kelünk a fellépõkkel, mert olyan jó, amikor
az Anyák napja ünnepségén tele a mûvelõ-
dési ház, a gyerekek izgatottan készül-
nek… és mi együtt vagyunk… olyan jó a
majálison a már megszokott helyünkön
készülni, hogy hamarosan jön a tagság….
és ismét együtt vagyunk. Ahhoz, hogy
ezeket újra átéljük majd, most egy kicsit
lassítunk… 

Jó Szerencsét!
Veszelka Pál

Az Apc és Körzete Bányás Nyugdíjas Szakszer-
vezet 2020-ban egy  jeles évfordulót is ünnepel
Idén 30 éve már, hogy Udvari Gábor szervezetünk titkára. Ezt a feladatot mindig
odaadással, önzetlenül látta el. Ezúton tolmácsolom felé a tagság KÖSZÖNETÉT!
Köszönetet mondunk, a sok-sok szabadidõs programért, amit szervezett, hogy a
tagság töretlenül létezzen. Köszönetet mondunk az érdekképviseletéért, amivel a
tagság érdekeit tartva szem elõtt képviselt Minket.

További jó egészséget kívánunk, illetve                                                 Jó szerencsét

MUNKÁBAN AZ APCI MAKETTKLUB
Az Apci Makettezõk Baráti Körének
tagsága a 2019-es évet tekintve fantaszti-
kus évet zárt mind díjakat, mind elismeré-
seket tekintve.

A miskolci makettversenytõl kezdõ-
dõen egészen az évzáró Pelikán Makett
Klub által rendezett versenyig oklevelek-
kel, érmekkel és díjakkal megrakottan
tértünk haza.

Makettjeink több korszakot ölelnek át
az autókon, motorokon, kamionokon,
repülõgépeken és harcjármûveken
keresztül.

2019 évben több helyen is felkértek min-
ket látványmakettezésre, melyekre büsz-
kén emlékszünk vissza. Petõfibánya, Hat-
van, Apc ahol munkáinkkal és jó hangula-
tunkkal emeltük a programok fényét.
Minden egyes ilyen rendezvényrõl elisme-
résekkel és gratulációkkal elhalmozva

tértünk haza. Nagyon sok fiatal érdeklõ-
dött klubunk iránt ezek alatt a látványma-
kettezések alatt.

A petõfibányai látványmakettezés szín-
vonalát még egy kivetített, élõben kö-
vethetõ repülõnappal dobtuk fel, melyet

nagyon sok hozzánk betért vendég megte-
kintett és elismerõen gratulált hozzá.

Klubunk jövõbeni terveit tekintve sze-
retnénk, ha még több emberrel ismertet-
hetnénk meg ezt a gyönyörû hobbit.
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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

KÖZTÜNK ÉLNEK…

Köztünk élnek…
Kedves Olvasó, sajnos a jelenleg kialakult helyzet nem tette lehetõvé, hogy személyes interjút készítsek Mariannával, de kérésemre
vállalta, hogy az elküldött kérdéseimre írásban válaszol. Köszönöm szépen Neki és örülök, hogy ismét megismerhetjük egy újabb apci
ember életének fontos és jelentõs eseményeit, munkásságát. 

ÉLETEM
TÖRTÉNETE…
Ócsai Mariannaként születtem 1955-ben
Cegléden. Szüleim pedagógusként dolgoz-
tak a ceglédi Táncsics Mihály Általános
iskolában. Én is ebben az iskolában tanul-
tam. Az általános iskola és a gimnázium
elvégzése után a Jászberényi Tanítóképzõ
Fõiskolára jelentkeztem. A három év
gyorsan elszaladt és 1976-ban visszatértem
Ceglédre. A Külterületi Általános Iskolák
Igazgatósága volt az elsõ munkaadóm. Ez
Cegléd város tanyavilágában mûködõ kis
létszámú iskolák összességét jelentette.
Elõször Kecskéscsárdán 1-3.és 2-4. össze-
vont osztályokat tanítottam. Már itt alakí-
tottunk az alsó tagozatosokkal egy báb-
csoportot, ahol saját magunk készítettük a
bábokat és szerepeltünk is. Megyei 2.
szintig jutottunk. Nagyon büszkék voltak
a szülõk, gyerekek, kollégák. Majd a
Vöröscsillag Tsz.-nél 1-4. összevont osz-
tályt vettem át. Erre az idõre mindig na-
gyon szívesen emlékszem vissza. A gye-
rekek közösségi magatartása még mindig
itt van a szívemben. Amikor reggelenként
bementem az osztályba és láttam, hogy a
nagyobbak gyakorolnak a kisebbekkel -
mindig jó érzés töltött el. Nagyon szép
idõszak volt.

1979-ben férjhez mentem Szeghalmy
Péterhez, aki ma is a férjem. Sokan ismerik
õt is - ha számítógéprõl van szó. 1982-ben
született Peti fiunk, majd 1984-ben Szilvia
lányunk. Még óvodások voltak, amikor
Apcra költöztünk 1987 nyarán. Szeren-
csére helyben kaptam állást az általános
iskolában. Elsõ osztályosokkal kezdtem az
itteni munkámat. A tanítás mellett - már
akkor is szerettem a kézmûves dolgokat -
szakkört kezdtem az alsósoknak, ahol
rengeteg technikával ismerkedtünk meg.
Süveges Andrásné (Marika) - aki akkor a
könyvtárt vezette - rendelkezésemre
bocsátotta az összes könyvtári kézmûves
könyvet, amibõl tanulhattunk. És jöttek az
ötletek folyamatosan. Ebben az idõszak-
ban kértek föl tábori foglalkozások veze-
tésére a Hatvani Ifjúsági Táborból és a
Kunszentmiklósi Á.M.K-ból.

Tíz év elteltével nagy elhatározásra
jutottunk férjemmel. Nyitunk egy vállal-
kozást. Elköszöntem az iskolától, elmen-
tem munkanélküli segélyre, majd fél év
múlva megvalósítottuk az álmunkat. Ak-

kor már eldöntöttem, hogy a gyöngy lesz a
további életem. 1997. január 1-én megnyi-
tottuk a Gyöngy-Szoft Bt-t. Három év telt
el a legkeményebb munkával, amíg sikerült
beindítani a vállalkozást. Nagyon sokat
dolgoztunk, de úgy éreztük mindketten,
hogy jól döntöttünk. 2000-ben megkere-
sett bennünket a Lazy Kiadó, hogy le
tudjuk-e rajzolni és írni azokat a mintákat,
amiket kitaláltunk. Szilvi lányommal kö-
zös munkába kezdtünk és megszülettek a
Gyöngy-Világ sorozat kötetei. A könyv-
tárakban még itt-ott van belõle néhány
darab.

Egy véletlen egyengette tovább az uta-
mat az üveggyöngyök felé. Megismer-
kedtem egy kiállítás alkalmával, Decsi-Kiss
Jánosnéval, aki abban az évben szervezte
az I. Országos Népi Gyöngyfûzõ Tábort.
Szinte gondolkodás nélkül jelentkeztem.
A tábor érdekessége volt, hogy a sárközi
gyöngygallérok fûzését tanulhattuk meg és
közben elõadások, múzeum látogatás,

ének, tánc, viselet bemutató, mind-mind a
Sárközrõl. Olyan elõadókkal ismerked-
tünk meg, akikkel talán sohasem találkoz-
hattunk volna. Dr. Andrásfalvy Bertalan
professzor úr, néprajzkutató többször
megjelent a szálkai táborban, mert jól
érezte magát a „gyöngyös” csapatban.

A Tolna megyei Népmûvészeti egye-
sület 15 évig tartotta életben ezt a tábort.
Minden évben meghívottak voltunk, 2001-
tõl a gyöngyöket is mi vittük a tábori
közös munkához. Egyre többen ismertek
meg bennünket. Volt néhány kiállításom -
Petõfibányán, Kunszentmiklóson, Buda-
pesten a Magyar Gyöngy Egyesület tagja-
ként, Lõrincin, Apcon, de sajnos zsûriz-
tetni nem tudtam annyi alkalommal, mint
szerettem volna. Év közben a hétvégi 1-2
napos gyöngyfûzõ hétvégékre, nyáron
több táborba kaptunk és kapunk meg-
hívást. Ezek újabb lehetõségeket jelen-
tenek cégünknek. Három éve új webáru-
házat nyitottunk. Az ország több pontján
árulják viszonteladóink az általunk
importált cseh üveggyöngyöket. Megpró-
báljuk legjobb tudásunk szerint teljesíteni
a vevõk kívánságait. Hivatalosan márci-
ustól nyugdíjban vagyok, de a gyöngy nem
marad ki az életembõl és segítem az
utódomat, hogy mindent ott tudjon foly-
tatni, ahol én abbahagyom. 

Búcsúzóul meghallgatásra ajánlom a
Misztral együttes: Gyöngyöt az embernek
dalát.

Szeghalmyné Ócsai Marianna
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