
XXXI. évfolyam 1. szám 2021. április

APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

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

dítanom, hogy Jézus él, feltámadt és meg-
váltott. 

Azért írom, hogy „kell”, mert az utóbbi 
időben mindannyian ismét aggódva fi-
gyeljük a híradásokat, hogy egy láthatat-
lan kórral, a vírussal szemben mit kell ten-
nünk, hány embertársunk betegedett meg, 
mennyien gyógyultak már meg, velünk 
vajon mi történik?     

Ez mindnyájunkat nyomaszt és egyre in-
kább úgy érezzük magunkat, mint az em-
mauszi tanítványok: „Maradj velünk, mert 
esteledik...”(Lk 24,29). És mi is rémültté 
válunk, mint a tanítványok, mert rájö-
vünk arra, hogy esetlegesek és sebezhetők 
vagyunk, és nem mi vagyunk a világ urai. 
Szükségünk van arra a hírre, hogy Jézus él 
és az Ő élete betölti a személyes életünket. 

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

Húsvét –„Jézus él!”– üzenete abban áll, 
hogy most van szükségünk arra, hogy a 
tudatunk után a szívünkbe, a mindennap-
jaikba, a tetteinkbe az emberi kapcsola-
tainkba is eljusson az üzenet: Jézus él, és 
nem közömbös velünk szemben. „Maradj 
velünk, mert esteledik...”.

Az elmúlt napok kiszolgáltatott lelkülete 
segíthet bennünket abban, hogy levetkőz-
zük egónkat, vagyis azt a hamis biztonság-
tudatunkat, amely azt táplálta bennünk, 
hogy csak a saját magunk sikereit építsük. 
Annak ideje van, hogy életünk értékrend-
jét átgondoljuk, annak  van ideje, hogy az 
emmauszi tanítványokhoz hasonlóan Jé-
zust vegyük magunk mellé útitársnak és 

tanuljunk Tőle. A hit kezdete az, ha tuda-
tosul bennünk, hogy Rá szorulunk és nem 
vagyunk elégségesek önmagunknak. 

Ehhez az kell, hogy az apostolokhoz 
hasonlóan találkozzunk a Feltámadottal. 
Adottak a lehetőségeink, 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 erősítik 
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 
szent három napban is online szertatáso-
kon keresztül találkozhatunk Jézussal. Vá-
gyunk arra, hogy találkozzunk Vele, Aki 
él, és felemel minket. 

A szertartások online követhetők a Min-
denszentek Ecséd Facebook oldalon. 

Kívánom mindenkinek, hogy támadjunk 
fel régi megszokottságunkból, egónkból és 
találkozzunk Jézussal, és ismerjük fel Ben-
ne reményünket.

Áldott húsvéti ünnepet kívánok!
Varga József 

plébániai kormányzó

A HÚSVÉTI ÉLET TITKA

Elnézést kell kérnünk…
Tisztelt Olvasóink!

Nem megszokott késés, nem megszokott idők közepette. Mitagadás: az eddig meg-
szokott és tartott hagyományainkhoz képest most csupán a húsvéti ünnepkör után 
néhány nappal vehetik kézbe az Apci Hírek áprilisi számát. 

Mentségünkre legyen mondva: a pandémia és a vele járó újságszervezési nehézsé-
gek, a dupla óvatosság, az online szerkesztési utak nem könnyítették meg a dolgun-
kat, s miután továbbra is tart a rendezvénytilalom, az intézmények pedig erős kor-
látozásokkal működnek, bizony, nehezebben is telt meg tartalommal ez a 16 oldal. 
Kétségtelenül van olyan anyag is benne, amelyet még az ünnep előtt illett volna eljut-
tatni az olvasókhoz. 

A kiadvány azonban ennek ellenére is törekszik arra, hogy bemutassa: vírus ide 
vagy oda, az apciak megélték a farsangot, készültek a húsvétra, a falu fejlődik és élni 
akar. Abban bízunk, hogy az újság színvonala és színessége gyorsan feledteti majd ezt 
a kis késést, hiszen továbbra is a legfontosabb az emberek egészsége és biztonsága, ám 
a tájékoztatás sem marad el.
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FEJLESZTÉSEINK

A korábbi fejlesztési sikerek után újra 
pályázik az apci önkormányzat. Ezúttal a 
Magyar Falu Programban Közösségi terek 
felújítása és fejlesztése címen, mégpedig a 
Mária utca 2. szám alatti egykor volt Taka-
rékszövetkezet belső felújítására.

- Az ingatlan az önkormányzaté, sikeres 

pályázat esetén a belső terek összenyitásá-
val egy nagyobb terem alakítható ki, mely 
alkalmas lehet a házasságkötések lebonyo-
lítására, civil szervezetek rendezvényei 
vagy tárgyalások számára egyaránt. Fon-
tos feladat a villamos hálózat rendbetétele, 
a padlóburkolat felújítása, a festés és egy 

akadálymentes mosdó kialakítása is, ha 
nyer a pályázat, sorolta Juhász István.

Az épület kívül már megújult egy ko-
rábbi MFP-pályázat jóvoltából, a tetőt és 
a nyílászárókat is sikerült többek között 
rendbetenni.

Egyeztetés a parlamenti 
képviselővel

Néhány hete Apcon egyeztetett a közel-
jövő fejlesztési terveiről és lehetőségeiről 
Szabó Zsolt, a választókörzet országgyű-
lési képviselője Juhász István polgármes-
terrel. A megbeszélés után készült videón 
a közösségi oldalán a képviselő összegezte 
az elhangzottakat. Eszerint a nagy forgal-
mú, keskeny, oszlopok által szűkített Sza-
badság és a Barátság utca kiszélesítése és 
az ottani csapadékvíz-elvezetés rendezése 
az egyik fontos közös cél. A Magyar Falu 
Program és a Település-, és Területfejlesz-
tési Operatív Program második üteme kí-
nálhat megoldást a problémára.

Közösségi tér kialakítására pályáznak Apcon 

Rendbetesszük a régi mozit is

Az Erzsébet tér 15. szám alatt a volt Mozi épületének állagmegóvó 
felújítása magába foglalja az épület északi oldalának és a keleti 
utcafront külső felületének nemesvakolattal történő bevonását, 
valamint az esővízcsatorna cseréjét is.

Új járda épült a Művelődési Háznál

Csillagos ötös
Az Állami Számvevőszék ellenőrizte és megvizsgálta a Polgár-
mesteri Hivatal elmúlt évi működését. 2019 után ismét jelesre 
vizsgáztunk, köszönöm munkatársaim lelkiismeretes munkáját. 

Juhász István polgármester

Odafigyelünk a vízelvezetésre
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TOVÁBB BŐVÍT APCON A CSABACAST
A kormány újabb 4 magyar vállalat támo-
gatásával 8,7 milliárd forintnyi beruházás-
hoz járul hozzá - jelentette be Budapesten 
a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte, hogy az állami 
támogatás a fejlesztéseken túl 3200 mun-
kahely megtartását és 300 új állás meg-
teremtését is segíti. A kormány a nagy-
vállalati beruházásösztönző programban 
járul hozzá a fejlesztésekhez. A Csabacast 
és a Videoton Autóelektronika korszerű 
gyártóberendezéseket szerez be, míg a 
Waberer's és a Regio Játék a raktárait fej-
leszti a támogatásból - tette hozzá.

A rendezvényen elsőként a CSABAcast 
Könnyűfémöntödei Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszönte meg a támogatást. Hetz-
mann Béla közölte, hogy az utóbbi hóna-
pokban új megrendelésekhez jutottak, de 
a korábbi kiesés miatt nem tudnák az ál-
lami segítség nélkül vállalni a beruházást. 
A cég új gyártókapacitás kiépítését és az 
eddigiek bővítését tervezi a 17 ezer négy-
zetméteres üzemében, Apcon. A térség 
országgyűlési képviselője a fejlesztések fel-

tételének a kedvező képzési, gazdaság- és 
adópolitikát nevezte. Szabó Zsolt szerint a 
körülmények Magyarországon biztosítot-
tak, a kormány megbízható partnerként 
segíti a vállalkozásokat.

Az alumíniumöntvényeket készítő Csa-
bacast árbevétele 2018-ban meghaladta a 
13 milliárd forintot, 2019-ben pedig a 14,6 

milliárd forintot, túlnyomórészt külföldi 
értékesítésekből. Az adózott eredmény 
szintén erőteljesen nőtt, 733,5 millió fo-
rintról 1,56 milliárd forintra 2019-ben. A 
cég legnagyobb megrendelői német autó-
gyárak, közöttük a BMW, a Volkswagen, 
az Opel, a Daimler. A vállalat 450 munka-
vállalót foglalkoztat.

ÜNNEP

A KÖZÖS ÜNNEPLÉS ELMARADT, A MEGEMLÉKEZÉS NEM
Az érvényben lévő járványügyi korláto-
zások miatt  az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére megszokott 
közös megemlékezésünkre nem kerülhe-
tett sor, azonban az intézmények és civil 
szervezetek a tiszteletet megadva koszorút 
helyeztek el a Petőfi téren található emlék-
műnél. Apc Községi Önkormányzat nevé-
ben Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel 
és Gémes Virág alpolgármesterrel koszo-
rút helyezett el Juhász István polgármester 
a Petőfi téren található emlékműnél.
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KULTÚRA

„APC TÖRTÉNETE NAPJAINKIG”
Örömmel tájékoztathatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy – több ízben utaltunk már 
rá számos fórumon, formában – tava-
lyi év végén elkezdtük előkészíteni „Apc 
története napjainkig” kiadványt, mely 
tervezetten egy napjainkig terjedő könyv 
megalkotása lesz. Felhasználva az eddigi 
írott anyagokat (kezdve Illés József – Apc 
története című „kék könyvét”, kiegészítve 
Dratsay Zsigmond – Apc nagyközség mo-
nográfiája, Szita Mihály – Apci Katholikus 
Tudósító, valamint a közelmúltban Hege-
dűs Gyula és a Közösen Apcért Civiltár-
saság által összeállított és kiadott „Apcon 
lakom, keress meg…!”, valamint „APC” 
című helyismereti fotóalbum) összedol-
gozván szeretnénk kiegészíteni Apc kö-

zség életének, történetének és történelmé-
nek minden fontos momentumával – Apc 
életében fontos közösségeket és személye-
ket bemutatni – megemlékezni róluk, akik 
öregbítették lakhelyünk hírnevét. Személy 
szerint szeretném megköszönni Juhász 
István polgármester úr támogatását, va-
lamint Hegedűs Gyula kutató-szakértő-
szakmai segítségét, továbbá Lévai Antal 
segítségét az anyagok összegyűjtésében és 
mindazon apci lakosok eddigi támogató 
segítségét, akik fotókat, írott anyagokat 
bocsátottak rendelkezésünkre. 
A munka tovább folyik – álmunk egy 
olyan kiadvány megalkotása, mely Apc 
község történetét, az itt élők életét és 
munkásságát mutatja be napjainkig. Nagy 

öröm tehát számomra, hogy kutató mun-
kánkra felfigyelt Hatvan város múzeuma 
is - a Hatvany Lajos Múzeum szakemberei 
nemrégiben ellátogattak hozzánk, hogy 
bepillantsanak az előkészületi munkála-
tokba – számos anyagot, fotót, régi do-
kumentumot is kaptunk tőlük, valamint 
megtekintették Vig János úr magánygyűj-
teményét, mely tájházként funkcionál, és 
bárki számára megtekinthető.
Továbbra is várjuk a régi fotókat, doku-
mentumokat, hogy minél több emléket 
tudjunk majd megmutatni.
Alább találják Deme Ágnes néprajzkutató 
írását a nálunk tett látogatásról.

Pápai Andrea

HELYTÖRTÉNETI KÖTET KÉSZÜL APCON
Február elején Pápai Andrea, az apci Ady 
Endre Művelődési Ház és Könyvtár kép-
viseletében kutatói kéréssel fordult a Mú-
zeumhoz. Elmondta, hogy Apcon utoljára 
1993-ban jelent meg a település történetét 
összegző nyomtatvány, ezért – figyelembe 
véve a nagyfokú érdeklődést – Apc Kö-
zség Önkormányzata ismét könyvkiadásra 
készül. Mivel a digitális kutatószolgálat a 
Múzeumnak a járvány idején is vállalha-
tó feladata, sőt kötelessége, a muzeológus 
kollégák örömmel nyújtottak segítséget.

Járásszékhelyi gyűjteményként a Hat-
vany Lajos Múzeum leltározott anyagai 
között apci vonatkozásúak is nagy szám-
ban találhatók. A készülő kötethez to-
vábbítandó képeket, dokumentumokat 
– melyek a múzeum történeti, néprajzi, 
adattári és régészeti gyűjteményét érin-
tették – alapvetően Deme Ágnes néprajz-
kutató strukturálta. Előkerültek többek 
között Apcról származó régészeti leletek, 
a település múltjához kötődő adásvételi 
szerződések, árverések anyagai és De-
mény-Dittel Lajos néhány összefoglaló 
munkája. Különösen értékes forrást jelent 
a 2012-ben, DVD-melléklettel megjelent 
Apci parasztkrónika, a Hatvany Lajos Mú-
zeum Füzetek 19. darabja.

Az együttműködési lehetőségek teljes 
kiaknázása céljából március 4-én az In-
tegrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
négy tagja Apcra látogatott: Gál Andrea 
régész, Millisits Máté művészettörténész, 
Deme Ágnes néprajzkutató és Schoblo-
cher Bernadett, a Tourinform Hatvan 
Iroda vezetője. Apci tartózkodásuk alatt 
Juhász István polgármester úrral, Gémes 
Virág alpolgármester asszonnyal és Pápai 
Andreával beszélgettek kulturális és tu-
risztikai lehetőségekről. A hatvani csoport 
– az apci vendéglátók jóvoltából – megte-

kinthette a Szentiványi-kastélyt, a könyv-
tár és a művelődési ház tereit, Víg János 
páratlan gazdagságú, Folk-Art elnevezésű 
néprajzi gyűjteményét és az önkormány-
zat épületét is.

Az új tapasztalatokért és a további, eset-
leges közös lehetőségekért köszönettel tar-
tozunk apci vendéglátóinknak. A könyv-
kiadás előkészítéséhez pedig jó munkát és 
sok sikert kívánunk! 

Deme Ágnes,
néprajzkutató 
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Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyv-
tár által meghirdetett Adventi Alkotói Pá-
lyázaton az Apc Községi Bölcsőde is részt 
vett, melyen az Apc Községi Önkormány-
zat különdíjában részesült. A bölcsőde 
oklevelet és a gyermekek nagy örömére 
finomságokat, valamint könyvutalványt 
kapott, amelyből Bogyó és Babóca köny-
veket vásároltunk.

December 15-én tartottuk meg bensősé-
ges, meghitt, és családias karácsonyi ün-
nepélyünket. Rengeteg hasznos, és kreatív 
játékot tudtunk vásárolni a fenntartó által 
finanszírozott összegből a gyerekeknek. 
A teljesség igénye nélkül: sok kirakót és 
szerepjátékot gyakorló játékokat kaptak a 
gyermekek. Nagy örömmel vették birtok-
ba az új játékokat a bölcsődések. Ebben 
az évben sajnos nem láthattuk vendégül 
az ovis gyermekeket, mert a vírus helyzet 
miatt minden ünnepet csak zártkörűen le-
hetett megtartani.

A tél temetését február 10-én farsangi 
mulatsággal ünnepeltük meg. Volt sokfé-
le jelmez: cica, hercegnő, autó versenyző, 
pókember és még sok-sok másféle. A kis-
gyermeknevelők is jelmezekbe bújtak, a 
gyerekek meglepődve szemléltek minket. 
A gyerekekkel táncoltunk, megvendégel-
tük őket, a Központi Konyha jóvoltából 
finom fánkot is ehettek a gyerekek.

„Télűző farsang" alkotói pályázatán is 
részt vettünk, melyet az Ady Endre Mű-
velődési Ház és Könyvtár hirdetett. A 
bölcsődés gyerekek különdíjban részesül-
tek, a bölcsőde kisgyermeknevelői, pedig 
negyedik helyezést értek el. Ezúton szeret-
nénk megköszönni Juhász Krisztinának és 
Pápai Andreának a finomságokat, amit az 
oklevelek mellé kaptunk.

A február nagyon tartalmas volt, mert 
a Könyvtártól kaptunk kölcsön bakelitle-
mezeket és hozzá lemezjátszót is. Azóta is 
gyakran hallgatunk a gyerekekkel zenét és 
meséket. Nagyon nosztalgikus hangulatba 
kerültem ezektől a lemezektől, és örültem, 
hogy ezt az élményt meg tudjuk osztani 
a kicsikkel is a modern világban, amikor 
minden elérhető az internet és az elektro-
nikai kütyük által.

Megünnepeltük a bölcsődében 1848/49-
es magyar szabadságharc kezdetét, már-
cius 15-ét is. A gyerekekkel zászlókat 

színeztünk, melyeket a faliújságunkra is 
kitettünk, a kislányok pártát, a kisfiúk pe-
dig huszársisakot vehettek fel, tisztelegve a 
hősök emléke előtt.

Továbbra is megtartottuk azt a jó szo-
kást, hogy a szülinapos gyermekeket fel-
köszöntjük és egy kis ajándékkal is kedves-
kedünk nekik. A gyerekekkel énekelünk és 
táncmulatságot is rendezünk a kis szülina-
pos tiszteletére.

A bölcsődénkbe jelenleg 18 gyermek jár. 
A COVID járvány harmadik hulláma mi-
att 3 kisgyermek beszoktatását nem tud-
tuk megkezdeni, reméljük, hogy hamaro-
san fogadhatjuk őket.

A bölcsőde dolgozói nevében szeretettel-
jes húsvéti ünnepeket, a pandémiás idő-
szakban kitartást és jó egészséget kívánok 
a község minden lakójának!

Király Noémi 
A Bölcsőde szakmai vezetője

BÖLCSŐDEI HÍREK

KÜLÖNDÍJ A BÖLCSŐDÉNEK AZ ADVENTI PÁLYÁZATON

KÖRNYEZETVÉDELEM

Vigyázunk a természetre, és még az egyesület is jól jár
A Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft., 
valamint az Önkormányzat között létrejött szerződésnek kö-
szönhetően immár településünk két pontján is használt étolaj 
gyűjtő edényzet várja a környezettudatos apciakat. A használt 
étolajat kérjük lezárt edényben (PET-palack, olajos flakon) 
elhelyezni a gyűjtőedényekben.

Gyűjtőpontok: 1. Az Iskola utca végén a központi konyha 
mellett. 2. Petőfi Sándor út 38. A gyűjtőedényben elhelyezett 
sütőolaj minden kilogrammja után 25 forint támogatásban 
részesül az Apci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület.   



2021. április

g 6

XXXI. évfolyam 1. szám

ÓVODAI HÍREK

TARTJUK A KAPCSOLATOT A GYERMEKEKKEL
Az évkezdés nagy örömet hozott a gyere-
kek számára, mivel januárban több alka-
lommal esett a hó. Kihasználva a havazást, 
a téli időjárás szépségeit, hógolyóztunk, 
hóembert építettünk, hóval, jéggel kísérle-
teztünk az óvodás gyermekekkel.

Február 10-én tartottuk meg az óvo-
dában a farsangi bálunkat. Már reggelről 
jelmezbe öltözve érkeztek a gyerekek a 
csoportokba, ahol rövid fotózkodás után 
indult a táncos mulatság. Sok-sok játékos 
feladattal, farsangi lakomával és az elma-
radhatatlan tombolával zártuk a napot. A 
téli időszak lezárásaként felelevenítettük a 
kiszézés hagyományát, az óvoda udvarán 
közösen elégettük a nagycsoportosok ál-
tal készített kiszebábut és jelképesen azo-
kat a rossz dolgokat és tulajdonságokat, 
amelyektől szeretnénk megszabadulni. 
Közben a gyermekek télűző rigmusokat, 
tavaszváró verseket, énekeket adtak elő. 

Munkánk során célunk, hogy olyan szo-
kásokat és viselkedési formákat alakítsunk 
ki a gyermekekben, amelyekkel megala-
pozzuk a környezettudatos magatartást 

már az óvodáskorban. Ezért is szerveztünk 
február hónapban ruhagyűjtést a Sulizsák 
program segítségével, márciusban pedig 
elektronikai hulladékgyűjtést. 

A megszokott óvodai mindennapjaink, 
életünk, programjaink március 8-tól saj-
nos újra felborultak a járványügyi helyzet 
miatt. A rendkívüli zárás alatt, jelenleg is 
gyermekfelügyeletet biztosítunk óvodánk-
ban, azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, 
akiknek szülei dolgoznak és nem tudják 
megoldani gyermekük felügyeletét. Az 
újabb rendkívüli helyzet miatt azonban 
most sem szerettük volna, hogy meg-
szakadjon a kapcsolat az otthon maradt 
gyerekekkel, így a szülőkön keresztül az 
óvodapedagógusok online tartják velük a 
kapcsolatot. Minden óvodapedagógus a 
zárt Facebook csoportján keresztül küldi a 
heti tervezetnek megfelelő játékos felada-
tot, ajánlást az otthoni időtöltéshez. Cé-
lunk az volt, hogy izgalmas, motiváló ha-
tású élményhez juttassuk a gyermekeket, a 
különböző játékok, mesék, versek, dalok, 
környezeti tartalmak megosztásával. 

Az óvodai beiratkozás 2021. május 5-én 
és 6-án lesz az intézményünkben. A le-
endő óvodás gyermekek beíratásához, a 
rendkívüli helyzet miatt a szülőknek nem 
szükséges feltétlenül személyesen megje-
lennie az intézményben, hanem elektro-
nikus úton is eljárhatnak. Utóbbi esetben 
a szükséges dokumentumokat elegendő a 
nevelési év megkezdésekor, szeptember-
ben benyújtani. A beiratkozásról bőveb-
ben óvodánk Facebook oldaláról tájéko-
zódhatnak. A személyes megjelenéshez 
telefonon egyeztethetnek időpontot: a 
37/385-495, 20/496-1910 számokon, aki 
elektronikus úton szeretné beíratni gyer-
mekét, az ovoda@apc.hu e-mail címre 
kérjük küldeni a beiratkozási szándéknyi-
latkozatot. Szeretettel várjuk leendő óvo-
dásainkat a 2021/2022-es nevelési évre!

Minden kedves Olvasónak jó egészséget, 
kitartást,- Kellemes Húsvéti ünnepeket kí-
ván az Apci Gyöngyszem Óvoda minden 
dolgozója nevében: 

Hartman Imréné óvodavezető

ISKOLAI HÍREK

A Boldog Brenner János  
Katolikus Általános Iskola hírei

Tisztelt Apci Lakosok,  
Kedves Szülők, Gyerekek!

A Boldog Brenner János Katolikus Általá-
nos Iskola nevében köszönettel tartozom 
a pedagógus kollégáknak, a gyerekeknek, 
a szüleiknek és minden segítő embernek, 
akik részt vettek az intézményünk életében! 

A 2021. év első heteiben a tanév I. félévét 
lezártuk. Sajnos a covid 19 vírus újabb 
megszorításokat hozott az oktatásügy-
ben, így az iskolánk életében is. Két osz-
tály karanténba került, 1-1 hétre, de az 
egész iskolát nem kellett bezárni. Viszont 
március 8-án, a 17/2021. (III.5.) EMMI 
határozat, és a 111/2021. (III. 6.) kormány 
rendelete alapján szabályozva, tantermen 
kívüli oktatás lett elrendelve. A személyes 
oktatásnál nincs jobb, de a vírus terjedésé-
nek megakadályozása érdekében el kellett 

fogadnunk ezt az újabb kihívást. Itt köszö-
nöm meg a szülők és a gyerekek kitartását, 
és a további türelmüket! Reméljük, hogy 
mielőbb visszatérünk az intézménybe, és 
benépesítik a gyerekek az iskola tantermeit! 

A korlátozó intézkedések miatt elma-
radtak a versenyeink, iskolai közösségi 
programjaink, a március 15-i ünnepség, 
de a tiszteletünket leróttuk a hősök előtt az 
elhelyezett koszorúval. A farsangi ünnep-
ségünket helyi, osztályközösségi szinten 
tartottuk meg. A tombolahúzás az isko-
larádión keresztül valósult meg. Megkós-
tolhatta minden diák az ilyenkor szokásos 
édességet, a fánkot. Köszönjük a szülőknek 
a tombolafelajánlásokat, valamint a fánkot, 
amelyet szintén adományba kaptunk.

A lelki élményeinket is csak részben él-
hettük meg. Vízkereszt ünnepén, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén, ham-
vazószerdán, korlátozva ugyan, de részt 

vettünk a szentmiséken. A nagyböjtben, 
az Egri Főegyházmegye Katolikus Karita-
szának jóvoltából a iskola helyi vezetése 
több családnak is segítséget nyújtott élel-
miszer csomagokkal.

Az intézményünkbe való 
beiratkozásról

Nyílt nap keretében nem fogadhatjuk az 
óvodásokat, a leendő elsős gyermekeket. 
A szülők tájékoztatása érdekében viszont 
készítettünk egy bemutatkozó kisfilmet, 
amelyet mindenki megtekinthet az aláb-
bi linken: https://www.youtube.com/
watch?v=qrUsv1MVX9c&t=23s

A kormány tájékoztatása szerint az álta-
lános iskolai beiratkozás az első évfolyam-
ra az Nkt.50.§ (7) bekezdése alapján 2021. 
április 15-16-án lesz 8 -18 óráig. Amennyi-
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ben a helyzet lehetővé teszi, személyesen 
az előre megadott és megbeszélt időpont-
ban történik, az alábbiak szerint: 

- a beiratkozás, előzetes telefonos beje-
lentkezés útján, időpontot egyeztetve tör-
ténik. A beiratkozás ideje: 2021. 04. 15-16. 
08.00-18.00 óra között!

- bejelentkezni hétköznap, hétfőtől-pén-
tekig, 8.00-16.00 óra között van lehetőség 
az alábbi telefonszámokon: +36 37 385349 
vagy +36 30 518 0978

Húsvét ünnepéhez szeretném megoszta-
ni az alábbi gondolataimat:

Nagypénteken, pár nappal húsvét előtt 
a szertartásban ezt énekeljük: „Királyi 
zászló jár elől, keresztfa titka tündököl. 
Melyen az élet halni szállt, megtörte holta 
a halált.”. Nem tudtuk mit jelent nekünk 
az, hogy ,,…megtörte holta a halált.” Hús-
vétvasárnap pedig tudatosult bennünk: 
amit Krisztus előre jelzett nekünk; betel-
jesedett. Le kellett győznie a halált, hogy 
ma ünnepelhessünk. Elveszett, de újra 
él! Az ajtó bezárult, de újból kinyílt, az 
ablak kitárult, hogy friss levegő áradjon 
a szobánkba, a fül hallja, a szem lássa, a 
szánk hirdesse, hogy: „Föltámadt Krisztus 
e napon alleluja! Hála légyen az Istennek, 
Alleluja!”,,Adjunk hálát az Úrnak, hiszen 
ezt a napot az Úristen adta!” 

Persze gondolkodhatunk rajta, - mint a 

feltámadáskor, - és lehetünk tanakodó em-
mauszi tanítványok. De lehetünk Mária 
Magdolnák is, aki mikor visszafutott a sír-
tól csak annyit mondott a tanítványoknak, 
hogy „Elvitték az Urat a sírból, és nem tu-
dom, hova tették!” Vagyis kereste, de nem 
találta, nem tudta felfogni, mi is történt 
valójában. Talán ilyen kereső, futó embe-
rek, akik a hírt viszik, de még nem tudják, 
hogy milyen óriási a jelentősége, sokan 
vagyunk, vannak. De lehetünk Jánosok 
is, aki Péter után bement a sírba, ,,…majd 
látta mindazt és hitt.” Megértett mindent, 
amit Jézus azelőtt cselekedett, mielőtt a 
kereszten meghalt. Egy pillanatra sem ké-
telkedett.  Vajon én melyikhez tartozom?

Mi se legyünk elhomályosultak. Ismer-
jük fel Isten dicsőségét, hatalmát, ne ké-
telkedjünk, hanem rögtön térjünk meg és 
higgyünk, mint János.

Egy császár, egy halálra ítélt keresztény-
nek az első századokban ezt mondta: Sze-
retném meglátni a te feltámadt Istenedet. 
– De élő ember szeme nem láthatja meg 
Őt, mert a mennybe ment- válaszolta 
amaz. De ez a válasz a császárt nem elé-
gítette ki. 

- Akkor nézz az égre és szemléld a Na-
pot!- Még mit nem! - szólt a császár, - hi-
szen ha belenézek, elvakít. - Uram, gon-
dold csak meg: ha nem bírod elviselni 
Isten egyik teremtményének dicsőségét, 

képes lennél-e közvetlenül szemlélni a fel-
támadt Krisztus dicsőségét?

Higgyünk tehát Krisztusban, mint Já-
nos! Vigyük otthonainkba, családjainkba, 
gyermekeinknek is a Jó hírt, mint Mária 
Magdolna! Beszéljünk róla otthon, hoz-
zátartozóinkkal, ismerőseinkkel, mint az 
emmauszi tanítványok egymást közt, és 
jussunk el a felismeréshez, mint minden 
tanítvány, hogy feltámadt Krisztus! Alle-
luja, alleluja!

Iskolánk aktuális életével kapcsolatosan 
az alábbi honlapon, valamint Facebook 
oldalon képeket, és eseményeink meg-
osztását mindig frissen megtalálhatják az 
érdeklődők és olvasók. Aki feliratkozik 
a Facebook oldalunkra, az épp aktuá-
lis, vagy a következő eseményről mindig 
kap értesítést. Apci Katolikus Általános 
Iskola: https://www.facebook.com/Apci-
Katolikus-%C3%81ltal%C3%A1nos-Is-
kola-140723316542940/. Honlapunk el-
érhetősége: http://brenner-apc.sulinet.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 intézményvezető
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ÁTJUTHATUNK A HIT ÁLTAL A NEHÉZ IDŐSZAKON

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgála-
tunk, mint mindig, úgy ebben a járvány 
időszakban is sok családdal áll kapcso-
latban. Sokan fordulnak szolgálatunkhoz 
különböző nehézségekkel, és kérnek segít-
séget problémáik megoldásában. Mindig 
örülünk, amikor valamiben tudunk segí-
teni, vagy legalább irányt mutatni a meg-
oldás felé. 

Ez a nem egyszerű időszak, amiben 
élünk, sok mindenre tanít mindannyiun-
kat. Egy párat említek: értékelés, megbe-
csülés, hálaadás. Hálásak lehetünk Isten-
nek az életünkért, a megtartatásért, az Ő 
irántunk való szeretetéért. Hálásak lehe-
tünk, hogy minden nap egy nagy ajándék, 
hogy mindaz, amit úgy gondolunk, hogy 
természetes, az egyáltalán nem az, hanem 
egy ajándék és kiváltság a számunkra. 
Gondoljunk bele, hogy ha reggel fölke-
lünk és láthatjuk egymást, van eledelünk, 
ruházatunk és még lehetne sorolni, ez 
mind az Ő gondoskodása, és az irántunk 
való szeretete. Feltehetem magamnak azt a 
kérdést, hogy értékelem-e mindezt?! Van-
e szemem meglátni az Istentől jövő gon-
doskodást és szeretetet?

Ne csak azt lássam, ami nincs, vagy ami 
kell, hanem elsősorban azt, ami már van. 
Annyi sok mindenünk van, és annyi sok 
mindenért hálásak lehetünk. Nap mint 
nap szembesülnöm kell a szolgálatunkhoz 
bejövő emberek körében, sok különböző 
betegségekben szenvedővel, panaszaikkal, 
anyagi, testi és lelki nehézségeikkel. Embe-
rileg ezekre a problémákra nem találunk 

megoldást, a gyászra a szenvedésre, a be-
tegségre, a nélkülözésre. 

Viszont van egy közmondás, miszerint a 
megosztott „teher” az már csak „fél teher”. 
Amikor valaki kibeszéli magát, megosztja 
és imádságban leteszi a szerető Isten kezé-
be, akkor megkönnyebbülve, megvigasz-
talódva, megerősödve mehet tovább az 
élete útján.  A húsvét ünnepén keresztül a 
Feltámadott Úrjézus azt üzeni számunk-
ra, hogy van élő reménységünk, van, aki 
szeret, nem vagyunk elfeledve, eldobva. 
Az Ő szeretete által annyi mindennel sze-
retne megajándékozni minket, csak legyen 
nyitva a szívünk, lelkünk, legyen szemünk 
meglátni, legyen ajkunk, amely zúgolódás, 
káromkodás és bosszankodás helyett há-
lát, áldást mond, és kedvesen szól. 

Mostanában gyakran megállítanak gye-
rekek és szülők az utcán, és kérdezik, hogy 
lesz-e gyermekfoglalkozás, táborozás. 
Igen, szinte már mindannyian ki vagyunk 
éhezve a közösségi, építő programokra. 
Ha Isten akarja és élünk, akkor szeretnénk 
a gyermekek és a fiatalok számára ezen a 
nyáron is táborozásokat, és gyermek fogla-
kozásokat szervezni. Addig is kívánunk a 
szülőknek és gyermekeiknek sok erőt, ki-
tartást, és Isten gazdag áldását az év min-
den napjára, a gyerekeknek a tanuláshoz, 
feladatokhoz, a szülőknek az őket körül 
vevő sok munkához! 

Befejezésül pedig Füle Lajos költőtől egy 
pár kedves idézettel és egy bibliai igével 
kívánok mindenkinek áldott Feltámadási 
Ünnepet! 

„Egyedül nem lehet
Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz!
Egyedül engemet elsodor bármi vész.
Egyedül céltalan, egyedül úttalan,
csak Veled, JÉZUSOM, csak Veled boldo-
gan.

Milyen?
Milyen a "lelked hőmérséklete"?
Vajon a hálát olykor érzed-e?
És megbocsátott bűneid felett
sírsz-e az Úrnak örömkönnyeket?

Őbenne van!                                                                                           
KI fent leggazdagabb volt,
lent Ő lett legszegényebb,
hogy VELE gazdagodjunk:
ŐBENNE van az élet.”

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, 
szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok." 2 Ko-
rintus 8,9

Szeretettel gondolok mindannyiukra: 
Jeney Ottó családsegítő

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat hírei

Áldott, Békés Húsvéti 
Ünnepeket kívánunk! A 
vírusra való tekintettel 
még jobban vigyázzanak 
magukra és családjaikra 
– Isten segedelmével és 
áldásával.

Apci Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat
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Alkottunk farsangra!

Farsangi Alkotói Pályázattal kedvesked-
tünk az alkotni vágyóknak. Juhász Krisz-
tina kezdeményezése és támogatása segít-
ségével hirdethettük meg a télűző farsangi 
játékot, melyre 33 alkotó 58 alkotása érke-
zett be. A zsűri tagjainak alapos és lelki-
ismeretes értékelő munkájának köszön-
hetően (Antal Nikolett, Pajkosné Petrán 
Mónika és Vajdáné Hartman Martina 
zsűrielnök) igyekeztünk minden kedves 
pályázót ajándékkal meglepni.

Alkotók: Apci Bölcsőde Gondozónői 
és gyermekei, Apci Gyöngyszem Óvoda 
Bambi, Micimackó és Zsebibaba csoport-
jai.

Balogh Boglárka, Bognár Kitti, Bognár-
né Pajkos Brigitta, Hirsch Csenge, Hirsch 
Helen, Hirsch Levente, Kékkő Gábor, Kiss 
Dominik, Kiss Klaudia, Kiss Martin, Ko-
dák Flórián, Kodák Loretta, Kótai Tamás, 
László Lujza, Molnárné Kohári Csilla, Paj-
kos Evelin és Pajkos Vivien, Rácz Mirjam, 
Roznyik Anna, Schatz Norbika, Szőkéné 
Balogh Ágnes, Szűcs Rolandné Zsuzsi, 
Végh Balázs, Végh Erik, Viczián Bence, 
Viczián Gréta.

Gratulálunk a sok különleges és egyedi 
alkotáshoz!

KÖNYVTÁRI HÍREK
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FELHÍVÁS

FIGYELJÜNK KÖZÖSEN A RENDRE!
Tisztelt Apci  

Ingatlantulajdonosok!

Településünkön évek óta nagy figyelmet 
igyekszünk fordítani a közterületek rend-
jére, az önkormányzati tulajdonú közpar-
kok, intézményi területek rendbetételére, 
rendben tartására, környezetünk szépíté-
sére és védelmére.

Ehhez a munkához, illetve a település 
rendezett összképének kialakításához és 
megóvásához a település lakosainak és 
ingatlanok tulajdonosainak, használóinak 
együttműködését kérem!

A leggyakoribb problémák melyeket a 
fent említett célok eléréséhez szeretnénk 
kiküszöbölni, (mely magatartások részben 
jogszabályba ütköznek, vagy jogszabály-
ban foglalt kötelezettségei az ingatlan tu-
lajdonosoknak):

A vonatkozó országos jogszabályok, va-
lamint a helyi szabályozás értelmében:

- Az ingatlant övező közterület karban-
tartása (fűnyírás, vízelvezető árok kar-
bantartása, az út, a járda úrszelvényébe 
belógó fák, bokrok nyesése, télen a járdák 
síkosság-mentesítése, tisztántartása stb.) 
az ingatlan használójának a feladata – Apc 
Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a te-
lepülés tisztaságáról szóló 9/2002.(XII.03.) 
önkormányzati rendelet 3. § alapján.

- Az árkok karbantartása során a kiemelt 
földet, hulladékot tilos az útpadkán, vagy 
a járda mellett elhelyezni, valamint az 
útpadkát feltöltéssel, vagy burkolással az 
útpálya szintjének magassága fölé emelni! 
– Apc Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi környezet védelmé-
ről, a közterületek és ingatlanok rendjé-
ről, a település tisztaságáról szóló 9/2002.
(XII.03.) önkormányzati rendeletének 4. § 
(1) bekezdése alapján.

- Nincs lehetőség arra, hogy az ingat-
lant övező közterületen huzamosabb ideig 
építőanyagot, tüzelőanyagot, forgalomból 
kivont gépjárművet tároljanak, építményt, 
konténert stb. helyezzenek el. A közte-
rületek ilyen célú igénybevételére csak a 
szükséges ideig a helyi rendeletben meg-
határozottak szerint jegyzői engedélyhez 

kötötten van lehetőség! – Apc Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a helyi 
környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztasá-
gáról szóló 9/2002.(XII.03.) önkormány-
zati rendeletének 5. § (4) – (7) bekezdései 
alapján.

- A helyi rendelet szerint, avar és kerti 
hulladék égetése minden év szeptember 
1. és április 30. között pénteki napon tör-
ténhet, amennyiben az nem ünnepnap. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot szabad. 
Közterületen avar és kerti hulladék égetése 
TILOS, kivéve a park- és közterület fenn-
tartással foglalkozó és azzal megbízott ön-
kormányzati dolgozó által végzett égetés. 
Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy 
minden esetben jogkövető magatartást 
tanúsítani szíveskedjenek, mivel az egyéb 
tiltott anyagok égetése (kommunális-, és 
ipari eredetű hulladék, gumi, vegyszer, 
festék vagy ezek maradékai), egészségre 
súlyos veszélyeket hordoz a település va-
lamennyi lakója számára. – Apc Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének 
helyi szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) ön-
kormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése 
alapján.

A jelenlegi jogszabályok alapján a ve-
szélyhelyzet megszűnését követően or-
szágos szinten nem lesz lehetőség az avar 
és kerti zöldhulladék szabadtéri égetéssel 
történő megsemmisítésére.

- Házhoz menő zöld hulladékgyűjtés 
szállítási napja: 2021. június 7. hétfő.

- Önkormányzatunk a temetőben a te-
metői hulladék (koszorúk, virágok, stb…) 
összegyűjtése és elszállítása céljából konté-
nereket tart fenn, melyek ürítéséről rend-
szeresen gondoskodik. A konténerekbe 
tilos nem a temető üzemeltetésével ösz-
szefüggésben keletkezett lakossági kom-
munális hulladékot, építési törmeléket és 
bárminemű egyéb hulladékot elhelyezni!

- A szelektív hulladékgyűjtés a telepü-
lésünkön házhoz menő szolgáltatás útján 
megoldott, kötelezően igénybeveendő 
közszolgáltatás. Az üveg hulladékgyűjtő 
sziget a piactérnél található. Az üveget a 
gyűjtőtartályokba kell elhelyezni, a sziget 
mellé bezsákolva és más egyéb hulladé-
kokkal vegyesen elhelyezni tilos!

- Jelentős problémát okoz a magánterü-
leten, saját ingatlanokon felhalmozott sze-
mét, mely amellett, hogy közegészségügyi 
veszélyforrást jelent és különböző rágcsá-
lók megjelenését vonja maga után. Tele-
pülésünkön szervezett házhoz menő hul-
ladékszállítás működik, melyet a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft (3000 Hatvan, 054/14. hrsz 
Telefon szám: 06-37-340-402, 06-37-342-
622) biztosít.

Ezúton hívom fel az ingatlantulajdono-
sok, illetve az ingatlanhasználók figyelmét, 
hogy a Hulladékról szóló 2012. CLXXXV 
törvény 38. §(1), valamint a 39. § (1) be-
kezdéseiben foglaltakra, melyek alapján:

„38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásá-
hoz szükséges feltételeket a közszolgálta-
tó részére biztosítja, és a közszolgáltatást 
igénybe veszi.”

„39. § (1) Az ingatlanhasználó az általa 
használt ingatlan területén képződő tele-
pülési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és 
azt - e törvényben meghatározott kivéte-
lekkel - a közszolgáltatónak átadja.”

A hulladékgyűjtő szigetnél, a közterüle-
teken, közutak és földutak mentén, illetve 
a temetői konténereknél illegálisan elhe-
lyezett hulladék elszállítása és ártalmatla-
nítása éves szinten  több milliós kárt okoz 
Apc Községnek. Az ilyen jellegű szabály-
sértést dokumentáljuk és a szabályok ellen 
vétőkkel szemben szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk, melyben illetékességgel 
a rendőrség rendelkezik!

Tisztelt Apciak! 
Kérem, hogy Önök is tegyenek meg min-
dent azért, hogy közterületeink, az ingat-
lanok és azok környezete olyan képet mu-
tasson, amilyenre mindannyian vágyunk 
és amilyet elvárunk egy XXI. századi tele-
püléstől, amire méltán lehetünk büszkék!

Kérjük, legyenek partnerek egy még 
szebb, élhetőbb Apc megteremtésében!

Fáradozásukat előre is tisztelettel köszö-
nöm Apc Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nevében!

Juhász István 
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEKRŐL
Apc Község Önkormányzatának Polgár-
mestere a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában, valamint a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörök 
tekintetében gyakorolja a Képviselő-testü-
let feladatköreit.

A rendeletek megnevezésének, mint 
önkormányzati jogforrás, megnevezése 
tekintetében, a vonatkozó jogszabályok 
értelmében továbbra is követnie kell az ön-
kormányzat képviselő-testületének jogal-
kotási rendjét. Éppen ezért a rendelkezések 
elnevezése továbbra is tükrözni köteles az 
önkormányzatiság elvén alapuló önrendel-
kezés folyamatosságát, függetlenül az adott 
magatartási szabály tényleges megalkotó-
jának személyétől. A rendeletek megne-
vezésének rendje tehát az alábbiak szerinti 
megnevezési sémát követi a veszélyhelyzet 
teljes időtartama alatt is, tehát például:

„Apc Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2021. (II.08.) önkormány-
zati rendelete a helyi építési szabályzatról”

függetlenül annak tényétől, miszerint az 
adott jogszabály tényleges döntéshozója a 
jelen veszélyhelyzetnek megfelelően a tele-
pülés polgármestere.

Fentieknek megfelelően, a 2021. évben az 
alábbiak szerinti rendeletek megalkotására 
került sor, az önkormányzat és intézmé-
nyei, valamint Apc Község folyamatos mű-
ködőképességének megőrzése érdekében:

Helyi építési szabályzat
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 1/2021.(II.08.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) 
újraszabályozta Apc község tekintetében 
a helyi építés és településrendezés helyi 
szabályait.

Az új rendelet – többek között –, részle-
tesen kitér a belterülethatár módosításá-
nak szabályaira, a közterület alakítására 
vonatkozó előírásokra, az építkezésekkel 
kapcsolatban fennálló környezetvédelmi 
elvárások szabályaira éppúgy, mint a telek-

alakítás szabályaira. Taglalja a közművek 
létesítésére vonatkozó szabályokat, a köz-
művesítés, a vízellátás, a szennyvízelveze-
tés kötelező mértékének előírásait. Meg-
találhatjuk benne többek között a polgári 
lakosság építkezéseire vonatkozó kötelező 
előírásokat is. Iránymutatást találhatunk 
benne a telkeink beépítésének módját, és 
mértékét illetően is.

Pontos tájékoztatást kaphatunk belőle 
Apc Község teljes területének övezeti be-
sorolásaira nézve is, mely például az adott 
övezeten belül elhelyezhető, megépíthető 
építményeink tárgyában ad pontos tám-
pontot mindenki számára.

A rendelet teljes tartalma megtekinthető: 
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9e
g6ed5dr2eo3dt0ee5em0cj5ca8cd9bx0ca1
cb8bw3c

Költségvetés – 2021.
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 3/2021.(III.05.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza Apc Község tekintetében, az 
Önkormányzat és intézményei 2021. évi 
költségvetésének helyi szabályait.

Az elfogadott Rendelet 11. §-a az alábbi-
ak szerint állapítja meg a költségvetési év 
bevételeinek főösszegét:

11.§ Apc Községi Önkormányzat és in-
tézményei 2021. évi költségvetésében a 
Bevételek főösszege: 669.221.918.- Ft

A kiadások főösszegét a Rendelet 13. 
§-ának értelmében, az alábbiak szerint hi-
vatott részletezni:

13.§ Apc Községi Önkormányzat és 
intézményei 2021. évi működési, fenn-
tartási, karbantartási kiadásainak ösz-
szege: 453.547.027.- Ft - ebből Tartalék: 
6.563.535.- Ft

Felhalmozási kiadási előirányzat: 
16.200.000.- Ft 

Finanszírozási kiadási előirányzat:                              
199.474.891.-Ft

Kiadások főösszege: 669.221.918,- Ft
A normaszöveg értelmében nem változ-

tak a „Bölcsődei”, „Óvodai”, „Iskolai”, a 
„Dolgozói és külsősök”, valamint a „Szo-
ciális étkezés” 2021. évben érvényes díjai. 
Ugyancsak változatlan maradtak a Torna-
csarnok használatának díjtételei is, ugyan-

akkor a használat lényeges szabályai az 
alábbiakkal egészültek ki:

A Rendelet teljes tartalma az alábbi link 
segítségével is elérhető:

https://njt.hu/njtonkorm.php? njtcp=eh
6eg7ed2dr9eo6dt7ee8em5cj0ca7cd8cd9b-
w0cc5by2h

Tisztelt Lakosság!  
Kedves Apci Polgárok!

A száraz tényszerűséget követően kérem 
engedjenek meg nekem néhány, a jogsza-
bályok terminus technikusaitól mentes 
személyes gondolatot.

Nem kell részleteznem, hogy jelen pilla-
natokban Apc Község lakossága éppúgy, 
mint Magyarország bármely más települé-
sének polgárai, milyen nehéz pillanatokat 
él át. Sokak számára bizonytalanná vált a 
megélhetés, a társas kapcsolatok rendje és 
rendszere. Sokan veszítettük el szerettün-
ket, rosszabb esetben szeretteinket, amely 
minden érintettet, vagy, ha úgy tetszik va-
lamennyiünket egyaránt megrázott. Nehéz 
szembesülni az ismeretlen és láthatatlan 
ellenség okozta kegyetlen valósággal. Sok 
esetben felfoghatatlan, amivel nap, mint 
nap szembesülnünk kell, s már-már elvi-
selhetetlen a teher, melyet valamennyiünk-
re válogatás nélkül mér a sors. Megítélésem 
szerint a szűnni nem akaró próbatételek 
özöne ugyanakkor és egyben esetenként 
keserű tanítás számunkra. Tanítás, mely-
ből okulnunk, ha úgy tetszik, tanulnunk 
kell. Meg kell tanulnunk, újra kell értékel-
nünk például egymás megóvásának, meg-
becsülésének fogalmát. Új dimenziót nyer 
és immáron ott és abban létezik tovább az 
együvé tartozás, a közösségi hovatartozás 
és a sorsközösség fogalma. Ezzel együtt 
meg kell, hogy tanuljuk új tartalommal 
megtölteni a közösség és a közösségi össze-
tartozás gondolatait. Egy törékeny növény 
mindez, melyet mindenki maga nevel, de 
a táptalaját egy közösség együttesen kell, 
hogy ápoljon. S, ha jól ápoltuk ezt a virá-
got, talán, végül új és nemes érzelemmel 
telítődve születik újjá a féltés, az óvó gon-
doskodás és legvégül, de talán nem utolsó 
sorban a szeretet fogalma… 

Laskai István jegyző
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Tisztelt  
Gépjárműtulajdonosok, 

Üzembentartók! 

Az adóigazgatási eljárás részletszabálya-
iról szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány 
rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően az önkormány-
zati adóhatóság eleget tesz értesítés küldési 
kötelezettségének:

„b) az önkormányzati adóhatóság ezer 
forintot meghaladó összegű tartozás vagy 
túlfizetés esetén szeptember 10-ig az adó-
zó adószámlájának adónemenkénti egyen-
legéről, valamint annak részletezéséről és 
a tartozásai után felszámított késedelmi 
pótlékról az adózó részére értesítést ad ki.” 

Az önkormányzattól kapott értesítő – 
amennyiben az tartalmazza a gépjármű 
adóból származó tételt – a fennálló, 2021. 
január 1-jét megelőző években felhalmo-
zott, túlfizetésről vagy tartozásról kerül 
kiküldésre. 

Tartozást továbbra is, az értesítőhöz mel-
lékelt sárga postai csekken, vagy átutalás 
útján lehet kiegyenlíteni. 

Túlfizetést, csak abban esetben áll mó-
dunkban visszafizetni, amennyiben kére-
lem érkezik annak visszatérítése iránt és 
más adószámlán nem áll fenn tartozás. 

A gépjárműadó önkormányzati számla-
száma: 10403538-00031942-00000001

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyi-
ben az Önkormányzat felé esetlegesen 
felhalmozott több éves elmaradás 2021. 
szeptember 15-ig nem került megfizetésre, 
úgy az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 
CLIII. Törvény 30. § (1) bekezdés alapján 
intézkedést fogunk foganatosítani, 

ami lehet: 
− jövedelemletiltás; 
− pénzügyi intézménynél kezelt számla 

megterhelése, inkasszálása;
− NAV felé átadás behajtásra; 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul 
vételét! 

Apc Község Adóhatósága 

A piac működéséről

A PIACI ÁRUSÍTÁS SZABÁLYAI APC 
KÖZSÉGBEN 

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 
AZ APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTAL ÜZEMELTETETT PIACOT 

2021. MÁRCIUS 12. (PÉNTEK) NAP-

JÁTÓL AZ ÁRUSÍTÁSRA ÉS VÁSÁR-
LÓKRA VONATKOZÓAN AZ ALÁBBI 
KORLÁTOZÓ SZABÁLYOK BETARTÁ-
SA MELLETT MEGNYITJUK: 

- A PIAC PÉNTEKI NAPOKON 6-12 
ÓRA KÖZÖTT TART NYITVA 

- A PIACON KIZÁRÓLAG: o ÉLELMI-
SZER, (zöldség, palánta, növényi magvak, 
méz) o MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 
(gyorsfogyasztású-, előre csomagolt- vagy 
tartós élelmiszer és palackozott ital kate-
góriába tartozó termékek), o VALAMINT 
HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU ÁRUSÍTHA-
TÓ 

- AZ ELADÓKNAK KÖTELEZŐ SZÁJ-
MASZK ÉS GUMIKESZTYŰ VISELETE 
(BESZERZÉSÉRŐL MINDEN ÁRUS SA-
JÁT MAGA KÖTELES GONDOSKOD-
NI) 

- AZ ÁRUSÍTÁS SORÁN AZ EGYMÁS-
TÓL VALÓ 1,5 MÉTERES TÁVOLSÁ-
GOT MINDENKINEK BE KELL TAR-
TANI 

- A VÁSÁRLÓKNAK KÖTELEZŐ A 
SZÁJMASZK VISELETE A FENTI SZA-
BÁLYOK VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYE-
SEK!

Vigyázzunk egymásra és magunkra is, 
amennyire csak lehet! 

Juhász István polgármester 

Adóügyeink

Az Émász Hálózati Kft. tájékoztatása alap-
ján Apcon 2021-ben a következő hálózat-
fejlesztési munkálatokat tervezik elvégez-
ni: 

Az Árpád úton középfeszültségű 0,4 kV-
os körzet szabadvezeték és kábel felújítása, 
valamint oszloptranszformátor állomás 
felújítása. Kisfeszültségű 0,4 kV-os sza-
badvezeték körzet felújítása a Bethlen Gá-
bor, Árpád, Sport, Erzsébet és a Kölcsey 
Ferenc utcában. A hálózatfejlesztéssel a 
régi fa villanyoszlopok és a szabadvezeté-
kek cseréje fog megtörténni. A felújítások 
idején április 13-tól szakaszosan várható 

az utcákban áramszünet, melyről a lakos-
ság időben értesítést kap. A Bethlen Gábor 
utcában található transzformátor cseréje 
miatt 2021. április 14-én reggel 8 órától 
a település egészét tekintve egész napos 
áramszünet lesz.

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Nyrt megbízásából 
az S-Z Mátra Bau ’97 Kft, a villamosmű 
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) 
NGM rendelet alapján a villamos hálózat 
övezetében lévő fák, bokrok ágait eltávolí-
totta. A lehulló nyesedéket az önkormány-
zat munkatársai folyamatosan szállítják el 
a közterületről.

FEJLESZTIK AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATOT
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Az egyesület 2019-ben került megalapí-
tásra, olyan lelkes és elszánt fiatalok által, 
akiknek szívügyük, hogy részesei legyenek 
a változásnak, tegyenek a helyi közössé-
gekért és segítsék a hasonló ambíciókkal 
rendelkező fiatalokat és kevésbé fiatalokat 
egyaránt, keretet adva tevékenységüknek. 
Bár az egyesület csak 2019-ben került 
megalapításra, az igény egy, a szakkollé-
gium mögött álló jogi személy létrehozá-
sára, már több mint egy évtizede megfo-
galmazódott a budapesti Magyary Zoltán 
Szakkollégium tagsága körében, így az 
csak a megvalósításra várt, a szervezet 
tevékenységi köre azonban ekkor még 
nem volt tisztázott. Egyesületünk alapítói 
egyrészt az említett szervezet, másrészt a 
helyi közösségek iránti felelősségtudatból 
jutottak arra az elhatározásra, hogy ezt az 
ötletet kibővítve megvalósítják a Világpol-
gár Egyesületet.

Szervezetünk célja, hogy olyan közös-
séget alakítsunk ki az országban, amely 
lehetőséget biztosít jelen és jövőbeli tag-
jaink számára, hogy tegyenek nem csak 
önmagukért, de társadalmunkért is. Alap-
elveink közé tartozik többek között az ön-
fejlesztés, a fenntarthatóság, a társadalmi 
felelősségvállalás, a tehetséggondozás, és 
missziónk lényege, hogy felkeltsük a helyi 
közösségek szakpolitikák (oktatáspolitika, 
közlekedéspolitika, fejlesztéspolitika és 

NEM pártpolitika) iránti 
érdeklődését. 

A tehetséggondozással 
és az oktatás-képzéssel 
kapcsolatos tevékenysé-
geink ugyan elsősorban 
vidékközpontúan, hely-
ben működnek majd, 
az online tér segítségé-
vel egyes kampányaink, 
tartalmaink az ország 
egészét célozzák. Nincs 
ez másképpen legutóbbi 
akciónk esetében sem.

A társadalom egészé-
ért érzett felelősségtudat 
jegyében egyesületünk 
nőnap alkalmából in-
formációs kampánnyal 
egybekötött adomány-
gyűjtési akcióba kezdett, amivel egyrész-
ről célunk, hogy felhívjuk a figyelmet egy 
súlyos, nem csupán hazánkban vagy a 
harmadik világ országaiban létező prob-
lémára: a menstruációs szegénységre, és 
adakozással tegyünk is ellene. Webolda-
lunkon (www.vpolgar.com) és közösségi 
média-oldalainkon (www.facebook.com/
vilagpolgar) elérhető tartalmaink be-
mutatják, hogy mi is az a menstruációs 
szegénység, milyen okok, élethelyzetek 
húzódhatnak mögötte, milyen egészség-

ügyi és lelki veszélyeket rejthet, milyen a 
nemzetközi helyzet, illetve azt, hogy mi, 
egyének hogyan segíthetünk. 

Amellett, hogy próbáljuk felhívni a fi-
gyelmet a problémára, az apci rászoruló 
nők részére gyűjtünk tárgyi és pénzbeli 
adományokat. A gyűjtést követően a tár-
gyi adományokat, valamint az összegyűlt 
pénzből vásárolt termékeket eljuttatjuk 
olyan intézményekhez, amelyek ezeket 
igény szerint szétoszthatják, így segítve a 
hátrányos anyagi helyzetben lévőket.

CIVIL HÍREK
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. március

Elhunytak:      
Rácz Géza 2020. december 11.
Iványi László 2020. december 28.
Kiss József Istvánné Gebhardt Ilona 2021. január 20.
Zsiga Lajosné Bugyi Erzsébet 2021. január 23.
Varga Tamás 2021. január 23.
Hidasi Antal Péterné Németh Rózsa Irén 2021. január 31.
Baranyi Istvánné Horváth Ilona 2021. február 02.
Szabó József 2021. február 04.
Kovács István 2021. február 07.
Horváth Bence 2021. február 14.
Csorba Tibor 2021. február 27.
Galambos József 2021. március 12.
Gulics István 2021. március 13.
Kulcsár László 2021. március 15.
Pajkos Jánosné Szabó Ilona 2021. március 17.

Újszülöttek:
- Bózsvári Bálint 
  (Turcsik Renáta- Bózsvári Csaba) 2020. december 31.
- Langó Ádám Noel 
  (Danyi Erzsébet- Langó Ádám) 2021. március 16.

Házasságot kötöttek:
Pazdera Patrik János – Papp Hajnalka Éva 2020. december 12.
Székely István – Oláh Katalin 2020. december 12.
Hassanvand Houman – Juhász Viktória Orsolya 2021. március 13.
Károly Albert Dániel – Papp Eleonóra 2021. március 13.

GYÁSZHÍR
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
részt vettek Galambos József temetésén, elkísérték utolsó 
útjára, osztozva fájdalmunkban. 

A gyászoló család

RECEPT

Húsvéti töltött báránysült
Hozzávalók:
1 szép bárányszegy, 15 dkg sertésmáj, 20 

dkg sütni való kolbász, 3 evőkanál étolaj, 
2 db tojás, 1 csokor petrezselyem, 2 - 3 db 
szikkadt zsemle, só, bors, majoránna

Elkészítés:
A bárányszegyet felszúrjuk, kis zsebet 

alakítunk ki benne, majd kívül-belül sóz-
zuk, borsozzuk. A májat apró kockára vág-
juk, felhevített olajban 2 – 3 percig pirítjuk. 
A zsemléket tejben megáztatjuk, majd jól 
kicsavarjuk. A kolbásztölteléket kinyom-
juk, majd összekeverjük a lepirított májjal, 
kinyomkodott zsemlével, hozzáütjük a to-
jásokat fűszerezzük (só, bors, majoránna). 
Ezt a tölteléket beletöltjük az előkészített 
húsba. Tepsibe tesszük, kevés olajat és 1 dl 
vizet öntünk alá, lefedjük és az előmelegí-
tett sütőben 180 fokon 35 - 40 percig pá-
roljuk, majd ha megpuhult, a fedő nélkül 
pirosra sütjük. Jó étvágyat! 

Baráth István receptje
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Beadási határidő:  április 23., email: konyvtar@apc.hu, vagy személyesen behozható a könyvtárba is.
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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

Apc húsvéti díszben


