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Kedves Aparhantiak!  
Még csak néhány napja, hogy a 2020-as évtől búcsút vettünk, egy kinek mámoros, kinek csendes családi 

körben eltöltött szilveszteri éjszaka során. A mögöttünk hagyott év egyaránt hozott derűt és borút, örömet és 

bánatot, közös sorsunkba éppúgy, mint személyes, vagy családi életünkbe. Volt részünk felemelő 

élményekben, és a kialakult koronavírus járványhelyzet, valamint az év végi földmozgások miatt megéltünk 

jó néhány szokatlan napot, hetet, hónapot. 

Itt állunk a 2021-es év kapujában, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi tudással gazdagabban, és egy 

évnyi realizmussal józanabbul, mint tavaly ilyenkor.  Úgy gondolom, mindannyiunk legfőbb közös kívánsága 

és vágya, hogy legyen békés és egészségben bővelkedő új esztendőnk. 

Adjon Mindannyiunknak sok erőt, lelki békét és egészséget a Jóisten a 2021-es évben!  

Mindezeket szívből jövő szeretettel kívánom Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a 

magam nevében az Új Esztendőre valamennyi Aparhantinak! 

Dávid Tímea polgármester 

  

Gépjárműadó: mi változik 2021-től?  

 

2021-ben a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át.  

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az 

új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami 

változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni 

a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

Azon adófizetők, akik tartós átutalási megbízással teljesítik gépjárműadó fizetési kötelezettségüket, a 

bankszámlaszám változást jelezniük kell a számlavezető pénzintézetüknél! 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló 

adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, 

automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel 

továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.  
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Változások a hivatal életében 

Dr. Fazekas Attila 2018. november 1-től dolgozott hivatalunkban jogi referensként. Munkakörébe a 

földkifüggesztések és az üzleti, valamint Mucsfa és Nagyvejke települések testületi üléseihez kapcsolódó 

ügyek tartoztak. 2021. január 1-től dr. Fazekas Attilát Dusnok község jegyzőjévé nevezték ki, így munkájához 

ezúton is sok sikert kívánunk. Álláshelye az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatalnál betöltetlen marad, 

tekintve, hogy dr. Németh Rita jogi referens várhatóan ősszel - a GYES lejáratát követően - visszatér 

hivatalunkba. 

Fausztné Bíró Hajnalka 2019. december 15-től került áthelyezéssel hivatalunkba és gazdálkodási feladatokat 

látott el. 2021. január 1-től újra visszatért korábbi munkahelyére a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 

Mucsi Kirendeltségéhez.  

2021. január 1-től Lipovszkyné Biliczki Zsuzsanna erősíti csapatunkat, aki a Magyar Államkincstár 

Államháztartási Finanszírozási Osztályáról érkezett hozzánk, több éves államháztartási és önkormányzati 

gyakorlattal rendelkezik. A jövőben ő látja el a gazdálkodási feladatokat Aparhant, Mucsfa, Nagyvejke és 

Györe települések vonatkozásában. 

 

Balassáné Ritter Zsuzsanna vette át 2020-ban az Anikó-díjat 

2018. óta immáron harmadik alkalommal adták át az év 

szociális gondozójának és ápolójának járó Anikó-díjat 

Bonyhádon. A díjat az Amrein család alapította néhai Amrein 

Károlyné emlékére és tiszteletére.  

A díjat 2020-ban Balassáné Ritter Zsuzsanna vehette át 20 

éves munkásságának elismeréseként Amrein Károlytól és 

fiától Gábortól. 

Zsuzsi tanulmányait a Szekszárdi Egészségügyi 

Szakközépiskolába folytatta, ezt követően ápolónőként 

kezdett el dolgozni Szekszárdon. Ezt követően háziorvosi 

asszisztensként Aparhanton, majd fogorvosi asszisztensként 

Bonyhádon dolgozott.  

2000. szeptember 4-e óta dolgozik a Bonyhádi Gondozási 

Központban, ahol a házi segítségnyújtás vezető gondozói 

szakfeladat felelőse. Munkája során egészségügyi 

tapasztalatával segíti, támogatja, irányítja a gondozónők 

munkáját. Fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést, 

emiatt több tanfolyamon, képzésen vett már részt, így szerzett 

például 2020-ban Demencia gondozó szakképesítést is. 

Zsuzsit a díj váratlanul érte, de örömmel és jó érzéssel fogadta.  

Ezúton gratulálunk Balassáné Ritter Zsuzsannának az Anikó-díjhoz, munkájához további jó egészséget, 

kitartást kívánunk! 
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Beiktatták hivatalába az új pécsi megyéspüspököt 

Pécsi püspökké szentelték, és beiktatták hivatalába Felföldi Lászlót vízkereszt napján. 

Ferenc pápa november 18-án nevezte ki Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános 

helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát pécsi megyés püspökké.  

Felföldi László 1961. február 4-én a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Geszteréden született. A 

piaristák kecskeméti gimnáziumában érettségizett 

1979-ben, 1981-ben lett az Egri Főegyházmegye 

papnövendéke, filozófiai és teológiai tanulmányait 

1986-ig Egerben végezte. 

1986. június 21-én szentelték pappá az Egri 

Főegyházmegye szolgálatára. Újfehértón és Egerben 

volt segédlelkész, majd a Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye létrehozása után, 1990-től 1996-ig 

Nyíregyházán szolgált segédlelkészként, 1996-tól 

1998-ig püspöki titkár, 1998-tól 2009-ig 

irodaigazgató-helyettes volt. 

2003-tól 2017-ig plébános a Debreceni Megtestesülés 

Plébánián, 2003 és 2015 között pasztorális helynök, 2007-től 2017-ig a debreceni esperesi kerület esperese. 

2015-től a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke. 2017-től vezette az Egyházmegyei 

Lelkipásztori Intézetet, emellett a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa volt. 

Az új püspök a beiktatása alkalmából tartott beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban – a többi 

között a koronavírus-járvány miatt – minden korábbinál nagyobb szükség van az összefogásra, a barátságra, 

a békére mind a nagyvilágban, mind hazánkban és az egyházmegyében. 

 

Élő adventi kalendárium Aparhanton 

Tavaly decemberben immáron negyedik alkalommal 

szervezték meg Aparhanton a világító adventi 

kalendáriumot, vagyis december napjainak megfelelő, fénylő 

számok díszítették az ablakokat. Hogy melyik nap hol volt 

látható a sorszámmal ellátott, kidíszített világító ablak, az 

meglepetés volt. Az adventi „paparazzoknak” térkép 

segítségével kellett megkeresniük Aparhant utcáin az 

ablakokat, majd lefényképezhették és feltölthették az 

Aparhanti Advent nevű facebook csoportba.   

Tavaly összesen 56 ablak került kidíszítésre. 

Köszönjük Bank-Bareith Zsuzsanna szervezőnek és minden 

kedves résztvevőnek, hogy az Adventi várakozás időszakát 

így megszínesítették. Egy dolgot pedig máris elárulhatok: 

Húsvétkor is lesz mit keresgélni… 
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NYEREMÉNYJÁTÉK 

Az alábbi rejtvény megfejtését helyesen beküldők között kisorsolunk 1 darab 10.000,- Ft-os vásárlási 

utalványt, mely az aparhanti                          boltban váltható be! 

 

A megfejtés beküldési határideje: 2021. február 10. 

Beküldési mód: az önkormányzat postaládájába zárt borítékban kell a megfejtést – név és lakcím 

feltüntetésével – elhelyezni, vagy elektronikusan az aparhantihirmondo@gmail.com e-mail címre (a fenti 

adatokkal) megküldeni. 
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