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Tisztelt Apci Lakosok!
A 2014. évi önkormányzati választás eredményeként, az
apci szavazók többségének bizalmából, Apc Község
polgármestere lettem. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik bizalmukkal megtisztelték
személyemet, programomat támogatták.
Tisztségemet szo lgál atnak tekintem, és ennek
megfelelően akarom végezni munkámat. Rendkívüli
fontossággal bír, hogy az előttünk álló nehézségeket, ha
nem is tudjuk előre felmérni, a célunkat mindig megtaláljuk
utunk végén. Az eredmények eléréséhez azonban szükség
van az Önök közreműködésére, támogatására is.
Az elkövetkezendő 5 évben igyekszem munkámmal, s
legjobb tudásommal településünk fejlődését szolgálni.
Legfontosabb feladatom Apc lakói és az Önkormányzat
érdekeinek képviselete, tevékenységemmel a lakosság mind
szélesebb körű bizalmának elnyerése.
Bízom abban, hogy a közös munka meghozza Apc
további gyarapodását és a község visszakapja régi fényét.
Juhász István polgármester

Az alábbi idézettel szeretnék minden kedves
apci lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánni!
„Amíg a kérges szívek mélyén
lesz egy parányi szeretet,
addig mindig lesz karácsony
a télbe burkolt föld felett.”
(Lukátsi Vilma: A fenyves erdők elindultak)

FALUKARÁCSONY
Ismét eltelt egy év,
nyakunkon az ünnep!
Hívjuk és várjuk községünk lakóit egy
közös ünneplésre
december 21-én, vasárnap,
15 órára
a művelődési házba.
Műsort adnak:
az óvodások, az iskolások.
Forró teával, borral, finom sütivel
várunk mindenkit!
Jöjjön el Ön is!

Köszönetnyilvánítás
Ezúto n szeret ném köszönetemet kifejezni az
önkormányzat és a község nevében, Takács Jánosné
Szabó Ágotának, aki egy saját készítésű festményt
adományozott a falunak, mely Apc egyik nevezetességét,
a Széleskő bányatavat ábrázolja. A tájkép az Ady Endre
Művelődési Ház nagytermében lesz kiállítva, amely a
2014. december 21-én délután 15 órakor tartandó
Falukarácsony ünnepségen megtekinthető.
Juhász István
polgármester
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A 2014. október 12-i helyi önkormányzati
választás e r e d m é n y e i
A szavazás napján a névjegyzékben 2042 fő választópolgár
szerepelt. Választójogával 1134 fő élt, vagyis a jogosultak 55,53
százaléka.
A választás végleges eredménye a következő:
A 8 polgármester jelölt személyére leadott szavazatok száma
az alábbiak szerint alakult:
Érvényes szavazatok száma:
1102
ebből:
1. Juhász István
független jelölt
338
2. Körömi Kázmér
független jelölt
250
3. Hegedűs Gyula
független jelölt
174
4. Lengyel László
MSZP
127
5. Gémes Virág
független jelölt
78
6. Tóth Judit
JOBBIK
61
7. Kerékgyártó László
független jelölt
39
8. Bukovics János
független jelölt
35
Érvénytelen szavazatok száma:
32
A képviselőjelöltekszemélyére leadott szavazatok alakulása
a következő:
Érvényes szavazólapok száma: 1120
Érvénytelen szavazólapok száma: 14
Az érvényes szavazólapokon 5564 érvényes szavazat került
leadásra.
Az önkormányzat képviselőivé az alábbiakban felsorolt
személyek lettek megválasztva:
1. Körömi Kázmér
független jelölt
506
2. Klajzsovics Ferenc
független jelölt
473
3. Jancsó István
független jelölt
361
4. Gémes Virág
független jelölt
336
5. Mészáros Józsefné
független jelölt
309
6. Halmai László
FIDESZ– KDNP
285
A leadottszavazatokat figyelembe véve akövetkező személyek
nemjutottak mandátumhoz:
7. Lengyel László
MSZP
266
8. Sipkó Pál
független jelölt
265
9. Bukovics János
független jelölt
265
10. Almási Csaba
független jelölt
256
11. Gellénné Rezsnyák Erika
független jelölt
230
12. Dr. Bulcsu Elemér József
FIDESZ - KDNP
227
13. Kovácsné Juhász Éva
független jelölt
213
14. Almási József
független jelölt
191
15. Vidéki Józsefné
független jelölt
182
16. Hegedűs Zsoltné
független jelölt
170
17. Molnár Zoltán
független jelölt
165
18. Csorba Tiborné
Független jelölt
149
19. Tóth László
JOBBIK
130
20. Radics Istvánné
független jelölt
104
21. Kodák Norbert
független jelölt
98
22. Bulhardt István
JOBBIK
88
23. Szűcs József
független jelölt
87
24. Szlobodnyik Géza Gyula
JOBBIK
79
25. Jambrik Krisztián
független jelölt
72
26. Nagy Jánosné
független jelölt
57

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
személyére leadott szavazatok alakulása a következő:
A szavazás napján a névjegyzékben 93 fő választópolgár
szerepelt.
Érvényes szavazólapok száma:
61
Érvénytelen szavazólapok száma:
0
Az érvényes szavazólapokon 155 érvényes szavazat került
leadásra.
A roma nemzetiségi önkormányzat képviselőivé az
alábbiakban felsorolt személyek lettek megválasztva:
1. Radics Judit Klára
LUNGO DROM
43
2. Radics Istvánné
LUNGO DROM
39
3. Radics Zoltán Györgyné
LUNGO DROM
34
A leadott szavazatokat figyelembe véve a következő személyek
nem jutottak mandátumhoz:
4. Burai Attila
ÉKE
23
5. Bogdán Tibor
ÉKE
16
Apc, 2014. október 13.
Helyi Választási Bizottság

APC KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
BIZOTTSÁGAI
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:

Gémes Virág Ágnes képviselő
Jancsó István képviselő
Dr. Keszthelyi Ferenc külső tag

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ
ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:

Klajzsovics Ferenc képviselő
Gémes Virág Ágnes képviselő
Jancsó István képviselő
Körömi Kázmér képviselő
Mészáros Józsefné képviselő
Szalay Erzsébet külső tag
Varga János külső tag

JÓLÉTI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök:
Tagok:

Körömi Kázmér képviselő
Mészáros Józsefné képviselő
Baranyi Endre Jánosné külső tag
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Lakossági tájékoztató

Ami az elmúlt két hónapban történt
A választások után az önkormányzat átadás-átvétele rendben
megtörtént, a Heves Megyei Kormányhivatal képviselői
semmilyen szabálytalanságot nem találtak. A hivatalt 22 millió
forint szabadon felhasználható pénztartalékkal vettem át.
Felvettem a személyes kapcsolatot a helyi intézményekkel,
civilszervezetekkel, az Apchoz tartozó vállalkozások vezetőivel,
szomszédos falvak polgármestereivel. Beszélgettünk elképzelésekről, tervekről, kapcsolataink szorosabbá tételének
lehetőségeiről. Igyekszem a még elmaradt látogatásokat mielőbb
pótolni.
Elkezdtük a kisebb, de annál fontosabb munkálatokat.
Elsőként Mindenszentekre rendbe tettük a temetőt. A
ravatalozó ereszcsatorna javítása, cseréje, mosdójának kifestése,
használatra alkalmassá tétele. Lakossági kérésre termőföldes
láda kihelyezése.
A régi ravatalozó helyén egy pihenő sziget terepviszonyainak előkészítése. A parkoló kijáratának feltöltése kaviccsal. A
temetőben található túlnőtt fák lombkorona alakítása tavasszal
várható.
Más egyéb kevés összeget igénylő hibák kijavítása a
községben, mint például az Ady Endre úton kidőlt korlát, Rózsa
utcai lépcső javítása, úthibák, átereszek, vízlefolyók tisztítása,
javítása. További munkálatok felmérése folyamatban, elvégzése
az időjárástól függően folytatódik.
A játszóterek felújítása folyamatosan készült, átadása a
napokban várható.
A Fő utcai gesztenyefasor szakértők által történő visszavágása a lakóházak és az iskola tetőszerkezetének védelmében. A
megsérült részek lekezelése védőanyaggal.
Fokozottan balesetveszélyes útkereszteződésekben KRESZtáblák és tükör kihelyezése (Harkály u., Ifjúság u., Petőfi út). A
Heves Megyei Közútkezelőnek írt kérésemre elkészült a Rákóczi
út kátyúzása.

Az önkormányzat által árverésen megvásárolt Erzsébet téri
lakóingatlan állagmegóvó munkálatai.
Az Újtemető és Béke utca végén található földterület
megvásárlása, a két zsákutca összekötésének lehetősége miatt.
Pályázaton 31 m3 tűzifát nyertünk 551.000 ,- Ft értékben,
melyhez az őnkormányzat további 19 m3 vásárolt 338.000 Ft-ért.
Az Egererdő Zrt. leszállította, melynek fuvardíja 171.000 Ft. Az
összevágás, kiszállítás mintegy 100.000 Ft összeget emésztett fel,
tehát ebben az évben összesen 1.160.000 Ft értékben tudott az
őnkormányzat a rászorulók részére tüzelőt biztosítani. A fa
kiosztását a Jóléti és Szociális Bizottság és a Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet felmérése és javaslata alapján osztotta szét az
őnkormányzat. Ebből a fából mintegy120 család, ill. egyedülálló
részesült.
Immár hagyomány, hogy karácsonyelőtt a község 70 év feletti
lakosai - 346 fő - ajándékcsomagban részesül. A csomagok értéke
1560 Ft/db, melynek kiszállítása folyamatban van.
A szennyvíz-beruházás garanciális hibáinak javítása, annak
átvétele megtörtént. A hibák javításának végleges lezárása 2015
tavaszán történik. Kérem a tisztelt lakosokat, hogy akinek még a
kivitelezéssel kapcsolatosan felmerülő problémája van, az
őnkormányzat felé jelezze. Tel.: 37/385-309
A védőnői szolgálat hatékonyabb ellátása érdekében néhány
elavult orvosi eszközt 300.000 Ft értékben lecseréltünk.
A téli hóeltakarításra pályázatot írtunk ki, melyre egy vállalkozó adott be ajánlatot, így 2015. március 15-ig - szükség esetén
- ismét megoldott községünkben a hó eltakarítása.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a polgármesteri
fogadóórát hétfőn 9-10 óra, szerdán 14-15 óra között tartom,
telefonos egyeztetés alapján más időpontban is lehetséges.
Tisztelettel:
Juhász István
polgármester

4

Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatásról
Foglalkoztatás
időpontja

Foglalkoztatott
létszáma

Munkabér + járulék

01. 01. – 01. 31.
02. 01. – 02- 28.
03. 01. – 03. 31.
04. 01. – 04. 30.

22 fő
20 fő
20 fő
17 fő

2.045.040,1.874.431,1.432.447,1.520.163,-

05. 01. – 05. 31.
06. 01. – 06. 30.
07. 01. – 07. 31.
08. 01. – 08. 31.
09. 01. – 09. 30.
10. 01. – 10. 31.
11. 01. – 11. 30.
12.01. – 12. 31.

9 fő
17 fő
17 fő
9 fő
12 fő
12 fő
31 fő
24 fő

468.547,1.430.489,1.651.650,883.539,624.722,1.109.481,2.133.213,-

Összesen:

15.173.722,-

Állami támogatás mértéke

bruttó bér 100 %
szociális hozzájárulási adó 13,5 %

bruttó bér 85 %
szociális hozzájárulási adó 13,5 %

Kapott államitámogatás: 13.676.715,-

Apc Község Önkormányzata 2014-ben is részt vett a kormány által meghirdetett Közfoglalkoztatási Programban. A
közfoglalkoztatásban résztvevők a Hatvani Járási Hivatal Munkaügyi Központ által nyilvántartott Regisztrált munkanélküliek,
valamint a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők közül kerültek kiközvetítésre.
Az éves adatokat összeadva - a decemberi hónap kivételével - az önkormányzat megközelítőleg 1,5 millió Ft önerővel járult hozzá
a foglalkoztatáshoz.

Emlékeztető
a gépjármű-tukajdonosoknak
A 2010. január 1-jén hatályba lépett
304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet
értelmében a jármű tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentését – a
változástól számított 8 napon belül – az
eladó és az új tulajdonos a tulajdonjog
változásáról készült teljes bizonyító erejű
magánoki rat benyú jtásával, illetve
megküldésével teljesíti.
A gépjármű vétele, illetve eladása
esetén bejelentési kötelezett sége a
tul ajdo noso knak a Heves Megyei
Kormányhivatal (Hatvani Járási Hivatal)
Lőrinci Kormányablaknál lehetséges,
mivel a vál tozásokat a Lőri nci
Kormányablak továbbítja a Polgármesteri
Hivatalok Adóosztálya felé.
Lőrinci Kormányablak
elérhetősége:
3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Tel.:06-37/795-233, 06-37/795-234,
06-37/795-235
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 8:00 – 20:00.

Adóhatósági tájékoztató
A 2014. II. félévi helyi adók, mint
iparűzési adó és gépjárműadó fizetési
kötelezettségek határideje szeptember 15én lejárt. A határi dő u tán tört énő
befizetések után késedelmi pótlékot számít
fel a hatóság.
Azok az adózók, akik kötelezettségüknek nem tettek eleget - az idei, illetve
korábbi években - a mulasztásukról
értesítést kaptak, melynek határideje
ugyancsak lejárt. Felhívjuk a figyelmüket
arra, hogya határidő lejárta után 15 nappal
az adóhatóság (Önkormányzat) kezdeményezi a végrehajtás megindítását, melynek
költségét 5000 Ft az adósnakkell megfizetni.
Az elindított végrehajtás visszavonására
nincs lehetőség, csak ha az adós megfizeti
a teljes tartozást a késedelmi pótlékokkal
együtt.
A végrehajtás megindítása esetén
megtörténik:
* a gépjármű forgalomból való kivonása,
* a tartozás munkabérből vagynyugdíjból
való levonása,
* jelzálogbejegyzés az ingatlanra,
* független bírósági végrehajtó által az
adótartozás behajtása.
Az adótartozás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. Tv. 55/ b § alapján az
Önkormányzat az adó sok nevét,
székhelyét, lakóhelyét, adószámát, stb. a
helyben szokásos módon (újság, plakát,
honlap, stb.) közzéteheti.

FELHÍVÁS
Az Önkormányzat felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy téli rendkívüli
időjárás esetén, nagyobb figyelmet
fordítsanak az elesett és kiszolgáltatott
helyzetben lévő családtagj aik és
embertársaik fokozottabb támogatására,
illetve az ingatlanuk előtti járdák hó és
jégmentesítésére!

A Polgárőrség hírei
Nagy meglepetés és öröm ért bennünket, amikor Juhász István polgármester
és Ha lma i Lá szl ó alpol gármest er
közbenjárására a 2014. október 30-án
megtartott képviselő-testületi ülésen, a
Terminal-Log SecurityKft. képviseletében
Krecsmarik Csaba és az Europatrol Security
Kft. ügyvezető igazgatója Sólyom András
felajánlásként átnyújtottak részünkre 4
db Motorola típusú kézi rádió adó-vevő
készüléket és 4 db téliesített láthatósági
kabátot, mintegy 70.000 Ft értékben.
Mely segítséget a Polgárőrség tagjai
ezúton is szeretnének megköszönni!
Az Apc Polgárőr Egyesület esemény
bejelentő ügyeleti telefonszámai:
06 30/7034-853, 06 30/9957-282.
Nagy Zoltán
elnök
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Jézus születésének az ünnepére
készülünk

AJÁNDÉK,
KEGYELEM
„Valóban nagyobb boldogság-e adni, mint kapni (lásd
ApCsel 20,35)? Akár igen, akár nem, az évenként visszatérő
ajándékozási idényben még a kérdés is háttérbe szorul a
sürgetés mögött, hogy ajándékozni „kell”, vagy legalábbis
„kellene”. Gondosan megtervezett gépezetként lendül
mozgásba a kereskedelem világa, hogy a szokásosnál is
csalogatóbbá varázsolja a vásárlói élményt, rövid ideig
tartó meghittséget, egyediséget csempészve az egyre
növekvő tömeg kiszolgálásának egyébként rutinszerű
menetébe. Az ajándékozás ősi emberi szokását felkészülten
fordítja a maga nyelvére a fogyasztói társadalom, csak a
számunkra visszaadott szavak és képek harsány, tolakodó
mivolta árulja el a csalafintaságot. Néha meg a siető
tömegben fel-felbukkanó jellegzetes ajándékcipellők
emlékeztetnek rá, túlméretezett tévéikkel és hasonló
csomagjaikat mulatságosan billegetve, hogy nem éppen
könnyű boldogság az ajándékozás.
Amikor Isten ajándékoz, annak külön neve van:
kegyelem. Így aztán legfőbb Ajándékozónk is „a
gyengédség és a kegyelem Istene, hosszan tűrő és gazdag
irgalomban és hűségben” (Kiv. 34,6). Talán azért vált
szükségessé a magyarul kissé nehézkes kifejezés, mert a mi
ajándékozásunk túl könnyen válik hiányunkból fakadó
csereügyletté, vagy mert oly sokszor kényszerülünk
személytelenül adni. A kegyelem Isten gazdagságából árad,
a kegyelemben Isten személyesebben adja magát, mint mi
akár a legjobban sikerült ajándékunkban. Persze, amint
ajándék sokféle létezik, úgy kegyelem is. Avilai Szent Teréz
egyszer háromfélét is megkülönböztetett. Az első, amikor
Isten meglátogat. Egy másik kegyelem megérteni mi az
ajándék és kegyelem. És egy harmadik kegyelem, hogy ezt
el is tudjuk mondani és meg tudjuk értetni másvalakivel is.
Így lesz az ajándék, ha Istentől jön, kegyelem. A kegyelem
pedig, ha nemcsak befogadjuk, hanem értjük is és meg is
osztjuk, minden ajándékozásunk forrását.”
Segít ajándékozni, ha tudható, hogy lesz helye az
ajándéknak, ha él a vágy valami új után, ha gyermekek
csillogó szeméből sikerül kiolvasni, ha figyelmes adventi
készület tisztítja a várakozást. És még inkább segít, ha van
miből adni, és nem pusztán a pénztárca dagad, hanem a szív
sem üres. Egyszerű előfeltétel, mégis milyen illékony. Van
egy kérdésem az ajándékozásra vonatkozóan „mit kell
adnunk Istennek, mit kell tennünk Istenért”? – először talán
adjunk hálát szívből, a kapott jótéteményekért!

Kegyelmekben gazdag ünnepet kívánok!
Kocsis Sándor plébános

„ Nem elég jóra vágyni a jót akarni kell!
És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!”

Jótékonysági bál
Eltelt egy év, ismét meggyújthattuk képzeletbeli tortánkon a
17. születésnapi gyertyát. Az „Apci Iskoláért és Óvodáért
Alapítvány” dicsőségben, gazdagságban eltöltött 17 évet tudhat
maga mögött. A szervezés ez évben is csodákra volt képes.
Rohanó és gyűlölködő világunkban példaértékű összefogásról
tett tanulságot minden jó szándékú ember.
A bál nettó bevétele: 1.736.860,- Ft.
Ha tehetném külön-külön megszorítanám az Önök kezét, ha
tehetném külön-külön megköszönném mindenki támogatását.

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket,
egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet kíván
az „Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány”
Kuratóriuma nevében:
Gellénné Rezsnyák Erika elnök

„Eljött a Mikulás!”
Apci Gyöngyszem Óvoda
Az ünnepek, hagyományok, népszokások felelevenítése
fontos szerepet tölt be óvodánk életében. Ezek az összetartozás
érzését erősítik bennünk, érzelmi feltöltődést ad gyermeknek,
felnőttnek egyaránt. A december nálunk is a készülődés, az
ünnepvárás ideje. Közösen öltöztetjük ünneplőbe az óvodánkat
a csoportszobákat, ajándékokat készítünk, így jelezve az ünnep
közeledtét. Mindannyian tudjuk és ezt a gyermekek is érzik, hogy
ajándékot kapni és adni egyaránt jó!
A Karácsonyi ünnepkör a Mikulás várással kezdődött. Mint
minden évben, az idén is eljött hozzánk, 70 kisóvodás várta Őt
nagy izgalommal. A csilingelő csengettyű és a teli puttony láttán
kikerekedtek az apró szempárok és a reményteli várakozás után,
ez maga volt a megvalósult „csoda”! Fürkésző tekintetek
sokaságában a „jóságos, türelmes Mikulás bácsi „ meghallgatta
a Micimackó-, a Bambi- és a Zsebibaba csoport köszöntő verseit
és dalait, majd mindenkit megajándékozott! Ki bátran, ki egy kicsit
szepegve, ki a cumisüvegét is felajánlva lépdelt a Mikuláshoz,
hogy azután átvehesse a titkot rejtő csomagot. Különleges
varázsa volt ennek a pillanatnak! Az öröm és boldogság jóleső
érzése töltött el, minden gyermeket.
Most már az advent szívet melengető - és talán a gyermeki
lelket legmélyebben megható ünnepére, a Karácsonyra készülünk.
Csendes boldogsággal, szeretettel tölti be az óvodát, ahol apró
kezek sütik a mézeskalácsot és készítik a meglepetés ajándékot.
Vajon kinek is? Bizonyára Önök is megfejtették már ezt a titkot,
hiszen mindannyian voltunk gyerekek!
Az óvoda dolgozói nevében miden kedves Olvasónak
kívánok:
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
Lőke Jánosné
óvodavezető
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉLETÉBŐL
Bár már elmúlt a nyár, annak felújítási munkálatainak
eredményét azóta is élvezzük: megújult a régi épületben a
vizesblokk,a folyosónivókutak kerültek elhelyezésre, elkészültek
az alsósok öltözőszekrényei. A tetőtérben kialakításra került a
Szent István Közösségi terem mintegy 120 m2-en, ahol iskolai
rendezvényeinket szervezzük. Felújításra került egy tanterem az
új épületben.
Versenyekkel, rendezvényekkel, sikerekkel teli hónapok
vannak mögöttünk.
- Sportversenyeken a környék iskoláival mérkőztek tanulóink
labdarúgásban: Ecséd- Richter Kupa 4. hely, Zagyvaszántó, Apc
- Diákolimpia és atlétikában: Kovács Barnabás - Hatvani
futóverseny 2. hely. A sport szeretetén, a mozgás örömén túl
sportolóink mindig örömmel mennek versenyezni.
- A boldogi Állatok Világnapjára szervezett versenyen
csapatunk 4. helyezést ért el: Gulics Amina, Pajkos Fanni, Sipkó
Evelin.
- Az Egri Főegyházmegye iskolásainak hittanversenyén
Egerben 6. helyen végzett csapatunk: Simon Janka, Vajda Luca,
Kovács Barnabás.
- A Hatvani Bajza Gimnáziumban angol- és matematika
versenyen képviselték iskolánkat tanulóink. Az eredmény még
nem ismeretes.
-A hetedikesek a Varázstorony versenyre neveztek, aminek
első fordulójaként az Eszterházy Károly Főiskola Csillagászati
Múzeumában és csillagvizsgálójában tettek látogatást.
Mostantól az iskolások egy 9 fős VW mikrobuszt
birtokolhatnak, melyet pályázaton nyertünk. Ezzel könnyebbé

válik a versenyekre való eljutás, kisebb közösségi- és
osztályprogramok szervezésére nyílik lehetőség.
Tanévkezdés óta már „belaktuk’’ a tetőtéri Szent István
Közösségi termet. Volt ünnepi műsor az aradi vértanúk tiszteletére,
Mikulás –napi bűvész előadás, és az alsósok itt találkozhattak a
Mikulással. Nagyon szeretjük és jól tudjuk hasznosítani a
mindennapokban.
Az iskola melletti Szent II. János Pál Szabadidőpark szintén
pályázati forrásból valósult meg Kocsis Sándor plébános szervező
munkájának köszönhetően. Az átadására november elején került
sor. Már ezt megelőzően kipróbálásra kerültek a sporteszközök,
azóta a használat folyamatos. Az iskolások a mindennapos
testnevelés órákon, a falu fiataljai a délutáni órákban tölthetik itt
tartalmasan szabadidejüket.
A pedagógusok és a diákok nevében mindenkinek áldott
karácsonyt kívánok:
Leskó Ferencné
igazgató

Ez történt 2014-ben - makettező szemmel
A versenyeket nélkülöző év vége után, készültünk az első
rendezvényre. Február 22-23-án Miskolcon került sor a Borsodi
Makettezők versenyére. Az időpont egyezett a Kocsonyafesztivállal, így a makettezést kevésbé szerető családtagoknak
sem kellett program hiányban szenvedni. Az alábbi eredmények
születtek: Serfőző Norisz - bronz, Maku Bálint - elismerő oklevél,
ifj.Gulics István - bronz, Serfőző Róbert – arany.
Március 22-23-án a szolnoki helikopterbázison megrendezett
makettversenyen Zólyomi Zoltán hobbi kategóriában - ezüst
érmet; Serfőző Róbert mester repülő kategóriában - bronzérmet
szerzett. Aki teheti és érdeklődik a repülő szerkezetek iránt,
látogasson el a bázis repülőmúzeu mába. Érdemes!
www.repulomuzeum.hu
Az apci makettezők 3 fővel vettek részt 2014. április 12-13-án
Mosonmagyaróváron, a mintegy 18 ország képviseletében
lezajlott makettversenyen és -kiállításon. A szervezésben és a
lebonyolításban is részt vettünk. Ezúttal: Serfőző Róbert ( F-16D
Viper makettje ) egy lengyel klub különdíját kapta - ,,A kiállítás
legszebb F-16-osa” - címmel.
A lengyel ,,Archeo Lask” klub képes beszámolója:
http://archeolask.pl/…/c…/article/12-modelarze/271moson2014
Szakkörünk otthona – a művelődési ház – adott helyet május

10-én a „Civil sokadalom” rendezvénynek, ahol mi is bemutatóval
egybekötött kiállítással voltunk jelen.
Majd szintén ezen helyszínen, a Közösen Apcért Egyesület
„Elszármazottak találkozóján” kedveskedtünk kiállítással a
megjelenteknek.
A május 17-18-i Celdömölki Makettversenyen személyesen
sajnos nem, csak makettel vettünk részt; ahol Serfőző Róbert
arany érmet szerzett.
Szintén májusban, 24-25-én Jászberényben megtartott
,,Makettinfo kupán” Simon Levente - aranyérmet, ifj.Gulics István
- bronzérmet szerzett.
Szeptember 6-án a petőfibányai művelődési házban volt egy
jó hangulatú, bemutatóval egybekötött kiállításunk.
Október 11-12-én a Budapesti Nemzetvédelmi Egyetemen
megrendezett versenyen Simon Levente - gyermek repülő
kategóriában III. helyezést és különdíjat szerzett Messerschmitt109G6 makettjével!
Az év zárásaként november 8-9-én, a gödöllői versenyen,
Simon Levente elismerő oklevelet és 3 különdíjat kapott.
Várunk minden kedves érdeklődőt, szakkörünk nyitva áll
bárki számára.
Serfőző Róbert
szakkörvezető
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Ütemterv szerint halad
a 21-es számú főút fejlesztése
A 21. sz. főút Heves megyei szakaszon, Lőrinci és Apc között
a hiányzó, jelenlegi 2x1 forgalmi sávos 5,3 km hosszú utat 2X2
forgalmi sávra bővítjükés ígyfog majd csatlakozni a már megépült
2x2 sávos úthoz. A beruházást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi.
A beruházás főbb műszaki paraméterei:
*

Zagyvaszántó végén turbó körforgalom épül.

*

Szarvasgede-Apc, Baromfitelepnél
csomópontot létesítünk.

*

Lőrinci végében gyalogos aluljárót építünk, a Petőfibányai
bekötőút (Vörösmajori úton) és a 21-es út keresztezésében
megvalósuló turbó körforgalom mellé. Az aluljáróban fogjuk
biztonságosan átvezetni a gyalogos forgalmat, így biztosítva
a Vörösmajori úton a zavartalan, balesetmentes átjárást, ami
különösen fontos, hiszen a Lőrinci Március 15. Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium az utca mellett helyezkedik el.
Lőrinciben turbókörforgalmat építünk a Vörösmajori útnál
a Nagykökényes felé vezető úton.

*

különszintű

*

Szuha-patak felett építendő felüljárónak vadátjáró funkciója
is lesz. A patak felett vezetjük át a 21-es út 2x2 sávját, olyan
módon, hogy a parti sávokban lehetőség nyílik a kisállatok
vonulásának biztosítására is.

A kivitelezés 2014 januárjában kezdődött és várhatóan 2015
nyár végéig tart. A 21-es főút forgalma jelenleg az újonnan
megépült bal pályán és szeméttelepi útonhalad, az apci csomópont
nyugati oldalán megépült körforgalmon keresztül. A zagyvaszántói
csomópont keleti oldalát lezárták, a Nagykökényes felé vezető ág
szabadon használható. A tél folyamán időjárás függvényében
várhatóan elbontják a Szuha-patak feletti régi híd majd
megkezdődik az újjáépítése. Az apci különszintű csomópontban
még idén elkészül a műtárgycölöpözése, jövőre pedig folytatódik
az építése. A jelenlegi ideiglenes terelés várhatóan 2015 nyár
elejéig lesz érvényben, a közlekedést a kihelyezett sárga színű
terelőtáblák segítik. A kiépítést követően visszatereljük az
újjáépített jobb pályára a forgalmat, ekkor fog hozzá a kivitelező
a bal pálya szerkezetének befejezéséhez. A Heves megyei szakasz
kivitelezését a SwietelskyMagyarország Zrt. nettó 8.111.532.217
forintért végzi, 85% uniós és 15% hazai forrás felhasználásával.
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Régészeti leletek Apcon
A Dobó István Vármúzeum régészeti osztálya, Gutay Mónika
és Tóth Zoltánrégész-muzeológusok irányításával 2014. júliustól
dolgozott a 21-es út mentén regisztrált régészeti lelőhelyek
feltárásán. (Apc-Berekalján és Farkas-majorban).
A terülten már korábban is voltak ásatások. A munkák során
az ie. 6. évezred végére tehető az újkőkori Dunántúli Vonaldíszes
Kerámia Kultúrájának eddig ismert egyik legkeletibb és
legnagyobb településének nyomai is előkerültek, amit a mostani
régészeti eredmények is megerősítettek. Bebizonyosodott, hogy
az őskor különböző időszakaiban emberi megtelepedés
életfeltételei ideálisak lehettek a környéken.
Farkas-major lelőhelyen a jégkorszakban élt állatok csontjai
is előkerültek. A csontdarabok elrendezésénél nem zárható ki az
őskőkorban élt emberek tudatos tevékenysége. Az őskőkorban
a folyó- és patakvölgyek optimális vadászterületek lehettek. A
környéken több őskőkor végi vadásztelepet (koruk napjaink
előtt 30000 és 10000 év közé tehető) azonosítottak. A térségben
nagy számú mamut, rénszarvas és vadló maradványait gyűjtötték
össze. Farkas-major lelőhelyen egy 5 méteres átmérőjű, 13
cölöpszerkezetes sátor és a bejárata előtt 6 karólyukból álló
szélfogó nyomait is megfigyelték. A közelében tűzhely nyomok
voltak. A vadászó-halászó-gyűjtögető és a nomád életmódot
folytató közösségek éltek sátrakban. A sátor kora valószínűleg
az őskőkor végére, napjaink előtt 30 ezer és 10 ezer évközé tehető.
A 21-es út apci csomópont területén egy több hektáros
szarmata településrészletet is feltártak. A települést hosszú
időszakon keresztül, a 3. és az 5. század között használták. A
lelőhelyen kisebb földbe mélyített házakat, tároló és műhely
gödröket találtak. Valószínűleg egy-egy időszakban csak a
lelőhely kisebb részét használták intenzíven. Idővel, amikor a
házak már rossz állapotban voltak, akkor azokat elhagyták és a
közelükben újakat építettek. Néhány lakóépület járószintjén
égési réteget is dokumentáltak. A házak megsemmisülése a
kemencékből és belső tűzhelyekből átterjedt nagyobb
tűzesetekhez köthetők.
A településhez kapcsolódó temetkezésekről elmondható,
hogy egyetlen központi, kb. 15-20 sírt tartalmazó temetőn kívül
az elhunytakat a lelőhelytöbb pontján, általában 2-3 sírt tartalmazó
kisebb csoportokban temették el, az abban az időszakban használt
településrész közelében. A férfi sírokban az övcsatok és kések
mellett olykor előkerültek vaslándzsák maradványai is. A női
sírok leletanyagban gazdagabbak a férfiakénál, a halottakat

gyakran díszítették ékszerek (fülbevaló, üveggyöngyökből fűzött
nyaklánc, ruhakapocs, karperec). A kor szokásának megfelelően
az elhunytak lábfejénél gyakranedényeket helyeztek el, amelyekbe
ételt vagy italt tehettek túlvilági útravalóként.
A települést a használati idejének II. felében megerődíttették,
fából készített sánc vette körbe, amelynek a gödreit sikerült
megtalálni. A védmű a római csapatok ellen nem szolgálhatott
védelemként, valószínűleg inkább valamilyen belső konfliktus
vagy más népcsoport időszakos betörései miatt hozhatták létre.
(Forrásanyag:
Dobó István
Vármúzeum
munkatársaitól.)

Összeállította:
Hegedűs Gyula

Ötven év
Ötven éve, hogy az apci iskolában elvégeztük a 8. osztályt.
Most a nyugdíjasok szabad életét éljük. De nem felejtünk:
elmerengve a múlton, felelevenítve sok-sok kedves arcot és
boldog emléket. Velünkünnepelt kedves osztályfőnökünk, Törő
Elemérné Marika is, akinek ezútonis köszönjükodaadó munkáját.
Neki és alsós tanító néninknek, Komáromi Tiborné Lenke néninek
is kívánunk jó egészséget, örömteli életet.
Sok minden történt velünk az eltelt időben, ezekről
beszámoltunk egymásnak. A találkozó végén nehéz szívvel
búcsúztunk egymástól, azzal a reménnyel, hogy jövőre ismét
találkozunk!
Köszönet Bacsáné Bozsik Marikának, Királyné Márta
Mártikának és Menus Janinak a szervezésért!
Az 1964-ben végzett A osztály nevében:
Horváth Lajosné Boroskai Anna
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Az Országos Könyvtári Napok
rendezvényei községünkben
Ebben az évben is színes programokkal
várta a könyvtár a község apraját, nagyját.
Minden korosztálynak kínáltunk érdekes
programot.
A hetet a régészeti előadással kezdtük,
melyen az apci iskolások mellett a
petőfibányai felsősök is ellátogattak
hozzánk. Gutay Mónika vezető régész
előadásában hallhattunk a 21-es melletti
leletekről és néhány tárgyat a gyerekek
kézbe i s fo ghat tak, megnézhettek,
megtapogathattak. Az ásatás középeurópai jelentőségű, reméljük, hogy a
leletek nagy része kö zségünkben
maradhat.
Kedden az i dősebb korosztál yt
céloztuk meg. Egy jó hangulatú túrára és
az idő seknek szól ó egészségügyi
előadásra invitáltuk őket. A Lőtérre
látogattunk el, ahol Kláben György
túravezető és Paskó Laci kalauzolta a
nyugdíjasklub tagjait és a gyógytorna
résztvevőit.
Az esemény végén ajándékokkal
(egészségvédő ital és vitamino k)
kedveskedtünk a résztvevőknek.

Természettudományokkal folytattuk a
sort, vendégünk volt dr Juhász Árpád
geológus, aki élménybeszámolót tartott
utazásairól - a Föld szinte valamennyi
országában járt már. A gyerekek nagy
érdeklődéssel hallgatták az érdekesebbnél
érdekesebb történeteket, majd kérdésekkel
,,bombázták” az előadót.
A következő program az ovisoknak
szólt: vendégünk volt a gödöllői Csillaghúr
zenekar, akik zenés int eraktív
meseműsorukkal elvarázsolták a
legkisebbeket.
A hetet egy felnőtt rendezvénnyel
zártuk: a nagykökényesi kamarazenekar
előadásában hallgathatt unk Mo zart
műveket. Tari Szabolcs gitárjátéka és
felesége éneke maradandó élményt
nyújtott a közönségnek.
A Juhász Árpád előadást és a koncertet
pályázati pénzből, a gyerekműsort saját
költségvetésből valósítottuk meg.
Tartalmas, sokszínű időszak volt.
Süvegesné Hartman Mária
könyvtáros

Receptek karácsonyra
Gesztenyés-gombás töltött csirkecomb
Hozzávaló k: 4 db csi rkecomb, 1 cso mag nat úr
gesztenyepüré, 20 dkg gomba, 1 fej közepes hagyma, 10 dkg
kolozsvári vagy bacon szalonna, 1 tojás, 2 db tejben áztatott
zsemle. Fűszerek: só, majoránna, törött bors, szerecsendió, kis
gyömbér, kb. 2 cl konyak.
Elkészítés. Töltelék: Szalonnán lepirítjuk a hagymát;
kevés vajon vagy margarinon lepirítjuk a gombát, közben majoránnával, borssal
fűszerezzük.
A gesztenyemasszába keverjük a beáztatott zsemlét, a hagymát, a gombát, a tojást,
a fűszereket és a konyakot. Elkészítés: Betöltjük a csirkecombba, sózzuk (akár szárnyas
keverékkel). Tepsibe tesszük, kevés vizet öntünk alá. Alufóliával lefedve, előmelegített
sütőben 180 fokon 30 percig pároljuk, majd levesszük a fóliát és a húsok
mellé cikkre vágott, fahéjjal meghintett alma-, körteszeleteket, egy szál rozmaringot
teszünk. Kb. még 30 percig sütjük.
Köret: legjobb mellé a petrezselymes rizs, sokféle gyümölcskompóttal.

A sikeres bejgli
Hozzávalók. Tészta: 25 dkg margarin, 13 dkg zsír, 10 dkg
porcukor, 2,5 dkg élesztő, 1 dl főző tejszín, 2,5 dl víz vagy
amennyit felvesz. Töltelék: 90 dkg liszt, 42 dkg mák, 42 dkg dió,
25 dkg kristálycukor, 0,5 liter víz, 7 dkg keksz morzsa.
Elkészítés: A fent leírt anyagokból elkészítjük a tésztát. Az élesztőt nem futtatjuk
fel, hanem belemorzsoljuk a lisztbe. 20 percre a hűtőbe tesszük. A töltelékhez a szokott
módon felfőzzük a hozzávalókat, ízesítjük fahéjjal, vaníliával, mazsolával vagylekvárral,
ki hogy szereti.
Előző délután összeállítjuk a bejglit. Kimérünk 6 db27 dkg-os tésztát, 3 diós és 3 mákos
27 dekás tölteléket. 20x25 cm-es lapokat nyújtunk, rákenjük a tölteléket, feltekerjük.
Délután lekenjük a tojássárgájával, este a tojásfehérjével. Hideg helyre tesszük, de nem
hűtőbe. Reggel hurkapálcikával felülről megszurkáljuk, majd 180 fokos előmelegített
sütőben 40-50 perc alatt készre sütjük.
Baráth Istvánné receptjei

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Baranyi Noémi - 2014. 08. 04.
Szülők: Molnár Noémi-Baranyi Zoltán
Oravecz Nándor Gábor - 2014. 10. 15.
Szülők:
Fazekas Zsuzsanna-Oravecz Nándor
Nyercse Kristóf - 2014. 10. 10.
Szülők: Tóth Bernadett-Nyercse Zsolt
Kótai Máté - 2014. 10. 31.
Szülők: Bogdán Klaudia-Kótai Tamás
Kovács Kolos István - 2014. 11. 11.
Szülők: Bulcsu Éva-Kovács Norbert
Nagy Borka Sára - 2014. 11. 23.
Szülők: Oravecz Henrietta-Nagy Csaba
Kovács Janka - 2014. 11. 25.
Szülők: Molnár Tímea-Kovács Roland
Sőregi Jázmin - 2014. 11. 25.
Szülők: Bendik Klaudia-Sőregi Tamás
Juhász Antónia - 2014. 11. 25.
Szülők: Juhász Enikő-Farkas István

Házasságot kötöttek:
Zsiga Pál - Zelnik Krisztina
2014. 10. 18.
Bogdán Tibor - Kiss Jennifer
2014. 11. 06.

ELHUNYTAK
Kiss László - 2014. 09. 11.
Molnár János - 2014. 10. 03.
Soós Miklósné Serfőző Angyalka 2014. 10. 05.
Varga Imréné Szalay Anna
- 2014. 10. 07.
Berki Jenő - 2014. 10. 19.
Kiss Mária - 2014. 10. 24.
Ágoston Lajosné Demény Klára
- 2014. 10. 28.
Édes Istvánné Nagy Erzsébet
- 2014. 11. 25.
Koós György - 2014. 11. 29.
Gémes Istvánné Füredi Rozália
- 2014. 12. 03.
Hernádi Jánosné Rezsnyák Ilona 2014. 12. 11.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS
TÁJ ÉKOZTATÓJA.
SZE RKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁ G.
FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ
Engedélyszám: B/PHF/699/He/91. - Készült 1200
pé ldányban.

Márton Anna 

NYOMDA:
J OBBÁGYI
A sze rkesztõsé g a hozz á é rkez ett ci kke kben csak a
helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat.
Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói
levelet közlünk akkor is, ha azok tartalmával nem értünk
egyet. A rendelkezésre álló hely függvényében - tartalmat
nem éri ntõ módon - fenntartjuk a rövidítés jogát.
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ATE SIKEREK
A 2014-es esztendő szépen indult az egyesület számára. A 2013-ban megnyert
pályázat „eredménye” megérkezett a bankszámlánkra. A kispad cserére és a kerítés
felújításra 2.500.000 Ft-ot,sportfelszerelésre, utazásra, mérkőzésekre 4.400.000 Ft. Ezeknek
az összegeknek az előteremtésében az Alublock Kft. és a Csabacast Kft. nyújtott
segítséget, amit ezúton is köszönünk. Ezen összegek elköltésében nagy
szerepe volt a helyi önkormányzatnak is akik az önrész nagy részét
biztosították, köszönjük.
Beszéljünk egykicsit a fociról is. Felnőtt csapatunk, Heves megyében
egyedüliként, veretlenül 4 ponttal vezeti a bajnokságot. A tavaszi
szezonban mindenféleképp ezt az utat szeretnénk folytatni és a lehető
legtovább nyújtani a veretlenségi sorozatunkat úgy, hogy a végén
elérjük célunkat. Az ifjúsági csapat sem akar lemaradni, úgy gondolom,
és azt látom, hogy Ők is mindent megtesznek a cél érdekében és ez ősszel
meg is hozta a gyümölcsét, 3 pont előnnyel töltik a téli szünetet a tabella
elején. Bízom benne, hogy tavasz végén, nyár elején együtt örülhetünk
a fényes sikernek. Legkisebb focistáink, a serdülőink is igyekeznek a
legjobb formájukat hozni. Jelenleg 5. helyen tanyáznak, ami egy kis

szerencsével akár jobb is lehetne és talán
tavasszal jobb is lesz.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor
a 2015-ös esztendő is hasonló jól fog
indulni. Sikerült labdafogó hálóra, ajtóablak cserére, fűnyíróra 2,3 millió forintot
nyerni, illetve sportfelszerelésre, utazásra,
stb. 4,6 millió forintot, amit a már a két, fent
említett cég, illetve az önkormányzat
segítségével sikerül majd előteremteni.
Szeretném kihasználni a lehetőséget
és itt, ezen a felületenis felhívni a figyelmet
a február elején tartandó ATE bálra, ahová
mindenkit várunk sok szeretettel (részletek
később), illetve megköszöni mindenkinek (nem írok neveket, mert félek, hogy
valakit kifelejtek), aki bármilyen módon
segítette egyesületünk munkáját és bízom
benne, hogy tavasszal legalább ennyire
(ha nem sikeresebben) folytatjuk a
szereplést és elérjük célunkat.
Hajrá ATE!
Sipkó Pál

Az Amazon SE 2014-es teljesítményéről
A 2014-es esztendő az Amazon SE
életének egyik legjobban sikerült éve volt.
Heves megyében először induló női
keresztpályás bajnokságban és a szintén
először induló női futsalbajnokságban is
elindultunk. Ezek mellett a
Pest megyei 3/4 pályás
bajnoki küzdelmekben is
megmérettettük magunkat.
Pest megyében már több
éves hagyománya van a női
labdarú gásnak, amit a
benevezett 18 csapat is jelez.
Ebben az erősnek mondható
bajnokságban, a számunkra
szokatlanul nagy játéktéren
a
középmezőnyben
végeztünk.
A Heves megyei
kü zdel mek már sokkal
jobban sikerültek. A kereszt

pályás bajnokságban és a számunkra
legjobban fekvő futsal bajnokságban is a
mi nyakunkba került az arany érem, az
ut óbbi t 10 0%-o s t eljesítménnyel
megnyerve.

A sikereink természetesen ezzel nem
teljesek. Az általunk szervezett női
teremfoci baj nokság küzdelmei t is
magabiztosan nyertük. Valamint több
erősnek mondható futsal t ornán is
dobogós helyezéseket értünk el. A remek
fut sal telj esít ményünknek
köszönhetően, a 2013-2014-es
szezon legjobb utánpótlás
leány labdarúgója is tőlünk
került ki, Pintér Olívia
személyében.
To vábbi remek hír az
egyesület háza tájáról, hogy
elindítottuk az legkisebbek
képzését is az Apáczay Csere
János Katolikus Általános
iskolával együ ttmű ködve.
Aminek eredményeként az első
tornájukon a 7-9 éves lányaink,
a 11 évesek között bronz érmes
helyen végeztek.
Kiss Gusztáv
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