
István,
a király

17 ÓRÁTÓL BUBBLEFLASHE
- ÓRIÁSBUBORÉK FÚJÁS

18 ÓRÁTÓL FABÓK MANCSI BÁBSZÍNHÁZA
- A SZÉKELY MENYECSKE
  MEG AZ ÖRDÖG

18.50 -TÕL TÁNCOLÓ TALPAK - NÉPEK TÁNCAI
19.30-TÓL OPERETT- ÉS MUSICAL SLÁGEREK

- RÁADÁS TÁRSULAT, BUDAPEST
20.20-TÓL JANICSÁK VECA MÛSORA
21 ÓRÁTÓL  TÛZIJÁTÉK
- VIDÁMPARK,
- VATTACUKOR,
- BÜFÉ
ZENE: JUHÁSZ PISTI

XXIII/2.  2013. AUGUSZTUSA községi önkormányzat tájékoztatója

A Szörényi-Bródy rockopera ismét
bemutatásra kerül, mert első királyunk
munkássága, élete ma is példamutató.

 Nézzünk  néhányat  intézkedései  közül:

- idegenek befogadása, sok-nemzetiségű
állam megteremtése

- mai településszerkezet kialakítása -
falvak, központok, templomok,
monostorok

- mezőgazdaság fej lesztése - rideg
állattartás bevezetése, szemestakar-
mányok termesztése

- iparosok megjelenése, vásározás
elterjedése, kereskedelem

- államszervezet létrehozása - tiszt-
ségviselők kinevezése, országos
gyűlések, bírói hatáskör megjelenése

- királyi testőrség, vármegyék ka-
tonasága, egyházi méltóságok
fegyveres kísérete.

Fiához, Imre herceghez írt intelmei a
korszak magyar irodalmának leg-
jelentősebb alkotásai.

Fiát a katolikus hit megőrzésére, az
egyházi  rend becsben tartására, a
főemberek tiszteletére, az igaz ítélet és
türelem, a kegyesség, irgalmasság és
egyéb erények gyakorlására oktatta.

1083. augusztus 19-én  avatták szent-
té, 20-án emelték oltárra Budán szent
ereklyéit - ezzel  ő  lett  az  első  magyar  szent
és egyben szent király.

Koronázása  milleniumán,  a  2000.
évben a konstantinápolyi ortodox pát-
riárka is szentté nyilvánította, így az
egyházszakadás (1054) óta ő az első, akit
mind a katolikus, mind az ortodox hívők
szentként tisztelnek.
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APC, FELSÕ SALAKOS PÁLYA - SZABADTÉRI SZÍNPAD

APCI BÚCSÚ
2013. augusztus 20.

KIÁLLÍTÁSOK:
TAKÁCSNÉ SZABÓ ÁGOTA FESTMÉNYEI
HARTMAN BLANKA RAJZAI
SZABÓ SZABOLCSNÉ SZALVÉTA GYÛJTEMÉNYE
TAKÁCS ÁGI BÕR ÉKSZEREI
MAKETTEZÕ KLUB MUNKÁI
GÁLL JÓZSEF GYÛJTEMÉNYE - ,,Asszonyi dolgok”

MINDENKIT VÁR APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

11 ÓRA, TEMPLOM, ÜNNEPI SZENTMISE
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Önkormányzati hírek
Közterületek elnevezésének
megváltoztatása

„2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól

  14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
közterület, illetve közintézmény nem viselheti

  a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy

  b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”

  A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint
sem Ságvári Endre, sem Rózsa Ferenc neve közterület elnevezésére
nem használható.

A fenti jogszabályban előírt kötelezettség és a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján Apc Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete  határozatával elhatározta a
Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc utcák átnevezését.

Az érintett lakosokat a polgármester úr levélben kereste meg,
melyben kérte tegyenek javaslatot a két közterület új elnevezésével
kapcsolatban.

 A Ságvári Endre utcából a legtöbb lakos az Orgona utca
elnevezést javasolta, a Rózsa Ferenc utcaiak többsége a Rózsa
utca elnevezés mellett voksolt.

Bár a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint a
lakosság véleménye a képviselő-testületet nem kötelezi, a grémium
mindkét esetben a legtöbb javaslat elfogadásáról döntött, 2013.
május 28-i soros ülésén.

A döntésről a Heves Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala,
a Hatvani Járási Földhivatal, a Magyar Posta, a Hatvani
Rendőrkapitányság, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (Gyöngyösi Katasztrófa-védelmi Kirendeltség,
Hatvani Tűzoltó-parancsnokság),  a Hatvani Albert Schweitzer
Kórház – Rendelőintézet, a Hatvani Mentőállomás és a
közműszolgáltatók (VÍZMŰ, ÉMÁSZ, TIGÁZ, stb.) értesítése
megtörtént.

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala a
változásban érintettek lakcímigazo lványát hivatalból
illetékmentesen kiállította és értesítést követően - az ügyintézés
megkönnyítése érdekében – az Apci Polgármesteri Hivatalban
2013. augusztus 7-én és 2013. augusztus 12-én átadták az érintett
lakosoknak, ill. meghatalmazottjaiknak.

Amennyiben valamely érintett eddig még nem tudta átvenni
az új lakcímigazolványát, akkor  a Járási Hivatal Okmányirodájában
(3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.)  veheti át ügyfélfogadási időben:

* hétfő, szerda, csütörtök: 08.00-16.30 óra között,
* kedd: 08.00-20.00 óra között,
* péntek: 08.00-14.00 óra között.
Időpontot foglalni az Internetes Közigazgatási Szolgáltató

rendszeren keresztül (www.magyarorszag.hu), továbbá a +36
(37) 388-155 telefonszámon van lehetősége.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy lakcímének változása
további bejelentési kötelezettséget von maga után.

A  közúti közlekedési  nyilvántartásról szóló 1999.  évi
LXXXIV. törvény 33. §. (1) bekezdése alapján a járműtulajdonos
(üzembentartó) a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására
okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül
köteles bejelenteni a lakcím adatának változását. A forgalmi

okmány cseréje hivatalból, illetékmentesen történik, ez ügyben
az ország bármely okmányirodájában eljárhat személyesen vagy
meghatalmazott útján.

Az egyéni  vállalkozóról és egyéni  cégről  szóló  2009. évi
CXV. törvény 4. § (1) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó a
nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól
számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített
elektronikus űrlapon, ügyfélkapuján keresztül bejelenteni.

Apc Községi Önkormányzat

ANYAKÖNYVI  HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:

Kállai  Lilián - 2013. április   30.
Szülők:  Kállai Brigitta, Bogdán  Tibor

Gáspár  Kventin - 2013. június  9
Szülők: Gáspár  Enikő, Hegedűs  Roland

Sipkó   Márk - 2013.  június 24.
Szülők: Herle  Odett, Sipkó   Pál

Müller   Áron - 2013. július   9.
Szülők: Gémes  Hilda, Müller   Gábor

Hipszki   Sára - 2013. július   23.
Szülők: Antal  Annamária, Hipszki  János

HÁZASSÁGKÖTÉS

Hegedűs  István és Nagy   Zsuzsanna - 2013. június   22.
Pál    Balázs és Kókai   Gabriella - 2013. július   20.
Turóczi Péter László és Csucsai  Éva - 2013. augusztus 3.

ELHUNYTAK

Fodor  Antalné  Fűzér  Erzsébet - 2013. március 31
Tarkó  Norbert - 2013. április   5.
Banus  Tamás  - 2013. április   15.
Rezsnyák  András - 2013. április   16.
Kun   János - 2013. április    18.
Lévai  Józsefné  Petik  Erzsébet - 2013. május    5.
Papp   Lászlóné    Határ  Mária - 2013.  május    8.
Kovács  István - 2013. május   12.
Radics  Ignáczné    Mezei Janka - 2013. május   13.
Juhász  Istvánné  Serfőző  Mária - 2013. május   30.
Niemetz  Győzőné   Illés  Erzsébet - 2013. június    9.
Nagy  István - 2013. július  1.
Kuris   Zoltán  - 2013. július   13.
Pajkos Istvánné  Szita  Terézia -2013. július   14.
Német  György- 2013. július   21.
Gyurkó Mihályné  Balázs  Erzsébet -  2013. július    22.
Nagy Rédei István  Károlyné Kerezsi Eufémia  Emma

2013.  július  27.
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,,HULLADÉKKAL”
KAPCSOLATOS HÍREK

Augusztus 23-án, pénteken szelektív hulladék elszállítás!.
Külön nylonzsákban kitett műanyag palackot és papírt a ház
elől térítésmentesen elszállítják!

Ezt követően minden hónap 3. péntekjén elszállitásra
kerülnek ezen hulladékok, ezzel együtt a községben lévő
hulladékgyűjtő szigetek megszűnnek!

SZEPTEMBER 14.
TE SZEDD! AKCIÓ

- KÖZSÉGÜNK  IS  RÉSZT  VESZ  AZ   ÖSSZEFOGÁS A
TISZTA   MAGYARORTSZÁGÉRT   MOZGALOMBAN!

A RÉSZLETEKRŐL A KÉSŐBBIEKBEN TÁ-
JÉKOZTATJUK  A  KÖZSÉG  LAKOSSÁGÁT!

A második vilkágháború alatt, 1943. május 8-án  kötötte össze
életét az apci Kovács Ilona és Kiss István, akik nemrég ünnepelték
hetvenedik házassági évfordulójukat. A pár elmondása szerint
sokat küszködtek és nélkülöztek e hetven év alatt, de egymás
szeretete mindenen átsegítette őket. Azt mondják, nincsen
receptjük a hosszú házasságra, de azt tudják, hogy a kapcsolatok
legnagyobb ellensége a féltékenység és az indulat,  ezeket az első
pillanattól kezdve száműzték az életükből.

Miközben tavaly csupán 36 200 házasságot kötöttek
hazánkban, a válások száma évente 23 ezer és 24 ezer között
változik. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a születéskor várható
élettartam nőknél 78 év, a férfiaknál pedig 71 év, akkor szinte esély
sincs rá, hogy egy házaspár hosszú évtizedeket éljen le egymás
mellett. Arra, hogy mégsem lehetetlen, Kovács Ilona és Kis
István a példa.

- Itt, Apcon volt az esküvőnk. Végig szakadt az eső, erre jól
emlékszem - mondja nevetve Kovács lIona. - Mondták is akkor,
hogy majd sírós lesz a menyasszony. Nos, volt igazság abban,
amit jövendöltek, mert nagyon sokat szenvedtünk az életben -
bocsátja előre az asszony. A lakodalmat is beárnyékolta, hogy
előző év novemberében meghalt Ilona néni édesapja, így a lányos
háznál nem volt mulatság. Pista bácsi pedig 1941-ben vesztette
el az édesanyját, így tulajdonképpen két félárva kötötte össze az
életét.

Szinte  gyerekek voltunk, hiszen a férjem 18 éves volt, én pe-
dig 16.  Ráadásul, mivel anyósom nem élt, nem úgy kértek meg,
hogy majd a tenyerükön hordoznak. Azt mondták, hogy gyere,
mert  kell a dolgos kéz. A nászutunkat is a kukoricaföldön
tartottuk, néhány nappal a lagzi után már a földeken dolgoztunk.
Nem volt számomra ismeretlen a munka, mert már 13 éves koromban
summásként dolgoztam a zirci apátságban - árulta el Ilona néni.

Az ifjú párt nem sokkal az esküvő után elszakították egymástól,
Pista bácsit ugyanis friss házasként 1943 novemberében elvitték
leventének. A férj azonban rövidesen hazaszökött, mert nem
akarta egyedül hagyni a feleségét.

- Amíg 1944. december 6-án be nem jöttek az oroszok, a férjem
a pincében befalazva élt. Végig bujkált, többnyire csak éjszaka
jött elő. Közben többször keresték a tábori csendőrök, és kerülte
a németeket is. Aztán nem járt jól az oroszokkal sem. Ők először
azért néztek rá csúnyán, mert azt hitték, hogy partizán, majd
elvitték  robotra.  Ráadásul egy kocsit lovakkal be kellett
szolgáltatni hadi célokra, egyik csapás jött a másik után - meséli
Ilonka néni.

A pár megszenvedte  a  kommunista rendszert is: mivel
kulákok voltak, először lesöpörték a padlást, majd beerőltették
őket a termelőszövetkezetbe.- Azt mondták, hogy ha nem állunk
be, akkor mivel nagy a házunk, beköltöztetnek hozzánk egy
családot. Három évvel később, Nagy Imre kormánya idején aztán
mégis kiléptünk, amiért jól megbüntettek bennünket. Az uram
munkahelyet sem talált, és persze tizenegy év után éppen akkor
lettem várandós a fiammal. Se pénzünk, se társadalombiztosítá-
sunk nem volt, a ruhámból készítettem Gusztikának pólyát és
ruhácskákat- emlékezik vissza az idős asszony.

Végül mégsem úszták meg a téeszt, mivel újra megzsarolták
őket, ismét beléptek. A következő években pedig maradt a
szegénység és a küzdelem. Életükben egyszer voltak nyaralni -
a Balatonnál - viszont kétszer eljutottak Kanadába, rokonokhoz.
Egybehangzóan állítják, hogy a hosszú élet titka nem a pihenés,
hanem a munka. A hosszú házassághoz pedig végtelen türelem
és folyamatos bizalom kell. Féltékenységnek nincs helye, mert az
megmérgez mindent.

- Mi is veszekedtünk, de mindig továbbmentünk. Megmondtuk
egymásnak a magunkét, de sohasem bántottuk a másikat. A

hetven év alatt egyszer sem emeltem kezet a feleségemre - mondja
Pista bácsi. Nála a boksz és a foci megmaradt vizuális
szórakozásnak.

- Volt is emiatt sok-sok csörte - veszi vissza a szót a feleség.-
Előfordult, hogy mise után eltűnt, és az unokaöcsémmel elvitte
a helyi csapatot Szücsibe. Sokat dolgozott az apci focistákért,
olykor a pályát is ő boronálta meg. A fiunk is részben az akkori
szövetségi kapitány Sebes Gusztáv után kapta a nevét - jegyzi
meg mosolyogva Ilonka néni.

Pista bácsit és feleségét, akik még ma is aktív életet élnek,
gondozzák a kertet, szerető család veszi körül. Egyetlen fiuk a
hetvenéves házassági évforduló alkalmából meglepetés
ünnepséget szervezett a szülőknek. Nagyon sokan összejöttek,
még Kanadából is érkezett rokon. Misét mondtak értük, és
megáldották őket ugyanabban a templomban, ahol hetven éve
kezdődött a közös életük.

Borsodi Attila
Megjelent a Magyar Nemzet Magazin

2013. június 23-i számában.

KEGYELMI LAKODALOM APCON

Féltékenység nélkül

AUG. 11. - KISTÉRSÉG  BAJNOKA  - TERÜLETI
LÖVÉSZVERSENY

12. -  FIDESZ NAP
18-19. - MIKLÓS  GYÖRGY EMLÉKNAP
 31. - OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
SZEPTEMBER 1. SOMLYÓ  KUPA TERÜLETI  LÖVÉSZVERSENY
   7. - QUALIFORM NAP
   8. - BALÁZS  BÉLA  EMLÉKVERSENY
11. - KÖZÖSEN  APCÉRT  EGYESÜLET,

PETÕFIBÁNYÁÉRT  EGYESÜLET  KÖZÖS PIKNIKJE
27. - AZ APÁCZAI CS. J. KATOLIKUS ÁLT. ISKOLA

PÁKOZDI CSATA EMLÉKNAPJA
29. - ORSZÁGOS SZILUETT LÖVÉSZVERSENY
OKTÓBER 20. - ÉVZÁRÓ LÖVÉSZBAJNOKSÁG

 - PUSKA, PISZTOLY.

A Somlyó-hegyi Lövészklub
idei programjai
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10 évesek lettünk!
2004. július. Elindult egy álom megvalósítása
35 fiatallal felszálltunk a képzeletbeli „Kristályhajóra”, és útra

keltünk. Az út során, csodálatos helyeken jártunk, számtalan
barátra ismerősre tettünk szert. Hajónkra a 10 év alatt 750 gyerek
szállt fel és lett tagja egy nagycsaládnak.

Ez a tábor  szülői kezdeményezés ötlete alapján született. A
számítógép és különféle elektronikus dolgok megváltoztatták a
ma élő fiatal korosztályt. Nincs önállóság, az internet világa a
mobiltelefon behálózza egész életüket.

Az ott töltött négy nap alatt játékos formában megtanulják a
gyerekek a legalapvetőbb dolgokat.

A tábor szabadtéri, sátras jellegű, távol a civilizációtól. Nem
engedélyezett például a mobiltelefon, vagy a mostanában nagyon
is népszerű hajvasaló, és sok más egyéb luxus dolog.

Saját ellátásukról maguk gondoskodnak. (Önálló fürdés,
étkezések utáni mosogatás, takarítás, rendrakás stb.)

Képzeletben különféle országba, földrészre látogattunk, és
olyan feladatokat,  programokat  találtam ki, ami ezzel kapcso-
latos. A gyerekek két, három csapatot alkotva vetélkednek
egymással.

Voltunk már Indián Táborban, Lakatlan szigeten, Kisdobos-
úttörő Táborban, Meseországban, és ellátogattunk Egyiptom
misztikus világába is. A 2012-es évben a jelenben maradtunk. Az
indián táborban megismerkedhettünk az indiánok kultúrájával, a
tűzgyújtás rejtelmeivel. Kézműveskedés alkalmával, indián
mandalát, áloműzőt, csodálatos indián ékszereket készítettünk.
Saját kézzel dagasztott kenyeret sütöttünk szabadtűzön, indián
dalokat tanultunk.

A következő alkalom az volt, amikor a Kristály hajó egy
lakatlan szigeten kötött ki, ahol nem volt élelem.

Tutajt kellett készíteniük, azzal elevezni egy közeli szigetre
élelmet gyűjteni, azt megfőzni. A Meseországi kirándulás alatt
hétmérföldes csizmát húztunk a kisebbekkel és csodálatos tájakat
barangolhattunk be mesehősök segítségével. Megépítettük
Jancsi és Juliska mézeskalács házikóját, majdnem ember
nagyságúra.

Következett a misztikus Egyiptom, a fáraók és a múmiák
birodalma.

Közel 100 gyerek részvételével indultunk neki ennek a
csodálatos országnak.

384 db tojástartóból piramist építettünk, saját készítésű
egyiptomi jelmezbemutatón kápráztattuk el egymást, gályát
építettünk, majd a Níluson (Zagyva folyó) vízre bocsájtottuk.
Megkerestük Tutemkámon sírját a Kristály Piramisban. A
sírboltban rejtelmes körülmények között találhatták meg a mú-
miát, és a feltáratlan kincseket.

A 2012-es évben a jelenben maradtunk. A programok között
szerepelt rendőrnap, melynek keretén belül betekintést
nyerhettünk ebbe a nagyon nehéz, de szép szakmába. A kutyás
rendőrbemutató, az önvédelmi gyakorlatok, a saját maguk
elkészített lábnyomatok, az ujjlenyomatok, majd a legfontosabb
pont, a drogellenes előadás nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Nem hiányozhatott az olimpia sem. Játékosan, humorosan olyan
versenyeket találtam ki, ami nem volt mindennapi. Paskó László
fegyver-bemutatója, mint mindig, elkápráztatott mindenkit.

Bányalátogatáson vettünk részt, ahol a régmúlt történelem-
mel ismerkedhettek meg a tábor lakói.

Egyetlen táborból sem hiányozhat  az éjszakai csillagtúra,
amit a tábor fölött lévő Kopaszhegy tesz varázslatossá. De
megmásztuk Magyarország legnagyobb dombját, a Somlyót is,
ahová saját készítésű koszorút vittük és helyeztük el a hegytetőn
lévő kereszthez.

Airsoft bemutató keretén belül ismerkedhettek meg a gyerekek
ezzel a különleges és még nem népszerű fegyverrel, majd ő maguk

is kipróbálhatták. Kézműves nap keretén belül csodálatos gipszbe
öntött képeket festettünk. Verseket faragtak, csatakiáltást írtak,
csapaindulót énekeltek, és ha kell segélykérő levelet dobnak a
képzeletbeli tengerbe, hogy azzal jelezzék az utókornak kik is
vagyunk mi.

Játékosan ismerhetik meg egy-egy ország történelmét,
szokásait, egészséges ételek készítését és fogyasztását, kiadhatják
magukból azt a fajta kreativitást, amit ez a környezet megkövetel.

Az évek alatt nagyon sok gyereknek nyújtottunk felejthetetlen
emlékeket. Az ország szinte minden területéről volt már táborlakó,
és egyre népszerűbb lesz. Az utóbbi években 2 turnust kell
rendezni, mert a létszám már olyan nagymértékben megnőtt. 10
önkéntes szülő van segítségemre, akivel 24 órás ügyeletet tartunk.

Ebben a 2013-as évben időutazáson vettünk részt. Végig
jártuk naponta azokat a helyeket és országokat, ahol már előtte
voltunk, de más és más feladatok tették változatossá a táborlakók
számára az eltöltött napokat. A tábort minden évben tábortűzzel
zártuk, és gitárkíséret mellett énekeltünk, táncoltunk. Vidámak
vagyunk.

Lenn a tábor a vén hegyek ölén,
Ahol fellegig érnek a fák,
De a zöld gyep a sátraink előtt,
Csupa bársonyos, tarka virág.

Halkan dúdol a szunnyadó parázs,
De a tűz körül felcsap a dal,
Közös cél vezet, egy a mi utunk,
Jövőre veled ITT találkozunk!!!

Gellén Rezsnyák Erika

OKTÓBER 11-ÉN, PÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL
VENDÉGÜNK LESZ

SZVORÁK KATALIN
KOSSUTH-DÍJAS NÉPDALÉNEKES,
A PALÓC DALOK NAGY ISMERŐJE.

MINDENKIT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

A BELÉPÉS INGYENES!

KÖNYVTÁRI PROGRAM!
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HÍREK
Köszönet mindenért!
Minden eddiginél nagyobb felújítási munkálatok zajlottak az

utóbbi egy évben az Apáczai Csere János Katolikus Általános
Iskola épületeiben.

a)  Apc Község Önkormányzata 22 millió forintot fordított az
iskolára.

   - Megújult a régi iskolaépület tetőszerkezete.
   - Új , energiatakarékos gázkazánok kerültek beépítésre és

ezzel együtt a két épület fűtésének külön-külön szabályozhatósága
is megoldódott.

   - Sor került a régi épület ablakainak cseréjére és elkészültek
a helyreállítási munkákkal is.

       b)  Az Egri Főegyházmegye  több mint 1 millió forintot
biztosított a régi épület folyosójának és lépcsőházának, két
osztálytermének festésére, egy tanterem parkettázására.

c)  Az Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 400.000,- Ft
támogatást nyújtott az új iskolaépület egy tantermének
parkettázására, lambériázására. A régi épület ablakai új
függönyöket, karnisokat  kaptak.

Reményeink  szerint a még hátralévő munkálatok az
elkövetkező héten befejeződnek és minden készen áll arra,  hogy

 Hurrá, nyaralunk!
Június 16-án 13 órakor sokan várakoztunk az iskola előtt.

Ekkor vette kezdetét vasárnaptól csütörtökig tartó kirándulásunk
8. és 6. osztályos tanulók egy kis csoportjával. Izgatottan és
kíváncsian vágtunk neki az útnak.

A célpont testvérfalunk, Apc volt, ahová két és fél óra alatt
Jakabné Galovics Eszter Györgyike osztályfőnök vezetésével
meg is érkeztünk. A csapatot erősítette Menyhártné N. Erzsike
néni, Tuska Erzsike és Szántai Jocó. Apcon Juhász Pisti bácsi és
Süvegesné Hartmann Marika néni nagy szeretettel fogadott
minket.

Elfoglaltuk a sportcsarnokot, mindenki berendezkedett.
Vacsora után nagy várakozással készülődtünk, hiszen indultunk
az „ismerkedős pincebuliba”. Mindenki nagyon jól érezte magát,
a végén még táncpárbajra is sor került az apci és adacsi fiúk között.
Bár a verseny során alulmaradtunk, nem volt okunk szégyenkezni.
Az éjszaka valakinek hosszú, másoknak rövid volt. Inkább
beszélgetésről, mint alvásról szólt.

Hétfőn reggel meglátogatott minket dr. Bulcsu Elemér
polgármester is, majd egyórás túrára indultunk Kiss Guszti
bácsival az apci tóhoz, a Széleskőhöz. A túra jól sikerült, érdemes
volt végigcsinálni. Tartottuk az egy órát, hiszen reggeli után
indultunk és délután 1 óra volt, mire visszaértünk a szállásunkhoz.

Visszaúton megálltunk a Darázs-tanyánál fjordlovakat nézni,
de kétség nem fér hozzá, hogy a nap sztárja a tanyán élő láma volt.

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
KATOLIKUS  ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉLETÉBŐL

(Folytatás a 6. oldalon.)

szeptember 2-án zavartalanul, megújult környezetben  kez-
dődhessen a 2013/2014. tanév.

A gyerekek és a kollégák nevében is köszönöm  mindenkinek
a törődést, az iskolára való odafigyelést, a támogatást!

Leskó Ferencné  igazgató

Főleg a fiúk körében aratott nagy sikert. A délutánt már a hatvani
strandon töltöttük, kipihentük a délelőtti túra fáradalmait és
felkészültünk a ránk váró éjszakai túrára, mely a Kopasz-hegyen
volt. Zseblámpákkal „felfegyverkezve” érkeztünk a lőtérre. Itt
rögtön  ki is derült, hogy lámpáinknak semmi hasznát nem
vesszük, célszerűbb a túrát sötétben csinálni. Paskó Laci bácsi
jóvoltából az út során sok érdekes információval lettünk
gazdagabbak. Számomra legszebb a csillagos ég és a kivilágított
községek látványa volt.

Kedden délelőtt a helyi könyvtárban, iskolában és az
óvodában jártunk. Itt lehetőségünk nyílt játszani az ovisokkal,
egy kicsit visszamenni a múltba. Délután már újra úton voltunk,
most Hollókőre mentünk.

 A múzeumi látogatás és fagyizás után volt, aki nekivágott a
vár meghódításának, és akadt, aki inkább csak szurkolt ehhez.
Fáradalmainkat a pásztói strandon pihentük ki.

Szerdán reggeli előtt megnéztük a helyi templomot, majd
Gyöngyösre utaztunk. Megtekintettük a csodálatos Mátra-
múzeumot, majd  kisvasútra  szálltunk és elindultunk a Kékeste-
tő felé.

 A délután hátralevő részét már egy kalandparkban töltöttük,
kipróbáltuk a bobpályát. Mindenki tetszését elnyerte, volt, aki
több kört is ment. Sokan hozták haza emlékbe az itt készült
fényképeket. Este újabb program várt ránk. Ez volt az utolsó
esténk. Mesét, verset hallgattunk.  Hegedűs Evelin és Varga
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A régi kellemes emlékeket felidézve indultunk ismét
Kunadacsra, ahol az ATE 7 serdülős és 7 ifjúsági korú játékosa
kezdhette el felkészülését a következő bajnokságra. Érkezéskor
a házigazdák ebéddel vártak bennünket, majd elfoglaltuk
szálláshelyünket.

A feltételek ideálisak voltak a táborozáshoz, hiszen a szállás
(a helyi sportcsarnok), a futballpálya, az iskolai étkező egymás
szomszédságában találhatók.

A korábban Apcon táborozó kunadacsi fiatalok a délutáni
edzés után örömmel várták a fiúkat egy kis esti beszélgetésre.

A következő napok délelőtti és délutáni edzéssekkel teltek. A
szakmai munkát az U-16-os korosztálynak Kun Béla, az U-21-es
korosztálynak Kiss Gusztáv irányította.

Az időjárásra sem volt panasz, kifogtuk mi is a nagy meleget,
ezért a vendéglátók jóvoltából egy délután a falu mellett található
szabadidőközpont és horgásztó kicsi, de annál kellemesebb
strandján hűsölhetett a csapat.

Péntek délután edzőmeccset játszottunk a helyi megye III.
osztályú felnőtt csapattal, melyet 2:1-re az ATE nyert. Szombat
délelőtt az adacsi fiatalokból verbuválódott vegyes válogatottat
győztük le 9:1-re.

A meccs után csatlakoztunk az apci küldöttséghez. A
Polgárőrök, civil szervezetek tagjai és néhány közalkalmazott
ismerkedhetett meg a testvérfalu nevezetességeivel, az ott élő
vendégszerető lakosokkal.

Egy frissítő ital után a helyi Tájháznál kemencében frissensült
kenyérlángost kóstolhattunk. Dunai László Polgármester
vezetésével meglátogattuk az 1970-ben épült, modern építésű
templomot, melynek történetéről mesélt.

A templom után elmentünk az önkormányzat által Uniós
pályázat támogatásával megvalósult paprika szárító és feldolgozó
telephelyre, amely mellett megnéztük a burgonyaföldet és a
fóliasátrakban termelt kápia paprika ültetvényt.

A helyi rendezvényközpontba visszatérve finom ebéddel
várták az immár negyven főre duzzadt társaságot.

Rendkívül hasznos öt napot töltöttünk el, sőt ilyen
vendégszerető környezetben csak jól érezheti magát az ember.
Hazafelé a fiúk már azt kérdezték, hogy ugye jövőre is jöhetünk!

Köszönet a Kunadacsi Önkormányzatnak a vendéglátásért,
az Apci Önkormányzatnak az oda- és visszaút támogatásáért, az
Apci Hús Kft.-nek a finom falatokért.

Külön köszönet az adacsi lányoknak, hogy minden edzésen
(és edzés után) doppingolták az apci fiúkat.

HAJRÁ ATE!

Juhász István
ATE elnökségi tag

Zsombor is megcsillogtatta tehetségét, majd közösen énekeltünk.
Zárásként lampionokat tettünk vízre a Zagyván.

Sok barátság köttetett a közös programok során. Csütörtök
délelőtt a Somlyó-hegyen csapatversenyen voltunk. Érdekes
feladatokat oldottunk meg a 12 állomáson. Az idő szinte repült,
és már úton is voltunk hazafelé.

Köszönjük a lehetőséget, hogy elmehettünk Apcra, a szíves
vendéglátást és a sok programot. Kísérőinknek a támogatást,
segítséget, megértést és türelmet.

Gyertek Ti is, várunk benneteket!
Egy nyaraló

EDZŐTÁBOR
KUNADACSON

(július 23-27.)

(Folytatás az 5.. oldalról.)

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.

 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

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

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

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


