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Húsvétvasárnap első olvasmányában
Szent Péter bátor tanúságtételét olvassuk
a Feltámadott Jézusról. Péter volt gyönge
olyannyira, hogy megtagadta Jézust; de
Péter vol t alázatos és engedelmes
olyannyira, hogy elfogadta a rábízott
küldetést…. Ez minden hívő keresztény
küldetése.

A második olvasmányban Szent Pál a
Kolosszeieknek írt levelében a hívek új
életéről beszél, akik meghaltak Krisztussal,
de fel is támadtak vele, ezért életük már az

örökkévalóság új távlatában helyezkedik el.
Húsvétvasárnap Evangéliuma elmondja Mária Magdolna

találkozását a Feltámadt Jézussal, majd pedig Péterről és Jánosról
hallunk, akik lélekszakadva futottak a sírhoz. Ők a feltámadás első
tanúi. Sok szép dolgot megtudunk róluk, pl. hogy Mária Magdolna
kitartóan kereste Jézust, Péter és János pedig vonakodás nélkül
elindultak a sírhoz, hogy saját szemükkel bizonyosodjanak meg,
arról, amit Mária Magdolna mondott nekik. Jóllehet a feltámadás
eseményének nem voltak szemtanúi, a Feltámadott Jézus szinte
telehintette jelekkel azok útját, akik keresésére indultak. Otthagyta
maga mögött az üres sírt, hogy abból olvassák ki az üzenetet,
hogy Ő nem halott, hanem él; otthagyta az összehajtott kendőket,
hogy abból következtessenek arra, hogy nem lopták el a testét,
hanem Ő maga lépett ki a lezárt sírból.  A későbbiekből megtudjuk
majd azt is, hogy idegenként csatlakozott a két emmauszi
tanítványhoz, hogy annak mondják el bánatukat, aki majd
megvilágítja értelmüket, hogy rádöbbenjenek arra, hogy Jézus
tovább megy velük az élet útján.

Jézus ma is így viselkedik. A világ, de a mi életünk is, tele van
jelenlétének apró jeleivel, csak meg kell azokat látnunk. Ehhez
pedig ugyanazokra az erényekre van szükségünk, amelyeket
megfigyelhetünk azoknál, akik elsőknek találkoztak a Feltámadt
Jézussal: Mária Magdolna kitartó keresése, Péter és János
készsége, hogy utánanézzenek a hírnek, azaz elmenjenek a sírhoz,
János tiszta látása, amely képessé tette őt arra, hogy az összehajtott
kendőből a feltámadásra következtessen. Folytathatjuk a
gondolatmenetet és emlékezhetünk a két emmauszi tanítványra
is, akik útközben Jézusról beszélgettek, vagyis szívük, lelkük
Jézus után vágyódott. Minket is az imádságos összeszedettség
visz mindig közelebb Istenhez.

Figyeljünk meg most azokat a magatartásokat is, amelyek
útjában állhatnak annak, hogy felismerjük Istent a világban és
életünkben.

Mária Magdolna nem azért ment kora hajnalban a sírhoz,
hogy a Feltámadottal találkozzon, hanem, hogy elsirassa a Halottat.
Erről maga tesz tanúságot, amikor úgy fogalmaz, hogy elvitték
Jézus testét a sírból…. Aki csak a tragédiákat nézi az életben, az
nem láthatja meg az élő Krisztust.

Gondolhatunk a két emmauszi tanítványra, akik menekültek
Jeruzsálemből, a tragédiák városából, hogy kis falujukban találják

meg ismét lelkük nyugalmát. De egyben a kereszttől is menekültek:
aki menekül a kereszttől, nem találhatja meg Jézust.

A tanítványok félelmükben bezárkóztak: aki félelemben él, az
nem láthatja meg az élő Jézust. Tamás durcásan elvetette társainak
tanúságtételét, amikor lelkesen ismételgették, hogy látták az
Urat. Aki elzárkózik az emberektől, nem találja meg az élő Jézust.

Mi sem vagyunk mentesek attól a kísértéstől, hogy Jézust,
téves irányban, rossz helyen, kizárólagosan az anyagi jólétben
keressük, nem pedig Isten szent akaratában.

A húsvéti Evangélium boldogító üzenete ma kettő, 1. ha
valaki őszintén keresi Istent, egész biztosan meg is találja Őt, mert
akárcsak a Feltámadott Jézus, Isten is telehintette a világot
jelenlétének számtalan jelével. 2. Ma mi vagyunk a feltámadás
tanúi, nekünk kell hiteles módon továbbadni a feltámadás örömét
az utánunk jövő nemzedéknek.

Varga József plébános

HÚSVÉT ÖRÖME

Itt van ez az illat, mit oly régen vártunk
Úgy érzem lassan, tavasz lesz nálunk.
Bújnak a virágok, gyümölcsfák rügyeznek
Főleg ha majd nyílnak, milyen szépek lesznek.

Csodálatos a tavasz, természet  éled
Ragyogó nap, szólnak a madarak, ez ám az élet.
Igaz jönnek majd a kerti munkák, csak győzzük,
Ősszel minden jó lesz, ha termésünk szedjük.

Lányok készüljetek, húsvét is közeleg
Tojás festéket, remélem már vettetek?
A fiúk készülnek, már parfümöt is vettek
Számlálgatják hány lányhoz  menjenek.

Szégyen lenne lányokat hervadni hagyni
Kora reggel az ágyból kell őket kiönteni.
Ez csak egyszer van évente, meg kell bocsájtani
A locsolóknak tojás mellé, puszit is kell adni.

Tavasz és húsvét, ez mind együtt nagyon szép
Húsvéti asztalt körbe ülni, az ám gyönyörűség.
Mesélni, beszélgetni a családot megvendégelni
Kell még ehhez valami? Semmi, egymást szeretni!

Serfőző Ferencné

Kikelet
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A képviselő-testület 2016. február 3. napján tartott rendkívüli
ülésén elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2016. évi
költségvetési rendeletét.

A 2016.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
365.402.000 Ft-ban, a tartalékot 54.610.000 Ft-ban határozta
meg a képviselő-testület.

BEVÉTELEK
* Normatív hozzájárulás 70.308.000,-Ft
* Működési bevételek 17.607.000,-Ft
* Átvett pénzeszköz  18.204.000,-Ft
* Helyi adóbevételek 165.000.000,-Ft
* Gépjárműadó 5.000.000,-Ft
* TB által finanszírozott eü. feladatok  4.283.000,-Ft
* Előző évi pénzmaradvány 85.000.000,-Ft

Az állami költségvetésből kapott állami hozzájárulás a tavalyi
évhez képest közel 10 %-kal csökkent, az ellátandó feladatok
száma azonban nem változott.

A működési bevételeket alkotó intézményi térítési díjak
lakások és helyiségek bérleti díjai esetében a képviselő-testület
nem emelt a 2015. évi árakon.

A képviselő-testület munkáját a 2014. évi önkormányzati
választások óta eltel több mint egy évben a takarékos, megfontolt
gazdálkodás jellemezte.

KIADÁSOK
Intézmények működési, fenntartási kiadásai:
* Oktatási, sport és közművelődési

intézmények kiadásaira  57.775.000,- Ft
* Szociális, egészségügyi intézmények

kiadásaira 41.309.000,- Ft
* Településüzemeltetési feladatokra 24.498.000,- Ft
* Igazgatási feladatok 46.810.000,-Ft
* Környezetvédelmi és hulladék-gazdálkodási

feladatokra     3.820.000,-Ft
* Központi konyha üzemeltetés 42.382.000,-Ft
* Szociális és egészségügyi kiadásokra 6.732.000,-Ft
* Közfoglalkoztatásra 16.890.000,-Ft
* Egyéb máshová  nem sorolható

önkormányzati kiadások 11.606.000,-Ft
* Település rendezési terv 7.000.000,-Ft
* Munkahelymegtartó beruházás

„de minimis” támogatása 20.000.000,-Ft
* Egyesületek támogatása:
- ATE támogatása 1.200.000,-Ft
- Polgárőrök támogatása 400.000,-Ft
- Bányász nyugdíjas  szakszervezet

támogatása 250.000,-Ft
- Lövészklub támogatása 150.000,-Ft
- Amazon SE támogatása

TAO önerővel együtt 300.000,-Ft
- Galambász Egyesület támogatása  50.000,-Ft
- Közösen Apcért Egyesület  200.000,-Ft
- Magyar Rákellenes Liga

Apci Alapszervezete 150.000,-Ft
-  Művelődési ház kis csoportjai

- Makettezők  120.000,-Ft
- Szabadidő Klub 50.000,-Ft
Kiadásaink költségszerkezetét  elemezve , megállapíthatjuk az

önkormányzati intézmények működési költsége az összes kiadás
58%-át teszi ki.

Az intézmények működési költségén belül a bérek és járulékai
a költségek 79 %-át adják, az energia és dologi költségekre 21 %
jut. Az intézmények gazdálkodásában az intézményvezetőkre
nagy felelősség hárul, hogy tevékenységüket a takarékosság
jellemezze.  Az egyesületek részére nyújtott támogatás összegén
kis mértékben változtaott a képviselő-testület és bővült a
támogatottak köre a Szabadidő Klubbal.

A tervezett beruházásokra és jelentősebb felújításokra közel
30 millió forintot különített el a képviselő-testület az alábbiak
szerint:
- út és járdafelújítás 10.000.000,-Ft,
- csapadékvíz-elvezetés további tervezése  1.000.000,-Ft,
- tormacsarnok héjazatának felújítása 3.000.000,-Ft,
- iskola felújítás   1.500.000,-Ft,
- garázsépítés   2.000.000,-Ft,
- hivatal tetőfelújítás   5.000.000,-Ft,
- hivatal riasztó- és informatikai
  rendszerének felújítása 1.000.000,-Ft
- romos épületek eltakarítása   2.000.000,-Ft,
- közvilágítás méréséhez
   trafóállomások átalakítása   1.200.000,-Ft,
- területrendezések költsége 500.000,-Ft,
- közvilágítás bővítése 300.000,-Ft,
- buszváró kialakítása 500.000,-Ft,
- karácsonyi fények 500.000,-Ft,
- közterületek parkosítása  600.000,-Ft.

Az önkormányzat a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatai útján kívánja a bölcsőde, az idősek napközi otthona,
a védőnői tanácsadó, fogászat, a gyermekorvosi rendelő és a
hivatal energetikai felújítását elvégeztetni, valamint az óvodai
tornaszobát megépíteni.

Apc Községi Önkormányzat

Önkormányzati hírek

Rengeteg lakossági panasz érkezik hozzám a szabály-
talanul parkoló és a közlekedést akadályozó gépjárművek
miatt. Több utcában a hulladékszállítást végző kft. teherautója
a szolgáltatást nem tudja elvégezni, továbbá nagy forgalmú
útszakaszon veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet
alkotott.

A Rendelet 4. § (2) bekezdésének 1. pontja értelmében -
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az, aki üzemképtelen járművét közterületen, engedély
nélkül tárolja, illetve az üzemképtelenné vált jármű közterületről
történő eltávolításáról saját költségén nem gondoskodik.

Fentiek alapján felhívom azon gépjárművek tulaj-
donosainak figyelmét, akiknek üzemképtelen, vagy lejárt
forgalmi engedélyű autója közterületen parkol, vagy ott
tárolja, a felszólító levél kézhezvétele után 15 napon belül,
járművét a közterületről távolítsa el.

Amennyiben ezen felszólításnak a megadott határidőig
nem tesz eleget, úgy feljelentéssel fogok élni a gépjármű
tulajdonosa vagy üzembetartója ellen, illetve az engedély
nélkül közterületen tárolt járművet a tulajdonos költségére az
önkormányzat elszállíttatja.

A 15 nap elteltével a felszólításban foglaltak végrehajtását
az Önkormányzat ellenőrzi.

Juhász István
polgármester

Üzemképtelen autók közterületen!!!



3

TISZTELT LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI
PARTNEREK!

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft., mint a térség
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy elindította a 2 kukás
gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a háztartásokban
képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban
hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő mennyiséget.

A korszerű hulladékgazdálkodásnak megfelelően a 2 kukás
gyűjtési rendszer lényege a lakossági hulladék elkülönített
gyűjtése.

Minden családi házhoz, kiosztásra kerül egy, azonosító chippel
ellátott 60, 120 vagy 240 literes kommunális gyűjtőedény. A
kiosztásra kerülő barna színű edények az elhasználódott és nem
szabványos régi edények cseréjét biztosítják, melybe továbbra
is a nem hasznosítható maradék hulladékok (pl. ételmaradék,
biológiailag lebomló hulladékok) gyűjthetőek.

A barna edényzetbe nem helyezhetőek el az alábbi hulladékok:
- építési hulladék;- üveghulladék;- zöldhulladék.

A háztartási hulladék gyűjtése, szállítása, valamint annak
díjfizetése változatlan formában  (minden hét szerdai napján)
folytatódik. A szelektív edényzet ürítése minden hónap 2-ik és 4-
ik keddjén történik.

Felhívjuk figyelmét minden lakosnak, hogy a barna edényt
vegye át, mert az 1 hónap türelmi idő letelte után, csak ezeket az
edényeket szállítjuk el!

A barna edények ingyenesen átvehetőek, lakcímkártya és
adókártya felmutatásával az alábbi helyen és időben:

3032 Apc Erzsébet tér 15. (volt Mozi épületében)
2016 április 1-én pénteken 9.00-16.00, valamint
április 2-án szombaton 8.00-12.00 óráig.

Indokolt esetben az Önkormányzat előre megbeszélt
időpontban az edényzetet kiszállítja.

 A fentiekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken
érdeklődhetnek:

Apc Községi Önkormányzat
Tel: 37/384-309 ill. email: info@hthk.hu
Tel: 37/342-622

Hatvan, 2016. március 16.

ÉRTESÍTÉS!
  Apc Községi Önkormányzat az ebrendészeti feladatok

ellátására 2016. február 01-jétől az EBFARM Kft-vel kötött
megbízási szerződést.

A község közigazgatási határain belül a gazdátlan,
elkóborolt, közterületen felügyelet nélkül szabadon talált
ebek, illetve tetem elszállításával,  az  EBFARM Kft  begyűjtést
végez. A tevékenység kiterjed az ebtula jdonosok
ellenőrzésére is. A feladat ellátását a 41/1997. ( V. 28.) FM-
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával végzi.

A gyepmester a befogott állatról fotót készít, melyet a
honlapján megjelenít. A befogott állatokat 14 napig
felügyelet alatt tartja, amely idő alatt az állat különböző
vizsgálatokon megy át .A várakozási idő alatt a befogott
állatokat csak eredeti tulajdonosuknak adhatja ki. A
tul ajdonos az oltás i könyvvel , val amint az ál lat
törzskönyvével igazolja, hogy övé az adott állat ! 14 nap után
- a ki nem váltott ebbel – a gyepmester a jogszabályokban
előírtak szerint rendelkezik.

A tetoválással vagy chippel ellátott beazonosítható
állat napi tartása 2000 Ft   az ezen felül felmerülő egyéb (pl:
orvosi, szállítási) költségek megfizetése a tulajdonost
terhelik.

A gyepmester, elérhetősége:
SIPOS JÓZSEF  Tel: 06-28-700-293
mobil:  06-20-203-2359
E-mail: ebfarm.sipos@gmail.com

Apc Községi Önkormányzat

TISZTELT
EBTARTÓK!

Ezúton értesítjük, hogy Apc
községben az éves összevezetéses
eboltás a következő időpontokban és
helyen lesz megtartva:

Oltás:
2016. április 16. (szombat) 8-11 óráig  –  Tűzoltószertár

Pótoltás:
2016. május 14. (szombat) 8-10 óráig  –  Tűzoltószertár

Az oltás díja a kötelező féreghajtó tablettával 3.500,-Ft.

Házhoz való kiszállási díj:
500,- Ft, elveszett könyv pótlása: 500,- Ft.

 Dr. Keszthelyi Ferenc  sk.
oltást végző állatorvos

06-20/957-2581

Tájékoztató
az új hulladékgyűjtési rendszerről

3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
Adószám: 24183219-2-10 Cgj.: 10-09-033600

37/340-402    info@hthk.hu
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2016.  február 5-én két nagyszabású felújítási munka
átadása is megtörtént.

Elsőként, községünket a 21-es sz. főúttal összekötő 2404 sz.
út átadására került sor. Az átadáson jelen volt Szabó Zsolt
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős államtitkár és Szabó Zoltán,  a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Heves megyei igazgatója. Szabó Zoltán
elmondta, hogy az  útszakasz felújítására a pénzt költségvetési
forrásból sikerült - államtitkár úr segítségével -  előteremteni.

A vasúti átjárótól, a település Rózsaszentmárton felé eső
határáig, 3365 méter hosszon 6 méter szélességben, 2500 tonna
aszfalt került bedolgozásra, mintegy 150 millió forint értékben. A
Magyar Közút, a Településfejlesztési Operatív Program pályázati
lehetőségét kihasználva,  műszaki előkészítés és közbeszerzési
eljárás lebonyolítása után, az útszakasz további felújítását tervezi
Rózsaszentmárton központjáig.

Ezt követően az Apáczai Csere János Katolikus Általános
Iskola felújításának átadó ünnepsége következett, ahol Szabó
Zsolt államtitkár úr elmondta, hogy a Környezet és Energia
Operatív Program 2015-5.7.0 azonosító számú „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat
keretében 69.400.728.- Ft EU forrásból sikerült felújítani az

Tovább szépült községünk
iskolát. A  két épületen összesen 1300  m2  homlokzati hőszige-
telés, 159 db nyílászáró cseréje történt meg. Szavait idézve „most
már ha  ránézünk, mosolyog az iskola”. A megújult környezetben
jó tanítást és még jobb tanulást kívánt a tanároknak és diákoknak.

Végezetül az Egri Főegyházmegye, mint az iskola fenntartója
képviseletében  Juhász Ferenc esperes, gyöngyösi plébános, az
EKIF elnöke mondott köszönő beszédet, majd Varga József atya
községünk plébánosa megszentelte a felújított iskolát.

Juhász István polgármester

Szabó Zoltán igazgató, Juhász István polgármester és Szabó
Zsolt államtitkár átadják a felújított útszakaszt.

Juhász Ferenc esperes, Juhász István polgármester, Varga
József plébános  és Szabó Zsolt államtitkár az iskola felújítás
átadási ünnepségén.
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Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

PAJKOS  EVELIN 2016.  január  20.
Zelinczki Zsuzsanna, Pajkos Richárd

LANGÓ JÁZMIN ERZSÉBET
2016. február 23.

Danyi Erzsébet, Langó Ádám

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTEK:

Adai-Görög Mihály - Sulyok Alíz Judit
2016. február 20.

Horváth Csaba – Janik Bianka
2016. február 16.

ELHUNYTAK:

Závodi Jánosné Fusch Ilona
- 2015.  december  10.

Cselényi Lajos
- 2015. december  23.

Komáromi Tiborné Törőcsik Lenke
 - 2015. december 31.

Komenda József Imre
- 2016.  január  02.

Határ Józsefné  Nagy Mária
- 2016.  január 02.

Ihász István
- 2016.  február  19.

Zólyomi Pál
- 2016.  március 07.

Lévai Györgyné Nagy Ilona
- 2016. március 09.

A sírhelyek
megváltása

Felhívjuk a tisztelt hozzátartozó figyelmét, hogy a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.18.
§ (1) bek. a) pontja alapján, a sírhelyek feletti rendelkezési
jog 25 év. A sírhelyek a Polgármesteri Hivatalban
újraválthatók.

Amennyiben a  lejárt sírhelyek  nem kerülnek megváltás-
ra, úgy a tv. 20. § (2) bek. alapján azokat a rajtuk lévő épít-
ménnyel együtt  elévültnek  tekintjük  és újraértékesítjük.

A tv. 15. § (1) bek.  előírja, a temetési hely felett
rendelkező  köteles a veszélyes sírhelyet helyreállítani.
Amennyiben ez nem történik meg, a rendelkezni jogosult
költségére a temető tulajdonosa a közvetlen veszélyt
elhárítja.

A gondozatlan sírhelyek tisztítását évente egyszer a
rendelkezni jogosult költségére a temető üzemeltetője
elvégzi.

    Apc Községi
Önkormányzat

Községünk egyik fontos intézménye, a  polgármesteri
hivatal épülete is megérett a felújításra. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív  Program pályázati
lehetőségeivel élve, várhatóan az ősszel sikerül kívül-belül
felújítani az épületet. Elkezdődhet a nyílászárók cseréje, a
falak külső hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése.

Mivel nagyobb esőzések beázással fenyegettek, első
lépésként a 40 éves palatető cseréje történt meg. Tekintettel
arra, hogy a pályázati kiírás nem tartalmazza a födém cseréjét,
az önkormányzat saját költségvetési forrásból végeztette 4,3
millió forintért.

Elkezdõdött
a polgármesteri hivatal felújítása
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JANUÁR
13. E’mese vár az egri Bródy Sándor könyvtár kihelyezett

programja
21. Baba-mama klub
22. Origami  kiállítás (Tari Katalin)
29. Szöszmötölő

FEBRUÁR
  5. Óvodai farsang
  6. Iskolai farsang
  9. Farsangi fánk sütés
11. Kosárfonás tanfolyam indul (kéthetente csütörtök)
12.    E’mese vár program folytatása
26. Szöszmötölő

MÁRCIUS
  3. Az egri Bródy Sándor Könyvtár: játék felnőtteknek
  8. Nőnap / Szabadidő Klub
15.    Iskolások műsora a Petőfi szobornál
március  Egészség hét óvodában, iskolában  / Rákellenes liga
március-április Parkosítás / Szabadidő Klub
31. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet taggyűlés

ÁPRILIS
  2.  Rákellenes liga taggyűlése
április  „Győzzük le a  8 fejű sárkányt”/ Rákellenes liga
14. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet kirándulása a Parlamentbe
15. 16.00  a lőrinci zeneiskolások koncertje
21. Föld napja - az iskolával közös kirándulás
22. Veres Péter pilóta előadása / Maketezők
23. V. Istvánffy Gyula mesemondó verseny
24. A Fővárosi Nagycirkusz látogatása / Szabadidő Klub

MÁJUS
1.        Főzőverseny és családi nap a Lőtéren a civil szervezetekkel
május    Heves megyei sportnap / Rákellenes liga
10. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet: Anyák napja
11. és 12.  Madarak és fák napja az iskolában (a műv. ház

programja)
14. Makett verseny
29. Gyereknap (Ki mit tud? Játékok, a Libavonat együttes

műsora)

JÚNIUS
1. Névnapok a Lőtéren / Szabadidő Klub
június   rákszűrés / Rákellenes liga
4.   Falunap

(Légvár, Bohócok, Sportnap, Leblanc Győző és Tóth Éva
(operett), COPACABAN - brazil  szamba show, Dér Heni)

5-10. Nyugdíjas  Bányász Szakszervezet kirándulása
Hajdúszoboszlóra
A szünidőben minden csütörtökön  gyerekprogram a
művelődési házban vagy a szabadban

25. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet: fürdés Jászapátin
Szent Iván éj: Agócs Gergely népzenész, tűzzsonglőrök,
mécsestúra

Rendezvényterv 2016
JÚLIUS
   6. Nyársalás a Lőtéren/Szabadidő Klub
16. Nyugdíjas Bányász Szakszervezet: fürdés Jászapátin

Rock buli (környékbeli rock zenekarok találkozója)

AUGUSZTUS
„Túlélő életmód tábor” Rákellenes liga

3. Névnapok a Lőtéren / Szabadidő Klub
6. Nyugdíjas Bányász szakszervezet: fürdés Jászapátin
20. A falu búcsúja  (nincs önkormányzati rendezvény)

SZEPTEMBER
Rákszűrés / Rákellenes liga

  8.  Bányásznap
17. Szüreti mulatság (lovasok, rezesbanda, néptáncosok,) a

civil szervezetekkel
18- Nyugdíjas Bányász Szakszervezet  kirándulása Erdélybe
20. Csodaszemüveg  Bródy Sándor könyvtár interaktív

foglalkozása 1-2 osztályos      gyerekeknek
24. Szüreti bál / Szabadidő Klub

OKTÓBER
 1. Idősek napja (Nóta találkozó Gyémánt Feri bácsi

szervezésében)
Együtt a mellrák ellen! / Rákellenes liga

3-9. Könyvtári hét (Vida Ágnes  pszichológus, író- olvasó
találkozó)

23. Iskolások megemlékezése a művelődési házban

NOVEMBER
10. M-esély  az egri Bródy Sándor könyvtár meseterápiás

foglalkozása felnőtteknek

DECEMBER
  5. Önkéntesség világnapja /  Heves megyei önkéntes

találkozó / Rákellenes liga
18 Falukarácsony és Adventi vásár
31. Szilveszteri bál / Szabadidő Klub

Az év folyamán folyamatos programok:

- Kosárfonás február 11-től.
- A makettezők foglalkozásai vasárnaponként.
- A Szabadidő klub összejövetelei
- Minden hónapban Szöszmötölő a családoknak
- Iskolai, óvodai könyvtári órák
- Diszkó az iskolásoknak
- E’mese vár – rendszeres mesélés, játék, rajz

alsósoknak
- Könyvtármozi
- Színház (busszal Budapestre)
- Aerobic Csorba Anettel
- Gyógytorna Gubáné Erzsikével, Lipkovics Erikával
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Az új évet egy olyan programmal
kezdtük, amely két műfajt is magába foglalt:
vendégünk volt Tari Katalin, aki 3D-s
origamikat készít művészi színvonalon, a
megnyitón pedig csángó népdalokat
énekelt Vass Amanda.

Mesefoglalkozásokat tartunk alsó
tagozatos gyerekeknek, melyek az egri
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
E’mese vár programjából indultak ki.
Elolvassuk a mesét, rajzolunk vagy
színházasat já tszunk. Beindult a
Könyvtármozi, aminek keretében két
filmvetítés is volt: az elsősöknek A
hazudós egér c. animációs film és az
újonnan induló Receptklub plusz
programjaként az Ízőrzők: Gyulafirátót c.
filmje. Minden hónapban tervezünk
előadást, melyekre várjuk az érdeklődőket.

Kosárfonás tanfolyamot kezdtünk
februárban Tóth István vezetésével, mely
a kreativitást kedvelőknek jó alkalom a
kibontakozásra. Sok szép alkotás készült,

Kulturális programok a téli időszakban
ami igazán nagy örömet jelentett a
résztvevők számára.

Szintén a megyei könyvtár
szervezésében volt felnőtteknek egy
játékismertető, mely a rég elfeledett
játékokat elevenítette fel. A nevetés nem
maradt el.

Sütöttünk farsangi fánkot, aminek
nagy sikere volt. A kicsikkel és szülőkkel
szöszmötöltünk a kézműves programjaink
alkalmával. Készültek fonalkígyók,
kreppvirágok minden formában.

Budapestre szervezünk színház-
látogatásokat, amik szintén nagyon
népszerűek.

A programok változatosak, bárki
találhat az érdeklődésének megfelelő
elfoglaltságot. Sok szeretettel várunk
mindenkit a könyvtárban és a művelődési
házban.

Kovács Tiborné

Március 15.
Ebben évben is megemlékeztünk az 1848-49 forradalom és

szabadságharcról, a művelődési házban megtartott rendezvényen
az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 8. osztályos
diákjai színvonalas műsort adtak elő.  A község lakossága, a civil
szervezetek, valamint a pártok  képviselői méltóképpen emlékeztek
a forradalom hőseire.
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Iskolánkban rendszeresen értékeljük, elemezzük az
eseményeket, tanórákat, rendezvényeket, magunkat, egymást.
Figyelembe vesszük a szülők, diákok véleményét javaslatait.
Ezek alapján próbálunk folyamatosan megújulni. Vendégeink
elismerő szavait iskolánkról, diákjainkról, a látottakról örömmel
halljuk. Nem hiábavaló a sok munka, ami olykor hálás, de néha
nehéz helyzeteket hoz, döntéseket követel. Úgy irányítani, hogy
az mindenkinek tökéletesen megfeleljen, azt hiszem, lehetetlen.
Mindig a gyermekek igényeinek fontossága, a jóra, az értékesre
nevelés kell, hogy döntsön mindenek felett. A szeretet, a segíteni
akarás, a segíteni tudás jellemzi testületünket. Ennek szellemében
telt el a tanév első fele.

* Miben mutatkoztak meg értékeink?

Elsődlegesen a tanulmányi eredményekben. Az előző cikk
megjelenése óta is több helyi és területi versenyt szerveztünk
alsó és felső tagozatosaknak. Így a szép beszéd és a szép olvasás
terén, de megmérették magukat diákjaink országos versenyeken
is helyesírás, informatika, matematika, földrajz tantárgyakból is.
Képviselték iskolánkat szavalóversenyen, rendszeresen
pályáznak rajzaikkal, megmutatják edzettségüket a sport több
területén, sőt versenyben gyakorolják a takarékoskodást, a
pénzhasználatot is. A legnagyobb sikereket érték el, akikre
büszkék vagyunk: Almási Csaba 4. o., Budai Vivien  8. o.,
Dancsok Dorottya 8. o, Hartman Helga 8. o., László Abigél 8. o.,
Pajkos Fanni 6. o., Perczel Patrik 4. o., Tóth Ákos 7. o., Varga
Réka 2. o. A többfordulós versenyekben még csak rész-
eredmények ismeretesek, de azok mind dobogósnak ígérkeznek.
Nagyon drukkolunk diákjaink sikeréért. Természetesen ezeket az
eredményeket nem érhettük volna el kollégáim nélkül, akiknek
ezúton is köszönöm kitartó felkészítő munkájukat!

* Nyolcadikosaink átélték a felvételi eljárás első izgalmait:
írásbeli, szóbeli megmérettetésen vannak túl, de az igazi izgalom,
hogy ki, hol kezdheti meg a középiskolát, még egy ideig várat
magára. A helyükre várjuk majd a leendő elsőseket, akik áprilisban
iratkozhatnak be intézményünkbe. A pontos időpontról később
adunk tájékoztatást a helyben szokásos módon. Addig várjuk
őket szeretettel egy tavaszi délelőtt kellemes eltöltésére
iskolánkban.

* Az eltelt időszakban közösségi értékeink is megmutatkoz-
tak. Farsangi bálunk magas színvonala a gyerekek és szüleik
kreativitását dicsérték, nehéz döntés elé állítva a zsűri tagjait.
Köszönjük a szülők sözösségének és a diákönkormányzatnak a
kiváló szervező munkát! Megrendeztük a Magyar Kultúra Napját,
a nyolcadikosaink sulidiszkót szerveztek. A községi könyvtár
rendezvényeibe örömmel kapcsolódtunk be, minden programról
élménybeszámolóval tértek „haza” tanulóink. Köszönjük! Az
Egészség-hét programsorozat új ismereteket, érdekességeket,
de sok vidámságot is adott a tavaszi szünet előtti napokban
intézményünk minden tanulójának.

* A tudás, a szabadidő hasznos eltöltése mellett gondot
fordítunk hitbeli értékeink, lelki életünk ápolására is, hiszen ettől
válik teljessé személyiségünk. Osztálymiséken készülnek fel
tanulóink az ünnepekre, keresztúti imádságokon veszünk részt.
Lelki napunk az irgalmasság jegyében telt, ferences szerzetesek
tartottak lélekemelő beszélgetéseket, érdekes foglalkozásokat a
gyerekeknek, alkalmazottaknak. Karitasz csoportunk ismét
gyűjtést szervez, hogy  a nehezebb sorsú tanulóink is
boldogsággal éljék meg a Húsvéti ünnepet.

Az elkövetkezendő tavaszi időszak is tartalmas lesz,
rendezvények, versenyek sora vár ránk, sőt felújítási
munkálatokat is tervezünk. Iskolai életünket kísérjék figyelemmel
honlapunkon és közösségi oldalunkon, de rendezvényeinken is
szeretettel várjuk az érdeklődő apci polgárokat!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Fehér Lászlóné  igazgató

H Í R E K
AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS

KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA
ÉLETÉBÕL

Mi újság
az ATE háza táján?

Az őszi szezonban sajnos elmaradt a jó eredmény,
többek közt ezért is, a felkészülést a tavaszi szezonra Szén
László személyében új edzővel kezdtük el. Bízunk benne,
hogy sikerül előrébb lépni a bajnoki tabellán és a közönség
örömére, látványos és eredményes játékot mutatni.

SORSOLÁS
16. forduló.

02. 27. szombat 14 :00 APCI TE - Visonta SC 1-2
17 . 03. 06. vasárnap 14:30 BOLDOG - APCI TE 1-4
18 . 03. 12. szombat 14 :30 APCI TE -  Tarnaleleszi 2-3
19 . 03. 19. szombat 15 :00 LOKOMOTÍV SE Hatvan

-  APCI TE 1-5
20 . 03. 26. szombat 15 :00 APCI TE - Egerszóláti SE
21 . 04. 02. szombat 16 :30 POROSZLÓ - APCI TE
22 . 04. 09. szombat 16 :30 APCI TE - PETŐFIBÁNYAI SK
23 . 04. 17. vasárnap 17:00 MARKAZ FC - APCI TE
24 . 04. 23. szombat 17:00 APCI TE- ZAGYVASZÁNTÓ SE
25 . 04. 30. szombat

Szabadnap APCI TE -  SZŰCSI (visszalépett)
26 . 05. 07. szombat 17:00 MÁTRABALLAI FK -  APCI TE
27 . 05. 14. szombat 17:00 APCI TE - ENERGIA SC Gyöngyös
28 . 05. 21. szombat 17:00 LŐRINCI VSC - APCI TE
29 . 05. 28. szombat 17:00 APCI TE - MÁTRADERECSKE SE
30 . 06. 04. szombat 17:00 Bélapátfalvai SKE- APCI TE

Várjuk Önöket nagy szeretettel a hazai bajnoki
mérkőzéseken és szurkolásukkal, jelenlétükkel segítsék
csapatunkat!

Hajrá ATE!
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS
TÁJÉKOZTATÓJA.

SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.
 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.

 -  Készült 1050 példányban.

NYOMDA:  Márton Anna JOBBÁGYI
A szerkesztõség a hozzá érkeze tt 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 álló hely függvényében - tartalmat
nem érintõ módon - fenntartjuk a rövidítés jogát.

„Szóljon zene síppal-dobbal,
  Fusson a Tél vándorbottal.
  Jöjjön Tavasz hívó szóra,
  Tavasztündér, perdülj táncra! ”

Februárban mottónknak ezt választottuk.
Ez az időszak a farsangolás, a bálok és a vidám mulatozások ideje. Nálunk sem volt

ez másként. A gyerekek unva a hosszú telet, a télűző hagyományokat követték. Vidám
jelmezekbe bújva, hangjukat jól kieresztve búcsúztatták a telet. Óvodánk sajátos
szokásrendszerében helyet kapott a ráhangolódást segítő, Pizsamás bál. Az egész
napos tánccal, mókás versenyekkel tarkított program a gyermekek kedvenc mulatsága,
immár több min tíz éve. Ezt követte jelmezes Farsangi bálunk, melynek a művelődési ház
adott otthont. A szülőkkel,  rokonokkal   zsúfolásig  megtelt bálteremben   kitűnő volt
a hangula!. A gyerekek bemutatták ötletes, szebbnél szebb jelmezeiket, majd versekkel,
rövid kis táncokkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Minden csoport jutalma egy finom
torta volt! A rendezvény bevételéből a Bambi csoport, a szülőkkel együtt, egész napos
kiránduláson vesz részt Budapesten! Mindenkinek köszönjük a támogatást, a szülőknek
pedig a szervezést!

      Végre itt a tavasz és vele együtt a tavasz első ünnepe március 15-e. Vidám
indulókra menetelve, zászlójukat lengetve vonultak a gyerekek a térre. Az óvoda
koszorúját közösen helyeztük el a Petőfi szobornál. Minden csoport verssel és dallal
köszöntötte e szép nemzeti ünnepet.

Az ünnepek mellett különböző előadások is színesítik óvodai életünket. Nemrégiben
láthattak a gyerekek bábelőadást „Cirkusz az erdőben” címmel, a Meseerdő társulat
előadásában. Az igényes és érzelemgazdag előadás, melyben a jó győzedelmeskedett
a rossz felett, magával ragadta a gyerekeket. A mesevilág közel áll a felnőttekhez és a
gyermekekhez egyaránt. A mesék világában minden megtörténhet, valóra válhatnak
álmaink és sokszor eggyé válhatunk a számunkra szimpatikus, pozitív hősökkel,
egyszóval a mese élményt ad! Óvodánkban igyekszünk a mesehallgatáson túl a mesélés
lehetőségét is megteremteni a gyermekek számára. Most is, mint minden év márciusában,
megszervezzük helyi Mesemondó versenyünket, ahol középső- és nagycsoportos
gyermekeink mérhetik össze tudásukat. Az első helyezett a területi versenyen képviseli
majd intézményünket. Tehetséges gyermekeink a meghirdetett megyei rajzpályázaton
is részt vesznek (4 fő).

Mindezek mellett persze a közösen átélt vidám pillanatok sem maradhatnak el. A
Húsvéti locsolkodás éppen ezek közé tartozik, ápolva egyben a nagyszülők, dédszülők
hagyományait. A kislányok már szorgalmasan festik a hímes tojásokat. A fiúk a legszebb
locsolóversek közül válogatnak, hogy aztán „titokban” megtanulhassák óvó nénivel a
lányok tiszteletére:

„…Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk…” !

Fontos információ!
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatunk benneteket, hogy a kötelező óvodáztatásra vonatkozó jogszabályok

alapján minden olyan gyermeket be kell íratni az óvodába, aki  2016. augusztus 31-ig
betölti 3. életévét és APC Község Közigazgatási területén lakik, állandó- vagy annak
hiányában tartózkodási lakcímmel rendelkezik!

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS IDEJE 2016. MÁJUS 02 – 03. (hétfő, kedd),  reggel  8-
15 óra között.

Helye: Apci Gyöngyszem Óvoda, Apc, Petőfi út 24.
Bővebb tájékoztatás  az intézményben és az óvoda honlapján.

(www.gyongyszemovi.mindenkilapja.hu)
Lőke Jánosné

Óvodánk életéből
Apci Gyöngyszem Óvoda

Hozzávalók: 1db nyúlgerinc 1-1,20 kg,
5 dkg füstölt szalonna,  5 dkg
vöröshagyma, 10 dkg sárgarépa, 10dkg
fehérrépa, 5 dkg zeller , 5 dkg
paradicsompüré, 2 dl vörösbor,   4 dl étolaj,
1ek. kristálycukor,  só, babérlevél,  egész
bors, kakukkfű, szegfűbors, kiskanál
áfonya lekvár.

A gerincet szalonnával megtűzdeljük,
sózzuk, 5 percre forró sütőbe tesszük,
hogy egyenletes szürke kérget kapjon. A
megtisztított zöldségeket és a hagymát
vékony karikára vágjuk. Fél deci olajban
barnára pirítjuk a cukrot, beletesszük a
zöldségeket, sózzuk, néhány percig pirítjuk
a paradicsompürével. Felengedjük
vörösborral, fűszerezzük. Ha felforrt
beletesszük a nyúlgerincet és puhára
pároljuk.  A húst kiszedjük. A párolólét
turmixoljuk, ha kell kevés csontlével
hígítjuk. A csontról a húst lefejtjük,
szeleteljük és a forró mártással tálaljuk.

Szalvétagombóc: 6db zsemle, 2db
tojás, 1 csomó petrezselyemzöld, 2ek
zsemlemorzsa, 2dl tej, 5dkg vaj, só, törött
bors.

A zsemlét kockára vágjuk tejjel
leforrázva sóval, borssal,petrezselyemmel
ízesítjük. Teszünk bele tojást, zsemle-
morzsát, vajat. Összegyúrjuk és ruha-
szalvétába csavarjuk. Összekötözzük és
sós vízben megfőzzük.

Szeletelve    tálaljuk  a   kész  nyúlgerinc
mellé.

Húsvéti nyúlgerinc
szalvétagombóccal
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Az őszi szabadtéri szezon befejezésével,
elkezdődött a futsal bajnokság. Sajnos nem az
elvárásainknak megfelelően al akul t a
végeredmény. Ugyani s nem sikerült
megvédeni a bajnoki címünket. Így meg kellett
elégedni a második hellyel. Az U15-ös
csapatunk a 6. helyen fejezte be a bajnokságot.

A terem szezon befejeztével elkezdtük a
felkészülést a tavaszi folytatásra.  Három
napos edzőtáborozáson vettünk részt
Mátraházán. A jól sikerült alapozás már az
első bajnoki mérkőzésen meglátszott. Amit a
nagyon kis  méretű pályán
magabiztosan sikerült megnyerni az FC Hatvan
otthonában.

Az alapszakaszból  hátralévő hazai
mérkőzéseink: március 27-én, 10.30 és április
10-én 15 óra.

Bölcsődénk életéből…

2016. január 14-én, szűk családja körében, szerény ajándékokkal és a
miniszter elnök úrtól kapott oklevéllel köszöntöttük 90. születésnapján Molnár
János Hunyadi utcai lakost.

A jó melegben beszélgettünk a volt bányász kollégákról, a régi
disznóvágásokról és röviden elmesélte nekünk élete történetét.

János bácsi házasságkötése után 1945-52-ig a Szabad Nép lapkiadó
vállalatnál volt nyomdász, majd nyugdíjazásáig a Mátrai Szénbányák Kányási
üzemében bányászként dolgozott.

Feleségével két leánygyermeket neveltek fel és 63 évig éltek boldog
házasságban. Három unokának és öt dédunokának boldog nagypapája.

Jó egészséget, és  további boldog éveket kívánunk Neki!

Apc Községi Önkormányzat

Születésnapján köszöntöttük  Molnár Jánost

Ezúton szeretném megköszönni a
Közösen Apcért Egyesület  minden
tagjának és Hegedűs Gyula elnök úrnak,
hogy karácsonykor adományukkal
megörvendeztették bölcsődés
apróságainkat.

Az új pihe-puha takaróknak és
párnáknak nagyon örültek a gyermekek.
A húsvétra kapott porszívónak is nagy
hasznát vesszük. Az ajándékba kapott
gyönyörű játékokért, külön köszönetet
szeretnék mondani  Hegedűs
Krisztinának, Hegedűs Orsolyának és
baráti körük minden tagjának.

Az egyesület céljait, törekvéseit
példaér tékűnek tartom, további
munkájukhoz kívánok sok sikert és jó
egészséget!

Benusné Nagy Eszter
intézményvezető

AZ  AMAZON SE  HÍREI


