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Tájékoztatás
a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról
Az újh ullad ékgazdálkodási ren dszer lét rehozásának eg yik
fő célja a közs zo lg ált at ók kö lt ség einek meg térít és év el,
mű ködésük fenn tart hat ó pályára állítása, mag as s zínv onalú,
kö ltséghat ékon y mű köd ésük meg teremtés e.
Az átalakítás köv etkeztéb en n em vált ozik a közs zolg áltató
- eset ünkb en a Hat van és Térsége Hulladékg azdálkod ási és
Kö rny ezetvédelmi No nprofit Közh as znú Kft. - t elepü lési
hu llad ék b egyű jtés ével és kezelés ével kap csolatos feladat a.
Kö zs ég ün kb en a ko mmu n ális hu llad ék els zállít ás án ak
id őpon tja sem változik, t ováb bra is mind en h ét szerdai napján
7.00-19.00 óra közötti id őpon tban történik.
2016. áp rilis 1-t ő l a Nemzet i Hu llad ékg azd álko d ás i
Ko ordináló és Vagy onkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) jogo sult a
kö zszo lgáltatási d íjak beszed ésére.
A közs zolg áltatás igénybevételére kö telezett ing atlanhas ználónak minős ülaz önko rmányzat közigazg atási területén
található in gat lan tulajd ono sa, to vább á az a termés zet es
személy, aki az in gat lan használó ja, valamin t az ing atlant
tény leg esen és tartó san b irt okló személy , függ et len ül a
birtoklás jogcímétől. Köt elezett nek tekintendő továbbá az
ing atlan bejegyzett tu lajd onosa, ha azingatlan használóján ak,
birtoko sának személye n em megállapíthat ó.
A 2016. április 1. napja u tán történ t teljesít éshez kapcsolódó
kintlévőségeket az NHKV Zrt kezeli.
A szelektív hu llad ék elszállít ása tov ábbra is térítés ment es
- időp ontja sem v álto zik - minden hó nap 2. és 4. keddi napján
történik.
Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

12., 26.

9., 23.

13., 27.

11., 25.

8., 22.

13., 27.

Az új hulladékgyű jtő edén yek kio sztása megt örtént, új
ig ény vag y cs ere es etén a szolgáltató val kell felv enni a
kap csolatot . HTHK Kft., Hatvan, hrsz. 05 4/14 – a Csán y felé
vezető úton kb. 2 km. Telefo nos elérhet őség ek - szállítás: 06 37 -340 -402 , ko ntén er rendelés: 06-37-3 42-6 22
A z ü vegg y űjt ő kon tén erek kih ely ezése a p iact éren
meg tört ént, a gyűj tőedénybe k erülhet : minden féle tis zta, ép
vagy t öröt t, fehér és szín es üveg palack, zárófed él n élkü l.
Soha ne teg yen bele: zs íros , olajos , vegyszeres , illetve
más, mérgező, szen nyezett vag y fémszálas üveget , valamint
ismeret len anyagot, szemetet.
Kérem a Tisztelt Lakos ságot, hogy azüveggyűjt ő kont éner
kö ré kommu nális h ulladéko t, s zemetet , ép ítés i t örmeléket st b.
ne rakjan ak le.

Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt lakosságot , hogy 2016. július 25-től
2016. augusztus 5-ig az 5/2016. (III. 9.) sz. önkormányzati
rendelet alapján a polgármesteri hivatal igazgatási szünetet
tart. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel. Sürgős esetben
(temetés, anyakönyvezés) az ügyelet a 06-30-534-0490
telefonszámon elérhető.

Anyakönyvi hírek
ÚJS ZÜLÖTTEK:
SZILÁGYI ALEXANDRA - 2016. május 06.
Pólik Emerencia - Szilágyi Zsolt Gábor
BÓDI BENEDEK - 2016. május 23.
Csikós Zsófia - Bódi Gábor
MARKÓ ALEX LÁSZLÓ - 2016. június 13.
Orosz M ariann - M arkó Balázs
RÁCZ ANGELINA ILONA - 2016. június 27.
Pataki Evelin - Rácz László
HÁZAS S ÁGOT KÖTÖTTEK:
Barabás Arnold Béla – Almási Zsuzsanna 2016. március 26.
Markó Balázs – Orosz Mariann 2016. május 07.
Rácz László – Pataki Evelin 2016. május 07.
Erdélyi Szabolcs – Kis Eszter 2016. május 14.
Schiánszky Tibor – Molnár Melinda 2016. június 18.
Lakatos Attila – Rácz Krisztina 2016. június 25.
ELHUNYTAK:
Kis Ferenc S ándorné Kovács Éva 2016. április 16.
Varga János 2016. április 24.
Kiss Antal 2016. április 26.
Jóni Béla 2016. április 29.
Malácsik Lászlóné Kökény Erzsébet
2016. április 30.
Kovács József 2016. május 21.

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Apc településen
2016. szeptember 10-én, reggel 7 órától lomtalanítást végzünk.
Kérjük, hogy a feleslegessé vált hulladékot reggel 7 óráig
helyezze ki az ingatlan elé, úgy, hogy a közlekedés biztonságát
ne zavarja. Felhívjuka figyelmet, hogy azidőben kinem kihelyezett
hulladékért nem áll módunkban visszamenni!
LOMNAK tekinthető a nagyobb méretű berendezési tárgy:
bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés, stb. Elektronikai
hulladék csak v eszélyes összetevő nélkül szállítható el (pl.
hűtőszekrény motor nélkül, televízió képcső nélkül)
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az mind
a kö rnyezetre, mind az ember egészség ére meg növekedett
kockázatot jelent!
El nem szállítható hulladékok:
Akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő
szerek és azok csomago lás a, h asznált hű tőb erendezések,
v es zély es ös szetev őjű t iszt ít ó szerek és g ön g yö leg eik,
elektronikaicikkek, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer,
les elejtezett számít ógép , pala, autóg umi, egyéb veszélyes
összetevőjű hulladékok.
Nemszállítható eltovábbá háztartási hulladék, építésitörmelék,
autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lo mtalan ítási t árgyakon kívü l az egyéb
hulladékokat – kommunális és építési – a szolgáltató csak külön
térítési díj ellenében szállítja el.
HTHK Nonprofit Közhasznú Kft.
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Apci Gyöngyszem Óvoda hírei
„Hurrá! Vár a homokozó !” - kiáltják
bold ogan a gyermekek, amikor birt okba
veszik új ud vari játékaikat. Külön ösen
nagy öröm ezszámukra, hiszen a szülőkkel
közö sen s zervezet t Pap írg y űjtés bő l
befoly t ö sszegbő l vásároltu k, ahol a
gyűjtésnek a gyermekek is aktív részesei
v o ltak. M ily en cs u d a es zkö z az a
vízimérték, a téglanyomó, a kőmű ves
kan ál v ag y a simít ó?! Ezek bizon y
elen ged het et len kellékei a h omo kv ár
ép ít és n ek. S míg a kis lány o k a
v irág o s kert et lo cs o lják az új kis
kannákkal, a dolgos fiúk a játék fűnyírókat
tolo gatva varázs olják széppé a ját szó
udvart. Ahho z, hogy élmény dús és szép
legyen a napjuk, ezek mellé már nem is kell
több, csupán egy jó b arát!
Nem is gondolnánk, hogy a zsibongó,
olykor han gos óvodai falak között milyen
elmélyülten és kitartóan tevékenykednek
a gyerekek. Érdeklődéssel fordulnak az új
dolgok iránt, kíváncsiságuk eg yre inkább
n ö v eli meg is merés i v ág y u kat . A z
egy máskö zti játéko s verseng és pedig
erő s ít i
ö n b izalmu kat ,
amit ő l
eredményesek lesznek. Mindezeket mi
sem bizonyít ja jobban, mint a területi-,
megy ei versenyeken való részvételek és
elért helyezések.
Gratu lálunk a bátor, megmérett etést
vállalóknak!
* Területi Mesemondó vers eny:
- Kazinczy Réka - I. hely ezés
- Menus Hajnalka – oklevél
* Meg yei Mesemondó verseny:
- Kazinczy Réka – oklevél
* Megyei Rajzpályázatok:
„Kirándulni vol tunk”
- Mo zsár Ferenc Huno r – díjazott
- M enus Hajnalka - oklevél
- Roznyik Anna - oklevél
- Sán dor Vikt ória Lilla – oklevél
„Tűzről pattant!”
- M ozsár Ferenc Hu nor – II. hely ezés
- Tó th Benet t – oklevél
- Bád er Dzsenifer – oklevél
- Ro znyik An na – oklevél
Köszönjük nékik, hogy tehetségükkel
öreg bítették óvodán k hírnevét!

Köszö net a szülőknek és a résztvevő
pedag ógusoknak az egy üttműköd ésért
és a felkészítésért!
A z elmú lt n éh án y h ó nap is
bővelkedett változatos programokban.
Az „Orsi” koncert egy léghajós utazásra
rö pít ett bennü nket , a bábelőad ás az
„Erdei Cirkusz” történet ét mes élte el.
Gyermeknap alkalmáb ólpedig ing yenes,
interaktív meseelőadással leptük meg a
gyerekeket ,,Méhecs ke és Balambér”
címmel. Ús zt at tu n k p ap írhajó t a
Zag yv án , nagy cs op orto sain k pedig
Budapestre kirándultak szüleikkel együtt.
A nap fénypo ntja az állatkerti séta és a
csod álatos „Vízi cirkusz” v olt.
A 2015/16-os nevelés i év meg ható
záróü n n ep s ége (s zín fo lt ja) vo lt a
tan évzáró és a ballagás. Különleg es,
kics it más, mint amit megszoktunk. Más,
mert nem cs ak a Bambi csop ort ballagó
gyermekeibúcsúztak azóvodától, hanem

háromdolgozónk is,akik nyugállományba
vonu lnak. Búcsút v ett az óvodátó l, a
pályától melynek kih ívásokkal teli, mégis
csod álatos ú tját járta Koczka Istvá nné Magdi óvó néni, Zelnik Ferencné - Magdi
dajka néni és jómagam. A gyerekekkel
egy ütt, mindann yiunkat megérintet t a
búcsúzás édes-bús érzése, de magunkkal
vis szük az itt s zerzett élmény ek s zép
emlékeit.
Az ó voda kollektívája és a magam
n ev éb en kív án o k a g yerekekn ek jó
is ko lakezd és t, s o k s ikert . Tis zt elt
kollégáinkn ak p edig bo ldog , örömteli
nyug díjas év eket, jó egészséget!
A ny ár még előttün k áll, minden kedves o lv asó nak jó pihenés t, kellemes
nyaralást!
Intézményünk esemény eit képekben
és minden fon tos információt rólu nk,
megtalál azérdeklődő azóvoda honlapján.
www. gyongyszemovi.min denkilap ja.hu
oldalon.
Lők e J ánosné
óvodavezető

60 éves az APC V-09
Postagalamb Sportegyesület
1956. március 15-én alakítottuk az egyesületet 15 fővel, mely egyesület azóta is
folyamatosan, töretlen lendülettel működik. Az alapító tagok közül sajnos már csak
hárman élnek (Juhász János, Kaszás János, Szuhányi József), és közülük már csak
Szuhányi József aktív tagja az egyesületnek, melynek 54 éve elnöke is, viszont már
64 éve foglalkozik galambászattal.
A hosszú évek alatt kisebb-nagyobb sikereket könyvelhet el az egyesület: a
tagok között volt első oszt ályú versen yző; nemzetközi, országos és területi
versenyeken értek el kiváló eredményeket a sporttársak.
A 60 év alatt sajnos sok barátot is elveszítettünk a tagok közül, akiknek emléke
sohasem halványul el, hiszen mindig emlegetjük őket az egyes versenyeken vagy
díjkiosztókon. 2015-ben három tagunk is eltávozott: Szőke Zoltán, Kovács László,
Sági Imre. Mindhárman sokat tettek az egyesületért.
Jelenleg 11 taggal dolgozik az egyesület: Bugyi István, Kovács Imre, Kocsis
Károly, Molnár Sándor, Nagy Ottó, Nikodém Gábor, Papp István, Pajkos László,
Szőke József, Szuhányi József, Tóth Attila.
Ezt az alkalmat szeretnénk megragadni arra, hogy köszönetet mondjunk a
galambászok feleségeinek, akik az évek alatt nem csak a férjek szabad idejét
biztosították ehhez a szép sporthoz, hanem aktívan részt vettek a versenyeztetésben
is: stoppoltak, gyűrűztek, várták a galambokat azudvarokon. Őket is örömmeltöltötte
el, ha valamelyik galamb időben érkezett és sikert ért el egy-egy versenyen, így az
egyesület díjkiosztóin boldogan vették át férjeik kupáit, díjait, hiszen ők is részesei
voltak a sikernek. Eza köszönet szól az ország más egyesületeiheztartozó feleségeknek is.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a 60 év alatt bármilyen
munkájukkal segítették vagy támogatták egyesületünket, illetve a galambászsportot.
Szuhányi József
Apc V-09 elnöke

4

Útszakadás
2016. június 9-én a Szent István t ér –
Háromkereszt utca s arkán (a Templommal
szemben) b eszakad t az út padka. Az
érint ett hely alatt ferdén, keresztben egy
régi, 1 m s zéless ég ű kő b o lt o zat o s
v ízáteres z h ú zó d ik, mely a korább i
munkálatok (csatornázás, kábel fekt etés)
során meggy engült, és a v íz kimo sta.
A hiba elh árításához és szaks zerű
jav ításához, szakértői v éleményt és a
szakhatóságo k állásfoglalás át kértü k. A
beszakadás helyére a t ervező 800 mm
átmérőjű vasbeton át ereszcső beépítését
írta elő. A kivitelezésimunkálatok közben
derült ki,hogy egy 160 mmátmérőjű ivóvíz
vezet éket is át kell h elyezni. Ezt a munkát
a Vízművek s zakemberei, a vas bet on
csö vek behelyezését a RE-NI Út Kft.
végezte. A v égleges helyreállítás a föld
tömö rödése u tán fog megtörténni.
Kö szö nöm a z a rra kö zleked ők
türel mét!
Juhás z István polgármester

ISMÉT ELKÉSZÜLT EGY ÚTSZAKASZ
Végre új úton haladhat a forgalom
Apc és Petőfibánya között, elkészült a
két települést összekötő 024-es helyrajzi s zámú önk ormányzati út teljes
szakasza.
M ivel a Ko pas z-heg y i medd ő hány óról tö rténő kiszállít ás most már
véglegesen a 030/4.hrsz-ú önkormányzati
földútraterelhető, elérkezettaz idő az eddig
használt útvonal felújítására.
A felújított útszakasz hossza 750,5 m,
szélessége 5,5 m. A teljes felület 4.128 m2en 5 cm vastagságban új aszfaltréteget
kapott, azútpadka készítése folyamatban
van. Hamarosan kihelyezésre kerülnek a
közlekedést szabályzó jelzőtáblák is.
A b án yafeljárón ál a t eljes út kereszteződés új mechanikai stabilizációs
réteget kap ot t, valamint eg y 600-as
átmérőjű vízáteresz került beép ítés re,
elkerü lve ezzel nagyobb esőzés kor az
útburkolat szennyeződését.
Kivitelező a PentaÁltalános Építőipari Kft., Gödöllő, Kenyérgyár u.1/e.
A teljes beruházás költsége bruttó
18.921.594.- Ft.
Juhász István
polgármester
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Egy élet a köz szolgálatában
A községi önkormányzat és a Gyöngyszemóvoda szülői munkaközössége - közösen
- 2016. június 8-án pedagógusnapi ünnepséget szervezett, mely alkalomból egy kis
műsor keretében köszöntöttük a tanárokat, az óvónőket, valamint a nyugdíjba készülő
kollégákat.
Negyven év szolgálat után hárompedagógus, Benusné Nagy Eszter bölcsődevezető,
Lőke JánosTiborné (Tündi óvó néni) óvodavezető, Koczka Istvánné (Magdi óvó néni),
valamint Zelnik Ferencné (Magdidajka néni) nyugdíjba vonulnak. A képviselő-testület
munkájuk elismeréseként „Apc Közszolgálatáért” emlékérmet adományozott, melyet az
ünnepség keretében adtak át.
Nyugdíjas éveikre sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!
Apc Községi Önkormányzat

A MŰVELŐDÉSI HÁZ
ESEMÉNYEI
KÉPEKBEN

Gyereknap.

A költészet napja.

Juhász István polgármester átadja az emlékérmet és az oklevelet Benusné Nagy
Eszter bőlcsődevezetőnek.
Madarak és fák napja.

Május 1-je.

Képünkön a nyugdíjba vonulók: Lőke Jánosné, Koczka Istvánné, a háttérben Zelnik
Ferencné.

Mesemondó találkozó.
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉLETÉBÕL
Kevés olyan időszak van egy iskola
életében, amelyet azonos lelkesedéssel
várnak tanárok és diákok. A tanév vége
biztos, hogy ezek közé tartozik. Amikor
azo nban lezárunk egy időszakot, egy
tanításiévet, természetesen számvetést is
végzünk. Én úg y érzem, elég edett ek
lehetü nk, hiszen alapv et ő céljainkat
teljesítettük, eredményes tanévet zártunk.
Tanulóink több,mint fele – 95 fő példás illetve jó szorgalommal dolgozott a
tanév folyamán . Ennek meg is lett az
eredménye, hiszen 12-en kitűnő és 10-en
jeles bizonyítvánnyal büszkélkedhettek,
vannakközöttük, akik tantárgyi dicsérettel
is. Ren geteg lehet ős ég hez ju tt at tu k
tanulóinkat, mely során kipróbálhatták
magu kat, kid erülh etet t t eh et s égü k,
összemérhették tudásukat, képességeiket
más iskolák tanulóival is. Több helyi,
területi, megyei és országos versenyen is
rés zt v et tü n k n agy s ikerekkel. 12
sp ortv erseny, 18 eg yéni tanu lmán yi
verseny, 9 csoportverseny, 6 művészettel
kapcs o lat o s v ers en y - h a cs ak a
nagyobbakat tartjuk számon, ez legalább
45 féle verseny. Búcsúzó nyolcadikosaink
kö zül 3-an g imnáziu mban , 9-en szakgimnáziumban, 7-en p edig s zakközépis ko lában fo ly tatják t an ulmány aikat.
Bízo m abb an, h ogy a s ok kínálko zó
leh et ő ség közül meg találják majd a
számukra a legjobb at. Kívánom Nekik,
hogy az iskola falai között megszerzett
tudás, a tanáraik embersége, szeretete, a
keresztény hitvallás elegendő erőt adjon a
mind enn apo k helytállásáho z, küzdelmeihez.
Legeredményesebb diákjaink a 20152016. tanév során:
8. osztály: Budai Vivien, Dancsok
Dorottya, Farkas Ádám, Hartman Helga,
László Abigél,Morvai Regina, Nagy Lúcia.
7. osztály: Sipkó Evelin, Tóth Ákos, Vályi
Fábián. 6. osztály: Gazda Izabella, Gulics
Amina, Pajkos Fanni. 5. osztály: Bari
Dávid, Bige Boglárka, Hartyányi Vincent,
Simon Levente. 4. osztály: Almási Csaba,
Burai Virgínia, Miczki Ferenc, Müller
Melanie, Müller Melissa, PerczelPatrik. 3.
osztály: Farkas Brigitta,Gulics Ro land,
Hartyányi Szolanzs, Ivancsics Amanda,
Mozsár Lilla, Német Krisztina,Viski Márton
Máté. 2. osztály: Csib a Noémi, Fodor
Flórián, Kiszel Janka Flóra, Klajzsovics
Hanna, Nagy Barnabás Merse,Varga Réka.
1. osztály: Bangó Alíz, Kiss Kamilla, László
Lujza, Nagy Zalán Bende, Perczel Kristóf,
Tóth Martin, Vajda Csongor.
Az idén a tantestületünk határozata
által létrehoztuk az Apáczai díjat, amit

mind en évb en s zeretn én k a ballag ó
nyolcadikosok közülannak adományozni,
aki a tantestület közös véleménye alapján
a nyolc év alatt a legszorgalmasabb, a
legkitartóbb volt, aki az iskola keresztény
szellemiségének megfelel,akinek munkája
igén yes, po ntos, ő maga megbízh ató,
társai felé példaként szolgál a tanulmánya
mellett a magatartása is. Első ízben a bronz
plakettet Hartman Helga ballagó tanulónk
kapta. Őt dr.Ternyák Csaba egri érsek is
kitüntette,szavaival méltatta a katolikus
iskolák tanévzáró ünnepségén az Egri
Bazilikában.
A t anév ben t érítés men tes s zakkörökben is részt vehettek tanulóink, aki
pedig úgy érezte elakadt valamelyik tárgy
rejtelmeiben, őtfelzárkóztatáson segítették
a pedagógusok. A mindennapi testnevelés
keretében hetente egy órában néptánc
oktatást végeztünk. Ennek sikerességét
láthattuk június elején a Táncgálánkon,
ahol9 produkció során közelszáz tanulónk
mut atta be a tanév során elsajátíto tt
lép éseket. Kapcsolatun kat a T-Dance
Alapfokú Mű v.Oktatási Intézménn yel
t ov áb b áp olt u k, h et en te s zakkört
szerveztek a modern tánc és a néptánc
kedvelőinek. Örömünkre szolgált, hogy
iskolánk részt vesz a Bozsik intézményi
programb an , a lányaink a fu tballb an
lát v ány o s an elin d ult ak a sikeres
szereplések útján. A tanév utolsó hetében
bemutatót tart ottak nekünk a Lőrin ci
Zeneis ko lában han g s zeren játs zó
tanulóink. Ámulva láttuk és hallottuk őket,
t eljesít mén y ü ket . A Rákliga A pci
Alaps zervezetével való kapcsolatu nk
fo ly amat o s nak és ren d s zeresn ek
mondható.
Támogatásukkal tanulóink megismerkedhettek azegészségünk jelentőségével.
Az idén kicsiny falunk határain túlra is
eljutottak velük, sőt még a televízió egészségvédelmi műsorában is szerepelhettek
néhány an. Köszönjük! A tanév során
együtt örültünk a Makettezők Baráti Köre
sikereikn ek, közö tt ük a mi tanulóink
sikereiknek is. Köszönjük a lehetőséget,
hogy kiállították iskolánkban aféltve őrzött
remekműveket, a so k órán át türelmes
munkával készített maketteket. A tanév
során színházba is vittük tanít-ványainkat,
kirándulásokat, előadásokat, bemutatókat,
rend ezv én yeket és sp ortvers eny eket
szerveztünk. Több iskolai programunknak
a művelődési ház és a lőtér is biztosított
megfelelő t eret , igy ekeztün k mind en
közösségi programba bevonni iskolánk
tanulóit , a s zülőket, hozzát artozókat.
Bo ld o g an h as zn ált u k az Ap ci
Egy házközség szabadidő p arkját akár

tan óra, d e szab adidő s tevékenységek
s zámára is . So kat s eg ít et t ek az
eg yh ázkö zség tagjai is , akár hitéleti
p rog ramo k
szervezése,
akár
parkgondozásról volt szó.
Örömünkre szolgált, hogy iskolánk
épületei már nem csak belső tereiben,
hanem a külső látványában is esztétikusak,
meg újultak. Sikerü lt a kü lső lép cs ő
felújítását is elvégeztetnünk, mely nek
finan szírozását a fenn tartón k az Eg ri
Főegyházmegye, míg a kivitelezést Apc
Községi Ön ko rmán y zat karb ant artó i
végezték. Ehhezkapcsolódott azIskola út
felőlibejárat térkövezéseis önkormányzati
támogatással.
Tud o m, h o gy a n y ári s zü n et a
gyerekeknek öröm, de a szülőknek sokszor
probléma. Azaz ideális, ha a család együtt
töltheti a nyarat, de ennek megvalósítása
az esetek nagy többségében lehetetlen.
Talán enyhülést jelentenek a problémára
azok a nyári táborok, amelyekben alkalma
lesz tanítványainknak részt venni. A tanév
befejeztév el szinte azonnal indulhatott
három h etedikes t anulónk Egerbe, a
Szilág yi
Erzs éb et
Gimn áziu m
s zerv ezés éb en meg való su ló p ályaorientációs táborba. Varga József plébános
a hittanárainkkal közösen hittantábort
szerveztek Kismarosra július első hetében,
aho l t an uló in k már is merős ökkel is
t alálkozh at n ak, h is zen tö b b kö zség
isko lás ai egy ü tt v es znek rés zt . A z
Önkormányzatunk is részt vállal a nyári
kikapcsolód ás szervezet té t ételében,
hiszen az idén apci diákok nyaralhatnak
Kun adacso n, a t estvértelep ülésün kön
július utolsó hetében.
A nyári szünetre minden tanulónknak, szüleiknek, kollégáimnak kellemes
pihenést, feltöltődést kívánok!
Fehér Lászlóné
igazgató
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Ismét színházban voltunk!

Egy mesebeli kirándulás

Az elmú lt idő szakb an a n ag y érdeklőd ésre való t ekin tett el kéts zer is
lehetőségünk adódott egy fantasztikus
musicalt - Rómeó és Júlia - megnézni a
budapesti Operettszínházban.
Változatos kis csapat gyűlt össze. Volt,
aki most először járt az Operettszínházban és volt, aki már látta az előadást. Már
a b us zra várakozás alatt elin d ult a
találgatás, vajon milyen lesz Rómeó, és
milyen lesz Júlia? Korán érkeztünk, így
izgatottan várakozhattunk a nyitásig. Első
alkalommal páholyból nézhettük végig,
másodjára a földszintről. Nekem személy
szerint réginagy álmomvált valóra, de úgy
hiszem elfogultság nélkül mondhatom,
hogy mind a kétszer csodás előadókat
láthattunk és hallhattunk.
M ozg almas jelen et ekkel, t űzzso n g lő rö kkel, látv án yo s szín pad technikával és változat os előadás mód okkal kelt ett ék élet re a rég i n ag y
klasszikus, Shakespeare drámáját. Nem is
cs oda, h ogy a terem min d a kétszer
zsúfolásig tele lett. Sőt, még a lépcsőkön
is ültek! A két felvonás közötti szünetben
mindenki kicsit „elvarázsolva” és kábán
indult egy frissítő sétára. Azépület belseje
gyönyörű. A falakon a színészek képei, a
beugró kban pedig a n éhán y előad ás
fellépő ruhái vannak kiállítva. Sokan ezt
kihasználva pózoltak a ruhák és képek
előtt.
A nézőteret a több mint százéves csillár ragyogja be. A páholysor, az aranyozott stukkódíszítések, a bársony kárpittal
bevont falak, a bejáratot díszítő szoborfigurák látványa igazi ünneppé avatja a
színházi estét. A műsor végén mindenki
percekig állv a t aps olt . M os oly gó és
ábrándozó emberek özönlöttek ki a Pesti
estébe. Kicsit mindenki a mű hatása alá
került és nehéz volt újra visszatérni a
„valós” életbe. A hazafelé vezető utat is
beragyogta az előadás fénye és napokig
erről beszéltek, akik jelen voltak. Remélem,
még sok ilyen remek előadásra mehetünk
még együtt a jövőben.
Gubáné Brezina Nikolett

A Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár egy programot szervezett falusi
könyvtárak számára, E’mesevár címmel.
A mesék világát hozták el nekünk egy
hónapon keresztül, majd egy jutalom is
köv ette az eseménysorozatot . Két kis
gyerek és a könyvtáros mehetett el egy
kis v asu t azás ra a Bü kkbe, amit
sorshúzássaldöntöttünk el. Ott programok
vártak bennünket. Megérkezés után rögtön
csoportokba rendeződtünk ABC szerint:
Apc, Bekölce, Bükkszék, Egerfarmos. Ők
lettek atársaink. Első feladat afehér sapkára
t ext il filccel rajzo lás v olt . Barnu s
tanácstalanul ült mellettem, hogy mit is
rajzoljon rá.” Írni is lehet.” mondta valaki.
“A kkor én a barátaim nevét ráírom.”
Javasoltam Neki, ho gy mivel szereti a
szabályos formákat a rajzban, kockázza,
cs íko zza be a s apka elejét. Ezt nagy
élvezettel megtette, a térde és a nadrágja is
filces lett. Noncsit nem kellett biztatni,
bátran rajzolt, írt a fehér felületre. Ebben a
felad atban én v oltam a leggyengébb
láncszem a narancssárga szín nekem a
napot jelentette, így ahányféle napocska
eszembe jutot t mind et lerajzo ltam. Mi
h árman eg yü tt vo ltu nk, d e a t ö bb i
is meretlen g y erekkel n em n agy o n
kommunikáltunk.
M ás o dik felad at kén t eg y t érb eli
mandalát alakított ki azelső csapat, amit az
erdő ben található mindenféle tárg gyal
díszít ettü nk. (amivel nem ro ngáljuk a
természetet) A rózsas zirmokat, amiket
o tt h on ról h o zt u nk, s zin t én felh asználhattu k. Szép kis alko tás születet t.
Harmadik állomásként egy kis túrát tettünk
a Bükkhegység erdejében, ahol virágokat,
köveket, növényeket ismerhettünk meg.
A magyar ny elv játéko ssága, találéko ny s ága t alán a v irág nev ekb en
csúcsosodik ki a legjobban: lilaüstökű
csormolya, sátoros margitvirág és még
sorolhatnám.
Barnus itt már egy kicsit oldottabbá
vált, kis gyűjteményt állított össze az apró
levelekből, mohákból. Negyedik próba a
ját ék v o lt. A b áto rs ág , merés zs ég ,

Az ATE hírei

nek a pályázatok feltöltésében nyújtott
segítséget, illetve mindenkinek, akik egyeg y hét végén s eg ített ék, t ámogatt ák
cs apatainkat ,,társad almi mun kában ”.
KÖSZÖNÖM!
Lassan kezdődik a felkészülés a 2016/
2017-es szezonra. En nek egy jelen tős
állomása lesz a 2016. július 30-án, immáron
IV. alkalo mmal meg rendezésre kerü lő
Rezsnyák ,,Bandi” emléktorna.
Remélem találkozunk minél többet a
következő szezonban is a sportpályán!

Vége a 2015/2016-os szezonnak amit a
kezdetekhez képestegészjó helyen sikerült
befejezni. Serdülőink Gyet vai Norbert
vezetésévelaz 5., ifjúságicsapatunk Kása
Arnol d v ezetés ével a 6., míg felnő tt
egy ü tt esü n k S zén Lá szló hat h at ó s
segítségével és vezetésével a 7. helyen
végzett. Szeretném megköszönni a helyi
ö n ko rmán y zat n ak és a képv is elő testületn ek a fo lyamato s támog atás t.
Továbbá az Alublock és a Csabacast Kft.-

Hajrá ATE!

ügyesség látszódott rajtuk ezalatt a pár
perc alatt. Csukott szemmelegy útvonalat
jártunk be, amiről kiderült, hogy egy rövid kör volt a pihenőhely mellett. Pedig
olyan hosszúnak és nehéznek tűnt. Utána
pedig egy pörgős játékkal a medve elől
szaladtunk el különböző talajon, vízen,
hídon.
Itt volt az a pont, ahol feloldódtunk
teljesen. Itt a három apci ember: a két
máso dikos és a kö nyvtáro s néni egy
masszává olvadt össze. Nem számított
honnan érkeztünk, hány évesek vagyunk
milyen utat tettünk meg eddig, egyként
mo so ly ogt un k. Összeg yú rt minket a
program, (amit nagyon tudatosan állítottak
össze nekü nk) a természet, az erdő, a
madarak én eke. Minden ot t vált egy
egésszé. Volt egy elképzelésem az elején,
hogy ez a sok-sok könyvtáros és gyerek
majd összebarátkozik és együtt nótázva
szállnak fel a vonatra . . . Nem ez történt.
Mi hárman lettünk olyan jó barátok, amit
még elképzelni sem tudtam előtte. A
pih enő időb en elvonu ltun k a Stimetz
h ázho z, ot t meg n ézt ük a belakat olt
építményt. Leterítettük a plédünket. Ott a
kis barátaim feküdtek, keltek, ettünk és
egyfolytáb an nevettünk, viccelődtünk.
Kimondtuk magunkról, egymásról azokat a vicces dolgokat, amiről normális
h ely zetb en n em b es zél az ember.
Futóversenyt rendeztünk, vicces képeket
készítettünk, egy kútra leltünk, ahol vizet
szereztünk (forrásvizet!) és nevettünk és
nevettünk. Átmentünk egy hídon, ahol
visszafelé a képzeletbeli medve kergetett
ben nünket .. Az is kid erült, hogy egy
forrásból isszuk a vizet mindhárman a
mindennapokban. Az időnk letelt, szinte
utoljára felszálltunk a vonatra elindultunk
haza. Még szerettünk volna maradni, még
játszani, még nevetni, még hemperegni,
még egy kicsit úszni a boldogságban..
Becsomagoltuk ezt a dolgot, ami csak mi
hármónk tulajdona, ezt el nemveszi tőlünk
senki. Hazahoztuk és mindenkinek, akivel
csak találkozunk tovább adjuk.
Kovács Tiborné

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS
TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.
FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ
Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.
- Készült 1050 példányban.

Márton Anna 

NYOMDA:
JOB BÁGY I
A szerkes ztõ ség a hoz zá érkezett c ikk ekben c sak 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.
Az A pc i Hí rek ko rább i sz ám ai m eg teki nthetõ k a
www.apc.hu honlapon.
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Receptklub

Kunadacson jártunk

2016. január óta egy Receptklub működik, ahol főzésről
beszélgetünk és olykor finomságokat is kés zítünk. Minden
hónapb an egyszer összejövün k. A június i alkalommal egy
szabadtű zön készíthető ételt készítet t Baráth Ist ván , aki
szakácsként lát el bennünket jó tanácsokkal.
Tárcsán sütött csirkemell jóasszony módra
Hozzávalók:pácolt csirkemell(só, bors, majoranna), hagyma,
szalonna, gomba,kockára vágott krumpli (olajban előre megsütve)
A tárcsán külön-külön megsütjük a hozzávalókat kezdve a
s zalo nn áv al. Majd eg y rö v id egy b e s ü t és u tán so k
petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
Legkö zelebbi alkalommal 2016. július 27-én 16 ó rakor
találkozun k, amikor lecsót készítün k szab adtűzö n több féle
változatban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Közös fotó a polgármester asszonnyal.

„Az erdőben csak a
lábnyomod hagyd . . .’’
Testvértelepülések bemutatkozása.

Sikeres
szereplés
a főzőversenyen.

Bukovics Mesemondó János
fellépése.

Községünk egyik népszerű kirándulóhelye a jobbágyi és az
apci hegy közöt t megb úv ó Széleskő bány at ó. A z Ap c
közig azgatási határán belül fekvő, állami tulajdonban lévő
„tengerszem”, a Bükki Nemzeti Park része, mely az Eger Erdő Zrt.
kezelésében van.
Ezúton szeretném felhívnia turisták figyelmét, hogy a bányató
nagyon veszélyes! A változó vízmélység és a hőmérséklet
különbség miatt, benne a fürdőzés TILOS!
Megkérek minden ide lát ogató pihenni vágyó turis tát,
ügyeljen a fes tői környezet
t is zt as ág ára! Go nd oljanak
arra, ho g y az Önö k u tán
érkezők is tiszta és természetes
környezetre vágynak!
Kérem, a kirándulás alatt
kelet kezet t s zemet et az
Önko rmányzat ált al idén is
kih elyezett s zemétg y ű jt ő
konténerbe gyűjtsék!
Elő re is kö s zön ö m az
eg yü tt mű kö dést ! Kíváno k
min d en kin ek jó pih en ést ,
kirán d uláso kat , kikap cso lódást!
Juhász István polgármester

