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Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt

2016. december 18-án (vasárnap)
egy meghítt közös ünneplésre a mûvelõdési házba.
10:00-tól
- ADVENTI VÁSÁR (Kézzel készített és a helyszínen

elkészülõ díszek, ajándékok…)
15:00-tól
- Az Apáczai Csere János Kat. Ált. Iskola tanulóinak

és a Gyöngyszem Óvoda ovisainak karácsonyi
mûsora

- Helyi fellépõk
- Falukarácsonyi vetítés
A meghitt hangulatot a forralt bor, a meleg tea,
a sült gesztenye, a sütemény illata
és a karácsonyi zene biztosítja!

 Mindig öröm számomra a karácsonyi
mise, amikor templomaink zsúfolásig
megtelnek, hiszen ilyenkor mindenkibe
megmozdul a lélek, az Isten felé való
nyitottság  érzülete.  Ebből i s látható,
hogy karácsony az az ünnep, amikor em-
beri határainkon túlra  tekintünk.  Amikor
a legfogékonyabbak vagyunk Isten
közeledésére.

Megéltünk már jó néhány évet a meg-
változott társadalmi helyzetben, és azt
látjuk, hogy egyre inkább új tartalmat kap
karácsony ünnepe, és egész keresztény
ünneplésünk. És ez így van jól. Hiszen
vallásos életünk és egyéni életünk
megújulása is akkor hiteles, ha az
Egyházban, és ünnepeinkben Jézus
Krisztust látjuk és keressük. Ha valaki
valóban Őt kutatja és az ünnepekben Őt
látja meg, az megértette a kereszténység
lényegét, Jézus Krisztus evangéliumát.
Keresztény ünnepeink - és benne
karácsony – lényege, hogy kiemeljen
minket a hétköznapok forgatagából és új
lelkesedést adjon a mindennapok
megélésében.

 Ebben az évben is Jézus születése és
az Ő evangéliuma mutatja meg számunkra
az utat, hol és hogyan van helyünk a
világban  ahhoz, hogy Isten akarata szerint
boldoguljunk. Ezen az ünnepen fogadjuk
meg azt, hogy a betlehemi gyermekben
keresni akarom családom, társadalmam, és
saját magam keresztény módon történő
boldogu lását, de mindenekelőtt
megújulását. Most lélekben keressük fel a
betlehemi jászlat és szemléljük a benne
fekvő gyermeket.

- Mária és József is úgy kezdték a csa-
ládi életet, mint bárki más, elfogadták az

Istentől kapott életet. És ez a születés
megújította mindenkorra az emberiség
életét. Mai magyar társadalmunkat is az
vinné előrébb, ha felelősen
gondolkodnánk és gondoskodnánk az
életről. Tanuljuk meg megbecsülni az
evangéliumi értékeket: Az emberi életet a
fogantatás első pillanatától a természetes
halál beálltáig; találjuk meg újra a
vasárnapok és ünnepeink megszentelését,
keressük a becsületes munkát.

- Teremtményiségünkben kiszolgál-
tatottak vagyunk. Amikor egy gyermek
megszületik erre a világra, rá van utalva a
szüleire. Nekünk is rá kell bízni magunkat
Istenre. Nem mi vagyunk az Isten, nem mi
vagyunk a világ közepe; nem tudom
magamat megváltani. Ennek a belátásán
múlik társadalmunk ébredése.

- Szent II. János Pál pápa gondolata:
Incarnationis misterium (Megtestesülés
misztériuma) c. enciklikájában a következő
gondolatokat írja Karácsony ünnep-
léséről: Jézus Krisztussal való találkozás,
ami egy egész emberi életet maghatároz.
Akkor van igazi karácsonyom, ha ez a
találkozás MA megtörténik az életemben.
A MA nem dátum, hanem az ÖRÖK MA
felé nyit meg minket, vagyis mindennap
meg kell, hogy szülessen bennem és
közöttünk Krisztus. Szent II. János Pál
pápa így fogalmazza: „Jézus Krisztus
születése nem egy régmúlthoz kötött
esemény, hiszen az Ő színe előtt zajlódik az
egész emberi történelem, és a világ jövőjét
az Ő jelenléte határozza meg.”

Ez a gondolat legyen bennünk az
ünnepen és váltsuk tettekre a hétköz-
napokban is.

Így kívánok minden kedves
olvasónak a Megszülető Megváltó
Kegyelmében gazdag Ünnepet!

Varga József
 plébániai kormányzó

Adventi vásár és Falukarácsony

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A  MÛVELÕDÉSI HÁZ DOLGOZÓI!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván

Szülessen meg
közöttünk is Krisztus
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Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt  Lakosságot, hogy

2016. december 19-től 2016. december 30-
ig az 5/2016. (III. 9.) sz. rendelet alapján a
Polgármesteri  Hivatal igazgatási szünetet
tart. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős esetben (temetés,  anyaköny-
vezés)  az ügyelet a 06-30-534-0490
telefonszámon elérhető.

Adóhatósági
tájékoztató

Tisztelt Adózó!
A gépjárműadó fizetésével kapcso-

latban az alábbi tájékoztatást adom:
Gépjárműadót az a gépjármű tulaj-

donos köteles fizetni, akinek az adóköteles
jármű az aktuális adózási év január 1-jén a
tulajdonát képezi, illetve, akinek a nevére
a forgalmi engedély ki van állítva.

A tulajdonos személyében történt
változást a helyileg illetékes Kormány-
ablakban – a szerződéskötést követően
legkésőbb 15 napig, vagy az adóév utolsó
napjától számított 15 napon belül –
kötelesek bejelenteni.

A gépjármű adófizetés két egyenlő
részletben történik, jogszabályban meg-
határozott időpontjai, az adóévben március
15., valamint szeptember 15. napja. Ameny-
nyiben az adófizetésre kötelezett a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, a
gépjármű azonnali forgalomból történő
kivonásának kezdeményezését vonja maga
után.

Felhívom figyelmüket, hogy a befi-
zetési csekkek/átutalási megbízások közle-
ményében pontosan meg kell jelölni, hogy
a befizetés kinek a nevében történik (utca,
házszám, születési év), több gépjármű ese-
tén a forgalmi rendszám megjelölésével.

Iparűzési adó megfizetésével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Községünkben az állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az
évi adó mértéke az adóalap 1,9%-a,
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóátalány naptári
naponként 2000 Ft.

Az éves bevallás benyújtásának
határideje az adóévet követő év május 31.
napja.

Az iparűzési adó megfizetése évente
két alkalommal történik, meghatározott
időpontjai: az adóévet követő év március
15., illetve szeptember 15. napja.

Az iparűzési adó nem fizetése esetén,
amennyiben többszöri felszólítás után sem
tesz eleget az adóalany fizetési köte-
lezettségének, jogszabályban meghatá-
rozott szankció alkalmazására kerül sor,
mely lehet végrehajtás, inkasszálás,
súlyosabb esetben felszámolási eljárás
kezdeményezése.

Adóhatóság

Az önkormányzat ebben az évben is
kihasználta a szociális tűzifa pályázat
lehetőségét. Ennek keretében 91 erdei m3

tűzifát fog leszállítani az Eger Erdő Zrt. A
támogatás összege 1.617.980.-Ft, ehhez az
önerő 115.570.- Ft, melyet az Önkormányzat
biztosít . A tűzifa leszállítása , feldarabolása
és a lakoshoz való kiszállítása szintén az
önkormányzatot terheli.
A támogatást az alábbi jogcímeken lehet
igényelni:

1.  a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint   aktív korúak ellátásában részesül.

2.  gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.

3. 70 év feletti egyedülálló (özvegy,
elvált, hajadon, nőtlen) személy és a
jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
háromszorosát (85.500 Ft/fő/hó)

4. Tartós betegsége, fogyatékossága,
rossz egészségi állapota miatt nem tud
magáról megfelelően gondoskodni, és a
családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét (57.000
Ft/fő/hó)

5.  Rendkívüli élethelyzetre tekintettel,
a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja
megoldani, és a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
kétszeresét (57.000 Ft/fő/hó).

Szociális juttatások
Ebben az évben is karácsonyi ajándék-

csomagot kapnak a községben élő 70 év
feletti lakosok. A 349 fő összesen 630.000,-
Ft értékben. Ezen felül a 80 éven felüli
lakosok (118 fő) és a három vagy több
gyermeket nevelő nagycsaládosok (40
család) egyszeri tüzelő támogatásban
részesülnek, összesen 554.000,- forintért.
A támogatások eljuttatásáról az
önkormányzat gondoskodik.

Szociális tűzifa Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

BOGDÁN TAMÁS  LORENZÓ
2016.  augusztus  06.

Sárközi Zsófia - Bogdán Tamás
BALOGH BOGLÁRKA

2016. augusztus 18.
Gábor Orsolya - Balogh László

KANYÓ MARCELL
2016. augusztus 21.

Papp Alexandra - Kanyó Zoltán
BOGDÁN TIBOR augusztus 24.

Kállai Brigitta - Bogdán Tibor2016.
MOZSÁR VINCE BOÁZ

2016. október 21.
Csalók Ágota - Mozsár Ferenc

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:

Molnár Milán – Dorogi Dalma
2016. szeptember 10.

Rácz Andor – Puporka Bianka
2016. szeptember 15.

Fáczán Krisztián – Dorner Enikő
2016. szeptember 17.

Dencs Zoltán – Miczki Bianka
2016. szeptember 30.

Luklíder Csaba – Maksa Margaréta
2016. szeptember 24.

Hegedüs Roland – Gáspár Enikő
2016. november 19.

ELHUNYTAK
Szilágyi János 2016.  július  13.
Garai Mihályné Gyenes Irma

2016. augusztus 04.
Báti Józsefné Jancsó Ilona

2016. augusztus 23.
Fehér Ferenc 2016.  augusztus  27.

Toldi Sándorné Fehér Borbála
2016.szeptember 14.

Móricz Ferenc  2016.  szept27.
Sebők András 2016.  október  10.

Harangozó Jánosné 2016.  okt.13.
Szalay Ferenc 2016.  október 21.
Markó József 2016.október 24.
Kovács Gáborné Körömi Anna

2016. október 30.
Zeke Mihályné Szappan Mária

2016. november 07.
Czenke Sándor 2016.november 27.
Báder Kálmán 2016. november 28.

A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés napjai  2017-ben Apcon

A szállítás napja: minden hónap 4.
keddje.

Január 24., február 28., március 28., április
25., május 23., június 27., július 25.,
augusztus 22., szeptember 26., október
24.,  november  28.,  december 26.
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Önkormányzati ingatlanok, utak:
Apáczai Csere János Katolikus

Általános iskolaenergetikai felújítása a
KEOP 5.7.0 Európai Uniós pályázat
segítségével 68.932.740.-Ft-ból januárban
befejeződött. A garanciális javításokat a
nyári szünetben sikerült elvégeztetni,
végleges átadás az év végén várható.

Ezzel egyidőben megtörtént az iskolát
az ebédlővel összekötő folyosó felújítása
saját erőből 1.195.468.-Ft-ért.

A központi konyha új hűtőgépet és
asztalokat, találópultot kapott rozsda-
mentes anyagból, valamint elkészült az
épület melletti göngyölegtároló, összesen
584.900.- Ft értékben.

Az új iskolaépület első emeleti mos-
dója teljesen megújult, új burkolatot,
szanitereket és paravánokat kapott. Az
anyagköltséget  a fenntartó Egri
Főegyházmegye fizette, a munkát az
önkormányzat karbantartói végezték el.

A tornacsarnok melletti parkolónál
elkészült egy háromállásos mobilgarázs
alapozása, melyre a felépítmény január
végén érkezik. Ez a beruházás önerőből
1.213.000.-Ft költséggel készült el.  Az új
garázsokban az önkormányzat két autója
és az iskola kisbusza lesz elhelyezve.

Az Iskola utcában található KMB
szolgálati lakás tetőterében egy új szoba
kialakítása megtörtént, mely a körzeti
megbízott bővülő családjának ad otthont.
A felújítás 837.300.- Ft-ba került.

A Polgármesteri Hivatal több, mint
negyven éves palatetője is megérett a
cserére, melyet tavasszal saját erőből újított
fel az önkormányzat. A beruházás a
vil lámvédelem kiépí tésével együ tt
4.301.300.- Ft-ból készült el.

Szintén új tetőt kapott a Fő út 41. szám
alatti önkormányzati bérlakás 2.185.540.-
Ft-ért.

Az Épí tésügyi Hatóság által
életveszélyesnek nyilvánított Mária utca
12. szám alatti önkormányzati ingatlan
elbontása megtö rtént. A bontás, a
tereprendezés, a felhalmozott szemét
elszállítása, és új kerítés építése 1.180.000.-
Ft-ba került.

A Szent István téren, a templom előtti
forgalmas kereszteződésben beszakadt
áteresz kijavítása, az ott található köz-
művek átépítése, felújítása 3.401.759.- Ft-
ba került, mely összegből az önkormányzat
sikeres Vis major pályázat elnyerésével 2,7
millió forintot visszatérítettek.

Önerőből további útfelújítások
történtek a 2016-os évben. Elkészült az
Apc-Petőfibányát összekötő önkor-
mányzati út második szakasza, a bánya-
feljárótól Petőfibánya határáig, a bur-
kolatjel festéssel együtt 19.149.432.-Ft-ért.

Mivel a Kopasz-hegyi meddőhányó
termékeinek kiszállításához új útvonalat
(030/4 hrsz.) biztosított az önkormányzat,
a bányatulajdonos betartva régi ígéretét,
saját költségén leaszfaltoztatta az Ady
Endre utcát. A nyár folyamán az Ifjúság
utca is kapo tt egy 3 méter  széles
aszfaltburkolatot, 1.608.000.-Ft-ért.

PÁLYÁZATOK
Beadott pályázatok Európai Uniós

forrásból 100%-os támogatással a
Települési és Település Fejlesztési
Operatív Program keretében:

* Községi bölcsőde infrastrukturális
fejlesztése TOP-1.4.1-15, mely magában
foglalja az épület belső burkolatainak
cseréjét, festését, külső belső nyílászárók
cseréjét, külső hőszigetelését, a fűtés
korszerűsítését (új radiátorok, kon-
denzációs gázkazán), mosókonyha és
tálalókonyha berendezéseinek cseréjét, a
játszóudvar és a kerítés felújítását, valamint
babakocsi és kerékpár tároló kialakítását.
A támogatási konstrukció keretében
igényelt támogatás 49.911.000.- Ft.

* Polgármesteri hivatal energetikai
felújítása TOP-3.2.1-15. Homlokzati és
padlásfödém szigetelése, külső és belső
nyílászárók cseréje, épületgépészet
korszerűsítése (kondenzációs gázkazán
beépítése, radiátorok cseréje). Igényelhető
támogatás összege 31.280.050.-Ft.

* A polgármesteri hivatal informati-
kai rendszerének felújítására KÖFOP-
1.2.1 pályázaton 6 millió forintot nyertünk.
Ezzel lehetőség nyílik 2017-től csatlakozni
az ASP  (központi  kormányzat i)
rendszerhez.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK
(2017-2018) pályázati forrásokból:

* A település és a külterületen található
iparterület, valamint a vasútállomás
összekötése kerékpárúttal.

* Belterületi csapadékvíz elvezető
hálózat rekonstrukciója.

* Templom felújítása az egyházközség
és az önkormányzat társulásával.

* Községi könyvtár bővítése, belső
bútorzat cseréje.

* Apci Gyöngyszem Óvoda bővítése
tornaszobával.

Önkormányzati tájékoztató
2016-os év fejlesztései, felújításai

* Helytörténeti kiállítás, tájház ki-
alakítása.

2017-es tervezett fejlesztések önerőből:
* Rákóczi út – Petőfitér keresztező-

désében buszmegálló, busz öböl, rámpa,
gyalogátkelőhely létesítése.

*  Helyi rendezési terv felülvizsgálata,
digitalizálása.

* Béke utca aszfaltozása.
* Járdák felújítása.
* Temető parkoló bővítése. Új urna-

fal felállítása. Digitális rendezési terv és
kataszter térkép készítése.

* Közvilágítás bővítése Barátság-
Szabadság út vége (Bagoly-vár)

CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft.
beruházása (21-es csomópont, Farkas-
major) 2016. március 29-én a munkaterület
átadásával megkezdődött. 2016. április 12-
én a 80/2016-os kormányrendeletben
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű  üggyé nyilvánította a
Kormány. A mintegy 5 milliárd forintból
épülő üzem 450 munkahelyet teremt.
Jelenleg a csarnok építése 40%-os
állapotban van, elkezdődött a közművek
(víz, szennyvíz, áram és gázvezetékek)
építése. Az első 70 tonnás öntőgép és
olvasztókemence december közepén
érkezik, néhány dolgozó már 2017 tavaszán
birtokba veheti új munkahelyét.

A képviselő -testület 2016. január 13.
és november 30. között 16 alkalommal (8
rendes és 8 rendkívüli) ülésezett, melyeken
142 határozatot hozott és 11 helyi
rendeletet alkotott.

A testületi ülések jegyzőkönyvei
megtalálhatóak Apc Községi Önkor-
mányzat hivatalos honlapján a http://
apc .hu/dokume ntum-kate goria /
jegyzokonyvek/  link alatt.

Végezetül szeretném megköszönni a
képviselő testület és a bizottságok tag-
jainak, a köztisztviselőknek, a peda-
gógusoknak és minden önkormányzati
dolgozónak az egész évben végzett
munkáját!

2017-ben is sok feladat vár ránk, me-
lyeket közös erővel sikerülhet megol-
danunk. Így év végén nem maradt más
hátra, minthogy Nekik és a település
minden Lakójának

ÁLDOTT,  BÉKÉS  KARÁCSONYT
ÉS  BOLDOG  ÚJ  ÉVET  KÍVÁNJAK.

Juhász István polgármester

CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft.  új üzemének látványterve
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AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS  KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS
ISKOLA    ÉLETÉBÕL

H Í R E K

Katolikus iskolánk az ötödik tanévét
kezdte meg szeptemberben. Létszámunk
179 fő, az előző évhez képest kis mértékű
növekedést mutatott.

A fenntartónk gazdasági bizottsága
által a 2016. évre engedélyezett felújítási
munkálatok elkészültek: az új épületben a
belső lépcső oldalának-, és a földszinti
lépcsőháznak tisztí tó festése, egy
osztályteremnek teljes felújítása. Új
parketta, oldalfali lábazat, festés tette
hangulatosabbá, az új berendezés pedig
kényelmesebbé, modern hangulatúvá a
hetedikesek tantermét. Szeptember végén
meghívott vendégeink körében Juhász
Ferenc helynök atya felszentelte kápol-
nánkat, mely Árpád-házi Szent Erzsébet
nevét viseli.

Évekkel ezelőtt egy felülvizsgálat
igazolta mindazt, amit naponta ta-
pasztalunk, hogy belső villamossági
hálózatunk elavult, gépeink működését
sok esetben akadályozza, korlátozza.
Forráshiány miatt csak apró lépésekben
tervezhetjük a probléma megoldását. Az
Egri Főegyházmegye anyagi hozzá-
járulásával a munkálatok első lépése
elkészült, keressük a lehetőséget a munka
további folytatására. Hamarosan be-
fejeződik a mosdófelújítás is, amely két
helyiséget érint. A felsorolt munkálatok
elkészültéért köszönet jár a külső vállalkozó
mellett az önkormányzatnak és az Apci
Iskoláért és Óvodáért Alapítványnak is.
Az Alapítvány további támogatásával két
tantermünk nyílászáróira redőnyt vá-
sároltunk, a felső tagozatosak új cipős-
szekrényeket kaptak.

Tárgyi feltételeink megalapozzák és
segítik a pedagógiai munkánkat. Tanulóink
és pedagógusaink sikerek sorát mutatják
fel már a tanév kezdetén. Büszkék vagyunk
rájuk, hiszen iskolánkat egyre inkább
megismertetik községünk határain túl is.
Budapesten a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola  a Szent Márton év
alkalmából meghirdetett képzőművészeti
pályázatra beküldött művek közül Müller
Melanie és Morvai Regina alkotásait is
kiállította, melyeket  a Katolikus Társadalmi
Napok keretében az ország minden részéről
érkezők megtekinthettek. Több,
középiskolák által  megszervezett
versenyen is részt vettünk: Egerben a
Szilágyi Erzsébet  Gimnáziumban,
Gyöngyösön a Vak Bo ttyán János

Középiskolában, Hatvanban a Bajza József
Gimnáziumban. Matematika tantárgyban
az élmezőnyben jeleskedtek  Gazda
Izabella, Gulics Amina, Tóth Ákos, míg
versmondásban Sipkó Evelin  állt a
dobogó tetejére. Gratulálunk nekik és
felkészítő tanáraiknak Bónáné Sztercsik
Beátának és Rádiné Szabó Ildikónak!
További eredményes megmérettetéseink:
Hatvan - atlétika: Fodor Flórián, Vályi
Fábián; Boldog – Állatok világnapja
csapatverseny: Kiss Ádám, Miczki Ferenc,
Almási Csaba; Nyelvhelyességi verseny:
Gulics Amina.

Részt vettünk még honismereti ver-
senyen Rózsaszentmártonban, infor-
matikai versenyen helyben, országos
szövegértési és helyesírási versenyen,
rajzpályázatokat nyújtottunk be,
sportversenyeken is rendszeresen jelen
vagyunk. Tudjuk, hogy a vetélkedőkre
való felkészülés szorgalmat, pihenésről
való lemondást, sok tanulást feltételez.
Örülünk, hogy ezt az áldozatot a siker
érdekében mindannyian vállalják.
Elismerésünket fejezzük ki felkészítő
kollégáink Szuhányiné Zsák Zsuzsanna,
Vajdáné Hartman Martina, Forgács
László felé.

Lelki nevelésünk során megfelelő
alkalmat szeretnénk teremteni az első közös
vallásos tapasztalatok, élmények meg-
szerzéséhez, melyeket tanulóink élet-
korának megfelelően közösen értelmezünk.
Megemlékezéseket tartottunk Szent Gellért
püspök,  Mindenszentek, Szent Erzsébet
tiszteletére, rózsafüzér imádságokon
vettünk részt októberben, ministráns
találkozón voltak tanulóink közül néhányan
Egerben, Kismaroson.

Örömmel tettünk eleget a Mária Rádió
és a Szent István Rádió felkérésének, melyek
intézményünk bemutatását tűzték
műsorukra.

Kulturális programokkal ismertettük
meg tanulóinkat: felső tagozatosainkkal
Budapesten jártunk a Nemzeti Múzeumban
és a Budapesti Operettszínházban, az alsó
tagozatosak pedig Palotásra mentek egy
meseelőadásra.

Projekthetet szerveztünk Méhes-
Mézes Hét címmel, bekapcsolódtunk a
Mézes Reggeli országos programba a
Susán Méhészet támogatásával,
„Szöszmötöltünk” a Művelődési Ház
dolgozóival.

A község életében is aktívan részt
vál lalunk: részt vettünk a Szüreti
felvonuláson, színvonalas ünnepi
megemlékezéseket tartottunk nem csak az
intézmény, de a község lakosainak
megelégedésére is.

A diákönkormányzatunk koordiná-
lásával hulladékot gyűjtöttünk.

Elindult a középiskolai beiskolázási
időszak. Tanulóink nyílt napokon,
üzemlátogatáson, a pályaválasztással
kapcsolatos rendezvényeken vettek részt,
de örültünk, amikor egy-egy tanórára
látogattak el hozzánk volt diákjaink, hogy
jelenlegi középiskolájukat mutassák be
nyolcadikosainknak. Szülők-tanulók
közösen hallgatták meg a középiskolák
tanárait, vezetőit arról, hogy milyen
feltételekkel  várják a továbbtanulókat.

Nagy izgalommal készülődtünk a 19.
jótékonysági bálra, melynek nyilvános
főpróbájára is óriási volt az érdeklődés. A
tanulóink közül 130-an szerepeltek a
produkciókban, színvonalas, látványos
műsorral köszönték meg a vendégeknek a
támogatást.

Advent első napjával megkezdődött
az ünnepi készülődés az iskolában is. Az
ötletgyűjtés már a múlt héten elindult.
Minden osztály azon igyekszik, hogy az ő
tanterme, ablakdekorációja legyen a
legkülönlegesebb. Immár hagyománnyá
vált, hogy iskolánk diákjai gyújtják meg a
templomban az adventi koszorú gyertyáit,
énekkel, verssel tesszük meghitté ezeket a
pillanatokat. Törekszünk a gyerekek
figyelmét ráirányítani az igazi értékekre, az
ünnep lényegére. Az adventi időszakot
lelki nappal, majd a karácsonyi ünnepi
műsorral, misével  zárjuk.

Karitasz csoportunk jótékonysági
adománygyűjtést szervez az adventi
időszakban. Ha tehetik, tartós élelmiszerrel,
jó állapotú használt ruhákkal támogassák
akciónkat!

Köszönetünket fejezzük ki a segítő
szándékú  szülőknek illetve azoknak az
apci  polgároknak, akik bármilyen módon
hozzájárul tak az isko la eredmé-
nyességéhez! Reméljük, hogy kreati-
vitásukra, támogatásukra a jövőben is
számíthatunk!

Apc község minden lakosának
szeretetteljes, békés karácsonyt

és boldog új évet kívánok!

Fehér Lászlóné
 igazgató
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Bölcsődei hírek
Ez év júniusában vettem át a bölcsőde

irányítását. Szeretném a régi értékeket
megtartva, de új szemlélettel, a mai
igényeknek megfelelve vezetni  a
bölcsődét. Kollégáimmal folyamatosan
figyelemmel kísérve tájékozódunk a
lehetőségekről, hogyan tudnánk szebbé,
korszerűbbé tenni az 1957 óta a környéken
egyedülállóként működő bölcsődénket.

 A tavasszal beadott pályázatot
reméljük, siker koronázza és jövőre egy
teljeskörűen felújított intézmény fogadja a
legkisebbeket. A pályázaton elnyert
összeg segítségével reméljük, hogy a
színvonalas szakmai munka mellett egy
minden igényt kielégítő, korszerű, modern
bölcsődénk lesz, melyre méltán lehet
büszke a község apraja- nagyja. Ennek
előkészítéseként a játszókert udvarán
kivágásra kerültek a több mint 30 éves fák.
Ez egyrészt az előző évben történt
ellenőrzés által - Nemzeti Szociális- és
Rehabilitációs Intézet - szorgalmazott
intézkedés (balesetveszélyesek a bogyós,
félig kiszáradt, elhasználódott fák),
másrészt a minden igényt kielégíteni
hivatott korszerű, modern játszókert
kialakításának kezdeti lépése.

Folyamatosan szépítjük, alakítjuk
bölcsődénket, melyhez sok segítséget és
támogatást kaptunk.

Fenntartónk, Apc Község Önkor-
mányzata által új szőnyegek, függönyök,
játékok kerültek beszerzésre.

Köszönjük Bolgovics Ferencné
Erzsike néni és Molnárné Kohári Csilla
segítségét az új függönyök és asztalterítők
megvarrásában; Varga Gábornak, hogy
új kárpittal látta el az öltözőasztalt és a
járókát. Müllerné Gémes Hildának az
évszaknak megfelelő ízléses dekorációkat;
Baranyi Juditnak a sok érdekes és
hasznos játékot, melynek nagyon örültek
a gyerekek. Végül, de nem utolsó sorban,
köszönjük a Közösen Apcért Egye-
sületnek a folyamatos támogatását, az
általuk összegyűjtött játékokat, az új
porszívót, a gyermekasztalt, a gyógy-
szerszekrényt.

Jelenleg 15 bölcsődés gyermek jár
intézményünkbe. A bölcsődei felvétel
folyamatos. Az új igényeknek eleget téve,
a bölcsőde nyitva tartási ideje meg-
változott. Bölcsődénk reggel 6 órától
délután 4 óráig fogadja a gyermekeket.

A bölcsőde új elérhetősége:
06/37 817-045,
e-mail címe: apcibolcsi@gmail.com.
Keressék a bölcsőde dolgozóit bi-

zalommal! Továbbra is várjuk bölcső-
dénkbe a község legkisebb lakóit!

Áldott, békés ünnepeket kívánok a
község minden lakójának!

Kissné Süveges Beáta bölcsődevezető

Ahogyan minden évben változik a
gyermekek összetétele óvodánkban (a
nagycsoportos gyermekek ballagnak, a
kiscsoportos gyermekek megérkeznek
óvodánkba), ebben a nevelési évben a
dolgozói összetétel is változáson ment
keresztül. Óvodavezetőnk, Lőke Jánosné
Tündike és Koczka Istvánnné Magdi óvó
néni, Zelnik Ferencné Magdi dajka néni
nyugdíjba vonultak. Itt is kívánunk jó
pihenést a nyugdíjas éveikre! Helyükre új
kollégák érkeztek: Husanyicáné Szarvas
Zsuzsanna  és Jenes Mónika
óvodapedagógusok, Bognárné Pajkos
Brigitta dajka néni. Szeptembertől az
óvodavezető -helyettesi feladatokat
Vargáné Kovács Katalin látja el, míg az
önkormányzat a vezetői feladatokkal
személyemet bízta meg.

Hartman Imréné Veszelka Mónika
vagyok, férjemmel és két lányommal Apcon
élünk. 2008 áprilisától dolgozom az apci
Gyöngyszem Óvoda óvodapedagó-
gusaként. 2009-ben diplomáztam az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola óvoda-
pedagógus szakán. 2015 szeptemberétől
a Budapest i Műszaki Egyetem
Közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga szakirányú továbbképzési
szakon folytatom tanulmányaim.

Célom, célunk, továbbra is az óvodai
nevelés minőségének állandó fejlesztése.
Ennek érdekében nagyon fontos, hogy
milyen  környezetet  teremtünk
gyermekeink számára, milyen
kapcsolatot alakítunk ki partnereinkkel.
Óvodánk számára nagyon fontos, hogy
az idejáró  gyermek ek és szüleik,
partnereink elégedettek legyenek
munkánk színvonalával.

Az idei nevelési évet 69 gyermekkel
kezdtük, kiscsoportunkat nagy létszámmal
(28 fő) indítottuk. Ez is azt bizonyítja, hogy
a szülők szívesen hozzák gyermekeiket
óvodánkba, aminek nagyon örülünk.
Nevelő-oktató munkánk során igyekszünk
sok tevékenykedtetésben, tapasztalat- és
élményszerzésben részesíteni a
gyermekeket, szeptember óta sok program
színesítette életüket:

- Szeptemberben részt vettünk a Szüreti
felvonuláson, óvodánkat a Micimackó
nagycsoport képviselte.

- Szüretelni volt a nagy- és középső

csoport is. Óriási élmény volt a gyermekek
számára, mert megismerhették, milyen is
egy igazi szüret. Köszönjük a lehetőséget!

- Bábszínház látogatott el óvodánkba,
a „Kipp-kopp a gesztenyegyerek” című
mesét láthatták a gyermekek.

- Októberben Egészséghetet szervez-
tünk, célunk az egészséges életmód
kialakí tása, megszerettetése a sok
mozgással (Oviolimpia) és az egészséges
ételek, - gyümölcs-, zöldségsaláták -
fogyasztásával. Köszönjük a szülőknek
és támogatóinknak a segítséget!

- Papírgyűjtést szerveztünk – köszönet
a szorgalmas gyermekeknek és szülőknek!

- Könyvtári foglalkozásokon és
kiállításon vettek részt a csoportok.
Köszönjük a könyvtár dolgozóinak a
szervezést!

- Novemberben részt vehettünk, idén
először mi is a „Mézes reggeli” programban.
– Köszönjük a Susán Méhészetnek!

- Az idei Jótékonysági bálon ismét
nagycsoportosaink, 21 gyermek
képviselte óvodánkat. Modern, vidám,
fiatalos táncukkal szórakoztatták a
közönséget. Köszönjük a gyermekek és
kollégáim munkáját, az Alapítványunknak
a lehetőséget, és minden adományozónak
a támogatását!

Megkezdődött óvodánkban az adventi
készülődés:

- Közös munkadélutánt szerveztünk a
szülőkkel, ahol sok szép karácsonyi díszt
készítettünk a decemberi karácsonyi
vásárra.

- December 6-án délelőtt a Mikulás járt
nálunk, délután Molnár Orsi „Teli zsák”
című zenés, interaktív műsorával
szórakoztatta a gyermekeket (a Rákellenes
Liga támogatásával).

-  Két karácsonyi rajzpályázaton vettek
részt középső- és nagycsoportos
gyermekeink.

- Idén sem maradnak el a közös,
karácsonyi mézeskalács sütögetések,
amikor az egész óvodát mézeskalács illat
árasztja el.

- 2016. december 16-án a Palánta
bábszínház látogat el hozzánk, egy
ingyenes, karácsonyi gyermekelőadással
kedveskednek a gyermekeknek.

Az apci Gyöngyszem Óvoda
életéből

(Folytatás a következő oldalon.)
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Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több

megyében átvette a katasztrófavédelem.
Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik
a kéményeket, a sormunkát változatlanul
kéményseprő szakemberek végzik.

Mikor jön a kéményseprő?
A kéményseprők ütemterv alapján

érintik az egyes települések utcáit. Ez
gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében évente
történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. A

kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt
a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
megadott időpontban nem találja otthon a
kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő
a második időpontban sem tudja elvégezni,
akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon
belül egyeztetnie kell egy új, közös
időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.
A harmadik, közösen egyeztetett
időpontban elvégzett munkáért már ki kell
fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500
forint), de nem készpénzben, hanem
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon
készpénzt a kataszt rófavédelem
kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes
sormunkába?

A sormunka magában foglalja a
kémény és az összekötő elem ellenőrzését,
tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőr-
zését és az ezt befolyásoló műszaki
berendezések okozta hatások vizsgálatát,
továbbá az égéstermék paramétereinek
ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a
szén-monoxid-érzékelő működőképessé-
gének ellenőrzését is. A sormunkába nem
tartozó munkákért, valamint a két sormunka
között megrendelt kéményellenőrzésért
fizetni kell.

Hogyan lehet a  szolgál tatást
megrendelni?

Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az
1-es menüpontot kell választani. További
információkat talál  kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem
tisztította ki a kéményt.

Előfordulhat, hogy a kémény állapota
nem indokol tisztítást, olyan viszont nem
történhet meg, hogy a kéményseprő
semmilyen mérést nem végez a kémény
ellenőrzése során. Ha valaki ilyet
tapasztalna, kérjük, jelezze ezt
ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak
jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt
fogad el.

TISZTELT LAKOSOK!
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

végzi településükön. 2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának
fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség
biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
* A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld

ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
* Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti

hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)
 2016. DECEMBER 01-TŐL  az  alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:  06/70 3 703 104  06-703-703-104
Mentőszolgálat /mentési hívószám: 104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai elvek
figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat
(orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító
a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a
legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás
ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti
ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti
AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei /teendői:
1. Beteg:
- fel kell ismernie az életveszélyes állapotot;
- döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi

rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia;
- elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai

alapján kell eljárnia.
2. Diszpécser:
- a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja;
- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról;
- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi

egységet.
3. Sürgősségi egységek:
-KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
-ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges életmentő

eszközökkel;
-  KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentő szakápoló;
- ESETKOCSI - mentőorvossal /mentőtiszttel;
- ROHAMKOCSI - sürgősségi szakorvossal (oxyologus).

- Karácsonyi ünnepségeinket
december 20-án kedden délelőtt tartjuk,
ahová sok szeretettel várjuk a kedves
Szülőket, érdeklődőket!

2016. december 27-30-ig az óvoda
zárva tart, nyitás: 2017. január 2-án,
kedden!

Minden érdeklődő továbbra is
betekintést nyerhet óvodánk életéről,
honlapunkon keresztül: gyongyszemovi.
mindenkilapja.hu.

A következő versrészlettel szeretnék
minden kedves apci olvasónak Békés,
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és

(Folytatás az előző oldalról.) Boldog, Sikerekben gazdag Új Esztendőt
kívánni az apci Gyöngyszem Óvoda
minden dolgozója nevében!

A karácsony – meghitt, kicsi jászol,
angyal suhan át szobámon,
fehér hósipka a házon,
csöndes béke a karácsony.

A karácsony – mesevilág jégvirágból,
babák, várak, plüssből, fából,
mesék hetedhét országból,
várt ajándék a karácsony.

A karácsony – anya, apa s a családom,
színes, könnyű, édes álom
puha, meleg kispárnámon,
óvó szeretet a karácsony.

(Kálnay Adél: A karácsony)

Tudnivalók
a kéményseprésről
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Szakkörünk ebben az esztendőben is új kis iskolás taggal
bővült, így az „utánpótlás képzés” terén jó úton haladunk.
Minden makettezni vágyó fiatalt - és nem fiatalt - sok szeretettel
várunk tagjaink sorába.

Sok versenymeghívásnak tettünk eleget, mely sor idén is
Miskolccal kezdődött. Egy jó hangulatú rendezvény a bel-
városban, a Kocsonya-fesztivál ideje alatt.

A szolnoki csata újra játszásának idején mi is a Tisza-parti
városban voltunk, a légierő helyi művelődési házában
megrendezett rangos versenyen.

Áprilisban a legnagyobb hazai, de Európában is a három
legrangosabb verseny egyikén, Mosonmagyaróváron jártunk.
Itt a szervezés lebonyolításában is tevékenyen kivettük részünket.
24 ország mintegy 1600 benevezett makettje versengett a jobb
helyezésekért.

Májusban jött el a mi időnk: az immáron IV. Gyermek és
Ifjúsági Makettverseny a helyi műv. házban. A rendezvény előtti
estén, a Somlyó-hegyi Lövészklub bázisán vacsoráztunk.
Köszönet érte Paskó László elnök úrnak. Versenyünkön számos
makett klub képviseltette magát az idén is: Miskolcról,
Budapestről, Jászberényből, Kiskunfélegyházáról, Gödöllőről,
Mosonmagyaróvárról. Versenyzők - a már említett városokon
kívül - Békéscsabáról, Kerepestarcsáról, Lőrinciből, Budakesziről
jöttek. Volt II. Világ Háborús gyűjtemény kiállítás, retró autók
modelljei és Amerikai katonai hagyományőrzők. Az érdeklődők
kipróbálhatták a makettezést, valamint elmélyedhettek a Star
Wars Wargamme stratégiai játékban. Utóbbi olyan sikeres volt,
hogy a rendezvényt záró eredményhirdetés alatt is csatáztak az
ellenfelek. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően - az
idén is - az iskola napközijének dolgozói által készített remek
ebéddel kedveskedtünk vendégeinknek.

Vendégünk volt Vári Gyula motoros műrepülő, világbajnok
MiG-29-es vadászpilóta, aki vetítéssel egybekötött gyorstalpalót
adott nekünk műrepülésből. Júniusban Jászberényben jártunk a
Makettinfo Kupán.

A nyári szünetet követően augusztusban Zalaegerszegen,
majd októberben Érsekújváron (Szlovákia) és a Bólyai
Makettversenyen, a Nemzetvédelmi Egyetemen vettünk részt
Budapesten. Az idei utolsó versenyünk a Pelikán kupa volt
Gödöllőn.

Minden versenyről különféle dobogós helyezésekkel és sok-
sok különdíjjal tértünk haza. Ezt a sorozatot szeretnénk a jövőben

is folytatni! Köszönjük az Ady Endre Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozóinak az egész évben nyújtott segítségüket!

Külön köszönjük az önkormányzat egész éves támogatását,
mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához
és utazásaink költségének fedezéséhez!

Serfőző Róbert - szakkörvezető

2016 a Makettező Baráti
Kör szemszögéből

JANUÁR:
* E’mesevár
* Baba-mama klub
* Origami kiállítás és csángó

népdalok
* Óvodások a könyvtárban
* Januári szöszmötölő

FEBRUÁR:
* Óvodai és iskolai farsang .
* Kosárfonás
* Könyvtár mozi
* Kosárfonás
* Februári Szöszmötölő

MÁRCIUS:
* E’mesevár
* Óvodások a könyvtárban
* Kosárfonás
* Március 15.-i ünnepség
* Receptklub
* E’mesevár .
* Kosárfonás
* Húsvéti szöszmötölő
* Nyugdíjas bányász

szakszervezeti taggyűlés
* Óvodás mesemondó

verseny
ÁPRILIS:

* E’mesevár
* Diszkó a pinceklubban
* Költészet napja
* Molnár Krisztina Rita író

olvasó találkozó a nagy-
csoportos óvodásokkal

* A lőrinci zeneiskolások
koncertje

A művelődési ház és könyvtár
programjai - 2016

(Folytatás a következő
oldalon.)

* Istvánffy Gyula Regionális
felnőtt mesemondó
találkozó

* Vári Gyula világbajnok
vadász és sportrepülő
pilóta előadása

* E’mesevár
MÁJUS:

* Majális a Lőtéren
* Bányász nyugdíjasok

anyák napja
* Receptklub és könyvtár

mozi
* Madarak és fák napja
* Makett verseny
* Bródy Sándor

Könyvtárlátogatás, Eger,
Szalma Edit kiállítása

* Második osztály a
könyvtárban

* E’mesevár
* Gyereknap

JÚNIUS:
* Falunap
* E’mesevár
* Táncgála
* (Kirándulás a Bükkbe,

(E’mesevár/)
* Nyári gyerekprogram
* Receptklub
* Szentiván éj
* Nyári gyerekprogram
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JÚLIUS:
* Kirándulás a Széleskőhöz
* Nyári gyerekprogramok

AUGUSZTUS:
* Kirándulás a Somlyóra
* nyári gyerekprogram
* Nyárbúcsúztató a Lőtéren
* Kirándulás

Rózsaszentmártonba
* Az utolsó nyári

gyerekprogram
SZEPTEMBER:

* Bányásznap
* Szüreti mulatság
* E’mesevár
* A magyar népmese napja

OKTÓBER:
* Vida Ágnes

babapszichológus előadása
* Könyvtár mozi
* Idősek napja
* Receptklub

(Folytatás az előző oldalról.) * Színház
* E’mesevár
* Babaruha börze
* 1956-os megemlékezés
* Kosárfonás
* Szöszmötölő

NOVEMBER:
* Őszi szüneti gyerekprogram
* Kosárfonás
* Író olvasó találkozó gróf

Nádasdy  Borbálával
* Kézműves foglalkozás az

iskolában a  mézes napok
alkalmából

* Luzsi Margó M-esély
meseterápiás foglalkozás
felnőtteknek

* E’mesevár
* Táncház
* Középső csoportos

óvodások könyvtár-
látogatása

* Kiscsoportos óvodások
könyvtárlátogatása

A művelődési ház eseményei
KÉPEKBEN
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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
Az Apci Hí rek ko rábbi  számai megtekinthetõk a www.apc.hu
honlapon .

Bizonyára nem véletlen, hogy a nap-
tárak piros betűvel  jelzik az ünnepnapokat,
az öröm színével, hiszen nagyon is
összetartozó fogalom ez a kettő. Az öröm
különös portéka: minél többet tud adni az
ember, annál több marad belőle.

A karácsonyi recepteket  a  Recept-
klub ajánlásával tesszük, mely minden
hónapban tartja klub napját. Várunk
mindenkit aki szeret főzni, sütni és ezt
megosztaná másokkal is.
Afrikai harcsafilé főszakács kedvére:

Harcsafilé: 4-db harcsafilé,
Töltelék: 1 db citrom reszelt héja, 2

gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem,
6 kanál zsemlemorzsa, 5 evőkanál tejszín,
8-12 szelet bacon szalonna.

Köret: 1,5 kg burgonya, 0,5 kg
vöröshagyma, 5 dkg vaj, 1 csapott evőkanál
só, 1 kiskanál őrölt fekete bors, rozmaring,
kakukkfű. A megtisztított burgonyát,
hagymát összevágjuk, összekeverjük vajjal,
sóval,  fűszerekkel. Tepsibe tesszük 180
fokon lefóliázva kb 50 percig sütjük.

A halak bőrét vágódeszkán lefejtjük
vastag felét hosszában bevágjuk, kinyitjuk.
Sóval 1 mokkáskanálnyit félre téve,
mindkét oldalát besózzuk halfűszer csak
javít rajta félre tesszük, legalább fél óra.

Reszelt citrom héj, zúzott fokhagyma,
finomra vágott petrezselyem, zsemle-
morzsa tejszín, összekeverve. Ez a massza
a hal közepébe mindkét oldala ráhajtva,
szalonnával körbetekerve.

Ráfektetjük a köretre, visszatoljuk a
sütőbe és kb még 20-25 percig még sütjük.
A halat felszeletelve a hagymás burgo-
nyával tálaljuk.

Rántott csirkemell csíkok,zöldséges
rizzsel, karácsonyi  csatni

Csirkemell csíkokat kirántunk, hozzá
zöldséges rizsköret.

A csatni: 0,5kg alma, 2 fej lila hagyma,
15 dkg cukor, 5dkg aszalt szilva, 5 dkg füge,
2 db narancs, 5 dkg aszalt sárgabarack.
Chili-por, fahéj,  őrölt szegfűszeg, só
balzsamecet, napraforgó olaj.

Készítés: o lajo n kevés cukrot
karamellizálunk, rátesszük a lila hagymát,
egy kis vörös bort öntünk alá. Jöhetnek a
kockára vágott gyümölcsök, fűszerek, ecet.
Másfél órát főzzük, míg jól besűrűsödik.
Ez egy fűszeres, édes-savanyú csípős, de
csak lágyan, gyümölcsös ragu, mely a
rántott csirkét egyedivé teszi

A fontos gondolat: hiába a jó recept,
ha nincs hozzá szív és a főzés öröme.

BOLDOG  KARÁCSONYT!
                 Baráth István

A 2016-os év ismét sikeres évnek mondható. Gazdasági és működési szempontból
sikeresnek minősült, hiszen a sikeres TAO pályázatnak köszönhetően 3.727.500Ft-ot
(3.354.750Ft támogatás, 372.750Ft önrész) költhettünk az egyesületünkre, az egyesület
játékosaira, edzőire, a feltételek biztosítására. Mik is ezek egy pár szóban: útiköltség, egy
tál étel-ital a mérkőzések után, különböző sportfelszerelések.

2016 februárjában megszerveztük az „ATE bált” ami az egyesület támogatását
hivatott segíteni. Úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú, sikeres rendezvény volt.

Jelenleg 47 igazolt labdarúgónk van, ebből 70% Apcon lakik, 35%-a pedig 18 év alatti
fiatal. Sajnos a 2016/2017-es szezonban megfelelő számú fiatal hiányában serdülő
csapatot nem tudtunk indítani.

Sport-szempontból is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Az U-16-os csapat a
5. helyen végzett, at U-19-es csapat a 6., felnőtt csapat 7. helyen fejezte be a bajnokságot.

2016 augusztusában sikeresen megrendeztük a IV. „Rezsnyák Bandi” emléktornát 8
csapat részvételével.

Túl vagyunk a 2016/2017-es szezon felén. Ifjúsági csapatunk az első helyen, a felnőtt
együttes pedig az ötödik pozícióban várja a folytatást. Szeretnénk éremmel zárni ezt az
évet.

2017-re vonatkozó terveink:
Ismételten sikeres pályázaton vagyunk túl, ahol utánpótlás nevelés címszó alatt (ami

útiköltségre, étkezésre, sportfelszerelésre vonatkozik) sikerült 3.213.000Ft-ot (ebből
324.000Ft önrész) nyerni. Továbbá tárgyi eszköz beruházás, felújítás címszó alatt
2.737.000Ft-ot (ebből 827.000Ft önrész) nyerni, amit a vizesblokk, fürdő felújítására
fogunk fordítani.

Amennyiben az egyesület életével, munkájával kapcsolatban bármilyen kérdés
merül fel, állok mindenki rendelkezésére.

* * *
Először is szeretnék gratulálni az ifjúsági csapatnak, akik az első helyről várják a

tavaszt. Ennek ellenére van bennem egy kis hiányérzet, mert lehetne nagyobb is az
előnyünk. Mindannyian tudjuk, hogy még nincs lefutva a bajnokság, de megmondom
őszintén, kicsit csalódott lennék, ha a végén nem tudnánk érmet ünnepelni. A felnőtt
csapat az ötödik helyen tölti a téli szünetet. Ha azt nézzük, hogy az előttünk álló
csapatokkal szemben összesen 3 pontot szereztünk akkor teljesen jogos a helyezésünk.
A sorsolás tükrében és az első 3-4 forduló eredményei után tisztában voltunk vele, hogy
a mi bajnokságunk novemberben kezdődik. Sajnos így utólag azt kell mondjam, hogy
jobb lett volna nem egymás utáni hétvégéken játszani az éremesélyes csapatokkal.
Szeptember végén valami történt a csapattal és közel sem azt a játékot láttam a pályán,
mint előtte. Erre a szünet alatt
közösen kell, hogy rájöjjünk,
mert ha ezt nem javítjuk ki,  akkor
esélyünk nincs a dobogós
pozíciókért harcolni, sőt. A
félreértések elkerülése végett
szeretném leszögezni, hogy ha
valaki júliusban azt mondja
nekem, hogy folyamatosan ott
leszünk a dobogón, illetve a
közelében, szó nélkül ,,aláírom”.
Gratulálok a felnőtt csapatnak
is! (Ti is tudjátok, hogy több
van bennetek.) Szeretném
mindenki segítségét meg-
köszönni aki bármilyen
formában segítette csapatunkat
az őszi szezon során!
Kívánok mindenkinek
Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet!
Találkozunk a tavaszi
szezonban a pályákon!
Hajrá ATE!

Sipkó Pál ATE elnök

Apci Torna Egylet beszámolója - 2016 RECEPTEK
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2016. 11. 26-án ünnepre gyűltünk
össze, és együtt köszönthettük az
alapítványi bál 19. születésnapját.

A jelképesen meggyújtott 19 szál
gyertyát, ami nem lett volna olyan fényes,
ha nem lennének erkölcsi és anyagi
támogatóink. Rendezvényünkön a régi és
ismert arcok mellett jelen voltak az első
bálozós lányok és fiúk, jöttek hozzánk
ismeretlen,  távoli vendégek is, ami azt
jelenti , hogy rendezvényünk egyre
sikeresebb. És milyen érdekes. Együtt
ünnepelhettünk olyanokkal  is, akik
nemrégiben még apró lábakon ropták a
különlegesebbnél különlegesebb tán-
cokat. Közben felnőttek, most ők azok,
akik az apró lábakat igazgatják.

Nem  az  a fontos, mennyit adunk,
hanem az, hogy ezt mekkora szeretettel
tesszük!

Vannak ügyek, melyeket érdemes
támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál
ilyen eseménynek minősül.

Mikor 19 évvel ezelőtt Apcon is
elindítottuk útjára a rendezvény szerve-

2016. október 23-án  az  ’56-os
forradalom  60. évfordulója  alkalmából
rendezett  ünnepségen,   dr. Keszthelyi
Ferenc,  községünk  díszpolgára em-
lékplakettet vehetett át Juhász István
polgármestertől. Egyrészt, mert idén
töltötte  80. születésnapját,  valamint az
akkor 20 éves budapesti  egyetemista
végigkísérte a forradalom történéseit.

„Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell . . .”
zését, talán még mi, szervezők sem
gondoltuk, hogy lassan egy emberöltőn át
sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni.

Egy-egy ügyért való összefogás sokféle
lehet. Van úgy, hogy emberek milliói áll-
nak ki egyetlen cél érdekében, de van,
hogy csak egy kisebb csoport akarja
megmutatni, mire képesek. Mára már
mindenki megértette, és tapasztalhatja is,
hogy  az érett gyümölcsöt le lehet szüretel-
ni. Minden évbe azt mondtuk felértünk a
jéghegy csúcsára, aztán kiderül, lehet ezt
még fokozni. Mi,  szervezők tudjuk, az élet
olyan, mint a matek óra. Mihelyt megoldottál
egy feladatot már kapod is a következőt.

És hogy mit tudunk mi adni önöknek?
Egy soha nem múló gyermeki mosolyt,
csillogó szemeket,egy felejthetetlen
emléket,aminek minden mozzanatában
benne van az a szó, hogy

KÖSZÖNÖM.

Gellénné Rezsnyák Erika

Karácsonyi
fények


