A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Apciak elismerése

A Magyar Kultúra Lovagjává avatták 2017. januárjában, a
Magyar Kultúra Napján, Bukovics János apci vadőrt - akit a
Közösen Apcért Egyesület jelölt a címre - a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány pályázatán. Bukovics János nemcsak a vadászati
hagyományokat ápolja, de mesegyűjtőként és mesemondóként
is járja az országot.

Magyarország Köztársasági Elnöke dr. Keszthelyi Ferenc
nyugalmazott állatorvos, Apc község volt alpolgármestere részére, a kö zség állat egészs égü gyi ellát ásán ak biztos ítása
érdekében végzett értékes szakmai munkája, valamint aktív közéleti t evékeny s ég e elismeréseként a MA GYA R EZÜST
ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta. A kitüntetést dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter adta át a minisztérium
Darányi Ignác termében 2017. március 14-én.

XXVII/1. 2017. ÁPRILIS

HÚSVÉT ÖRÖME
Húsvétv asárnap első olvasmányában Szent Péter bátor
tanúságtételét olvassuk a Feltámadott Jézusról. Péter volt gyönge
olyannyira, hogy megtagadta Jézust; de Péter volt alázatos és
engedelmes olyannyira, hogy elfogadta a rábízott küldetést. Ez
minden hívő keresztény feladata.
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.
És ezekután érkezünk el az Evangéliumhoz, amely 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, hanemŐ maga
lépett ki a lezárt sírból. A későbbiekből megtudjuk majd azt is,
hogy idegenként csatlakozott a két emmauszi tanítványhoz,
hogy annak mondjákel 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
(Folytatás a következő oldalon.)

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a település minden
lakójának Apc Község Önkormányzata!
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(Folytatás az előző oldalról.)
ped ig u gyan azokra az erényekre van
szükségünk, amelyeket megfigyelhetünk
azoknál, akik els őknek találko zt ak a
Feltámadt Jézus sal: Mária Mag dolna
kitartó keresése, Péter és János készsége,
ho gy ut án a n ézzen ek a hírnek, azaz
elmenjenek a sírhoz, János tiszta látása,
amely kép essé t ette ő t arra, hogy az
öss zehajtott kendő ből a felt ámadásra
következtessen.
Folytathatjuk a gondolatmenetet és
emlékezhetünk a kétemmauszitanítványra
is, akik útközben Jézusról beszélgettek,
vagyis szívük, lelkük Jézus után vágyódo tt. Minket is az imádságos összeszedettség visz mindig közelebb Istenhez.
Fig y eljü n k meg mo st azo kat a
mag at art ás okat is , amely ek út jában
állhatnak annak, hogy felismerjük Istent a
világban és életünkben.
Mária Magdolna nem azért ment kora
hajnalban a sírhoz, hogy a Feltámadottal
találkozzo n, h anem, ho gy elsirassa a
Halot tat . Errő l mag a t esz tanús ágo t,
amikor úgy fogalmaz, hogy elvitték Jézus
testét a sírbó l és „nem tu dom ho vá
tették…” Aki csak a tragédiákat nézi az
élet ben , az nem lát hatja 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 t anítv ányok félelmükben bezárkóztak: aki félelemben él, az nem láthatja
meg az élő Jézu st. Tamás du rcás an
elvetette társainak tanúságtételét, amikor
lelkesen ismételgették, hogy látták azUrat.
Aki elzárkózik az emberektől, nem találja
meg az élő Jézust.
Mi sem vagyunk mentesek attól a
kísértéstől, hogy Jézust, téves irányban,
rossz hely en, kizárólagosan az anyagi
jólétben keressük, nem pedig Isten szent
akaratában.
A hú svéti Evan géliu m bo ldo gító
üzenete ma kettő, 1. ha valaki őszintén
keresi Istent, egészbiztosan meg is találja
Őt, mert akárcsak a Feltámadott Jézus,
Isten is telehintette a világot jelenlétének
számtalan jelével. 2. Ma mi vagyunk a
feltámadás tanúi, nekün k kell hiteles
módon továbbadni a feltámadás örömét
az utánunk jövő nemzedéknek.
Így legyen áldott a mi keresésünk és
Jézusra találásunk is.
Varga József atya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Költségvetés 2017
A képviselő-testület 2017. február 9-i ülésén elfogadta az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
A költségvetésirendelet összeállításánálfontos szempont volt, a bevételek részletes
számbavétele, hisz a működési kiadásokhoz jelentősen hozzájárul a saját bevételek
összege.
A képviselő-testület a kiadások tervezésénél arra törekedett, hogy a tervezett
bevételek figyelembevételével az Önkormányzat kötelező - és évek óta ellátott- nem
kötelező feladataira rendelkezésre álljon a szükséges fedezet.
A 2017. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 419.214.000 Ft-ban
határozta meg a képviselő-testület.
BEVÉTELEK
* Normatív, és normatív kötött felhasználású állami támogatás
69.537.000,-Ft
* Helyi adóbevételek
165.000.000,-Ft
* Gépjárműadó (40%-marad az önkormányzatnál)
5.000.000,-Ft
* Működési bevételek
22.747.000,-Ft
* Átvett pénzeszköz egyes pótlékokra, közfoglalkoztatásra, stb.
19.930.000.-Ft
* Előző évi pénzmaradvány
137.000.000,-Ft
A képviselő-testület munkáját a megválasztásuk óta eltelt időben a takarékos,
megfontolt gazdálkodás jellemezte.
KIADÁSOK
Intézmények működési, fenntartási kiadásai:
* Oktatási, sport és közművelődési intézmények kiadásaira
* Szociális, egészségügyi intézmények kiadásaira
* Településüzemeltetési feladatokra
* Igazgatási feladatokra
* Egyéb, máshová nem sorolható
kötelező önkormányzati kiadásokra
* Egyéb, máshová nem sorolható önkormányzati kiadásokra
* Központi konyha üzemeltetésére
* Szociális kiadásokra
* Egyéb egészségügyi kiadásokra
* Közfoglalkoztatásra
* Köznevelési intézmények működtetéséhez
szolidaritási hozzájárulásra
* Civil szervezetek támogatási keretére
* Árok utca árok rekultivációjára
* Munkahelymegtartó támogatásra
* Beruházás, felújítási, korszerűsítési jellegű kiadásokra:
- út és járdafelújításra
- buszváró és gyalogátkelőhely kialakítása
- tornacsarnok héjazatának felújítására
- könyvtár felújítás
- önkormányzati ingatlanok felújítása
- urnafal építése
- egyéb beruházások és kapcsolódó költségei
Tervezett tartalék összege:

50.458.000,- Ft
37.685.000,- Ft
23.008.000,- Ft
35.656.000,- Ft
10.396.000,- Ft
23.725.000,- Ft
44.791.000,- Ft
7.208.000,- Ft
3.536.000,- Ft
12.931.000,- Ft
5.967.000,- Ft
3.000.000,- Ft
50.000.000,- Ft
20.000.000,- Ft
21.512.000,- Ft
9.500.000,- Ft
5.000.000,- Ft
4.004.000,- Ft
10.000.000,- Ft
3.000.000,- Ft
14.704.000,- Ft
23.133.000,- Ft

Kiadásaink kö ltség szerkezetét elemezve megállapíthat juk, az önkormán yzati
intézmények működési költsége az összes működési kiadások 42,56%-át teszi ki. Az
intézmények működésiköltségén belüla bérek és járulékai a költségek 68,72 %-át adják,
az energia és dologi költségekre 31,28% jut. Beruházás, felújítási, korszerűsítési jellegű kiadásokra összesen 67.720 ezer forintot különített el az önkormányzat, mely a
kiadások több, min 17 százaléka.
Dr. Zsiga Szilvia jegyző
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Hirdetmény

Kerti hulladék égetés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Apc településen 2017. május 29-én,
reggel 7 órától

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetésénekhelyi szabályairólszóló 6/2015. (III. 25.) önkormányzati rendeletének
6.§ (1) bekezdése értelmében „kerti hulladék égetése minden év szeptember 01. és
november 30. között keddi és pénteki napokon, valamint december 01. és augusztus 31.
között pénteki napokon történhet, amennyiben az nem ünnepnap”.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak száraz kerti hulladékot égessenek a
megadott időpontokban.
Más, egyéb éghető anyag tüzelése SZIGORÚAN TILOS! A rendelet megszegése
katasztrófavédelmi bírságot von maga után.
Apc Községi Önkormányzat

lomtalanítást
szervezünk.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
alábbitájékoztató szerinti, feleslegessé vált
hulladékot az adott napon reggel 7 óráig
helyezze kiaz ingatlan elé, úgy, hogy ezzel
a közlekedés biztonságát ne zavarja.
A lomtalanítást csak magánszemélyek
v eh et ik igén y be, in t ézmén yekt ől,
közületektől és gazdálkodó szervezetektől
a hulladékot nem szállítjuk el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben
ki nem h ely ezett hu lladékért nem áll
módunkban visszamenni!

Tájékoztató –
lomtalanítás
LOMNAK tekinthető a feleslegessé
vált nagyobb méretű berendezési tárgy:
b út orzat , ág y betét, fo tel, házt art ás i
berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok
közé rakni, mivel az sok esetb en nem
azonosítható, és a csomagoló anyagok
sérülése miatt mind a környezetre, mind az
ember eg és zs ég ére meg n ö vekedet t
kockázatot jelent.
El n em s zállít hat ó h u llad éko k:
akku mulát or, szárazelem, fes t ékes
g ö ng y ö leg ek, n öv én y véd ő s zerek,
t is zt ít ós zerek és azo k cs o mago lása,
használt h űtő, elektronikai cikkek, TV,
számítógép, használt étolaj, olajos flakon,
fáradt o laj, fénycs ő, gy ógyszer, pala,
autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű
hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási
hulladék,építési törmelék, autó alkatrészek,
állati tetemek, zöldhulladék.

3001 Hatvan, Pf. 21. Tel.: 37/340-402
E-mail: info@hthk.hu

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

2017. április 22. (szombat) 8-11 óráig – Tűzoltószertár

Pótoltás: 2017. május 20. (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

Ebrendész Sipos József tel.: 06-20-203-2359

Vízelvezető árkok tisztítása
A Mag yar Kö zút Zrt . Gyön gyö si
Kirendeltsége a Rákóczi út mindkét oldalán elvégezte a vízelvezető árok tisztítását.
A gépkocsi-bejárók alatti átereszek kitisztítása az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
és a 7/2002. (XII. 03.) számú helyi rendelet értelmében az ingatlantulajdonos,
illetve az ingatlanhasználó feladata.
Ezért megkérem a tiszt elt ingatlantulajdonosokat, ill. ingatlanhasználókat,
ho gy az előttü k eltömődöt t, b epis zkolódott feljárókat tisztítsák kia csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében!
KIVONAT 5/ 200 4. (I. 2 8.) GKM
rendelet, a helyi közutak kezelésének
szakmai szabályairól:
3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a
kerékpárút tisztántartása.
b ) Ha jo g szab ály más kén t nem
rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának
(kezelő jének, h as zn álóján ak) kell
g o nd o s ko d n ia az in g at lan előt t i
járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv

is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és
en nek mű tárg yai tisztánt artásáró l, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
KIVONAT Apc Község i Önkormányzat 7/2002. (XII. 03.) számú
helyi rendeletéből, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról:
4. §. (1) A közterületen lévő árkok,
nyitott csatornák, folyó kák, áteres zek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása - azingatlan előtti
szakaszra terjedően - azingatlan tényleges
használójának, illet ve t ulajdon osán ak
kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése és tisztántartása minden esetben az
ingatlan h asználójának, illetv e tulajdonosának kötelessége.
Juhász István
polgármester

4

Fejlesztések – 2017 tavasz
Elkezdődtek a 2017-es évre betervezett útfelújítások. Április 5-től elsőként a
Petőfi Sándor út egy szakasza - az Ady E.
és Barátság u. kereszteződésétőlaz Ifjúság
utcáig t erjedő útszakasz. Kivitelező a
Swietelsky Magyarország Kft., melynek
költsége br.: 10.708.147,- Ft.
2017. április 12-tő l a Béke u tca
aszfalt o zás a kezd őd ik, elős zö r az
aknafedelek szintre emelésével, majd az
egész útszakasz új burkolatot kap bruttó:
9.601.962.- Ft értékben.
Húsvét után, április 18-tól a Petőfi téren
kezdődnek el a 2404. sz. út 2+370 km sz.
környezetében, egy gyalogos átkelőhely,
járdakapcsolatok, autóbuszöböl peronnal
és au tób uszváró pavilon, valamint a
kap cs oló d ó cs ap ad ékv íz-elvezetés
kivitelezési munkálatai. Kivitelező a RENI Út Kft., a mű szaki ellen őrzést a
MONALISA Tervező és Szolgáltató Bt.
végzi. A beruházás bruttó 9.667.876.- Ftba kerül. Várható befejezés május közepe.
A felso ro lt fejleszt éseket az
önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A polgármesteri hivatal informatikai
fejleszt ése 6.000.000.- Ft p ály ázat i
támogatásból megtörtént.
Várhatóan a nyár elején kiírásra kerül a
Községi Bö lcső de „Infrast ruktu rális
fejles zt és e és en ergetikai felújít ás a”
közbeszerzési eljárása.
A községikönyvtár is megszépül május
hónapban, egy új helységgel bővül, ill. új
bútorokat kap a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatából.
A „település könyvtárának szakmai
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére” a
A Petőfi S. út felújítása.

Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. 06.
29-én 3.102.924 Ft támogatást ítélt meg.
A település kiemelt részein (Petőfi tér,
Művelődési ház) elkezdődött a tavaszi
virágosítás és parkosítás. A bölcsődei
játszó udvar gömb szivarfákkal lett újra
telepítve és az épületelőtt is virágok lettek
ültetve.
Az Erzsébet téren található kis park
(Rózsakert) is rendezetté vált, köszönet a
Szabadidő Klub lelkes csapatának.
További és friss információk a www.
apc.hu honlapon, illetve a www.facebook.
com/ apconkormanyzat/ oldalon.
Juhász István
polgármester

Tavaszi parkosítás.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK
2017. ÉVI
TÁMOGATÁSÁRA
A pc Kö zs ég i Ön ko rmán y zat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Önkormányzat költségvetésében
civil szervezetek számára elkülönített
pénzügyi keret terhére.
Pályázatot nyújthat be:
A pc közs ég közig azg atás i
terület én működő , az egy es ülési
jog ró l, a kö zhasznú jo gállásról,
v alamin t a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény alapján
Magyarországon n yilván tartás ba
vett civil szervezet, civil társaság.
A pályázat benyújtásának módja:
A p ály ázat o t A p c Kö zség i
Ön ko rmán y zat 2/2017. (III.21.)
ön kormány zat i rendelet 1. számú
melléklet e s zerin ti p ály ázat i
adatlapon, a pály ázati felhívásban
megjelölt mellékletekkel együtt kell
beny újtani A pc Község Po lg ármes teréhez címezve s zemélyes en,
vagy ajánlott postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető a
Polgármesteri Hivatalban, valamint
let ö lth et ő a
h t t p:/ / ap c.hu /
dokumentum-kateg oria/palyazatok/
internetes honlapról.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 21.
A pályázat elbírálása:
A b eny újtot t pályázatokat a
pénzügyi és telep ülésfejlesztéssel
foglalkozó bizottság véleményezi, a
támogatás odaítéléséről a képviselőtestület dönt a pályázat benyújtási
határidejét követő soros ülésén.
A pályázat ered mén yérő l – a
döntést követő 15 napon belül – a
pályázók írásban értesítést kapnak.
A p ály ázat tal kapcs o lat ban
konzultációs lehetőséget a jegyző
b izt o s ít ü gy félfo g ad ás i id őb en
személyesen, vagy a 37/385-309/103
telefonszámon.
Apc Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Bölcsődei hírek
December 18-án tarto ttuk meg ben sőséges, megh itt, és
családias karácsonyi ünnepélyünket. Rengeteg hasznos, és
kreatív játékot tudtunk vásárolni a fenntartó által finanszírozott
összegből a gyerekeknek. A gyerekek örömmel vették birtokba
a mindkét csoportba vásárolt főzőkonyhát, futóbicikliket. Az
óvoda középső csoportjának gyermekei kis karácsonyi műsorral
kedv es kedt ek a b ölcs őd és g yerekekn ek. Bö lcső désein k
csodálkozva néztéka nekik adott érdekes műsort. Azovis gyerekek
nem csak műsorral, de ajándékokkal is kedveskedtek kisebb
társaiknak. Ezúton szeretnénk megköszönni a több nagy táska
játékot, melyekkel, azóta is nagy örömmel játszanak.
A tél temetését a február 28-án megtartott Farsangfarkával
ünnepeltük. Bölcsiseink jelmezbe öltözve táncoltak, játszottak,
vidáman telt el a délelőtt. Farsang nem múlhat el farsangi fánk
nélkül, melyet tízóraira fogyasztottak el.
A bölcsőde felújításának kezdési időpontja várhatóan nyár
vége, ősz eleje. A parkosítás elkezdődött, a bölcsőde előtti
terület - Varga János elnök úr közbenjárásának, és VendelJózsef
segítségének köszönhetően – termőfölddel került feltöltésre,
melyet virágokkalés díszfávalültettünk be. A játszókertbe is több
díszfa lett elültetve, mely szebbé, és hangulatosabbá varázsolja
a bölcsőde udvarát.
Szíves elnézésüket kérjük a kellemetlenségért, hogy több
hónapon keresztül nemlehetett azintézményt telefonon elérni. A
hiba javítása megtörtént, a bölcsőde új telefonszáma:
06-37/ 787-154.
Az int ézmén y dolgo zó i áld ot t, szeret ett eljes Hús véti
Ünnepeket kívánnak!
Kissné Süveges Beáta bölcsődevezető

Fontosabb
telefonszámok
Intézmények

Telefonszám

Polgármesteri hivatal

37/385-285
37/385-309
37/784-715

Gyöngyszem Óvoda
Községi bölcsőde
Központi konyha
Idősek Napközi Otthona
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola
Varga József plébános
Egészségügyi intézmények:
Háziorvosi rendelő
Gyermekorvosi rendelő
Fogászati rendelő
Védőnő
Családsegítő
Orvosi ügyelet

37/385-495
37/787-154
37/787-395
37/787-756
37/385-662

37/385-143
37/788-755
37/385-204
20/499-5788
20/506-0730
70/370-3104

Közbiztonság
Körzeti megbízott
Polgárőrség

20/776-8098
30/995-7282

Egyéb szolgáltatások
Ebrendész
Temetőgondnok

20/203-2359
20/496-1810

Hivatalos ügyek
Kormányablak Lőrinci
Járási hivatal foglalkoztatási osztály, Hatvan
Szolgáltatók
Hulladékgazdálkodás, Hatvan
Vízmű
FŐGÁZ
ÉMÁSZ Vezetékes:
Mobil:
Egyéb szolgáltatók
Posta
Gyógyszertár
Takarékszövetkezet

37/385-349
37/358-949

37/795-234
37/795-069

37/340-402
37/341-717
40/474-474
46/535-535
20/30/70/978-5612

37/385-116
37/385-435
37/385-397
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Tervezett programok
(Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár) 2017
JANUÁR
9.
A Szabadidő Klub klubnapja
11.
Receptklub, Könyvtármozi
13.
Szöszmötölő
23.
Kultúra napja
27.
E’mese vár
FEBRUÁR:
6.
A Szabadidő Klub klubnapja
8.
E’mese vár
10.
Iskolai farsang
11.
Óvodai farsang
12.
Színház
15.
Baba-mama klub, Recept klub, Könyvtármozi
17.
Horváth József rákkutató előadása
24.
Szöszmötölő, Táncház
MÁRCIUS:
6.
A Szabadidő Klub nőnapi ünnepsége
8.
E’mese vár
10.
Fekete István Csaba-Papp Gyula: Hőseink a Zagyva
völgyében c. könyv bemutatója
16.
Baba-mama klub
21.
Recept klub, Könyvtármozi (Ízőrzők)
22.
Árnyszínház-iskolásoknak
30.
Óvodás mesemondó verseny
31.
Szöszmötölő, Táncház
ÁPRILIS:
3.
A Szabadidő Klub klubnapja. Kisötlet Gyerekszínház:
Népek meséi
11.
Költészet napja - Vers az utcán
12.
Recept klub, Könyvtármozi ( Ízőrzők: Herencsény)
22.
VI. Istvánffy Gyula mesemondó találkozó
28.
Szöszmötölő, Táncház
MÁJUS:
1.
Családinap és főzőverseny a Lőtéren a civil szervezetekkel
6.
Makettezők országos találkozója
10-11. Madarak és fák napja az iskolában
17.
Könyvtármozi: Négyszöglet ű kerekerdő-isko lásoknak
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)
26.
Szöszmötölő, Táncház
28.
Gyereknap: ugráló vár, Ki mit tud? játék
JÚNIUS:
5.
A Szabadidő Klub névnapi ünnepsége a Lőtéren
10.
FALUNAP: Nótár Mary, Abba Sisters, Gyerekszínház,
Capoeira show, Tűzijáték
13.
Receptklub, Könyvtármozi (Ízőrzők: Őrség)
14.
Luzsi Margó mesél (Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár)
15.
Lő rinci zeneisko la koncert je a Lő téren. Kun adacsi
iskolások nyaralása Apcon
24.
Szentiván éj a Lőéren (Agócs Gergely zenél és mesél,
tűzzsonglőrök)
28.
Gyerekprogram
JÚLIUS
3.
Szababadidő Klub: Nyársalás a Lőtéren
5.
Gyerekprogram
12.
Gyerekprogram
19.
Gyerekprogram, Könyvtármozi: Le a cipővel 1.
26.
Gyerekprogram, Könyvtármozi: Le a cipővel 2.
AUGUSZTUS
2.
Gyerekprogram
7.
A Szabadidő Klub névnapi ünnepsége a Lőtéren
9.
Gyerekprogram. Könyvtármozi: Csutak a mikrofon előtt
16.
Gyerekprogram Könyvtármozi: Csutak a mikrofon előtt

19.
Tánczene a Lőtéren (Gyémánt Ferenc szervezésében)
23.
Gyerekprogram
SZEPTEMBER
4.
A Szabadidő Klub klubnapja
9.
Szüreti felvonulás (rézfúvósok, lovasok, néptánc, zene)
20.
Könyvtármozi: Árpád-házi királyok – felsősöknek
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)
29.
Szöszmötölő, Táncház
OKTÓBER
2.
A Szabadidő Klub klubnapja
4.
Szabó T. An na író -költő n ő. Író -o lv as ó találkozó
gyerekeknek (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)
7.
Szépkorúak napja – Nótaest az apci cigányzenészek
részvételével. Gyémánt Ferenc szervezésében.
18.
Könyvtármozi : Darvas Iván emlékei (1956.)
23.
Ünnepség
NOVEMBER
6.
A Szabadidő Klub klubnapja
8.
Kö nyvt ármozi A rajzo ló (rajzfilmkészítés, an imáció
gyerekeknek)(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)
DECEMBER
4.
A Szabadidő Klub karácsonyi összejövetele
13.
Könyvtármozi: Gyöngyökkel gyökereztél (magyar népi
imádság) (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár)
17.
Falukarácsony
Egész évben tart:
- az E’mese vár - program a gyerekeknek,
- minden héten néptánc oktatás a gyerekeknek,
- kosárfonás kéthetente csütörtökön a felnőtteknek,
- hétfőn 17 órától gyógytorna Gubáné Erzsikével,
- hétfőn 18 órától zenés gyógytorna Lipkovics Erikával,
- kedden 18 órától aerobic Csorba Anettel,
- túra- és színház-szervezés.
Kovács Tiborné intézményvezető

SERFŐZŐ FERENCNÉ

Kikelet
Itt van ez az illat, mit oly régen várunk
Úgy érzem itt vagy tavasz már nálunk.
Bújnak a virágok, gyümölcsfák rügyeznek.
Főleg, ha majd nyílnak, milyen szépek lesznek.
Csodálatos a tavasz, természet éled,
Ragyogónap, szónak madarak, ez ám az élet.
Igaz jönnek majd a kerti munkák, csak győzzük,
Ősszel minden jó lesz, ha termésünket szedjük.
Lányok készüljetek, húsvét is közeleg,
Tojásfestéket remélem már vettetek?
A fiúk készülnek már parfümöt is vettek.
Számlálgatják, hány lányhoz menjenek?
Szégyen lenne lányokat hervadni hagyni,
Kora reggel az ágyból ki kell őket önteni.
Ez csak egyszer van évente, meg kell bocsájtani
a locsolóknak tojás mellé, puszit is kell adni.
Tavasz és húsvét, ez mint együtt nagyon szép,
Húsvéti asztalt körbe ülni, az ám gyönyörűség.
Mesélni, beszélgetni a családot megvendégelni.
Kell még ehhez valami? Semmi egymást szeretni.
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBÕL
M an ap ság a t anév id eje alat t
napközben a gyerekek több időt töltenek
az iskolában, mint otthon, a családdal.
Igy ekszün k tehát oly an pro gramokat,
lehetőségeket kínálni nekik, amelyekkel
teljesebbé tehetjük a személyiségüket,
esetleg szervezetté a szabadidejüket.
Az oktatás rendkívül fontos, ám a
meg felelő n ev elés jelen tő ség e még
nagyo bb. Az előbbiről az is kolának,
u t ób b iró l ped ig a s zü lő nek kell
g on d o sko d nia.
Pro gramjain kkal
természetesen nem szeretnénk a szülőket
meg fo szt ani a g y ermeknev elés
felelősségteljes, de legszebb feladatától,
inkább kiegészíteni szándékozunk azt.
A más od ik félév b en is s zámo s
versenyen vettek részt, sok szép sikerrel
iskolánk legs zo rgalmasab bjai. A 34.osztályosoknak s zépolvasó versenyt
szerv ezt ün k két fordulóban, amely re
tizennégy iskolából jöttek h ozzánk. A
legeredményesebb apci diákok: Mozsár
Lilla és Csiba Noémi. A felsősek is részt
vettek a Kazinczy szép kiejtési versenyen,
a 20 tanuló közül a leg kifejező bb en
olvastak: Bari Dávid, Varga Fanni, Tihi
Dávid,Pajkos Fanni, Kovács Ákos, Gazda
Izabella. Van olyan tan ulón k, akin ek
matematikai tehetségétfelismerve Bónáné
Sztercsik Beáta számos versenyen indít, ő
Gazda Izabella. A z id ei t an év ben a
legnag yobb versmon dói sikert érte el
Sipkó Evelin. Ezeken kívül részt vettünk
még: Zrínyi matematikai versenyen 21
fővel( siker:Gazda Izabella,Bige Boglárka,
Tóth Ákos, Burai Virgínia ), Varázstorony
cso p ort os vet élkedő n , a b o ny h ád i
Helyesírási versenyen 15 fővel ( megyei
fordulóba jutottak: Bárányi Inez, Farkas

Brigitta, Bangó Amanda, Mozsár Lilla,
Gulics Amina), a petőfibányai versmondó
versenyen 2 fővel, informatika versenyen
19 fő vel. Büszkék vagyu nk azo kra a
tanulóinkra is, akik a művészetek terén
mu tat kozn ak meg: M ü ller M elan ie
rajzpályázataival hívja fel tehetségére a
figyelmet. Meg kell említenem a rengeteg
sp ortv ersen yt , amely en legjob bjaink
mindig szépen teljesítenek:Fodor Flórián,
VályiFábián,Pajkos Fanni, Farkas Brigitta.
A lán yfo cistáink pedig ho ss zú ideje
veretlenek, Kiss Gu sztávnak köszö nhet ően. A közeljövő ben még számos
vetélkedőt szervezünk illetve látogatunk:
Harmatcsepp , Ben degú z t an ulmány i
v erseny ek, Zag yv aság mes emon dó ,
Kisokos, Föld napi, atlétikai, helyesírási,
rajzpályázatok, sportversenyek.
Közösséget formáló rendezvényeink
is voltak. A szülőkkel közös szervezésű
Farsangi bál sok tanulót, szülőt vonzott,
ren geteg ötletes, sok munkát igén ylő
jelmezt láthattunk. A nyolcadikosok által
szervezett sulidiszkó is emlékezetes, jó
hangulatú volt. Köszönjüka szervezőknek,
segítő knek, s zülő knek a belefektetett
energiát. Részt vettünk a községi nemzeti
ü n nep en, aho l a 8-os t an u lóin k
kimagaslóan színvonalas műsorral tették
emlékezetessé március 15-ét. Fontosnak
t artju k, h o gy g o nd o t fo rdíts u nk az
egés zség es élet mó d kialakít ás ára.
Tanulóink előadásokat hallgathattak meg
a tisztálkodásról, amozgás fontosságáról,
a csontritkulás megelőzéséről. Tartottunk
nyílt napot, ahol minden érdeklődő szülő
megnézhette gyermekét tanulás közben az
iskolában. A családi sportdélutánon 13
család versengett egymással akupáért. Jó
volt látni a boldog gyermeki tekinteteket
az izgalmas ját ék közben. Ren geteg
gyümölccsel segítették oktató munkánkat
a szülők, a gyerekek pedig a finomságok
készítése után el is fogyasztották mindet.
Tart ottunk zöldség napot, minden nap
zen és to rnával edzett ék társaikat a
nyolcadikosaink.
A gyermekek lelki nevelésének alapja,
hogy rendszeresen részesei vagyunk az

egy házi ünnep eknek, szertart ásokn ak.
Hetente osztályaink misén vesznek részt
az iskolai kápolnában. Hamvazkodtunk,
keres ztú t o n v ett ü n k részt het ent e.
Nagyböjti lelki napunkra a „Rád találtam”
előadó csoportot hívtuk Zalaegerszegről,
h og y Jézu sró l, h itrő l, imád s ágró l
beszéljenek, de főként énekeljenek nekünk.
A z eg yh ázi Teremt és védelmi napo n
szépítettük iskolánk udvarát, a település
egy szemet es területét megtis ztítottuk.
Kös zö n jü k az adako zó szü lő knek a
felajánlott virágokat, a kertészkedésben
rés zt v ev ő an yu káknak, apu kákn ak,
nagymamáknak az önzetlen munkájukat.
Hamarosan elérkezik az iskolába való
beiratkozás ideje. Előtte egy kis ízelítőt
mut at un k élet ün kb ől, eg y délelő t t
meg láto g atn ak min ket az ó vo d a
nagycsoportosai.
Több pályázatban is részt veszünk. A
Generali Biztosító segítségével az udvari
korlátot tesszük bizton ságosabbá, így
kicsit szebbé az ud var képét. Egyházi
pályázati fin an szírozás sal hamaros an
Hittantáborba megy Sarudra 20 olyan
tanuló nk, akik lelki élet ük, közösségi
munkájuk vagy tanulmányi eredményeik
ált al meg érd emlik, ho g y felmen t és t
kap janak néh ány n ap ra az is ko lai
kötelezettségek alól.
Szeretném megköszönniazoknak, akik
az elmúltévben adójuk 1%-valtámogatták
iskolánkat az Apci Iskoláért és Óvodáért
Alapítványon keresztül, az idén is tegyék
ezt meg, amennyiben lehetőségük van rá.
Az alapítvány adószáma 18580837-1-10.
Buzdít om Önö ket , h og y kís érjék
figy elemmel ho nlap un kat, közös ségi
oldalunkat, igyekszünk mindig beszámolni
történéseinkről.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok a
település minden lakosának!
Fehér Lászlóné igazgató
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Kikelet
az óvodában
A hosszú és kemény tél után, elérkezett a várva várt tavasz az óvodánkba is.
Ha t av asz, akkor itt a kirándu láso k,
programok, versenyek, ünnepek sorozata.
De ne feledkezzünk meg a télbúcsúztató
ünnepeinkről. A már hagyománnyá vált
vidám, játékkal és tánccal teli Pizsamás
bálunkkal hangolódtunk rá a Farsangi
bálra. A bálunk igazi télűzőre sikeredett,
ami nemcsak a gyermekek vidám, jelmezes
felvonulásának volt köszönhető, hanem
Molnár Orsi interaktív, zenés műsorának
is. Óvodánk a nevelési év elején csatlakozott a Magyar Labdarúgó Szövetség
o rszág os s zin t en mű kö d ő Bo zsikprogramjába, aminek célja az egészséges
életmódra nevelés mellett, a gyermekek
sokoldalú mozgáskultúrájának fejlesztése,
a sportág megszerettetése, a tehetségek
felfedezése. A programban részt vevő
nagycsoportos és középsős gyermekek
eddig két játékos fesztiválon mérhették
ö s sze „t u d ás u kat ” a kö rny ékbeli
óv odásokkal. Márciu s 14-én délelő tt
versekkel, dalokkal emlékeztünk meg az
1848-as hősökről. Ebben a félévben is
b izt o sít juk g yermekeink s zámára a
kulturális szórakozási lehetőségeket:
- Papp Ági bábszínházával mindig
elrepíti agyermekeket amesék birodalmába,
így voltez március elején is, a „Varázsvirág”
című meséjével.
- A Művelődési Ház szervezésében
fergeteges színházi előadást láthattunk.
Olasz, kínai és magyar népmeséket adott
elő két tehetséges színésznő.
- A húsvéti ünnepekre való készülést
a Palántabábszínház segítetteelő, izgalmas
húsvéti meséjével.
- Április végén a Léghajó társulat
látogat el először hozzánk, előadásukban
Mátyás királyról szóló mesét láthatnak a
gyerekek.
Óv od án k fo nt o s nak tart ja a
körn yezett udatos nevelés kialakítását,
s okféleképp en p ró báljuk átad n i a
g yerekekn ek ezt a s zemlélet et . A
hulladékgyűjtések (szelektív, elektronikai)
fontossága mellett a szűkebb és tágabb

körn y ezet ün k meg ismerés ére is
törekszünk. A tavalyi évben már elkezdtük
megismernia komposztálás folyamatát, az
idei év ben p edig kis ko n yh akertek
kialakítását célozt uk meg. Ehhez és az
udvarunk szépítéséhez szülői segítséget
kértü nk, fo nt os nak t artjuk a s zo ro s
kapcsolat kialakítását a gyermekek sikeres
eg yütt nevelése érd ekében. Föld napi
projekt keretében a gyermekek és szüleik
segítségév el szeretnén k kivirágosítani
óvodánkat és sétát tervezünk a Zagyva
fo lyó hoz (a vízi világ kö rny ezetén ek
megismerése céljából). A háziállatok és az
erdei állatok élőhelyét és tulajdonságait
kö zv et len tap aszt alat s zerzés ú tján
s zeretn én k megis mert etn i: t an yalátogatásra megyünk és közös kirándulást
szervezünk májusban, a gyöngyösi Mátra
múzeu mb a. A kirán d ulás alkalmával
legkedvesebb tevékenységükre is sort
kerítünk, egy kis játszóházi mókára.
Óvodánk fontosnak tartja a tehetséges
g yermekekkel való fo g lalkozás t. A
tehetséges g yermekeink részt vett ek
rajzp ály ázat o ko n és mes emon d ó
versenyen. A könyvtárban megrendezésre
kerü lt
mes emo n dó
v ers eny en
továbbjutott gyermekek – Roznyik Anna,
Balog Nikolasz és Megyeri Levente –
képvis elik óvo dánkat a Petőfibány án
megrendezésre kerülő területi versenyen.
Tehetségnapot (rajzversenyt) szervezünk
áp rilisb an , ah ol a kö zép s ő s és
nagycsoportos gyerekek mutatják meg
t eh et ség ü ket , mu nkáikb ó l kiállít ás t
szervezünk.
Nemcs ak a gy ermekek, h an em
dolgozóin k is megmérettették magukat
eb ben az évb en . Ko vács Zs anet t
óvodapedagógust a kötelező minősítési
eljárás során Pedagógus I. minős ítést
szerzett, egy szaktanácsadó kolléga pedig
azóvodában folyó nevelőmunkát értékelte
és segítette.
A szokások, hagyományok, ünnepek,
a kés zü lőd és , érzelmi ráhan go ló dás
fo ko zza g y ermekein k kö zös s égh ez
t art o zás át . Tavas zi ü n n ep eink a
következők lesznek: - Húsv ét (tojásfa
készítés, to jásfest és , locsolko dás ), Májusfa díszítés, - Anyák napja, Évzárók,
Nagycsoportosok Ballagása.
Májusban a legnagyobbjaink, 3 év

után búcsút intenek az óvodának és az
iskolába készülnek. Előtte azonban egy
kö zös , b úcsúkirándu lás ra in dulnak a
Fővárosi Állatkertbe és a Nagycirkuszba.
Mint minden évben, most is, az iskolába
készülő gyermekek meghívást kaptak a
h ely i ált alán o s is kolát ól, ho g y
meg tapasztalják, mily en egy n ap az
isko láb an . A z ü n n ep élyes is ko lai
beiratkozás 2017. április 21-én, 15 órakor
lesz az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskolában. A nagycsoportosok
ballagása 2017. május 27-én 14.00 órakor
lesz a művelődési házban.
Az új óvodások következő nevelési
évre való beiratkozása:2017. május 10-11én, 8-16 óráig történik. Bővebb információt
ho nlap un król (www.gy on gy szemov i.
min denkilap ja.h u) kaphat nak. Min den
leendő kis óvodást szeretettel várunk!
Óvodánk felújítása már elkezdődött.
Az ApciIskoláért és Óvodáért Alapítvány
s eg ít ség ével két cs o p ort u nkb a ú j,
kors zerű ág y akat és s zekrén y eket
v ásáro lt u n k. M in d h áro m cs o po rt
elhasználódott laminált padlóit is újakra
cseréljük, hogy esztétikusabb környezetbe
járjanak a gyermekek. Fenntartón k, az
önkormányzat segítségével udvarunkat
is kibővítjük, az óvoda előtti részt szilárd
burkolattal látjuk el, így télen és esős idő
esetén is levegőzni tudnak a gyermekek.
Prób álkozu nk pály ázato k ú tján is
fejles zt en i óv od án kat. A d m – Nap
gy ermekei 2017. nevezet ű pályázat ra
napórát készítettünk, melynek fődíja: az
óvoda játszóterének felújítása. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumáltal meghirdetett
„Bizt on s ág o s ó v od a” p rog ramra is
jelentkeztünk, amivel mi is elnyerhetjük a
„Bizto nságo s óv oda 2017” címet. A
felhív ás célja a g yermekeket érint ő
leg fo nt o s ab b kö zleked és b izt o n ság i
ismeretátadás támogatása, módszertani
és o ktat ási s eg éd let ek, eszkö zö k
segítségével.
Nyáron is folytatódnak a munkálatok.
Az óvoda nyári zárása: 2017. július 31-től
aug u szt us 27-ig tart . Nyit ás : 2017.
augusztus 28. (hétfő). Azúj, kiscsoportos
óvodásokat szeptember 1-jétől várjuk!
Minden kedves Olvasónak kellemes
húsvéti ün nepeket kívánn ak az Apci
Gyöngyszem Óvoda dolgozói!
Hartman Imréné óvodavezető
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Anyakönyvi hírek
AMI AZ ELMÚLT ÉVBÕL KIMARADT
25 ÉVE HÁZASOK:
1991.04. 03. Varga János Mihály – Nagy Márta
1991. 04. 13. Burai Attila – Bari Irén
1991. 04. 27. Bodnár Csaba – Kiss Rita
1991. 06. 01. Hauser Péter – Kármán Katalin
1991. 06. 01. Kiss Gusztáv – Sebők Éva
1991. 06. 10. Szeles Zsolt – Vidéki Éva
1991. 08. 03. Iván József – Kun Zsófia
1991. 09. 21. Miczki István – Jónás Henriett
1991. 12. 14. Kristóf Csaba Zoltán – Szőke Noémi
50 ÉVE HÁZASOK:
1966. 05. 14. Édes Antal – Márta Valéria
1966. 08. 13. Kulcsár László – Huczka Rozália
1966. 10. 08. Zabari Lajos – Sulyok Mária
***
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Albert András Mihály – Kovács Katalin 2016. 12. 17.
Fehér Gergő – Jenes Mónika 2017. 01. 21.
György Dániel – Juhász Katalin 2017. 03. 25.
ÚJSZÜLÖTTEK:
BERENCSI ZORKA - 2016. december 09
Fodor Erika – Berencsi István
KOVÁCS SZONJA - 2016. december 21.
Pap Zsófia – Kovács László Krisztián
BALATONI-VARGA ASZTRID - 2016. december 24.
Varga Vivien Nina – Balatoni András
KOVÁCS HANNA - 2016. december 29.
Oláh Virág – Kovács István
SZABÓ ATTILA - 2017. január 16.
Szabó Kornélia – Banya Gellért
PLASKÓ ENRIKÓ - 2017. február 20.
Pusoma Eliza – Plaskó Miklós
GUBA CSENGE - 2017. március 05.
Brezina Nikoletta – Guba József
RÁCZ LÉNA KAROLINA - 2017. március 17.
Péter Alexandra – Rácz Gergő
DEBREI MILÁN JÁNOS - 2017. március 31.
Virág Viktória – Debrei Gábor János
50 ÉVE HÁZASOK:
1967. 02. 04. Édes István – Trecska Erzsébet
ELHUNYTAK:
Budai Atti la 2016 . 12 . 09 .
Kovács József Ferencné Udvari Ilonka 2016 . 12 . 27 .
Lévay Antal András né J ancs ó Erzsébet Zita 2016 . 12 . 29 .
Kovács Sándorné Balatoni Terézia 2017 . 01 . 04 .
Bercsényi Mihályné Kl átyi k Il ona 2017 . 01 . 08 .
Molnár Andrásné Harmos Mária 2017 . 02 . 13 .
Püspök i Sándorné Kozma Mária 2017 . 02.19.
Baranyi István 2017 . 02 . 24 .
Balázs Bál int 2017 . 03 . 03 .
Krizsán Zoltánné Serfőző Margit 2017 . 03 . 14 .
Rácz Andorné Oláh Piroska 2017 . 03 . 18 .
Puporka Zol tán 2017 . 03 . 20 .
Berki Istvánné Lakatos Julianna 2017 . 04 . 01 .

Húsvéti recept
A Hús v ét i Ün n ep kö r, lásd bö jt ,
nagyhét, húsvét vasárnap, húsvét hétfő,
a hagyományok gazdagságában bővelkedik. Arra gondoltam, hogy mi mindent
jelképezn ek az ételek. Kö zö ss ég et ,
identitást, kapcsolatokat és még bizalmat
is. Hiszen a féltve őrzött recept titok, az
ember akár kinek nem mondja el. Én
viszont örömmel teszem!
Még egy gondolat Sebők Vilmostól:
,,a hagyományokat nem kell ápolni mert
nem betegek,nem kell őrizni hiszen nem
rabok,viszont élni kell és tovább adni
gyerekeinknek,unokáinknak”.
HÚS VÉTI B ATYU
Tészta: 5 dl tej, 80 dkg liszt,1púpozott
kiskanál só, 2,5 dkg élesztő, 2 evőkanál
olaj, 2 szem áttört főtt burgonya.
Töltelék:10 dkg finomra vágott hagyma,
20 dkg szeletekre vágott gomba, 20 dkg
darált, főtt, füstölt sonka, 20 dkg szeletekre
vágott kolbász, 3 db kis kockára vágott
főtt tojás só, bors.
Hús: 60 dkg bárányborda, sertéskaraj is
jó.
Vörösboros mártás: 5 dl félszáraz vörös
bor, tejszín, keményítő
A tésztát lisztezett deszkán vékonyra
nyújtjuk, kb. 5 mm téglalapra vágjuk rá.
Teszünk egy adag tölteléket és ráhajtjuk a
tészta másik felét, a széleit összenyomkodjuk. Sütőpapírral bélelttepsibe tesszük,
tojássalmegkenjük. 15 perc után 200 fokos
sütőben 15 perc alatt megsütjük.
Mártás: A bort 5percig forraljuk,a tejszint
a keményítővel elkeverjük. Hozzá adjuk a
borhoz, 1 percig kevergetve forraljuk.
Bármilyen zöldsaláta illik hozzá.
KIVÁNOM, HOGY MEGÉLHESSÜK
A HÚSVÉT MINDEN PILLANATÁT
BÉKESÉGBEN, EGÉSZSÉGBEN,
AZZAL A KÉTEZER ÉVES ÜZENETTEL,
HOGY MINDIG VAN ESÉLYÜNK
AZ ÚJRAKEZDÉSRE
ÉS AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRE.
Baráth István (Receptklub)

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
Az Apci Hírek korábbi számai megtekinthetõ k a www.apc.hu
honlapon.
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Az Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai:
Kultúra napja, iskolások, óvodások farsangja, Horváth József rákkutató elõadása, receptklub, táncház,
A Hõsök a Zagyva völgyében könyvbemutató, óvodás csoportok, iskolások a könyvtárban, túra,
E’mese vár gyerekeknek, kosárfonás, baba-mama klub.

