A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Szent István példáját
nem felejtjük el, mert nagy volt és nagyot alkotott, és alkotásának
mindmáig élvezzük gyümölcseit. Országot alapított, nemzetet
nevelt és formált, beillesztett minket, a keresztény világ korábbi
rettegett pus ztí tóját a már keresztény Európa népeinek
közösségébe, megtanított a Krisztust követni akaró világ
erkölcsére,már akkor is ezeréves bibliai értékeire.
Szent Istvánt, az ő művét igazolta a történelem: itt vagyunk,
pedig nálunk nagyobb népek tűntek el a történelem népeket
megrázó, pusztító viharaiban, és igazolta őt a történelem Ura is,
maga azIsten, épenmaradt országot építő, népet nevelő jobbjával,
máig ható szent emlékezetével.
Remények és csalódások, örömök és fájdalmak, sikerek és
kudarcok közöttélte küzdelmes, de minden magyarért küldetésként
vállalt életét. Állta az élet viharait, küzdelmeit, ahogy Sík Sándor
írja s zép versében: acélemberként. Igazi férfi, vezér volt,
hivatásának: népéért élő ember.
Igazodási pont ő minden magyarnak, hívőnek és a hit örömére
még el nem jutottnak egyaránt, vonatkoztatási pont - őt nem lehet
megkerülni. Az igaz értékekért való összefogás embere ő, aki
megért magyart és idegent, szentet és a megtérés útján csak járni
kezdőt, mert előrenéz, és a célt a távolban látja, nem magának
keres dicsőséget, nem magát akarja igazolni, hanem népe javát
keresi: szolgál. Nem rövid távon gondolkodik! Felemel, világos
utat mutat, tiszta erkölcs és értékrend felé vezet. Igaz ember, aki
nemcsak utat mutat, de maga is jár azon. Példa minden ember,
minden kor vezetői számára is.
Ő az a bibliai ember, aki sziklára építi művét, és az áll ezer
éve - csak rajtunk múlik, mivé lesz a jövőben.
Élet példáj ával, kemény harcai val, i máival és önmegtagadásaival, vállalt áldozataival új magyar eszményt teremtett.
Már nem kalandozó, rabló vágyak köde lebegett népe fiai előtt,
hanem kialakult valami új: munkával boldogulni, családot szeretni,
hazát építeni, tehetséggel országot gyarapítani. Ez a lelki
gazdagság mutatkozik meg annyi szép alkotásában, melyek a
világ bármely nagy népének gazdagságával egyenrangúak voltak,
és nagyrészt a tőlünk nyugatabbra fekvő népek védelmében
pusztultak el.
Őseink, Szent István és a többiek az ezredév alatt megtették,
amit megtehettek. Többnyire jól, mert vagyunk, és még itt vagyunk.
Most már rajtunk a sor. A jövő és a jelen is azon múlik, mit
teszünk és hogyan. Ma nemcsak emlékeznünk, de tanulnunk is
kell! A szent király életpéldájához méltóan élni!
Tudunk-e értékekért, azok megvalósulásáért összefogni,
képesek vagyunk-e ezeket az összefogásra alkalmas pontokat
megtalálni és élni a lehetőséggel? Félretéve kicsinyességet és
szükkeblűséget, gyönge s hazug előnyt.
Akarunk-e művelt, gondolkodó embereket nevel ni
gyermekeinkből, akik ismerik múltjukat is, és megtanult
gyökereikből is érzik, mit kell tenniük a jövőért?
Akarjuk-e őrizni, megélni és továbbadni a hit örömét és a
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bel őle fakadó remény erej ét?
Tudjuk-e komolyan gondolni,
hogy Mária népe és országa
küldetést hordoz a keresztény
Európa
önazonoss ágának
megőrzéséért? Tudjuk-e örömmel és kereszt ény öntudat tal
vállalni az egyházhoz tartozást?
Merünk-e meggyőződésünkért,
hitünkért kiállni a média világában
hat ás os an
t erjes ztet t
hazugs ágokkal és fél igazságokkal szemben?
Akarjuk-e védeni az erkölcsöt, az életet , a t iszta életet? Akarunk-e igaz kultúrát
megvalósítani, mely méltó ahhoz a magyar névhez, amely az élet
minden területén: tudományban, művészetekben, sportban
jelentős alkotásokkal és eredményekkel gazdagította az egész
emberiség életét? Tudunk-e fiataljainknak példát mutatni arról a
felelősségről, amely képes nemzetben és hazában gondolkozni,
áldozatot is vállalni a nagyobb közösségért? Tudjuk-e hitelesen
felragyogt atni számukra gyönyörű és hősies történelmünk
nagyjainak, hőseinek példáját? Megtanítjuk-e őket arra, hogy
tudjanak különbséget tenni hazugság és a még annál is rosszabb
féligazság és a talán fájdalmas igazság között?
Akarjuk-e védeni a családot, segíteni a kisgyermekeket nevelő
szülőket, erkölcsi támogatást és elismerést is adva számukra az
anyagi segítségen túl, vagy siettetjük a költő víziójának bekövetkeztét, amely arról a sírról jövendöl, melyet népek vesznek
körül, s melyben egy nép elpihen? E jövendölés beteljesüléséhez
soha nem voltunk ilyen közel! A ma oly általánosan jelen lévő
önzés nem az életet, csak a pusztulást szolgálja. Az igaz örömre
kell megtanítani gyermekeinket, beléjük oltva, megismertetve
velük a másokért vállalt áldozat benső boldogságát.
Akarunk-e tartalmas, igaz, önnevelésre is serkentő életet
mutatni a gyerekeknek és a fiataloknak, vagy hagyjuk őket a
mesterséges örömök kábulatában és az üres és önző életfelfogás
bódulatában,és elveszítjük őket, mert nem tudunk velük szót
érteni ébredésük s zédelgésében és kiábrándults ágában?
Hagyjuk-e őket abban a boldogtalanságban, mely az önzésből és
üres életfelfogásból fakad?
A Búcsú ünnepén a Nagy Szent Király közbenjárását kérjük
népünkért. Vagyis ez egy olyan ünnep amikor a Jó Isten elengedi
mi ndazokat a büntetés ünet, mel yeket a bűnei nk miatt
megérdemelnénk. Ezt a kegyelmet kérhetjük elhunyt vagy élő
szeretteinkért, de saját magunkért is.
Segítsen a szent király életének példája és tanítása, és
imádsága segítsen az égből mindnyájunkat, hogy a ránk váró
feladatokat - amint ő a magáét hitelesen, áldozatosan, a jóért, a
nemzetért és a hazáért való felelősség tudatában megtette - mi is
meg tudjuk oldani, és a történelem, a későbbi nemzedékek előtt
bátran vállalhassuk felelősségünket!
Magyarok Nagyasszonya, járj közben népedért!
Szent István király, imádkozz értünk, mai magyarokért!
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Pályázatok, fejlesztések, felújítások – 2017 nyár
Bejeződött a Községi Könyvtár belső
felújítása, melyeta Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán elnyert 3.102.924 Ft-ból sikerült
kivitelezni. A könyvtár egy helyiséggel
bővült és új bútorokat, festést, a bejáratnál
padló burkolatot kapott. A hivatalos átadó
ünnepség 2017. szeptember 15-én du. 15.00
órakor lesz. Várunk szeretettel minden
érdeklődőt.

Augusztus 14-én beadásra került a
TOP-1.4.1.-16 „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” pályázat, az Apci
Gyöngys zem Óvodában t ornaszoba
ki al akí tás ára. Az el nyerhető ös szeg
25.518.110 Ft. A tervezett beruházás
során az épület részleges belső felújítása
és átalakítása történik. A régi raktárak, a
konyha és a kazánház átalakításával kerül sor egy új tornaszoba kialakítására. A
projekt keretén belül megújul, és új
játékokat kap a játszóudvar.
Saját erőből elkészült a Petőfi téren
találhat ó buszmegál ló és gyal ogos
átkelőhely, amely biztonságosabbá teszi a
forgalm as útkereszteződés ben tört énő
közlekedést. Folyamatban van még néhány
jelzőtábla kihelyezése, a hiánypótlások
elvégzés e ut án a Magyar Közút
hivatalosan is átveszi létesítményt.

Az önkormányzat sikeresen pályázott
a Közs égi Böl csőde energet ikai
fel új ít ás ára,
a
T el epül és
és
Településfejlesztési Operatív Program
1.4. 1-16 lehetőségét kihasználva. Az
elnyert összeg Bruttó 49.911.000.-Ft, a
t ám ogat ás i nt enzi tása 100%-os . A
munkálatok a közbeszerzési eljárás és a
kivitelező kiválasztása után, várhatóan
még az ősszel elkezdődnek. A felújítás
idejére a gyermekek elhel yezését az
önkormányzat igyekszi k rugal mas an
m egol dani , az éri nt et t ek i dőben
tájékoztatást fognak kapni.
Június 22-én pályázatot nyújtottunk
be a Vidékfejlesztési Program 6-7.2.1.7.4.1.3-16 „Közétkeztetés fejlesztése Apc
községben” projekt megvalósítására. A
Projekt keretében tervezett tevékenységek
eredményeként korszerűsödik a konyha
eszközparkja, napelemek elhelyezésével
javul az épület energetikai hatékonysága,
megvalósul az épület akadálymentesítése.
A pályázat intenzitás a 75 %-os, az
elnyerhető összeg 19.778.905 Ft, önerő
6.592.969 Ft, az elszámolható költség
ös szesen 26. 371.874 F t. A projekt
megvalósításának tervezett kezdete 2018.
június 1.

Az Ady Endre Művelődési Ház
hangrendszere 1.500.000 Ft-ból teljesen
megújul t. Új digitális keverőt, aktív
hangfalrendszert, mobil mikrofonokat, a
színpad pedi g kompl ett hangos ítást
kapott.

Apc Közs égi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. júniusi ülésén
megtárgyalta és a t artalékalap terhére
megszavazta a térfigyelő kamerarendszer
kiépítését. Az ajánlatkéréshez szükséges
műszaki param ét erek m eghat ározása
megtörtént. A kivitelező kiválasztása után
a rendszer kiépít ése még az ősszel
elkezdődhet.
Két új géppel gyarapodott községünk.
Egy Husqvarna Rider fűnyíróval, valamint egy univerzális AVANT 528 típusú
munkagéppel gazdagodott településünk
gépparkja, amely t öbbféle adapterrel
s zerel het ő fel . (főnyí ró, árokás ó,
homlokrakodó, sószóró, hótolólap, ...)
Mint látható a munkát már elkezdték, így
gyorsabban és hat ékonyabban tudjuk
elvégezni a közterületek tisztán tartását és
rendezet tségét.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Ut ak, j árdák, közt erek fel újí tása
folyamatban van. Kátyúzások, Szabadság
utcai járda, posta előtti parkoló. További
felújítások várhatók pl. a temető parkoló
kövezése, Háziorvosi rendelő melletti
útszakasznál járda kialakítása, Rózsa utcai
híd javítása, stb.

Augusztus végén beadásra kerül az
Idősek Nappali Otthonának (Fő út 8.)
energetikai felújítását célzó pályázat,
val amint az ősszel s aját forrásból a
tetőszerkezete is megújul.

A régi „tűzol tószertár” tetőcs eréje
elkészült, mely jelenleg raktár és a V-9
Galambász egyesület otthona, külső és
belső felújítása az ősszel várható.

Juhász István polgármester

2017. augusztus 20-án
21.00 órakor

TÛZIJÁTÉK
Helyszín:
AZ APCI SPORTPÁLYA.
Szeretettel várja Önöket

APC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Szüreti felvonulás és mulatság
SZEPTEMBER 09-ÉN, A SPORTPÁLYÁN
14.00: Felvonulás az iskola, óvoda és civil szervezetek részvételével (a petőfibányai
lovasok, gólyalábasok, az Agyagbanda zenekar).
Babgulyással várjuk kedves vendégeinket.
Civil szervezetek, baráti társaságok a hagyományok szerint főzhetnek. Padokat,
asztalokat lehet a könyvtárban rendelni. (06 37/385 662).
15.30: A három kívánság (magyar népmese) /a Kisötlet színház előadása.
16.00: Néptáncosok a színpadon.
16.30: Az Agyagbanda zenekar muzsikál.
Kézműves bemutató és vásár: gyöngyfűzés, fafaragás, bőrdíszműves, fazekas.
KIÁLLÍTÁS: A Folk-Art néprajzi gyűjtemény megtekinthető az Újtemető utca 29ben.
JÁTÉKOS CSALÁDI VETÉLKEDŐ.
SZERETETTEL VÁR MINDENKIT APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ APÁCZAI CSERE
JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA!
(Az EFOP -1.3.5-16-2016-00514 azonosító számú pályáza t „Társadalmi s zerepvállalás e rõsítése
a közösségek fejleszt ésével az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskolában.)
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBÕL

Kedves Apci Lakosság!
„Mindent Ist en nagyobb di cs őségér e…” ezzel a szentí rási idézettel
szeretnémkezdeni abemutatkozásom, mint
az Apáczai C sere J ános Kat ol ikus
Általános Iskola dr. Ternyák Csaba által
kinevezett i gazgatója, Tóth Feren c.
Kinevezésem 2017. július 16-tól szól.
Először is szeretném megköszönni
Fehér L ás zlóné Anitának az el őző
ciklusban tanúsított áldozatos munkáját,
akitől átvettem az iskola vezetését.
Önmagamról egy pár gondolatban:
1973-ban, Nagyboldogasszony ünnepén
születtem. Életemben, pályafutásomban
sokat köszönhetek Szűz Máriának, akinek
közbenjárását mindig kértem imáimban.
Szüleimmel Albertirsán éltem vallásos,
kiegyensúlyozott családi körülmények
közöt t. S züleim Római Katoli kus
keresztény vallásúak, és én is ebben a
hitben nevelkedtem.
1980-t ól zenét tanultam (zongora,
hegedű, trombita). 10 éves koromban az
atya biztatására elkezdtem orgonálni a
templomban. Ekkor találkoztam először az
egyházi szolgálat szépségével.
A középi skol ai t anul mányai mat
Budapesten végeztem.
1993-1994 augusztusáig katona időmet
Baján t ölt ött em . 1994-1998 között
Okleveles Kántori képesítést szereztem.
It t i s merkedt em m eg i s teni
gondviselésből leendő feles égemm el,
Kerékgyárt ó Tímeával , aki hat vani
származású és lakos volt. 1995. július 15én kötöttük meg Szentségi házasságunkat
Új-Hatvanban, és itt telepedtünk le.
Fel eségem mel kötött házas ságunkból
négy gyermekünk született: Noémi 18 éves,
Kolos 16 éves, Dorina 10 éves, és Ágoston
8 éves.
Feles égemm el 1997-2001 között
végeztük elaz EgriHittudományi Főiskola
Tanárképző S zakának Váci Level ező
Tagozatát, ahol hittanári diplomát kaptunk.
A következő években ének-zene tanári
diplomát szereztem Egerben a főiskolán,
de ezzel egy időben főállású katekétaként
Hort községben tevékenykedtem.
2016-ban Közokt atás i vezet ő pedagógus -szakvi zs ga s zaki rányú

továbbképzési szakon, valamint hittanár
– nevelőt anár MA mest er s zakon
végeztem.
Időben egy kicsit visszanyúlva, 2006ban meghívást érezve a szívemben, jelentkeztem az Egri Főegyházmegyében az
állandó diakónusi képzésre. Dr. Ternyák
Csaba egri érsek úr szentelt diakónussá,
2008. november 29-én. Di akónus i
szolgálat omat a Hort -Csány Egyházközs égekben végzem, val am int
alkalmanként besegítek szolgálatommal az
esperesi kerületben is.
Jelmondatom a szentelésre körvonalazódott bennem, amellyel a bemutatkozásomat is kezdtem: „…Mindent Isten
nagyobb dicsőségére”… Bármit teszek,
mindent úgy igyekszem, hogy Istent
di cs őít hessem vel e. Így a mos tani
szolgálatomban, mintaz iskolavezetése is,
ennek megfel elően cseleks zem . Apc
község lakóinak, szülőknek, gyerekeknek
javára. Apedagógiai szakmai alapokon túl
a hit és erkölcs megélésének példamutató
keresztényi értékét is képviselem. Már így
küldött az egyházam is 2012. szeptember 1től hittanárnak az apci iskola életébe.
Később ének-zenét is tanítottam a felső
tagozatban.
Vezetőimotivációm akövetkező: „Isten
Igéjét még jobban szeretném megélni a
vezet ői állásban, hogy hi rdes sem a
kat ol ikus nevel és -okt at ás ban is .
Magasabb szintű és biztos tudást várok el
magamt ól , jó példam utatást , hogy
mindenkinek példamutató lehess ek a
keres ztény pedagógiai él et ben.
Ugyanakkor, mint vezető a pedagógiai
fejlődés emet s zeret ném még t ovább
fej leszt eni, hogy a mai modern kor
kihívásainak és elvárásainak ismeg tudjak
felelni.
20 éve vagyok a hittanári pályán, ahol
nagyon sok tapasztalatot szereztem, és
kamatoztatom, mind a mai napig a hittan
okt atás ban-nevelésben. A pedagógiai
módszertani felkészültségem naprakész.
A tanulóimmal nyitott vagyok, és ezt a
törekvést még jobban ki szeretném emelni,
hogy hátrányt ne szenvedjen egyetlen
tanuló sem az iskolában. A rászorulókat,

családokat a gyerekeken keresztül
szeretném külön is kiemelni, hogy, mint
vezető, támogatni tudjam őket az iskolai
évek során.”
Szeretem az apci iskolát , mind a
pedagógusok, mind a gyerekek részéről.
Elfogadóak, kedves ek, és nyitottak a
katolikus hit értékeivel szemben. Ezt a
katolikus keres ztényi utat, amelyet
követek, szeretném továbbjárni, az iskola
életében tovább építeni, mint igazgató a
gyerekek, s zülők, község lakói val,
közösségével együtt. Ehhez az áldozatos
munkához kértem fel Vajdáné Hartman
Martinát, mint az iskola másik tapasztalt,
helyi lakosú katekétáját és tanítóját,
i gazgat ó helyet tes em nek. S zí vesen
vállalta, és így még jobban meg tudjuk
alapozni azokat a keresztényi értékeket,
amelyeket az iskola fenntartója is elvár.
Az i s kol a gyakorl at i él et ével
kapcsolatosan tájékoztatásul közl öm,
hogy felújítások vannak folyamatban, az
épületekben. Ezt még részben elődöm
indította el. Köszönöm Neki!
* Ezáltal megújulaz iskola két emeletén
a folyosó burkolata.
* Az igazgatói irodában a villamos
hálózat kerül felújí tásra, valamint két
szertárban az irodával együtt tisztasági
festésre kerül sor.
* Az alsó épületben a régi belső ajtók
újulnak meg.
Ezekhez köszönj ük az egyházmegyének, mint fenntartónknak a teljes
anyagi támogatását.
Ezen fel ül a polgárm est er úrnak
köszönjük a s egí t s égét , anyagi
támogatását a felújításokkal kapcsolatban:
* A folyosó burkolatának felújításában
biztosította az építésihulladék elszállítását.
* Az iskolai karbantartás folyamatos
ellátásának feladatát.
* Az alsós épületben a tanítói iroda
tisztasági festését.
* Valami nt a fel sős épül et ben,
folyamatban lévő, előzetes egyeztetés alatt
álló bizonyos karbantartási feladatokkal
való hat ás os abb fűt és i rendszer
kialakítását.
Itt ragadom meg az alkalmat , és
s zeret ném megkös zönni a s zül ői
munkaközösség vezetőjének, valamint az
iskol aszék el nökének azon munkáját,
m el l yel a s zül őket bes zervezt e a
(Folytatás az 5. oldalon.)
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szert árakban, folyosókon lévő bútorok, es zközök ki-be
pakolásához. A szülők együttműködésére az elkövetkezendő
időkben is számítunk.
Ezen kívül az iskola életében egy pályázat isfolyamatban van.
Ezen programok keretében többször is várjuk a gyerekek, szülők
részvételét, melyről később az iskolából pontos tájékoztatást is
közreadunk.
Felhívom a szülők, gyerekek figyelmét, hogy ne feledjék, az
iskolai évet 2017. szeptember 1-jén kezdjük meg, amely évnyitó
Szentmisével, „Veni Sancte…”-val kezdődik a templomban.
Gyülekező az iskola udvarán, rossz idő esetén az iskola épületében
7.45-kor. Minden iskolás gyermeket ünneplőben várunk ezen
első iskolai közös együttlétünkre. A szülőket, rokonokat,
ismerősöket is szeretettel várjuk a templomba 8 órára.
Kedves Olvasó! Ezúton is szeretném kérni az iskolába járó
gyerekek szüleinek, nagyszüleinek is a támogatását. Közösen
tudjunk tenni a jövőben felnövekvő nemzedékért. Keresztényi
példamutató családi életet él jenek, tudásukat a Szentlélek
ajándékozó, gyümölcsöző kegyelmében hasznosítsák felebarátaik
és a község javára.

Receptklub
Lelkes, a főzést, sütést vendéglátást szerető kis társaság
a miénk. Havonta egyszer találkozunk, amikor mindig
megtekintünk az Ízőrzők sorozatából egy-egy részt.
Szinte beutazzuk az ország tájait és ízeit, megismerjük
ételkultúráját. Mimagunk issok helyrőlköltöztünk Apcra.
Ez is program része: kóstoltunk már Nyírségi töltött
káposztát, Vasi dödöllét, Mátra-vidéki betyárgulyást,és
Apci nagymama lekváros zserbóját.
Kivesszük a részünket a helyi rendezvényekből is.
Főzünk a futball csapat nak, karácsonyi ünnepségen,
kirándulásból jövő gyerekeknek, bérmálkozóknak, lőtéri
rendezvényeken. Közben egymást ól is t anulunk jó
dolgokat.
Szívesen várunk mindenkit, aki szereti a jó társaságot
, finom ételeket és részt venne a közösségi életbe is.
Szerettel várunk!
Baráth István
szervező

Köszönöm a támogatást!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tóth Ferenc
igazgató

Tisztelt
Gépjármű-tulajdonosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2017. szeptember 30-át
követ ően, m egkezdjük azon gépjárműadó tartozás ok
behajtását, melyek több éve fennállnak, függetlenül attól,
hogy a gépjármű a tulajdonos tulajdonát képezi-e, vagy sem!
Nem fizetés esetén kezdeményezzük:
* a gépjármű forgalomból történő kivonását;
* az adó munkabérből történő letiltását, cég esetén
inkasszálást;
* 10.000,- Ft feletti tartozásokátadásra kerülnek a NAV
felé behajtásra!
Kérjük a tartozások mielőbbi rendezését!
Apc Községi Önkormányzat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
LAKO S S ÁGI RIAS ZTÓES ZKÖ Z (S ZIRÉNA) ELLENŐ RZÉS ÉRŐL
A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Apc település polgári védelmi parancsnoksága értesíti a lakosságot, hogy
2017. augusztus 23-án szerdán a településen található lakossági riszató és tájékoztató eszköz (Fő út – Összekötő út sarkán található
sziréna) üzempróbáját végezzük, melynek során morgatópróba (6 másodperces, állandó hangmagasságú, folyamatos szirénahang)
jelzést adunk le.
A morgatópróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszköz működőképességét.
A jelzések semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges.
A próbával együtt járó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.
Gyögyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Néptánctábor
Végy tizenöt éltvidám gyereket, mellé
négy mi ndenre el szánt oktat ót , ezt
fűszerezd meg dél al föl di rözgős
lassúcsárdással, frissel és oláhossal, s
meg is van az egyik legjobb néptánctábor
receptje.
Brnya Eszter, Urbán Angéla, Zuppán
Bence és Szalai Péter, mint szervezők és
tanárok hónapokig napi kapcsol atban
ötleteltek és szervezkedtek, hogy az egyik
l egfont os abb proj ekt , a közös
néptánctábor l étrejöhessen.
A szervezkedés gyümölcsöző lett, így
2017. j úl ius 3-án reggel az apci
s port csarnokban
15
gyerm ek
virgonckodott; kezdetét vette az öt napos
tábor. Az elején még kicsit megszeppent
gyermekek hamar felbátorodtak, így egy
jó hangul at ú, kacagásoktól hangos
néptánctábort tudhatunk a hátunk mögött.
A táborlakók életében természetesen
a napi több óra tánc volt a legfontosabb.
Keszkenőketelő, Eszti néni ésBence bácsi
magyaráz, Angi néni segít, ahol tud, Peti
bácsi fotóz, indulhat a tánc. A táncpróbák
hangulat át j elentősen befolyásolta a
gyermekek talpraesettsége és a tanárok
humora, így jó hangulatban és gyorsan
suhantak végig a dél alföldi anyagon.
Természetesen néha szét kellett bontani a
kicsiny csapatot, mi vel a legkis ebb
gyermek még csak nyolcadik életévében
jár, a legidősebb tanítvány pedig már egy
ideje a húszat tapossa, de a t anárok
l ét s zám ának kös zönhet ően ez a
korkülönbség könnyen kiküszöbölhető
volt. A táncpróbák előtt bemelegítéssel,
edzéssel, „molnár” és balett technikákkal,
valamint nyújtással készültek az oktatók,

hogy a gyermekek felkészítése minél
teljesebb legyen.
A lábak mellett a kezek ügyesége is
próbára lett t éve: gyöngyfűzéss el ,
babakészítéssel és kifestőkkel várták a
helyiek a táncos ifjoncokat. Egy délután
Bukovics János kedves kedet t három
mesével mind a legfiatalabb m ind a
legidősebb gyermekeknek, s kedden egy
moldvai táncházra is jutott idő egy másik
tábor résztvevőivel.
Mivel gyermekeink ügyesek, s a próbák
kivételével mindig telve vannak energiával,
dél után m étázás sal este pedig közös
mesenézéss el próbált ák az oktatók
előkészíteni az esti csendes pillanatokat.
Pénteken délután gálával zárult a hét,
ahol a gyermekek bemutatták szüleiknek a
táborban tanultakat.
A tábor résztvevői és szervezői
kös zönetüket szeretnék kifejezni Apc
Községnek az ingyenes száll ásért és
próbateremért, az apci művelődési ház
dolgozóinak: Klári néninek és Kittinek,
valamint aSzil – Szit Kft.-nekés Héhalom
Község Önkormányzatának a s ok-sok
támogatásért és s egít ségért. Kül ön
köszönetüket fejezik ki Jani bácsinak és
Mariann néninek a színes programokért,
valamint a szülők közreműködéséért és
támogatásáért.
A j ó hangul at ra és a si keres
együtt működés re való teki ntett el a
résztvevők remélik, hogy a jövőben sok
közösprogramot, tábort tudnak létrehozni,
mely kölcsönösen elősegí ti mind a
csoportok közötti barátságot, mind az
oktatók fejl ődés ét , egym ás t apas ztalatainak tanulását, átadását.
Urbán Angéla

Bölcsődei
Immár 165 esztendeje, hogy 1852.
április 21-én megnyitották Budapesten a
Kalap utcában az ország első bölcsődéjét.
A hivatalos állami ünnep mindössze hét
esztendős, a Bölcsődék napja 2010-től
államilag elismert, miniszteri rendelet által
szabályozott ünneppé vált.
Községünkben a bölcsőde 1953-1957ig idényjelleggel, majd 1957 óta egész évi
nyitva tartással működik. A fokozódó
igények kielégítése csak 1970-ben történt
meg. Ekkor a mai, az Erzsébet tér 3. szám
alatti épületben egy 30 férőhelyes, állandó
j ell egű bölcs őde ki al akít ás ával
megoldódott a probléma.
Április 21-én ünnepeltük azokat, akik
az elm úl t évt izedekben s zeret et tel,
elköt el ezet t s éggel és ki t art áss al
fejlesztették az apci bölcsődei ellátás
színvonalát, és igényes munkáj ukkal
öregbítették a bölcsőde hírnevét. Két
s zeret ett kol leganőt ől búcs úzt unk
nyugdíjba vonulásuk alkalmával:
Mindenki Gitus nénije, PajkosTiborné
(sz. : Fűzér Bri gitt a), cs ecs em ő- és
kisgyermeknevelő 1977. augusztus 1-én
kezdte meg munkaviszonyát a Városi
Tanács II. sz. bölcsődéjében - Hatvanban.
1979. március 1-től napjainkig az Apc
Községi Bölcsőde megbecsült dolgozója.
Az apci gyermekek - ma már felnőttek nagy részét gondozta, sőt tette ezt több
generáción keresztül. Munkáj ára a
t udat oss ág, t ervs zerűs ég, és a
következetesség a jellemző. Munkatársai
szeret ik, m egbecsülik, vélem ényét,
tanácsait elfogadják. Köszönjük kitartását,
a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött
40 évet, melyből 39 évet az Apc Községi
Bölcsőde falai között töltött el. Kívánunk
egészségben, családi szeretetben gazdag,
tartalmas, sok-sok nyugdíjas évet!
K is K at al in cs ecsem ő- és
ki sgyerm eknevelő: Kat i ka 1973.
s zept ember 1-én kezdt e m eg
munkaviszonyát a Heves Megyei Tanács
fennhatósága alatt álló mátravidéki erőműi
Csecsemőotthonban. A kanyargós életút
után- az élet adta lehetőséget kihasználva
- 2004. május 3-tól a Községi Bölcsőde
méltán megbecsült tagja. Tevékenységét
gondosan, maximális segítőkészséggel és
szeretettel végzi. Mind a munkatársak,
mind a szülők és a gyerekek bizalommal
fordul hat t ak hozzá. M unkat árs ai
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megbecsülik, szeretik. Köszönjük a közalkalmazotti jogviszonyban
eltöltött 23 évet, melyből 13 éven keresztül erősítette a Községi
Bölcsőde gárdáját. Kívánunk egészségben, szeretetben, család
és unokák között eltöltött tartalmas nyugdíjas éveket.
Az ünnepségen Juhász István polgármester úr köszöntője
ut án adt a át a nyugdíj ba vonul óknak az Apc Közs ég
Közszolgálatáért járó kitüntetést.
Május utolsó hetében tartottuk a gyermeknapot. Kellemes
hangulatú délelőttöt töltöttünk el a gyermekekkel. Közösen
öltöztettük díszbe játszókertünket: színes papírokkal és lufikkal.
A bölcsődés gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat futóbicikliket, homokozó szetteket.

Fotó: Körömi Kázmér

Kös zönjük Far kasné
Far kas Ar anka hat vani
böl csődevezető előadását,
Gulics Amina fuvolajátékát,
Paj kos Fanni és Si pkó
Evel i n m egható vers
előadás át.

Júniusban a bölcsődéseket is meglátogatták vidám ballagás
keretében a ballagó nyolcadik osztály tanulói. Kis bölcsiseink
„tátott szájjal” figyelték a mókás jelmezekbe öltözött diákokat.
Többen nosztalgiáztak, hiszen sokan a bölcsődében kezdték el a
nagybetűs életet. A gyerekek örömmel vettek részt a közös
játékban, labdáztak, homokvárat építettek.

A nyári szünet után az első munkanap a bölcsődében:
szeptember 4., hétfő.
Ismét nagy szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket!
Kissné Süveges Beáta bölcsődevezető
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Az Apci Gyöngyszem Óvoda
nyári hírei
Tavasz óta a következők történtek
óvodánk életében:
M áj us végén 18 M i ci m ackó
nagycs oportos gyermekünk m ondott
búcs út az óvodai éveknek, mert
szeptembertől ők már iskolások lesznek.
Kí vánunk m inden M i ci m ackós
gyermeknek sok sikert, élményekkel teli
szép napokat az iskolában! Óvodánk a
nyári hónapok alatt, július végéig tartott
nyi tva. Örömmel tapasztal tuk, hogy
ilyenkor is sok szülő és gyermek vette
igénybe az óvodai nevelést . A nyári
időszak kedvezett a közös játékoknak, az
udvari tevékenységeknek és ez idő alatt
még jobban megismerhették egymást a
ki s-, középs ő- és nagycsoport os
gyermekek az összevonás miatt. Nyáron
is folytatódtak a munkálatok azért, hogy
ős szel minden gyermek egy szépen
felújított óvodába járhasson. Mindhárom
csoportszobába új padlózat kerül t, a
Micimackó csoportszoba és öltöző pedig
tisztítófestést kapott. Köszönjük Az Apci
Iskoláért és Óvodáért Alapítvány és
fenntartónk segítségét!

Szeptemberben, a nagyok helyére 21
fő kiscsoportos korú gyermek érkezik a
fri ssen felújítot t cs oport szobába, így
várható létszámunk: 67 fő lesz. Idén először,
július ban nyíl t napot bizt osít ottunk
m inden új dons ül t óvodás nak és
szüleiknek, hogy együtt bepi llant ást
nyerhess enek az óvoda él et ébe,
megism erkedhessenek egym áss al, az
óvodapedagógusokkal és dajka nénivel,
minden információt megkaphassanak az
óvodakezdés sel kapcs olatban. Ezt a
lehetőséget majd minden szülő és gyermek
ki is használta és remélhetőleg pozitív
élményekkel várják majd a szeptemberi
óvodakezdést.
A régi óvodásainknak 2017. augusztus
28. hétfőtől, az új kiscsoportosoknak
szeptember 1-től, a bölcsödéből érkező
gyermekeknek szeptember 11-től kezdődik
az új nevelési év! Minden régi és új
gyermeket szeretettel várunk óvodánkba!
Az érdeklődők további információkat
honlapunkról (www.gyongyszemovi.
mindenkilapja.hu) szerezhetnek!
Hartman Imréné óvodavezető

Felhívás!
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy községünkben ismét
megszaporodtak a kóbor kutyák.
Az önkormányzat minden tudomására jutott esetben jelzi ezt az ebrendész felé,
aki jogosult intézkedni a kutyák befogásáról éselszállításáról. Amennyibenaz állat
a beültetett expander alapján azonosítható, a befogás, elszállítás, az eb tartása,
valamint a kiszabott birság költségei a gazdát terhelik.
Kérjük a lakosságot, hogy felelős kutyatartóként tartsák kedvenceiket a
saját ingatlanukban. A kóborló kutyák megijesztik a gyermekeketés felnőtteket
egyaránt, sőt egymásra támadnak.
Elfogadhatatlan az a kifogás, hogy „de hát nem bánt senkit”.
Továbbá kérjük, hogy ha valaki kóbor kutyát lát a faluban, lehetőség szerint
azonnal jelezze az alábbi telefonszámon:

06-20-203-2359 Sipos József ebrendész

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Üzemegysége állást hirdet,
VÍZÓ RA-LEO LVASÓ munkakör betöltésére.
Jelentkezni lehet írásban a 3000 Hatvan, Kossuth té r 18. ,
vagy a 06-37-341-530 telefonszámon.

Közvilágítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
amikor a közvilágítás meghibásodására
érkezi k bejelentés , az önkorm ányzat
azonnal jelzi az illetékes szolgáltató felé.
Sajnos az ELMÜ-ÉMÁSZ széttagozódása miatt a hibák elhárítása nem azonnal
történik, sokszor több napot vesz igénybe.
Kérjük a lakosságot, hogy a hiba észlelésekor minél többen jelezzék az alábbi
ingyenesen hívható telefonszámon 0680-42-43-44.
Mivel az utóbbi időben gyakori a
közvilágítás hiánya, a polgármester jelezte
ezt a közvilágítás területi vezetőjének,
aki ígéretet tett a probléma mielőbbi
elhárít ására.
A kivizsgált esetek jelentős részében,
a légvezetékek közé benőtt faágak okozzák
a problémát. Amelyek nagyobb szél esetén
rövidzárlatot okoznak, ezért a biztonsági
berendezés lekapcsol.
A kritikus helyekfelmérése elkezdődött,
a szolgáltató illet ve az önkormányzat
igyekszik mielőbb megszüntetni a veszélyeztetett pontokat, amely a közterületen
található fák visszametszésével jár.
M egért és üket és t ürel m üket
köszönjük!
Apc Községi Önkormányzat

Kerti
hulladékégetés
Apc Közs égi Önkormányzat
Képviselő-testületének az avar és kerti
hull adék nyíl tt éri égetésének hel yi
szabályairól szóló 6/ 2015. (III.25.)
önkormányzati rendel etének 6. § (1)
bekezdése értelmében „ kerti hul ladék
égetése m inden év szeptem ber 01 és
november 30. között keddi és 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
S ZIGOR ÚAN T ILOS! A rendelet
megszegése katasztrófavédelmi bírságot
von maga után!
Tüzelés közben kérjük fokozottan
figyeljenek környezetük és saját maguk
testi épségére!
Apc Községi Önkormányzat
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Azok a szép napok . . .
Június 19 –Irány Heves megye, irány
APC! A hagyományos táborkapcsolatban
mi következtünk, élvezhettük a Zagyva
fol yó völ gyében elt erül ő település
vendégszeret et ét. A „főhadis zál lásunkon”, a sportcsarnoknál már nagyon
vártak bennünket (polgármester, Klári
néni, Miklós bácsi). Az iskola konyháján
is készültek fogadásunkra, isteni ebédet
főztek. A konyhás néniknek köszönet,
mi nd a négy napban elkényeztett ek
bennünket, odafigyeltek ránk. Délután a
m űvel ődés i
házba
ment ünk.
M egis merkedtünk Kit ti nénivel , a
könyvtárral, a nagyteremben közösen
játszottunk (i tt m ár 4 apci diák is
csatlakozott hozzánk). A meleg ellenére
legalább kétórás focizás következett a
pályán. A fociból mindennapra jutott
bőven.
Kedden hatvani kirándulás volt a
program. J árt unk a l abi ri nt usban,
fel másztunk a kil át óra, bej ártuk a
Grass alkovich-kastély udvarát, s okáig
eli dőzt ünk a Vadászat i m úzeum
látnivalóinál. Délután strandolhattunk. A
rekkenő hőségben jólesett a lubickolás, az
úszás. Este a lőtérre látogattunk, ahol Laci
bácsi és a többiek már vártak bennünket.
A zene nem a bulinak szólt, a focizásnak
vol t al áfest ése. Nyárs al ás m el l et t
megismerkedtünk a csurgatással, felénk
ez nem szokás, szenzációsan ízlett.
Szerda a túra napja vol t, ami re
bíztatásként Pisti bácsi is elkísért. Hétágra
sütött a nap, mégis mosolyogva vettük be

a szlovák-magyar határon álló Somoskő
várát. Csodálatos kilátásban volt részünk.
F ényképezkedtünk a hí res bazalt orgonáknál, melyek a területen lejátszódó,
egykori vulkanizmus gyönyörű bizonyítékai, hűsölhettünk Petőfi Emlékkunyhóban is. A lábak bemelegítése után
megebédeltünk az erdőben, a Geocsodák
Házában. Következett az újabb kihívás:
Salgó vár megmászása. Némi bíztatásra
már szükség volt felfelé, de a látvány
m indenért kárpót olt . S okáig nem
időzhettünk, az időjárás szelesre fordult,
távolabb esőfüggönyök jelezték, érdemes
visszaindulnunk. Lefelé menet elindult a
jégeső. Szerencsére egyszerre nem hullott
sok, de annál nagyobbak, némelyik pingpong labda nagyságával i jes ztgetett
bennünket. Emlékezetes volt! Hazafelé
cukrászdáztunk. Bukovinszki Imre bácsi
(aki nek a fafaragás ait a falunapunkon
megismerhettük) meghívott bennünket
sütizni, mindenki kedvére választhatott.
Köszönjük, fincsi volt! Este táncházaztunk.
Nem voltunk olyan lelkesek, de a táncos
Eszter néni elmondta, a korosztályunkhoz
(7.-8. osztály) képest bevállalósak voltunk.
Csütörtök: hazautazás napja. De előtte
a kihagyhat at lan S zéles kői –tavat
megnéztük. Kocsikkal i ndultunk, a
gyalogtúra a húsfeldolgozótól indult
(legalább láthattuk, hol készítet ték a
finomságokat, amit kaptunk – kolbász,
szalonna). A tónál nagyon jó volt, az idő
gyors an elröppent. Néhányan bele is
mentünk a vízbe, kagylót szedtünk, halat
lestünk, sátorosokat láthattunk.

Tábornak vége, köszönjük! Pisti bácsinak a lehetőséget, a támogatást, Klári
néninek és Kitti néninek a programokat, a
kíséretet, apci diákoknak, hogy velünk
tart ottak, Kriszti néninek a rengeteg
palacsintát és a leégés elleni hűs ítő
krémjeit, Miklós bácsinak, hogy mindig
készen állt, ha kellett. Örültünk, hogy
megnézhettük az iskolát! Köszönjük a mi
önkormányzatunk t ám ogatás át is, a
kisbuszt, Gábor bácsinak, hogy vállalta a
sofőr szerepét és természetesen Zsuzsa
néninek és Eszter néninek, hogy elvittek
bennünket!
KUNADACSI TÁBOROZÓK
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Szent László Honvédelmi Tábor - 2017
2017. június 25. és július 02. közötti
idős zakban i smét a „Somlyó-h egyi
l övészklu b ” és körn yezete ad ott
lehetőséget ahonvédelmi tábornak.
A táborba érkező gyerekek megfelelő
oktatás, t ájékozt at ás , fel ügyelet és
irányítás mellett bőséges élményanyaggal
lett ek gazdagabbak. El sajátí thatták a
terepen és térképen történő tájékozódást,
az iható víz nyerésének lehetőségeit, a
menedék készítés módjait, a tűzgyújtás
fortélyait. Volt alaki foglalkozás, menetdaltanulás , különböző haditechnikai
eszközökkel való m egismerkedés (íj,
kézigránát , gépkarabély), kül önböző
lőfegyverek hatásbemutatója, túrázás a
környéken. R endőri előadót ól drogprevenci óban, a rendőri m unka
i s mert et és ében rés zes ül tek, s őt
rendőrkutya okt at ás t i s lát hatt ak.
Kat asztrófavédelemről tartott érdekes
előadást hallhattak, gázálarc használat
gyakorlat i bemutatásával, mel yet a
gyerekek is kipróbáltak. A rovásírással is
megis merkedhet tek ifjú harcos aink.
Éjszakai őrség éséjszakai riadó is tarkította
a programot. Mindezeket szigorú katonai
rend, napirend szerint élték meg. A hét folyamán több játékos
vetélkedő volt, melyek értékeltünk mind egyéni, mind csapat
formában.
A gyerekek képet kaphattak a katonai élet mindennapjairól,
hierarchiájáról, a szervezett , fegyel mezett m űködéséről, a
baj t árs i ass ág, t is zt el et, fegyel em el fogadás áról . Az
önzetlenségről, a gyerekek és a haza iránti tiszteletről, szeretetről
szólt ez az egy hét, melynek részesei lehettek.

Pár gondolat a gyerekek tollából:
- „Nagyon tetszett a tábor. Jövőre is tervezek jönni :) remek
volt a társaság, sok barátot szereztem. Ami tetszett: Előadások,
lövészet, íjászat, rovásírás, alakizás, MINDEN”

- „A tábor jó volt. A kaja jó volt. Az
őrség jó volt, csak elfáradtam. Az ébresztő
roooooosz volt, de nem baj. Jövőre
jövök.”
- „Nagyon jók voltak a napok. EZ A
LEGJOBB TÁBOR!”
- „A tábor nagyon jó volt! Jó volt a
kaja, de a legfontosabb, hogy jó volt a
hangulat. Remélem jövőre is meg lesz
szervezve a tábor, mert én biztos jövök.”
- „Nagyon jó volt a tábor, jövőre is
jövök. A t áborban a foglalkoz ások
tetszettek a legjobban. Azok közül a
lövészet, menedéképít és. Remélem,
j övőr e megnyerem a di nnyeevő
versenyt. :) „
- „Nekem ez a tábor azért tetszett,
mer t
fegyel mezet t séget
t aní t .
K imondott an érdekesek volt ak a
foglalkoz ások. A nap fénypontj a a
fürdés :). Jövőre jövök!
- „Hát nekem nagyon tetszett a
tábor. Igaz sok fekvőtámasz t kellett
nyomnunk. De attól még jó volt. De
legi nkább a társaság mi att volt a
l egj obb.
Mi ndenki t
nagyon
megszerettem. Nagyon jó fejek voltak a
bajtársak. Az étel is nagyon finom volt. A fürdés meg, na az volt
a nap fénypontja. Jövőre is szeretnék majd jönni.
Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel
hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz.
A teljesség igénye nélkül:
Apc község polgármest ere, Pas kó Lászl ó – a terület
tulajdonosa, Somlyó-hegyi Lövészklub, Budapest IV. kerületi
Katasztrófa-védelem, Szigethalmi Református Egyházközség,
Kiskunlacházi Csokizó, valamint egyesületünk minden tagja és
támogatója.
Szent László
Aranyos Szegellete Egyesület
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Apci Torna Egylet hírei
A Heves megyei bajnokság megye II. nyugati csoportjában
a 2016/17-es bajnokságban az ATE felnőtt csapata 51 ponttal a
7. helyen végzett, míg az U 19-es korosztály 69 ponttal a dobogó
III. fokára állhatott.
A vezetőség 5 éves mandátuma a nyáron lejárt, a közgyűlés
2017. június 17-én új elnököt és vezetőséget választott. A régi
elnök Sipkó Pál lemondott. Ezúton is szeretnénk megköszönni az
egyesületért végzett 5 éves munkáját. A közgyűlés új elnököt
választott Jambrik Géza személyében, vezetőségi tagok Kiss
Gusztáv, Juhász István, Sipkó Pál, Varga István.
Ősztől a felnőtt csapat edzője Molcsán László lesz, az U 19es korosztállyal továbbra is Kása Arnold foglalkozik.
Július 29-én, a felkészülés jegyében, hat csapat részvételével,
ismét megrendezésre került az V. Rezsnyák „Bandi”- emléktorna.
A csapatok a nagy meleg ellenére kitűnő meccseket játszottak, a
torna végén pedig egy igazi mátrai gulyással vendégeltük meg
őket. A finom ételt köszönjük Baráth Istvánnak és feleségének,
valamint az Apci Hús Kft-nek. Külön köszönet a szervezőknek,
segítőknek. Végeredmény: 1. Hatvan LokomotívSE, 2. Heréd SE,
3. ApciTE, 4. BVSC, 5. Szent István SE Budapest, 6. Felsőtold.
Köszönjük a részvételt.
ATE vezetősége

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
DENCS BOGLÁRKA március 23.
Miczki Bianka, Dencs Zoltán
NÉDERMANN BALÁZS április 25.
Szé les Z suzsa nna
Né dermann Balá zs
ZUBOR ARIELLA április 28.
Csorba Viktória, Zubor András
FEHÉR DORKA SÁRA május 03.
Jenes Mónika, Fehér Gergõ
DANYI ZSOLT május 07.
Harsági Nikoletta, Danyi Zsolt
KOCSIS DÁRIUSZ június 02.
Adorján Tünde, Kocsi s János
JANKOVICH JUDIT július 07.
Fáczán Eszter, Jankovich Tamás
JANCSÓ ERIK július 10.
Kovács Enikõ, Jancsó Gábor
ÉBERTH RICHÁRD július 11.
Kecskés Be atrix Imola, Ébert h Richárd
VÉGH ERIK MÁTÉ július 23.
Nituleas a Corina, Végh K risztián
LAKATOS EMILY ANNA július 24.
Medve Dz senifer, Lakatos László
ADORJÁN VANESSZA július 25.
Kuris Tünde, Adorján Elemér
BARANYI ISTVÁN NOEL augusztus 08.
Oláh Ginet, Baranyi István
JÓZSA SÁNDOR MÁRK augusztus 10.
Menus Andrea, Józsa Sándor

HÁZASSÁGOTKÖTÖTTEK:
Végh Krisztián – Nituleasa Corina április 14.
Mészáros Árpád – Bender Zília április 21.
Sarttenberger István Zsolt – Bodzási Melinda május 06.
Gellén Gábor – Kovács Zsanett augusztus 05.
Kõmíves Viktor – Rab Barbara 2017. augusztus 12.

ELHUNYTAK

APCI TE 2017. őszi sorsolás
– Hajrá ATE
08. 27. 17:00 vasárnap
09. 02. 16:30 szombat
09. 09.16:30 szombat
09. 16. 16:00 szombat
09. 23. 16:00 szombat
09. 30. 16:00 szombat
10. 07. 15:00 szombat
10. 14. 15:00 szombat
10. 21. 14:00 szombat
10. 29. 14:00 vasárnap
11. 04. 13:30 szombat
11. 12. 13:30 vasárnap
11. 18. 13:00 szombat

ABASÁRISE-APCI TE
APCITE-GYÖNGYÖSSOLYMOSI SE
ZAGYVASZÁNTÓ SE-APCI TE
LŐRINCIVSC-APCI TE
APCITE-SZŐLŐSKERT-NAGYRÉDESC
HATVANI LOKOMOTÍV SE-APCI TE
APCITE-GYÖNGYÖSPATA SE
VISONTASC-APCI TE
APCITE-VÁMOSGYÖRK SE
ATKÁRISE-APCI TE
APCITE-PETŐFIBÁNYAI SK
SZŰCSIKSK-APCI TE
APCITE-ECSÉD SK

Kovács Istvánné Kovács Mária - április 01.
Králik Dénes József - április 14.
Almási Józsefné Balogh Margit - április 29.
Nagy Istvánné Krizsán Erika - május 12.
Képe Lajos - május 30.
Bendik András - június 05.
Torda Józsefné Bendik Rozália - június 10.
Kiss Józsefné Kovács Terézia - június 16.
Horváth Krisztián Márk - július 02.
Rácz Józsefné Radics Margit - július 03.
Pintér Istvánné Nagy Ilona Gizella - július 14.
Lõke Istvánné Tuska Erzsébet - augusztus 02.
Laukó Pálné Édes Erzsébet - augusztus 02.
Balog András - augusztus 08.

Engedélyszám: B/PHF/699/He/91. - Készült 1050 példányban.
NYOMDA:

Márton Anna JO BB ÁG YI
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Befejeződött a CSABAcast Kft. új, apci
termelőüzemének beruházása
Az új üzemben az épül et ekhez tartozó beépí t et t
technológiákon kívül (a t echnológiai sorrendet követ ve)
augusztus elejéig többek között már két olvasztó kemence, hat
öntőgép, egy átmenős rendszerű szemcseszóró berendezés,
három megmunkáló központ, több megmunkáló célgép, egy CT/
röntgen berendezés, egy m echani kai- és egy opti kai
mérőberendezés kerültek telepítésre.
Az új tel ephelyen, i lletve berendezés eken folyamatos
próbaüzemek zajlanak, egyes termékek esetében pedig vevői
folyamatátvételekre/auditokra is sor került már.

FOLK-ART
- Néprajzi Gyűjtemény
Apc, Újtemető u. 29.
„Papdi kántor háza”
2017. május 6-án 15 órai kezdettel
került megrendezésre a Folk-Art Néprajzi Gyűjtemény megnyitója, melyre
szeretettel vártunk minden érdeklődőt.
Köszöntőt mondott Juhász István
Apc község polgármestere, a kiállítást
megnyitott a Mát yás Sándor m űvé-

A CSABAcast Kft. új üzemébe folyamatosan, heti szinten
érkeznek az új gépek, berendezések és megkezdődött a gépek
áttelepítése a régi telephelyről. Az áttelepítési folyamat a
leterheltség, ezáltal a termelés függvényében előreláthatólag
egészen a jövő év végéig eltart.
A gépek be-, illetve áttelepítésével együtt egyre több
CSABAcast munkaválalló végzi-végezheti a munkáját az új,
modern telephelyen.
Az új üzem ünnepélyes átadására előreláthatólag 2017.
októberében kerül sor.

szettörténész, a Gloria Victis KHA elnöke,
közrem űködött Malya T ibor ötvösművész-tanár, valamint Er dei Józs ef
előadóművész.
A néprajzi gyűjteményt létrehozta,
tervezte és berendezte Víg János festő- és
szobrászművész.
„A kiállí tás bemutatja az egykori
„módos szőlősgazda” lakókörnyezetét,
munkaeszközeit, használati t árgyai t,
vi sel etkul túráját . A kül önböző
rendeltetésű helyi ségekben a Kárpátmedencében fel lel het ő népm űvészeti
tárgyak vannak kiállít va, hí res-neves

mesterek munkái. Szőttesek, kerámiák,
berendezési tárgyak, stb.
Jelen néprajzi m agángyűjtemény e
fényes múltból idéz fel néhány szeletet,
egyben emléket kíván állítani, közelebbi
őseimnek is, akik szintén szőlősgazdák
voltak, itt a Kárpát-medencében.”
Víg János

A kiállítás látogatható május 1-jétől
szeptember 30-ig, péntek, szombat:
10.00-17.00, egyéb napokon: előzetesen
egyeztetett i dőpon tban, az al áb bi
telefonszámokon: 06-70-620-4382, 0620-495-4528, 06-20-946-6730.
A teljes megnyitó megtekinthető a
h ttp s : / / www. you tu b e. com/
watch?v=s7VJ3gXguyE oldalon.
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PILLANATOK A KÖZÖSEN APCÉRT EGYESÜLET ÉLETÉBÕL

Hölgy tagjaink köszöntése a Nőnap alkalmából. - Megemlékezés a nemzeti ünnepen. - Ragyolci vendégségben az Asszonybálon.

A Hazatérő Elszármazottak 10. találkozója, színpadon a Ragyolci Nógrád Néptánccsoport tagjai.

KUNADACS - FALUNAP

Vendégségben a ragyolci gulyásf őző f esztiválon.

Vendégeink Ragyolcról.
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Rendezvényeink képekben

PROG RAMOK azAdy Endre Művelődési Házés Könyvtárban:
2017. 08. 19. 17.00 a művelődési ház előtt szabadtéri zene:
Tandory Sándor énekel Gyémánt Ferenc dalaiból.
2017. 08. 20. 21.00 Tűzijáték a sportpályán.
2017. 08. 25. 18.00 Tánc ház.
20 17. 09. 09. SZÜRETI FELVON ULÁ S ( Lov aso k, Ag y ag ban da
zene kar, Gó ly alába sok, ké zműves b emutató és v ásár, n éptánco sok,
játékos család i vetélkedő.)
Apc Község Önkormányzata szervezésében és az EFOP-1.3.5-162016-00514. azonosítószámú pályázat „Társadalmi szerepvállalás erősítése
a közösségek fejlesztésével az Apáczai Csere János Katolikus Általános
Iskolában ” című pályázat k eretében.
2017 . 10. 0 4. Sza bó T. Anna költ ő és írónő a könyvtár ban
2017 . 10. 0 7. Idő sek napja – nóta est
2017. 11 . 14. Agóc s Gerg ely me sél

