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Az  ünnep  közeledtével  öröm tölti el szívünket, hiszen ez a
nap már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a
meghittség napja. Mindössze néhány évtizede volt, amikor
Advent és Karácsony eljöttével nem úgy ünnepeltünk, hogy
fényárban úszott az egész ország.

A fény elsősorban a lelkekben ragyogott fel, úgy mint a
nyugodt,  békés  lángú gyertya az adventi koszorún és
karácsonykor a fenyőfákon. A gyertya Krisztus szimbólumát
jelenti,  megsemmisül, miközben fényt és meleget áraszt, miként
az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy az embereket megváltsa.

Régen nem volt lehetőségünk drága, a valódi igényeket
felülmúló, sokszor felesleges ajándékokkal meglepni egymást.
Nem is volt erre szükség, mert egyszerű ajándékainkat a legszebbel,
a szívből fakadó szeretettel csomagoltuk. A fenyőfát fényes
papírba csavart dióval , almával, mézeskaláccsal és  színes
papírlánccal díszítettük fel, mely talán nagyobb örömet jelentett,
mint ma a legdíszesebb karácsonyfa.

Egyszerű, mégis a legszebb és hasznos dolgokkal ajándékoztuk
meg egymást, amit sok esetben
magunk készítettük, mert tudtuk
mivel  szerzünk örömet
szeretteinknek.

De a vil ág megvál tozot t
körülöttünk, és vele együtt, mi
magunk is. Ma már nem az igazi
emberi értékekre figyelünk, mint
szeretet, becsület, tisztesség vagy
igazság, hanem tel jesen mást
tartunk értéknek.

Felgyorsult , atomizálódott
vi lágunkban szinte kényszert
érzünk a vásárlásra, köszönhetően
a média és a világháló hatásainak.
Azonban vallási meggyőződéstől
függetl enül, mindenki  készül
karácsony ünnepére.

A közeledő ünnep egyre
nagyobb fényességgel  vi lágí t,
várjuk a megérkezését ,
csendességét, még talán akkor is,
ha nincs kivel megosztanunk ezt a
napot. Gondoljunk gyermekeink
örömére a karácsonyfa al at t,
gondol junk egy idős
hozzátartozónkra,  aki
segítségünkért hálás nekünk.

Szeretetet adni úgy tudunk, ha az bennünk is megvan!
Már csak néhány nap és a frissen sült mézeskalács, a fenyő

és a csillagszóró illata keveredik a gyermekek kacajával, a csengő
énekszóval, az emlékezés boldog és fájó képeivel.

A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk, és
kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom, a félreértések,
megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagylelkű és bátor,
nincs értelme azon gondolkodni, kinek illi k, vagy kell
kezdeményezni.

Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben kell
kimutatnunk egymásnak!

Kedves Apciak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet

mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk
fejlődését és az önkormányzat munkáját.

Így köszönöm a közalkalmazottaknak, az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal, az iskola, az
óvoda, a bölcsőde, az egészségügy,
a művelődési ház és az idősek otthona
dolgozóinak, hogy helytálltak, és jó
színvonalon, lelkiismeretesen látták
el feladataikat.

Köszönöm a lakosságnak és a
civil szervezeteknek a különböző
társadalmi kezdeményezésekben
nyúj tot t  segí tségét  és aktív
részvét el ét,  az egyháznak,  az
iskolának és a helyi vállalkozóknak,
hogy támogatták rendezvényeinket.

Kívánom mindenkinek, hogy a
szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket. Leljék meg
örömüket  szeret t eikben és
embertársaikban. Kívánom, hogy az
elkövetkező eszt endőben az
összefogás, az együttgondolkodás
jellemezze minden-napjainkat! Ehhez
kívánok jó erőt, egészséget, kitartást,

Áldott, Békés, szeretetteljes
Karácsonyt  és Boldog Új Évet

mindenkinek!
Juhász István polgármester

A SZERETET ÜNNEPÉRE

Fehér Kornélia tűzzománca.

A közelgő karácsony alkalmából szeretettel köszöntöm
Apc minden lakóját!
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„Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott,
hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (Jn 1,12)

Ez tehát a nagy újdonság karácsony ünnepén az ember
számára, amellyel Jézus megajándékozza az emberiséget: az
istengyermekség, hogy a kegyelemben Isten fiaivá válhatunk.

De hogyan és kinek adatik meg ez a kegyelem? „Azoknak, akik
befogadták”, és akik mindörökké elfogadják majd Őt. Nemcsak
hisznek Benne, hanem a jelenléte áthatja életüket. Ahogy Szent
II.  János  Pál pápa írja a Megtest esülés  miszt ériuma c.
enciklikájában: „Jézus Krisztus születése nem egy régmúlthoz
kötött esemény, hiszen az Ő színe előtt zajlódik az egész emberi
történelem, ezért a világ jövőjét az ő jelenléte határozza meg.”
Tehát bizalommal és szeretettel kell fogadnunk Jézust, azzal a
bizonyossággal, hogy Ő a Megváltónk.

Próbáljuk most kicsit mélyebben megérteni, mit is jelent Isten
gyermekének lenni.

Elég, ha Jézusra tekintünk, Isten fiára, kapcsolatára az Atyával:
a „Miatyánk” feltárja, hogyan imádkozott az Atyához. Számára az
Atya: „Abba”, vagyis apuka, édesapa, akihez végtelen bizalommal
és határtalan szeretettel fordult.

Jézus azonban, aki miértünk jött a földre, nem elégedett meg
azzal, hogy csupán Ő részesüljön ebben a kiváltságban. Azért
született, hogy fogjuk fel és éljünk úgy, hogy mi is Isten gyermekei
vagyunk. Így mi is ugyanazokkal a szavakkal fordulhatunk az
Atyához, mint Ő: „Abba, Atya!” (Mk 14,36; Róm 8,15) Édesapának,
apukánknak szólíthatjuk őt, és minden a miénk, ami ezzel együtt
jár: mindig biztosak lehetünk oltalmában, és teljes biztonsággal
ráhagyatkozhatunk a szeretetére. Isteni vigaszt nyújt, erőt ad, és
lángra lobbantja bennünk a tüzet, amely annak a szívében ég, aki
biztos benne, hogy valaki szereti.

„Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekeivé legyenek.”

A keresztség és a belőle fakadó kegyelmi élet tesz bennünket
eggyé Krisztussal, a Fiúval, és benne Isten fiaivá leszünk mi is.

Az evangélium e mondatának utolsó szava rávilágít arra is,
hogy ez a gyermeki lét, amelyre nap nap után törekednünk kell,
mennyire dinamikus dolog. Istengyermekké lenni ugyanis
feladat. Akkor válunk Isten gyermekeivé, akkor cseperedünk
azzá, ha ajándékának viszonzásaként éljük az akaratát, ami a
szeretet parancsában foglalható össze – az Isten és a felebarát
iránt.

Befogadni Jézust azt jelenti tehát, hogy felismerjük őt minden
testvérünkben. Nekik is meglesz a lehetőségük arra, hogy
felfedezzék Jézus t és higgyenek benne, ha szeretetünkben
fellelhetik az Atya határtalan szeretetének nyomát, egy szikráját.

„Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten
gyermekeivé legyenek.”

Ezekben a napokban, amikor Jézus születésére emlékezünk,
törekedjünk egymás kölcsönös  befogadására, elfogadására,
magát Krisztust látva és szolgálva testvéreinkben!

Akkor köztünk és az Atya között is létrejön a szeretet
kölcsönössége, olyan életközösség, amilyen a Fiút és az Atyát
köti össze a Lélekben. És ajkunkról – Jézushoz hasonlóan – újra
meg újra ez az imádság fakad majd: „Abba, Atya”.

Isten gyermekeinek hívnak minket, de rajtunk múlik, hogy
azzá is legyünk.

Ennek megvalósulására hív minket 2017 karácsonya. Kívánom
mindenkinek, hogy egymás elfogadása szeretetet teremtsen
családjainkban, munkahelyi és baráti közösségeinkben.

Igy kívánok mindenkinek Isten gyermekségben gazdag áldott
ünnepet!

Varga József
plébániai kormányzó

Karácsony, Isten meghívása az embernek

Családi ünnep
Fagyos téli reggel
Mindenki alszik, pihen.
Gyermekkoromba figyeltem
Vajon ez már december?

E hónapban van a legszebb ünnep
Gyermekek izgulnak, felnőttek készülődnek.
Közeleg a szép karácsony
Lesznek e hópihék faágon?

Mikor fenyőfákat hó fedi
Annál nincsen szebb semmi.
Az ünnep is fényesebb
Ha csillognak a hópelyhek.

Hó nélkül is elmúlik karácsony
Csak együtt legyen a családom.
Micsoda érzés gyerekeket hazavárni
E szép ünnepet együtt eltölteni.

Fenyő illata betölti a házat
Család körbe üli az asztalt
Valaki elkezdi „Menyből az angyal”
Jó lenne jövőre az ünnep együtt találna.

Ajándékok bontása
Útravaló csomagolása
Mama boldogan
Szeméből törli a könnyeket.

A betlehemi kis Jézuska
Vigyen békét minden házba
Enni, inni valót eleget
Áldott Karácsonyt mindenkinek.

 Serfőző Ferencné
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Az idei nevelési évet szeptemberben,
67 gyermekkel kezdtük, 22 fő 2,5-3 éves
gyermek érkezett óvodánkba, a Micimackó
kiscsoportba. Nemcsak a kiscsoportosok
ismerkedtek óvodánkkal, hanem új óvoda-
pedagógusunk i s: Kerekesné Viczián
Boglárka, aki Fehér Mónikát helyettesíti.
Szeptember elején,  mint minden évben,
most i s a Zsebibaba nagycsoportos
gyermekek képviselték óvodánkat a jó
hangulatú szüreti felvonuláson. Az igazi
szüretekből  is kivehették részüket a
gyerekek. A nagyok szüretelni voltak, a
kisebbek az ovi udvarán a hozott szőlőt
dolgozták fel, mustot készítettek. Az őszi
t ermésekkel ,  terményekkel  i s
megismerkedtek a gyerekek, kukoricát
morzsoltunk, csuhébabákat készítettünk,
tököt faragtunk. A Micimackók Tökfaragó
versenye és a Bambi csoport Halloween-
i bulija tette színesebbé az ovis napokat.

Az Áll atok világnapja alkalmából
kirándulást szerveztünk a Molnár-tanyára.
A hűvös idő ellenére, nagyon kellemes
délelőttöt tölthettünk a tanyán, ahol a
gyerekek többfél e házi ál l att al
ismerkedhettek meg, diót gyűjthettek és
sokat játszhattak. Köszönjük még egyszer
a Molnár csal ádnak a nagyszerű
vendéglátás t!

Szeretnénk a hozzánk járó gyermekek
környezettudatos magatartását formálni,
már kiskorban megalapozni, ezért idén
először, mi is csatlakoztunk az Európai
Hulladékcsökkentési  héthez. Papír- és
elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk,
melyeknek a bevételeit ismét egy tavaszi,
közös  kirándulás ra használjuk fel .
Versenyt  hi rdettünk a hull adékok
újrahasznosítása témakörében, amire a
családok nagyon sok öt letes ját ékot,
használati és egyéb tárgyat készítettek.
Köszönjük a részvételt és a sok hasznos
ötletet!

Október utolsó hetében, óvodánkban
az egészségé vol t  a főszerep,
Egészséghetet szerveztünk. Egy teljes
héten át kínáltunk fel a gyermekeknek és
családjaiknak egészséggel kapcsolatos
programokat .  Célunk,  hogy az
egészségfejl esztés t émakörén belül
minden terület figyelmet kapjon. A
mozgásra, az egészséges táplálkozásra és
a megfel elő higi éni ai  szokásokra
fókuszálva t erveztük meg a napi
tevékenységeket. A gyerekekkel mókás

zöldségfigurákat barkácsoltunk, majd
zöldség- és gyümölcssalátát készítettünk.
Meghívásunkra, Sipkó Gabriella védőnő
tartott előadást a gyerekeknek, a helyes
tisztálkodásról és annak fontosságáról. A
Susán Méhészet jóvoltából a gyermekek
megismerkedhet tek a méhészkedés
eszközeivel, folyamatával. Az egész hét
során lehetőség adódott arra is, hogy
többféle mézet megkóstoljanak szüleikkel
együtt. És mert a mézből sohasem elég,
ezért december 6-án ismét „Mézes reggeli”
volt óvodánkban, újra részt vettünk a
programban, köszönjük a lehetőséget
Susán-Fáczán Zsuzsannának! A minden
évben megrendezett Oviolimpia sem
maradhatott  el az Egészséghét
programjaiból, ahol a szülők és gyerekek
vidám délutánt tölthettek együtt, játékos
versenyszámokban vehettek részt.

Nagyon fontos  a gyermekek
mindennapi mozgásigényének kielégítése,
amelyhez nagy segítséget nyújt az óvodai
Bozsik-program, amelyben az 5-6 éves
gyermekeink vesznek részt hetente. A
szeptemberi és a novemberi fesztiválokon
több település ovisaival focizhattak,
játszhattak a selypi „Buborék” pályáján.

A kulturális élmények nyújtása is
elengedhetetlen a gyermekek egészséges
értelmi, érzelmi  fej lődéséhez.  Zenés
színházi előadónk Áprily Géza bácsi volt,
aki szokásához híven vidám, őszi
koncerttel szórakoztatta a gyerekeket.
Mindhárom csoport gyermekei könyvtári
látogatásokon vehettek részt, ahol Klári
néni és segítői vezetésével különböző
játékokat játszottak, mesét hallgattak és
kézműveskedtek.

Az idei, 20. jótékonysági bálon a
Zsebibaba nagycsoport  21 gyermeke
képviselt e óvodánkat. Vidám, latinos
tánccal  szórakoztat ta a közönséget,
megköszönve a nagylelkű támogatást. Itt
is szeretném megköszönni az óvoda
gyermekei és dolgozói nevében, az Apci
Iskoláért  és  Óvodáért Alapítvány
Kuratórium elnökének: Gellénné Rezsnyák
Erikának és a kuratórium tagjainak azt a
ki tartó,  fáradhatatl an, szeret et telj es
munkát, amit 20 év alatt óvodánkért tettek.
Köszönjük minden szülőnek és
adományozónknak is idei támogatását,
munkáját! Igyekszünk továbbra is, minden
anyagi támogatást a gyermekekre és
környezetük szebbé, komfortosabbá

tételére fordítani. A napokban két csoport
gyermekei örülhettek az új gyermekmintás
szőnyegeknek,  amelyeket alapítványi
támogatásból vásároltunk.

F enntartónknak,  Apc községi
Önkormányzat képviselő-testületének is
köszönettel tartozunk, mert óvodánknak 3
db új laptopot vásárolt, a megnövekedett
adminisztrációs  munkáinkhoz, és  a
csoportbéli foglalkozásokhoz. Köszönjük!

Advent van,  a szeretet , béke,
várakozás ideje. Óvodánkban a december
napjait a karácsonyvárás hangulata járja
át. A készülődést a gyerekekkel közösen
kezdtük el, díszbe öltöztettük óvodánkat
kívül és belül. A gyermekek nagy örömére,
új fényekkel gazdagodtunk. A Mikulást
december 5-én délután, Molnár Orsi zenés
koncert jével  vártuk. A karácsonyi
ünnepekre való hangolódást a Palánta
bábszínház is segíteni fogja december
közepén. Szeretnénk, ha mindenkinek
gyönyörű karácsonya lenne, ezért a Bambi
középső csoportosok a böl csődés
gyermekekhez,  a Zsebibaba
nagycsoportosok pedig az Idősek
Otthonába l átogatnak el  és a
F alukarácsonyon i s  részt vesznek
karácsonyi műsorukkal . Óvodánkban
december 20-án délelőtt  t art juk a
Karácsonyi ünnepségeket.

A téli szünet 2017. december 27-29-ig
tart, nyitás az új évben: 2018. január 2-án,
kedden lesz.

Az érdeklődők további információkat
a mindig fri s sülő honlapunkról
(www.gyongyszemovi.mindenkilapja.hu)
szerezhetnek, óvodai életünkről készült
fényképeket facebook oldalunkon (Apci
Gyöngyszem Óvoda) találhatnak!

Minden kedves olvasónak Békés,
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog, Sikerekben gazdag Új Esztendőt
kívánok az Apci Gyöngyszem Óvoda
minden dolgozója nevében!

„December deret fúj,
  December fagyot hoz,
  A világ mégis csak
  Ünnepre harangoz.

  Hamvadó alkonyban
  Csillag gyúl faágon,
  Meglátod, egyszer csak
  Itt lesz a karácsony.”

(Fésűs Éva: December, december)

 Hartman Imréné óvodavezető

Gyöngyszemeink életéről

(Képeink a 14. oldalon.)
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A szeptembert az első hétvégére megszervezett szüreti
felvonulással és mulatsággal indítottuk. Az Apáczai Csere János
Katolikus Általános Iskolával közös szervezésben  zajlott ez a
kora őszi esemény. Volt ott zenekar, felvonulás, néptánc, családi
játék, gyermekszínház, evés, ivás. Az ide látogató kunadacsi
barátainkat közösen megvendégeltük a civil szervezetekkel és az
önkormányzattal.

A hónap szintén egy jeles eseménye volt a könyvtárátadó,
ahol az új polcokkal gazdagodott, megújult bibliotékát Szabó
Zsolt államtitkár és Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár igazgatónője ünnepélyes  keretek között adta át
az olvasni szerető könyvtárlátogatók számára. A programokon,
előadásokon mindenkit szeretettel várunk és az olvasás öröme
kedvéért is bárki benyithat hozzánk.

Október elején az Országos Könyvtári Napokon, az egri
könyvtár jóvoltából, országos hírű költő-, írónő Szabó T. Anna
volt a vendégünk, aki a költészet és az irodalom magasságaiba
röpítette az érdeklődőket. Színvonalas, bensőséges író-olvasó
találkozónak lehettünk tanúi.

Gyermekprogramjaink színesek és változatosak. A Baba-
ringató foglalkozásokat november végén kezdtük és kétheti
rendszerességgel  Fehér Mónika  vezetésével tervezzük
megtartani. Az óvodások mindhárom csoportja egy-egy könyvtári
órát töltött  nálunk vidáman és jókedvűen.

Az iskolásoknak rendhagyó történelem órát, rendhagyó
énekórát bakel it lemezjátszóval  és egy ki s informatikai
továbbképzést szerveztünk az állandó Emese vár és táncház
mellett. Az országos Nagy Könyves Beavatás kamaszoknak
megálmodott olvasást népszerűsítő programjába is csatlakoztunk
egy csapattal, ami egy 10 hónapos folyamatos munkát, közös
gondolkodást és új könyvek megismerését jelenti a fiataloknak.

A gyerekek számára is nyitva a könyvtár, amit sokan ki is
használnak: egy kis netezésre, rajzolásra, mesehallgatásra, játékra
szívesen betérnek ide. A kartonos szorgalmi feladatokat is
megoldjuk együtt csapatmunkában.

Új kolléganőnk  (az NMI közfoglalkoztatás jóvoltából) képzett
néptáncos, aki januártól néptánccsoportot szervez gyerekeknek.
Várjuk a jelentkezőket! A falu örömére egy kistérségi néptáncgálát
is szervezett.

A felnőtteknek kosárfonás van kéthetente és a  havonta
összeülő receptklub is már egy hagyományos program.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinken!

Kovács Tiborné könyvtáros

Őszi-téli programok
a művelődési házban és könyvtárban

Bölcsődei hírek
2017. szeptember 8-án fejeződött be az előző nevelési év az

óvodáskorú  gyermekeink számára. Az Apci Gyöngyszem
Óvodába 5 főt kísértünk el az utolsó napon, két bölcsődésünk
Zagyvaszántón kezdte meg az óvodás éveket.

A 2017-2018-as gondozási-nevelés i évünket  13 fő
bölcsődéssel kezdtük meg. A felvétel folyamatos, a bölcsődei
nevel és-gondozás az országos alapprogramban előírt aknak
megfelelően zajlik. A beszoktatást családlátogatás előzi meg. A
családlátogatás  célja a családdal való kapcsolatfelvét el, a
kisgyermek és a szülők otthoni környezetben való megismerése.
Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás
megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerül sor.

A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő
bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje
azokat a kisgyermek-nevelőket, akikre gyermekét bízza. A
csal ádl átogat ás fontos  színt ere a bizalmi  kapcsolat
megalapozásának, ami feltétele a jó együttműködésnek. A szülővel
közösen történő fokozatos beszoktatással (adaptáció) kezdték
meg új bölcsődéseink az évet.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való
együttműködést helyezi előtérbe. Az egyik családtag jelenléte
biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az
érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új
környezethez való alkalmazkodást. Ennek során a kisgyermek-
nevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt
gyűjt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés
sajátosságairól.

Jelenleg a bölcsőde teljes kihasználtsággal működik, új
gyerekek felvételére 2018 szeptemberében van lehetőségünk. A
felvételhez munkáltatói igazolás szükséges a szülők részéről.
Kérjük leendő bölcsődéseink szüleit, hogy felvételi szándékukat
időben jelezzék! 2018. szeptemberi felvételhez januártól már lehet
kérni a jelentkezési lapokat a bölcsődében, nyitva tartási időben
– naponta 16 óráig.

A bölcsődések Mikulás ünnepsége december 6-án volt
megtartva. Karácsonyi ünnepélyünkre december 19-én délelőtt
kerül sor.

A bölcsőde téli szünete december 21 – től január 2 –ig tart. A
szünet utáni első nevelési – gondozási munkanap: január 3.,
szerda.

Áldott, békés ünnepeket kívánnak a bölcsőde dolgozói a
község minden lakójának!

Kissné Süveges Beáta
bölcsődevezető

Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. december

22-től , 2018. január 3-ig az  5/2016.  (III.  9.) sz. rendelet alapján
a Polgármesteri Hivatal  igazgatási szünetet tart. Ez idő alatt
az ügyfélfogadás  szünetel. Sürgős esetben (temetés,
anyakönyvezés) az ügyelet a 06-30-534-0490 telefonszámon
elérhető.
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AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS
KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA    ÉLETÉBÕL

H Í R E K

KEDVES SZÜLŐK, GYEREKEK,
TISZTELT APCI LAKOSOK!

Az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola életében igen mozgalmas
3 hónapon vagyunk túl. Köszönet tel
tartozom a pedagógus kollégák  felé,
akik idejüket, munkájukat nem kímélve,
de „Isten nagyobb dicsőségére” dolgoz-
tak! Isten Áldja Őket! De köszönöm a
gyerekeknek, szüleiknek és minden segítő
embernek is, akik részt vettek ezekben a
szervezésekben,  munkálatokban.

Iskolánk rendben elindult egy szép,
ünnepélyes tanévnyitóval , Szentmise
keretében szeptember 1-jén.  Az első
osztályosokat  szeret et tel vártuk az
iskolába.  A tantermükben új bútorok
kerültek elhelyezésre október elején.

A gyerekekkel és szülőkkel Szentkútra
zarándokoltunk szeptember 8-án.

Szüreti felvonuláson vettek részt az
iskolás gyermekek, amely közösen került
megszervezésre a művelődési házzal.

Katolikus Közösségi Találkozóra került
sor szeptember 15-én, ahova az ecsédi,
rózsaszentmártoni  és apci  híveket ,
egyházközségi képviselőtestület tagjait
hívtuk meg egy közös  i smerkedő
közösségépítő es tre. Lelki  előadónk
Mándy Zoltán horti plébános atya volt,
akinek a szeretetről szóló gondolataiból
épülhettünk.

Szeptember 23-án faluszépítő napot
szerveztünk,  ahol t öbb mint  110
résztvevővel az iskola, templom, plébánia
környékét tettük szebbé. Lombtalanítással,
fás ítással,  gyerekek és  szüleik akt ív
részvételével telt a nap, amellyel az Egri
F őegyházmegye ál tal  meghirdet et t
t eremtésvédelmi  programhoz i s
kapcsolódtunk.

Közösségi Fórum indult havi egy
alkalommal , amelyen a mobi l
internethasználatról és annak veszélyeiről
esett szó. A Hatvani Rendőr-főkapitányság
segítségét kérve, a gyerekek rendszeresen
tájékoztatva vannak a korosztályuknak
megfelelően, az őket érintő veszélyekről.

Október 7-én, Nagymarosi Ifjúsági
Katolikus Találkozóra vittük gyerekeinket
egy busszal, amely már hagyományként,
tavasszal és ősszel egy visszatérő alkalom.
A gyerekek mindig nagy élménnyel térnek
haza.

S zent  Gell értről (pedagógusok
védőszentje) emlékeztünk meg Szentmise
keretében szeptember 23-án, ahol Varga
József plébániai kormányzó úr köszöntötte
a pedagógusokat.

Október folyamán a gyerekek aktívan
részt vettek a templomi imaközösség
életében is, ahol Rózsafüzér imádsággal
kapcsolódtak be a plébánia életébe.

Megemlékeztünk október 27-én
Mindenszentek, halottak napjáról. Kértük
a szentek közbenjárását , val amint
imádkoztunk az elhunytakért.

A tanulóink több versenyen is részt
vettek, melyek közül kiemelném a legutóbb
elért, büszkeségre adó eredményt: „A
Szilágyi Erzsébet Gimnázium tehetség-
kutató matematika-versenyén közel száz
versenyző közül  Gazda Izabell a 1.
helyezést, Gulics Amina 5. helyezést ért el.
Gratulálunk kiemelkedő t elj es ít -
ményükhöz!”

Terület i nyelvhelyességi versenyt
rendezett az iskolánk, ahol a környék
iskoláit hívtuk meg. Ez hagyományosan
több éve megrendezésre kerül.

Az iskolánkban fogadóóra volt, mely
alkalommal a szülők kihasználhatták a
l ehetőséget , hogy t al álkozhat tak a
pedagógusokkal, és a gyerekekkel kap-
csolatban érdeklődhettek, beszélhettek.

Az  iskolánkban bevezetésre került
egy új elektronikus napló, az E-Kréta.
Kérem a szülőket, kísérjék figyelemmel az
elektronikus naplót és a megadott kóddal
bel épve t áj ékozódjanak gyermekük
tanulmányi eredményeiről. Köszönöm!

Legfőbb rendezvényként meg kell,
hogy emlí tsem a 20. Alapítványi
Jótékonysági Bált. Nagy esemény volt az
iskola életében, de úgy gondolom Apc
község életében is.

 Itt is kihasználom az alkalmat, hogy
minden résztvevőnek, adományozónak,
és természetesen az „Apci Iskoláért és
Óvodáért” al apí tvány kuratóriumi
elnökének és tagjainak, megköszönjem a
nagylelkűségüket, áldozatos munkájukat!

Természetesen a felsorolt esemé-
nyeket, történéseket it t nem lehetne
abbahagyni , de előre is t ekintve,  a
következő eseményekre szeretettel hívjuk
a szülőket és érdeklődőket is:

* 2017. december 5. 16.00 órától
pályaválasztási tájékoztatót tartanak a
környékbeli középfokú iskolák vezetői,
pedagógusai.

* December 13-án, délután 15.00 –
17.00 óra közöt t fogadóóra lesz az
iskolánkban.

* December 14-én, 17.00 órától Varga
József plébános atya lelki felkészülést tart
adventről, a karácsonyt elővételezve az
iskola könyvtárában.

* December 19-20-án, délután 14.00 –
16.00 óra között karácsonyi vásárt és
jótékonykodást szervezünk, amelyhez
adományokat várunk.

* 2017-es évünk még egy nagy ese-
ményt tartogat a gyerekek, pedagógusok,
szülők, érdeklődők számára december 22-
én, 9.00-11.30 között a tornacsarnokban.
Lelkinap lesz, melyre a PATER-ROCK
együttest hívtuk meg. (A zenész Atyák
szívesen elfogadták meghí-vásunkat)

Mindezen eseményekre mindenkit
várunk szeretettel, nem csak iskoláskorú
gyerekeket , s zülőket,  hanem
érdeklődőket  i s.  Ezen keresz tül is
szeretnénk megmutatni  az  i skolánk
életének egy-egy fontos, és kiemelkedő
eseményét.

Iskolánk aktuális életével kapcsolatban
az alábbi bloglapon, valamint facebook
oldalon képeket ,  és  események
megosztását mindig frissen megtalálhatják
a kedves érdeklődők és olvasók. Aki
feliratkozik a facebook oldalunkra, az
aktuális következő eseményről mindig kap
értesí tést.

Apci Katolikus Általános Iskola:
https :/ /www.facebook. com/Apci -

Katolikus-%C 3%81lt al%C3%A1nos-
Iskola-140723316542940/

http://apaczai.bloglap.hu/

Befejezésül  kérem, fogadják szere-
tett el az alábbi  verset, adventi l elki
felkészülésként.

Juhász Gyula

Rorate
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Apc, 2017. december 1.
Tóth Ferenc

 intézményvezető
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A S zilágyi Erzsébet  Gimnázium
tehet ségkutató matematikaversenyén
közel száz versenyző közül Gazda Izabella
1. helyezést, Gulics Amina 5. heyezést ért
el . Gratul álunk ki emelkedő
teljesítményükhöz!

A 2017-es Diákolimpia országos
döntőj ében sportlövészet l égpi sztoly
kategórában II. helyezést ért el Hordós
Zoltán.



7

APCI ESEMÉNYEK - RÖVIDEN

Az Apci Gyöngyszem Óvoda pedagógusai kérésére a
képviselő-testület hozzájárult 3 db laptop beszerzéséhez.

A közel 400.000 Ft értékű műszaki eszközfejlesztés a
megnövekedett adminisztratív munkát könnyíti meg és a
foglalkozásokra való felkészülést is elősegíti.

Karácsonyi ajándékként mindhárom csoport összesen 180.000
Ft értékben új játékokkal is gazdagodik.

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet munkatársát,
Zelnik Krisztinát Balog Zoltán emberi erőforrás-miniszter
miniszteri elismeréssel díjazta Budapes ten, a Batthyány–
Strattmann László születésnapja alkalmából tartott állami
ünnepségen.

A legfrissebb híreket, tört énéseket megtalálja az Apc
Önkormányzat facebook oldalon.

2017. október 20-án hivatalosan is átadták a magyar
magánszemélyek tul ajdonában ál ló  C SAB Acas t
Könnyűfémöntöde Kft. új üzemét.

2014. október végén értesült az  önkormányzat, hogy a
Qual it ál  terül etén üzemcsarnokot bérlő C SABAcas t
Könnyűfémöntöde Kft. egy új üzem létesítéséhez telephelyet
keres. Hosszas tárgyalások és 8 hónap előkészítő munka után
2016. május 9-én az önkormányzat megállapodást kötött a
tulajdonosokkal. Ennek eredményeként az új beruházás a 21-es
főút mellett található, Apc közigazgatási területéhez tartozó
Farkas-major területén valósult meg. Apc Község Önkormányzata,
mint munkahelymegtartó és -teremtő beruházás az EU által is
jóváhagyott, 3 éves időtartamra szóló „In-minimis” támogatással
járult hozzá.

A 17.000 m2-es gyártóbázis zöldmezős beruházásként 8,7
hektár területen létesült, mintegy 5,6 milliárd forintból. A
gyártóüzemet a jelenlegi legmagasabb technikai és minőségi
elvárásoknak megfelelő technológiával, ill. gépparkkal szerelik
fel. A beruházás jóvoltából 130 új munkahely jön létre, így a Kft.
2018 év végére több mint 400 főt foglalkoztat. A beruházás
eredményeként a cég az árbevételét az elkövetkezendő öt évben
előreláthatólag 60%-al fogja növelni.

2017-ben a Budapesti Értéktőzsde az öntödét beválasztotta
a legjobb 50, míg a Londoni Értéktőzsde beválogatta Európa 1000
leginspirálóbb és  l egdinamikusabban fejl ődő ki s- és
középvállalkozásai közé. Az átadón a nemzeti szín szalagot Magyar
Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár, Szabó Zsolt
a NFM fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési
képviselője, valamint Hetzmann Béla a cég tulajdonosa vágták át.

ÜZEMÁTADÁS

Az idei évben is több állami, ill. belterületi út került
aszfaltozásra, továbbá elkezdődtek a járdák felújításai is.
Terveink szerint
a következő évben
tovább folytatjuk
a járdák
és a még rosszabb
állapotban lévő utak
javítását.  Az úthibák
javítása, kátyúzása
folyamatosan történik.
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Elkészült a községi temető új digitális rendezési terve, melynek számítógépre
való feltöltése folyamatban van. A terv részeként a temetőben parcellákat jelölő
táblák és a sírhelyeket jelölő térkép lett kihelyezve, mely segítséget nyújt a
hozzátartozók számára a könnyebb eligazodáshoz.

A ravatalozó mellett  2 db, egyenként 30 kolumbáriummal rendelkező új
urnaoszlop lesz felállítva.

* * *
A temető gondozása az időjárás függvényében folyamatosan történik. A

ravatalozónál elhelyezett padok felújítása megtörtént.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a temetőnél elhelyezett konténer csak az ott

keletkezett hulladék tárolására szolgál. Mivel a településen működik a szervezett
szemétszállítás, kérjük, hogy háztartási-, építési és egyéb (pl. gépjármű alkatrész,
tv, stb.) hulladékot ne hordják bele.

Köszönjük!

FEJLESZTÉSEK A TEMETŐBEN

Az Ady Endre Művelődési Ház
színpadának új hangosítása már
több rendezvényen jól vizsgázott.

Az új rendszer felépítése:
egy Stage Line DMIX-20 16

csatornás digitális keverőpult,
Stage Line TXS-895 HT Dual

rádiómikrofon,
5 db JTS CM-502 színpadi

térmikrofon,
2 db BOSE F1-812/1000 W
FLEXIBLE ARRAY aktív

hangfalszettből áll.

A rendszer könnyű kezelhetősége
és mobilitása miatt kültéri

hangosításokra is alkalmas.

mottóval kezdődött az átadó ünnepség a
Községi Könyvtárban.

A Bródy Sándor Megyei Könyvtár
segítségével ,,A település könyvtárának
szakmai  eszközfej lesztésére,  kor-
szerűs ítésére” kiírt NKA pályázaton
3.102.924 Ft nyert községünk, mely
összegből és 344.770 Ft önerőből egy
helységgel bőví tettük könyvtárunkat,
megtörtént a villamoshálózat felújítása,
festés, az előtér új padlóburkolatot kapott,
ill. a teljes bútorzatot újakra cseréltük.

Meghívot t  vendégként  a
rendezvényen részt vet t Szabó Zsolt
államtitkár úr, térségünk országgyűlési
képviselője, Tőzsér Istvánné, a Bródy
Sándor Megyei Könyvtár igazgatója, akik
néhány gondolattal köszöntött ék a
megjelenteket. Az Apáczai Csere János
Katolikus Általános Iskola tanulói és
Paskó László előadása tette színesebbé
az ünnepséget.

Köszönjük, hogy sokan elfogadták a
meghívásunkat!

Bízunk benne, hogy egyre több
olvasój a és  látogatója lesz i ntézmé-
nyünknek.

„OLVASÁS , KÖ NYVEK, KÖZÖSSÉG, KAPCSOLAT,
ÉLMÉNY”
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A védőnői
szolgálat

helyisége kisebb
felújításon esett
át. Új bútorokat,

pelenkázókat
kapott, megújult a

vizesblokk.

Ezúttal a Nógrád megyei határtól a falu központjáig, a 2405-
ös országos közforgalmi úton a Magyar Közút Heves Megyei
Igazgatósága, mintegy 3 km-en nagyfelületű útjavítást végzett.
A teljes útszakasz mindkét oldalán a padka is elkészült, a téliesre
fordult időjárás miatt a vízelvezető árkok kialakítása, valamint a
csatornafedel ek helyreál l ít ása a későbbiekben fog
megtörténni. Köszönjük a lakosságnak az útfelújítás  alatt
tanúsított türelmét!

A szalagot fogják: Szilvai József Attila a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Juhász István polgármester
valamint Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő.

2017. október  7.  A  szépkorúak napján az apci cigányzenészek
muzsikáltak.

Megérett a megújításra a volt „Tűzoltószertár”. A tavaszi
tetőcsere után elkészült a tűzoltószertár külső-belső felújítása.

Az épületben az önkormányzat munkagépei lesznek
elhelyezve, valamint  az apci Galambász Egyesület
klubhelységet rendezhet be.

„Tűzoltószertár”

Bányásznap. Apc, 2017. szeptember 6.

Szüreti felvonulás 2017. szeptember 9.
Nagyon örülünk, hogy Apciak és elszármazott ak a

testvértelepülés Kunadacs képviselői szép számmal vettek
részt a felvonuláson. Reméljük, hogy egy kellemes délutánt
töltöttek el ismét a településünkön!

A védőnői
szolgálat

helyisége kisebb
felújításon esett
át. Új bútorokat,

pelenkázókat
kapott, megújult a

vizesblokk.

ISMÉT ELKÉSZÜLT  EGY  APCI  BEKÖ TŐÚT
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A  képviselő-testület
munkája 2017-ben

Apc Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2017.
január 12. és december 7. között 15 alkalommal  (5 rendkívüli
és 10 rendes )  ülésezett, melyeken 142 db határozatot hozott
és 11 helyi rendeletet alkotott illetve módosított.  A testületi
ül ések jegyzőkönyvei   megtalálhatók Apc Községi
Önkormányzat hivatalos honlapján a htt p: //apc.hu/
dokumentum-kategoria/jegyzokonyvek/ link alatt.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendeletei a következők:

1/2017. (II.  9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

 2/2017. (III.  21.)  önkormányzati rendelete
az apci civil szervezetek támogatásáról

3/2017. (V.  3.) r e n d e l e t e
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

 8/1998. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 4/2017.  (V.  30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése

zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

5/2017. (V. 30.)  önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

6/2017. (VI. 01.)  önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

szóló 1/2017. (II.  9.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2017. (VII. 06.)  önkormányzati rendelete
A t el epülés fejl eszt éssel,  településrendezéssel  és

településkép védelemmel  összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól

8/2017. (VIII. 21.)  önkormányzati rendelete
a helyi  népszavazás kezdeményezéséhez szükséges

választópolgárok számáról

9/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelete
az  önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

szóló 6/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2017. (II.  9.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017. (X. 12.)  önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatásról

11/2017.(XI.09.) önkormányzati rendelete
a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

BARANYI  DENISZ - 2017.  augusztus  23.
Benyák Arabella - Baranyi Attila

SEBŐK  BALÁZS  -  2017. augusztus 20.
Sebők Henrietta - Kalcsó András

HOFBAUER VIRÁG -  2017. október  01.
Lengyel Zita - Hofbauer Rudolf Kálmán

KODÁK LORETTA - 2017. november 24.
Kiss Renáta - Kodák Norbert

HÁZASSÁGOT  KÖTÖTTEK:

Bánáti Richárd Bálint – Badin Szilvia Karolina
2017.  augusztus 19.

Danyi Sándor – Szajkó Zsanett Rita
2017. december 02.

25   ÉVE  HÁZASOK:
Fehér László – Veszelka Anita - 1992. 08. 22.

Udvari Gábor – Kéri Edina  - 1992. 11. 21.

50   ÉVE   HÁZASOK:
Édes István – Trecska Erzsébet - 1967. 03. 11.

74   ÉVE  HÁZASOK:
Kiss István – Kovács Ilona  -  1943. 05. 08.

ELHUNYTAK:

Kovács Istvánné Szerencsés Veronika
2017. augusztus  19.

Grumanné Szmandra Zsuzsanna Éva
2017. augusztus 20.

Kapornaky Gyuláné Kampf Ilona Klára
2017. augusztus 31.

Pentáller Béláné Sáfrány Piroska
2017. szeptember 01.

Bacsó Lajosné Kiss Mária
2017. október 05.

Balázs Bálintné Kovács Hermina Irén
2017.  október 14.

Mészáros Pálné Szalay Ilona
2017.  október 20.
Krizsán Zoltán -

 2017.  november 09.
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Új rovatunkban szeretnénk olyan, a falunkban élő embereket
bemutatni, akiknek története valamilyen szempontból különleges,
meghatározó életükben, mindennapjaikban. Kérjük, fogadják
ezeket a történeteket jó szívvel.

Balog László életét egy nagyon súlyos betegség változtatta
meg. Szívélyesen és örömmel vállalta a felkérést. Bízik abban,
hogy ha megossza velünk történetét, többeknek tud segíteni. Mit
is tanulhatunk tőle? Összefoglalva élni akarást, életszeretetet,
önfegyelmet, kitartást, jóindulatot, egymás iránti szeretetet.

Egy vasárnap délután edzés után az otthonában fogadott
feleségével, Erikával. A konyhaasztalnál ülve egy mosolygó,
boldog és elégedett ember ült velem szemben.

- Laci, néhány szóban mutasd be a családod!
- 1989 óta lakunk itt Apcon feleségemmel. Van egy fiam, aki

1992-ben született, ő már tősgyökeres apci lakos. Jól érezzük itt
magunkat.

- Pár évvel ezelőtt volt egy súlyos betegséged!
- 2012 őszén egy elég súlyos betegség ért el, mely három

hónapig tartott, a teljes bénulástól járókereten, boton és bicegve
járáson át a teljes gyógyulásig. Amikor hazajöttem a kórházból
interneten utána olvastam a betegségnek. Azt olvastam, hogy a
betegeknek a nagy része még évek múlva is izomgyengeségre
panaszkodik. Én ezt megpróbáltam megelőzni és elkezdtem futni.
Elkezdtem kocogni az udvarban, majd az utcán pár száz métert és
így szép fokozatosan futott am, rendszeresen. Annyi ra
megszerettem ezt a mozgást, hogy egyszerűen nem tudom
abbahagyni és nem is szeretném.

- Pontosan mi volt ez a betegség?
- Ez egy autoimmun betegség, Guillain-bare-szindróma, ami

egy vírusos fertőzés szövődménye, egy egyszerű megfázás vagy
gyomorfertőzés váltotta ki. Úgy magyarázták az orvosok, hogy
ez a vírus nagyon hasonló volt az idegsejtjeimhez és annyira erős
volt az immunrendszerem, hogy ezt a vírust elpusztította és utána
elkezdte leépíteni a saját idegrendszeremet is. A betegek 5 %-a
meghal ebben a betegségben, 5% pedig a kezelésben.

- Hogyan derült ki, hogy mi a betegséges és mit tudtak tenni?
- A hatvani kórházba bevittek, ott három nap alatt felismerték,

hogy mi a betegségem. Ezzel megmentették az életemet. Nagyon
hálás vagyok nekik! De nem csak nekik, Kerepestarcsán volt egy
vizsgálat, amivel bebizonyították, hogy ez a bajom. Majd a
Délpesti Kórházban voltam két hétig, ott kaptam három kezelést,
plazmafelezést. Ezzel megtisztították a véremet, egyik karomból
ment ki a vérem a másikba ment vissza. Ezt négyszer ismételték
meg egy nagy gépen keresztül. Ezzel gyógyítottak meg. Elvileg
olyan kódot adtak az immunrendszeremnek, hogy nem szabad
bántani, leépíteni a szervezetemet.

- Hogyan élted meg lelkileg ezeket az eseményeket?
- Hatvanban voltam közel két hónapig. Nagyon nagy kitartás

volt bennem szerintem. Meg sem fordult a fejemben az, hogy én
nem gyógyulok meg. Soha! Azt mondtam magamnak, hogy O. K.
Laci, ez egy állapot, valameddig tartani  fog, majd ettől csak jobb
lesz. Ahogy kicsit éreztem, hogy egyre többet bírok, annál jobban
motivált, annál jobban akartam mozogni, menni. Hatvani

rehabilitáción az orvosok csodálkoztak, hogy van valaki, aki
mindig a tornaterembe akar menni tornázni.

- Erika, te hogyan élted meg ezeket a napokat, hónapokat?
- Amit átéltem azt senkinek nem kívánom. Én azt mondtam,

hogy ő nem fog lábra állni. Minden nap mentem hozzá Pestre,
majd Hatvanba három hónapig fürdetni. Semmit nem bírt csinálni.
Nagyon el voltam keseredve, én csak sírtam, de ő olyan optimista
volt. Azt mondta, hogy ne sírjál, én meg fogok gyógyulni. És
meggyógyult! Hála istennek! Először csak az udvarban botladozva
elkezdett lépkedni, másnap, harmadnap egyre több lépést tett.
Nagyon lassan haladt. A Temetőtől az utca végéig futott több
hónapig. Az a kitartás benne, amikor hazajön csurom vizesen 21
km futás után, és azt mondja, hogy de jól érzem magam. Az
eredményeire is nagyon büszke vagyok.

- Hogyan jutottál el a versenyzésig?
- Fél évig 1-1,5 km futottam minden nap, nem erőltettem,

ahogy jólesett. 2014 nyarán mentem el az első versenyemre. Itt
Lőrincin szerveztek „Fut a Pest” 5 km-es versenyt. Ezt ajánlom
minden amatőrnek, nem kell élsportolónak lenni. Először internetről
tájékozódtam a versenyekről. A futás által rengeteg barátot és
ismerőst szereztem. A környéken vannak futókörök, együtt
szoktunk menni a versenyekre.

- Hogyan tudod összeegyeztetni a munkáddal?
- Munka után vagy a szabadnapomon tudok menni. Elég sok

lemondással jár és időigényes. Egy edzés  min.  2 óra.
Nekikészülődés, bemelegítés, futás, levezetés, nyújtás. Mindezt
munka mellett. 21 éve dolgozom a gyárban, kb. 14 éve
műszakvezetőként, két műszakban 12 órás munkaidőben. Volt
olyan, hogy 5 nap éjszakai munka után elmentem egy 18 km-es
kört futni, mert nem voltam fáradt és nagyon jól esett.

- Merre szoktál futni?
- Környéken, mindent bejártam. Futballpályán. Köszönet a

sportegyesületnek, hogy adtak kulcsot. Télen az nagyon jó, mert
sötétben és betonon nem jó futni. A Zagyva-parton szoktam még
futni, erre a környéken, minden felé. Amikor hosszabb távokra
edzettem akkor, elmentem Rózsa, Ecséd, Rózsa, Petőfi, Apc vagy
Gede, Kisbágyon, Palotás, Gede, Apc. Kedvenc útvonalam a
püspöki forráshoz, ami 19 km-re van Apctól, a  Zagyva-parton a
katonaságig, onnan a Fenyves fogadóig, majd túristaúton a
forrásig. Nagyon szép télen is!

- Miért éppen a futást választottad?
- Mert ehhez az akaraton és kitartáson kívül nem kell semmi.

Persze a versenyzés már költségekkel jár és komolyabb felszerelést
igényel. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a munkahelyem
támogat anyagilag és erkölcsileg. Van céges feliratú pólóm,
kaptam cipőt. A hatvani félmaratonon ott volt az igazgató úr az
ismerőseivel és nekem szurkolt. Mivel mindenhová egyedül
megyek, itt nagyon jó érzés volt, hogy szurkoltak nekem. A
célban gratuláltak és megölelgettek. Nagyon jól esett. A
kórházban háromszor is meglátogatott az igazgató, ami nekem
nagyon sokat jelent. Egy alkalommal egy futótársam barátja nézte
az időmet és 10 km-nél bekiabálta, hogy nagyon jó időt futok. Ez
még további erőt adott a futáshoz.

-Mennyi érmet szereztél eddig?
- Egy érem 2015-ben, 9 érem 2016-ban és az idén 4 érem, ja és

van 1 félmaratonmánia. Ez négy érem a téli, tavaszi, nyári és őszi
félmaratonok teljesítése után. Ezek a félmaratonok 21 km-es
távok. Mindegyikhez fűződik valami felejthetetlen élmény.
Jászberényi félmaraton 40 fok melegben, K&H félmaraton,
Vivicittá, Zúzmara félmaraton jeges pályán, a Hungexpo és a
Kincsem lovaspálya között, Veresegyház, Hatvan, ismerősök
szurkolása, Night Run Budapest éjszakai futás Várkert bazártól

Köztünk él

Balog
László

(Folytatás a 12. oldalon.)
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Szociális juttatások
 Ebben az évben is karácsonyi ajándékcsomagot kapnak a

községben élő 70 év feletti lakosok, 360 fő összesen   650.000,- Ft
értékben.   Ezen felül a 80 éven felüli lakosok - 108 fő -  egyenként
3.000.-Ft egyszeri tüzelő támogatásban részesülnek, összesen
324.000.- forintért. A támogatások eljuttatásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

Az Önkormányzat ebben az évben is kihasználta a szociális
tüzelő pályázat lehetőségét, amelyen 1.289.050.-Ft-ot nyert, melyet
saját forrásból  kiegészített  659.114.- Ft-tal, így összesen 440 q
barnaszenet (25kg/zsák) tud kiosztani a rászorulóknak.

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. A 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/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).

fel a várba, a másik oldalán le, majd a rakparton 18 km. Az éjszakai
világítás látványa gyönyörű volt. Előtte egész  nap esett az eső,
emiatt nagy pára volt, a végén csavartam a vizet a ruhámból.
Pincefutás a kőbányai sörgyár pincéjében. 7 km es kör, melyből
2,8 km-t lent, a pincében kellet teljesíteni. Nagyon látványos volt.
Dunakanyar, Panorámafutás félmaraton. Nagymaroson volt 2017
áprilisában. Zebegényben egy dombra kellet felfutni, majd lefelé
az egész Dunakanyar látványa tárult elénk. Nagyon szép volt.
Félmaratonmánia, amelyet a  téli, az őszi, a nyári és őszi félmaratonok
teljesítése után kaptam meg. Spar Budapest félmaraton tavaly
októberben 30 km táv. Ez volt az év megkoronázása, egész nyári
kemény, kitartó munka után 3 órát tűztem ki célul magam elé és 2
óra 48 perc alatt sikerült teljesítenem. Erre vagyok a legbüszkébb.
Kovács Kokó István után értem be és gratuláltunk egymásnak.

- A család és a környezeted mit szól?
- Erika nagyon félt - még most is - főleg a versenyek miatt.

Izgul, aggódik értem, de teljes mértékben támogatják, hogy járok
a versenyekre és az edzéseket is.

- Mit ad neked a futás?
- A sporttól annyit kaptam, mint mást az életben nem.

Egyszerűen testileg, lelkileg, szellemileg, fizikailag annyira
doppingol, úgy feldob, hogy az hihetetlen. Elmegyek futni,
teljesen kitisztul az agyam. Nagyon jó, csak ajánlani tudom
mindenkinek. Nem rábeszélés, hanem próbálják ki! A rendszeres
mozgás nagyon jó és nem csak futás lehet, bármi. Sokkal fittebnek
érzem magam, sokkal könnyebben tudom az életemben a dolgaimat
intézni. Ami fontos volt azelőtt, az most nem annyira fontos. A
fejem is jobban kitisztult, megváltozott a szemléletem. Teljesen
ösztönösen futok. Semmilyen órát, tervet nem használok.
Kimegyek, amennyi jól esik, annyit futok, amerre akarok, arra
megyek. Ez az úgynevezett örömfutás. Nem az eredményre hajtok,
de az eredmények tovább ösztönöznek.

- Mit üzensz az olvasóknak, mik a további terveid?
- Az tudom üzenni az embereknek, a rendszeres mozgás

nagyon jót tesz az embernek, gyökeresen meg tudja változtatni
az életünket. Mindegy milyen mozgás, csak rendszeres legyen.

Elhatároztam magamban, hogy a futás által megpróbálom az
országot megismerni. Mindig más helyekre menni. Esztergom,
Visegrád, Székesfehérvár, Balaton. Ezeket tervezem, szeretnék
ide is eljutni.

- Kívánjuk, hogy sikerüljön a terveidet megvalósítani és
találj támogatókat és társakat magad mellé!

A szerk.

(folytatás a 11. oldalról.)

SPORT
2017/2018-as őszi szezonban az Apci Torna Egylet  felnőtt

csapata 14 ponttal a 8. helyen áll, az U 19-es ifi csapat a 2. helyet
foglalja el 31 ponttal.

* * *

Jakab Gábor, a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség
társadalmi elnöke díjakat adott át az AMAZON SE két
labdarúgójának. A Heves megyei női futsal 2016/2017 bajnokság
legjobb játékosa díjat nyerte Farkas Brigitta Liliána az U11, és
Gál Mónika a felnőtt kategóriában.

Gratulálunk!
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Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési tanácsok
advent időszakára

Az Adventi időszakban az üzleteket, piacokat   megtöltik a
vásárlók, akik az egyre fokozódó ünnepi hangulatban sokszor
megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokról.

Kérjük a vásárlások alkalmával fordítsanak figyelmet az
alábbiakra:

* Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos
tárolóeszköz!

* Értéktárgyait, iratait ne tegye kosara tetejére, táskája külső
zsebébe! Azokat mindig belső zsebben, vagy zárható táskában
helyezze el!

* Vásárláskor, soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra,
ne hagyja a bevásárlókocsiban, vagy kosárban!

* Bankautomata használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó,
illetve a készpénzkiadó nyílás sértet lenségét ! Bankkártya
használata esetén PIN-kódját ne írja fel olyan helyre ahol más is
könnyen hozzáférhet!

Az interneten való ajándékok megrendelése is járhat
veszélyekkel:

* Az adott webáruházban történő első vásárlás előtt célszerű
elolvasni a vásárlói bejegyzéseket. A vásárlói visszajelzések
alapján, amelyik online bolt megkapta a „Megbízható Bolt” címet,
a vásárlást javasolt ilyen webáruházban lebonyolítani.

* A megrendelés  leadásakor  mindenképpen célszerű az
utánvétes, azaz a termék átvételekor történő fizetést választani.

Fokozott figyelmet fordítsunk az idős emberek sérelmére
elkövetett trükkös lopásokra:

* Ezúton is szeretnénk felhívni mind az idősek, mind pedig
hozzátartozóik figyelmét, ne engedjenek be idegeneket sem az
udvarra, sem a lakásukba semmilyen ürüggyel!

* Ne vegyenek elő pénzt a jelenlétükben, és ne is adjanak át
pénzt a részükre.

* Ellenőrizzék vissza, amire a váratlanul jelentkező idegenek
hivatkoznak ( pl. az unokára, vagy közszolgáltatóra). A házhoz
kéret l enül  érkező,  különböző t ermékeket  forgalmazó
„ügynökökkel” is legyenek óvatosak!

Kérjük fogadja meg tanácsainkat!!

Békés és boldog karácsonyi ünnepeket
kívánunk!

Ha baj van:  112

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

NYOMDA:  Márton Anna JO BBÁG YI

Karácsonyi receptek
Pontyszeletek Orly módra

70 dkg ponty, vagy bármilyen halfilé, sózzuk, borsozzuk,
citromlével  belocsoljuk, 1 órát pihentetjük.

Orly massza: 2 tojás, 2dl világos sör, 2 evőkanál olaj, só, 15 dkg
liszt

Tojássárgáját sóval, olajjal, a sörrel elkeverjük a liszttel,
simára dolgozzuk.

A kemény habbá vert tojásfehérjét lazán belekeverjük, jó
palacsinta-sűrűségű lesz.

Bő olajat hevítünk, a halat lisztbe, majd a masszába mártva
kisütjük. Papíron szárítjuk. Sült burgonya, tartár mártás illik hozzá.

Gyümölcskenyér
20 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 15 dkg vajas Ráma, 3 db tojás,

1 cs. vaníliás cukor 1 csomag sütőpor, 7 evőkanál tej, 15 dkg
vegyes aszalt gyümölcs, tropikál mix, dió, csokidarabok, reszelt
citromhéj, narancshéj, csipet só. Vajas margarin, cukor, vaníliás
cukor, habosra keverve, tojások beledolgozva, belekerül a tej, a
liszt, sütőporral összekeverve. Gyümölcsök kicsit meglisztezve,
hogy ne üljön le az aljára, lazán beledolgozva.

 Kivajazott őzgerincforma 175 fokon kb. 40-50 perc sütés,
tűpróba. 20 percig ne nyissuk ki a sütőt. Ha sűrű a tészta, kis tejjel
hígítható.

Elgondolkoztató, hogy a családközpontú ünnepeket sötét,
hideg decemberi napokra időzítették. A hideg és a sötétség
élesen szemben áll a meleg szobákban a csillogó színekben és
fényben úszó karácsonyfát díszítő és együtt ünneplő családdal.

 Egyetlen dolog számít: megéltünk egy újabb karácsonyt. A
finom falatok és illatok elválaszthatatlanul hozzátartoznak a
karácsonyhoz.

 Anyáink, nagyanyáink étel einek emlékét pedig egész
életünkben hordozzuk magunkkal, bárhova is vezessen az élet.
Ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nyitottak az új receptekre,
dehogynem, de tisztelettel és szeretettel gondolunk ezen a
gyönyörű ünnepen rájuk, akiktől örökségül a család szeretetét
kaptuk és most mi lehetünk azok, akik sütik főzik az ünnepi
ételeket. A legjobb az egészben, hogy most végre megszorítások
nélkül étkezhetünk. Hiszen nehezen tudunk ellenállni a sok színes,
ízes,  illatos finomságoknak, ami a konyha felé csábít. Ne feledjük
el megköszönni  a háziasszonyaink és a konyhatündér férfiak
fáradozását, akik még egy kis  szeretetet is cseppentenek az
ételbe. Én is itt szeretném megköszönni  mindenki lelkes és kitartó
érdeklődését és munkáját, aki a Receptklubban részt vesz.

Áldott, békés karácsonyt mindenkinek!

Isten kegyelméből a karácsonyt megértük,
Melyen a megváltó földre jőve értünk,
Az Ő jöttét zengi a mennyben diadalmas ének,
Örülnének ennek mind ifjak mind vének,
Én is tiszta szívből kívánom e háznak.
Bár a gonoszok ellenünk csatáznak
Legyen mindig béke, szeretet és jó lét,
Égi harmatával, hintse be a jó ég.

 Baráth  István Receptklub.
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Képek óvodásainkról.

Író-olvasó találkozó a könyvtárban.


