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ELJÁRÁSREND
A TÉLI  REZSICSÖKKENTÉS

VÉGREHAJTÁSÁHOZ
„KIVONAT”

A téli rezsicsökkentés  végrehajtását  követően szükségessé
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm.
határozat végrehajtásához.

1. Jelen eljárásrendben foglaltak a téli rezsicsökkentés
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedések-
ről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat (a továbbiakban:
1364/2018.  (VII. 27.) Kormányhatározat végrehajtását szolgálják,
és  az érintett önkormányzatok,  val amint  a hivat ásos
katasztrófavédelmi szervek kapcsolódó eljárására irányadóak.

2. Jelen eljárásrendben
a) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejel entett

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége.

3. A 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat al apján
háztartásonként egy d arab, a j elen eljárásrend  1. melléklete
szerinti igénybejelentés n yújth ató b e az érintett  helyi
önkormányzatnál, legkésőbb 2018.  október  15. napjáig, amely
hat áridő elmulaszt ása j ogvesztő.  Az igénybejel entő
nyilatkozaton  rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját,
amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az
adott  háztart ás a bej elentett  lakhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye.

4. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az
egyetemes  szolgáltatást i génybe vevő lakossági  földgáz-
fogyasztók  részére biztosí tott téli rezsicsökkentésről szóló 37/
2018. (III. 8.)  Kormányrendelet  szerinti   árkomp enzáció
jóváírásban  részesült.

5. A kizárólag elektromos  fűtési móddal rendelkező
háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

6. Az önkormán yzat elvégzi  az i gényb ejelentések
előszű rését az alábbiak szerint:

a)  amennyiben  az  önkormányzat  a  rendelkezésére álló
adatok alapján megáll apí tja, hogy az adott háztartás ra
vonatkozóan  már nyújtottak be igénybejelentést, az  ugyanazon
háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés t nem
fogadja be.

7. Az igénybejelent és lehetőségéről, határidejéről az érintett
önkormányzatok a településen élőket a helyben szokásos módon
tájékoztatják.

8. A 1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat  alapj án a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
BM OKF ) ellenőrzést hajt végre:

a) a B M OKF adminisztratív  vizsgálatot folytat  le az
igénybejelentésekkel  összefüggésben,  valamint szúrópróba
szerűhelyszíni  vizsgál atot végezhet.

9. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető,
hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el,  az önkormányzat
szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén –
büntetőeljárás t kezdeményez.

10. Az önkormányzat kiválasztja azokat a vállalkozásokat,
ahol az igényel t fűtőanyag a meghatározott határidőn belül
átvehető.

11. Az igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat
olyan hivatalos igazolást  állít  ki, amely tartalmazza az
igénybejelentő adatait és alkalmas  az igényjogosultság
igazolásra.

Nagyon sok panasz érkezik a településen lakó,  vagy
ingatlant  használó  lakosok  viselkedésével,  magatartásával
szemben, illetve a nem használt ingatlanok állap otával
kapcsolatban. Az alábbiakb an kivonatban olvash ató az
önkormányzat rend elete a közösségi együttélés alapvető
szabályairól.  Ennek betartása  mindenkire  - aki a községben
lakik - kötelezően vonatkozik.

Be nem tartása esetén - értékelhető bejelentés alapján
(feljelentés, f eljegyzés) - a jegyző bírságot szabhat ki.

Kérünk mindenkit a rendelet betartására!

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testül etének
12/2015. (VII.  9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának

jogkövetkezményeiről
K I V O N A T

A Rendelet értelmében közösségi együtt élés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el:

- az az i ngatlantul ajdonos , használó (haszonélvező,
használ at i joggal  rendelkező bérlő) aki  az  i ngat lan
tisztántartásáról  nem gondoskodik,

- aki az ingatlana előtti járda tiszt ántartásáról - beleértve a
hóelt akarí tás t és a s íkosság megszüntet ését i s - nem
gondoskodik,

- aki a járda mellett növő gaz kiirtását, a járdára kinyúló ágak
és bokrok megfel elő nyesését nem végzi el,

- aki  a közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka,
áteresz t iszt ánt art ásáról,  a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának bi ztosí tásáról - az ingat lan előtti szakaszra
terjedően – nem gondoskodik,

- aki  üzemképtelen járművét közterületen – a megengedett
30 napon túl – engedély nélkül tárolja, illetve az üzemképtelenné
vált j ármű közterületről történő eltávolításáról  saját köl tségén
nem gondoskodik,

- az az üzemelt ető, aki a község területén lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiségeket (üzletek, vendéglátóhelyek,  stb.)
nem t artja karban, azok környezetét folyamatosan nem t artja
rendben,

- az a kötelezet t, aki a beépített és  beépítetl en telekingatlan
tiszt án tartásáról, gyommentesítéséről, és a füves területek
gondozásáról nem gondoskodik,

- aki  vasárnap, vagy ünnepnap olyan zavaró hatással  járó
tevékenységet, vagy munkát végez,  amely a l akókörnyezetét
pihenésében gátolhatja, akadályozhatja.

- aki a kerti hulladék égetését nem a megjelölt napokon végzi,
- aki nem csak száraz kerti  hulladékot  éget.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást  megvalósít ó természetes személ lyel szemben
kétszázezer forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel szemben kétmi llió forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.

Apc Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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ÚTÁTADÁS, TISZTÍTÁS
Az elmúlt pár hónapban megtörtént a

Jobbágyi 2405-ös út vízelvezető árkainak
tiszt ítása, hivatalosan i s megtörtént az
Apc-R ózsaszentmárton között felúj ított
2404-es út átadása. Befejeződött  ezen
út szakasz mel letti  v ízelvezető árok
mélyítése és kitisztít ása, ezáltal a Somlyó
hegy déli vízgyűjtő területéről lefolyó
csapadékvíz el folyása akadálymentesen,
a tel epülés kel eti részén lévő övárokba
távozhat. A mezőgazdasági területek
megközel ít ését  könnyítő át eresz is
elnyert e végleges  formáját.  Tovább
folyt atódtak az út és járdafelújít ások.
Elkészülta Hunyadi utca és  járda,  P etőfi
S.  járda, a  Gyár utca út és járda, az Ady
E. utca járda, valamint az Árok utca
felújí tása folyamatban van.Az ősszel
elkészül az útalap az Újtemető - Béke utca
összekötését szolgáló területen. Baleset-
mentes közlekedést kívánunk!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ELJÁRT AZ IDŐ FELETTE,
MEGÉRETT A CSERÉRE

Az önkormányzat lecserélte a 18 éve
használt Skoda Pickup karbantartás által
használt autót egy Dacia Dokker Van 1.5
dCi 75 LE gépjárműre (képünkön).

A gyermekek birtokukba
vehették a teljes felújításon
átesett községi böl csődét

A TOP-1.4.1-15-00009„A foglal-
koz tatás és  az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segí tő
int ézmények,  közszolgál tatások
fejl esztésével”  c., 100 % finanszírozású,
vissza nem térít endő pályázati forrásból,
közel 50 millió forint ért ékben, tel jesen
megújult a bölcsőde épülete.

Az elnyert  összegből  elvégzet t
munkálatok: kül ső és bel ső nyílászárók,
teljes fűtésrendszer, ví z- és szennyvíz
rendszer, vi llamoshálózat  cseréje,  az
épület külső és  födémszigetelése, belső
burkolatot (padlólap, lambéria, laminált
padló) kaptak a helyiségek, val amint
akadálymentes feljáró és mosdó is készült.

Az önkormányzat saját forrásból,
közel 4 millió forintból bi ztosította az új
bútorok beszerzését,  val amint  a
t ál alókonyha t el jes  felszerel ését. A
ját szóudvar és  a kerí t és  végleges
kialakítása még folyamatban van.

Dr. Balogh András a községünkben
végzett 33 év házi orvosi szolgálat után
szeptember 1-jétől nyugdíjba vonul.Ez
alkalomból Apc Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete július 19-i
ünnepi ülésén  ,,Apc Községért díj”-ban
részesí t et te, melyet Juhász Ist ván
polgármester adott át.

További boldog nyugdíjas éveket
kívánunk családja körében!

ISMÉT  SZÉPÜLT
A  GYÖNGY SZEM ÓVO DA!

Térkőburkolatot kapott udvarának
egy része, melynek anyagköltségét az
Apci Iskoláért  és Óvodáért Alapí tvány
vállalta, a kivitelező munkadíj át az
önkormányzat fizette saj át forrásból.A
gyermekek így csapadékosabb időjárás
esetén is, megfelelő körülmények között
tölthetik idejüket a szabadban.

Köszönő-körút ja  egyik  állomása-
ként Apcra is ellátogatott Szabó Z solt, a
térség ismét megválasztott országgyűlési
képviselője. Köszönetét fejezte ki Apc
község választópolgárainak a bel é
fektetett bizalomért és további támoga-
tásáról biztos ította a megjelent eket.

Kötet len beszélgetés során szóba ke-
rültek a jelenleg futó beruházások, mint a
Községi Bölcsőde, a Polgármes teri
Hivat al, a Gyöngyszem Óvoda és az
Idősek Napközi Otthona. 

A jel enlévők további fejlesztésekről
i s  táj ékozódhat t ak. A t érségben
folytatódnak az útfelújí tások, ősszel
kezdődik el a Zagyva töl tésén futó
kerékpárút kivitelezése,  mely a t ervek
szerint néhány éven belül Szolnoktól a
somoskőújfalui  országhatárig húzódik.
Szóba került többek közöt t a Barátság és
a Szabadság út  felújí tása pályázati
forrásból,  a csapadékvíz-elvezetés , az
egészségügyi i ntézmények felújí tása.



4

Tisztelt Apci lakosok! Kedves Szépkorúak!
Az apci Szociális Szolgáltató Intézmény Idősek Nappali

Ellátásának vezetőjeként köszöntöm Önöket. Négy hónappal
ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy a településükön én tölthetem
be ezt a nemes feladatot az idősgondozás területén.

Szociálpedagógus végzettségem révén már több éve dolgozom
szociális területen, ezen belül hatósági munkában, gyermek-
védel emben, majd az i dősgondozás t erület én szerezt em
tapasztalatokat.

Nagy izgalommal és nem kis kíváncsisággal vártam az új
kihívást, amit ez a munkakör adhat számomra.

Néhány gondolatot szeretnék megosztani Önökkel, az idősek
klubja eddigi, a már általam szervezett életéből:

Egészségmegőrző program keretén belül felkérésre  dr. Balogh
András főorvos úr, a település  háziorvosa tartott előadást
időseink  részére az   öket  érintő témákban (mozgásszervi
problémák, magas vérnyomás,  érrendszeri bet egségek,
cukorbetegség, allergiás panaszok, stb.).

Anyák napja alkalmából az  Apci  Gyöngyszem Óvoda
középsős csoportosai köszöntötték színvonalas, megható kis
műsorukkal klubunk nagymamáit.

Pünkösd ünnepe időszakában Varga József plébános úr
látogatott el hozzánk, hogy jelenlétével, megnyugtató szavaival,
a közösen elmondott imádsággal meghittebbé tegye számunkra
e jeles egyházi ünnepet. A plébános úr azóta is havonta meglátogat
minket, filmvetítés keretében ismerteti meg velünk szentjeink
életét. A filmvetítésekre klubtagságtól függetlenül is mindenkit
szeretettel várunk.

Május végén Juhász István polgármester úr tisztelt meg
minket és tartott tájékoztatást a klub tagjai számára, a községet
érintő ügyekben.

Az idős klub ez évi kirándulását Poroszlóra szerveztük a Tisza-
tavi ÖKO Centrumba, ahol időseink megismerkedhettek a Tisza
tó élővilágával, betekintést nyerhettek a helyi Füzesi sajtműhely
dolgozói révén a kézműves sajtok készítésének rejtelmeibe. Ízelítőt,
kóstolót kaphattunk nem csak a sajtműhely termékeiből, hanem
az ÖKO park melletti Rétes ház finomabbnál finomabb házi
réteseiből is. Kirándulásunk végén megtekintettük a helyi Római
katolikus templomot is.

Következő úti célunk, Gyöngyöspat a római  katolikus
templomának, a gótikus templom Európában egyedülálló, híres
Jesse faoltárának a megtekintése volt. Az idegenvezetés során
betekintést kaphattunk nemcsak a templom, de maga a település
történetiségéből is. Köszönhetően Apc település vezetőinek,
segítségükkel, ezen a kiránduláson részt tudtak venni azok a
klubtagok is akik, koruk, egészségi állapotuk miatt már nem tudtak
volna velünk jönni polgári busszal. Időseink nevében ezúton is
szeretnék köszönetet mondani.

A hatvani Albert S chwei tzer Kórház-Rendelőint ézet
Egészségfejlesztési Irodája jóvoltából mentális egészségmegőrző
programsorozat indult az otthonban. A programok megrendezésére
minden hónap második péntekén kerül sor 10-11 óráig. Az
elsősorban  szépkorúaknak szánt programokra,  „Őszülő
lélekfrissítő klub” valamint „Lélektánc, avagy Lélekpendítő”

Ízelítő az apci Szociális Szolgáltató Intézmény
Idősek Nappali Ellátásának életéből

fantázia nevű zenés fogl alkozásainkra ezúton is szeretnék
meghívni, meginvitálni minden kedves nyugdíjast, idős lakost.
Ezen programok is nyitottak, látogathatók minden érdeklődő
számára.

A kirándulásokon kívül számos színes programmal próbáljuk
érdekessé tenni klubéletünket: „gofri-, vagy lángosos” napok
tartásával,  névnapok,  születésnapok, jeles ünnepeink
ünneplésével, stb.

Végezetül néhány ízelítő tervezett programjainkból:
A kánikula elmúltával szeretnénk látogat ást tenni a

Rózsaszentmártoni Bányász emlékházban, egybekötve a helyi
tájház, plébánián található kegytárgyak valamint a római katolikus
templom megtekintésével. Terveink között szerepel a helyi FOLK-
ART néprajzi gyűjtemény felkeresése valamint a pásztói  könnyező
Madonnához való látogatás is.

Szeptembertől napi rendszerességgel kreatív foglalkozások,
memória-fejlesztő játékok, heti rendszerességgel frissítő torna
tartását tervezzük.

Minden kedves szépkorú apci lakost várunk szeretettel
klubunkban, programjainkon!

Hevérné Hegedűs Márta
nappali ellátás vezető
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A tavasz és a nyár sok-sok programot,
munkát, játékot  és szórakozást jelentett
óvodánk életében.

Néphagyományainkat t avasszal  is
ápoltuk, Húsvét ünnepén nem maradt el
a tojásfestés, tojásfa állí tás, locsolkodás,
május  1-jén pedig a májfa díszí tése.
Ünnepeink között  az Anyák napi
ünnepségek,  az évzárók,  a
nagycsoportosok ballagása és a Nemzeti
Összet artozás  napja szerepelt ek.
Igyekeztünk az édesanyák, nagymamák
számára megható,  fel ej t het et l en
pi l lanatokat  szerezni  mind a
csoportokban,  mind pedig az Idősek
Otthonában és a Bányász Szakszervezet
Anyák napi ünnepségén. A kis- és
középső csoportos gyermekek az évzáró
ünnepségen mutatták be szüleiknek, hogy
mi mindent tanult ak az év során az
óvodában.  Május végén pedig 20
Zsebibaba nagycsoportos  gyermek
mondot t búcsút az óvodának, ők már
ősztől iskolások lesznek. Kívánunk nekik
nagyon sikeres,  élményekkel teli iskolás
éveket!

A májusi, kötelező óvodai beiratkozás
alkalmával 18 fő 3 éves korú gyermeket
íratt ak be óvodánkba, előreláthatól ag az
új  kiscsoport lét száma kb. 25 fő,
összlétszámunk, kb. 70 fő lesz.

Lehetőséget bi ztos í t ot t unk a
t ehet séges óvodásaink képességeik
kibontakoztatásában.  Mesemondó
versenyünk győztesei: Balog Nikolasz
Att il a és  Kis  Jázmin képvi sel ték
óvodánkat a petőfibányai ki stérségi
versenyen, ahol  Balog Nikolasz Att ila a
II. helyezést érte el . Tehetségnapon, több
rajzpályázaton i s részt vettek a középső-
és nagycsoportos gyermekek,  közülük
Dominek Imre Kevin alkotásával a III.
helyezés t  ért e el  az Országos
T űzmegelőzés i  Bizot tság alkotói
pályázatának megyei  fordulój ában.
T ehet ségnapunk raj zversenyének
győztese Káré Dominik l ett. Nemcsak a
rajz és a mesemondás t erületén,  de a
mozgás , a labdaj áték, futball területén is
kipróbálhatták magukat középső- és
nagycsoportos gyermekeink. A Bozsik
program keretében több tehetséges
gyermeket sikerült felfedezni.

 Ebben az évben i s nagy hangsúlyt
helyeztünk a természet megismerésére, a
t ermészet es  környezetben történő
tapasztalatszerzésre, valamint az élő
természet védelmére. Ennek megfel elően
igyekeztünk idén is  a szervezet t

kirándulásaink alkalmával  minden
gyermek számára minél több élményt
nyújtani, biztos ítani a felfedezés örömét.

A közös óvodai kirándulásunkat a
Gyöngyösi Állatkertbe és Játszóházba
szerveztük, melyet ápril is  közepén
valós ítottunk meg. Kicsik és nagyok is
nagy kíváncs isággal  ismerkedtek az
állatokkal, majd egy önfeledt órát töltöttek
a ját szóházban.  A nagycsoportosok
búcsúkirándulása a Nőtincsi Seholsziget
Élményparkban valósult meg, ahol egész
nap j át szot tak,  kézműveskedtek,
vonatoztak a gyermekek. Felejthet etlen
napot  töltöttek együtt a csoportba járó
gyermekek, szüleik és dolgozók.

A Föld napi projekthét programjai
között szerepelt a hatvani Széchenyi
Zs igmond Vadászat i Múzeum ált al
szervezet t  múzeumpedagógiai
foglalkozás,  a középső- és  a
nagycsoportos gyermekek számára.
Ját ékos  fogl alkozás  keretében
i smerkedhet t ek meg a rókával  és
életmódjával.

Májusban, a Madarak és fák napján a
Lőtérre kirándult az óvoda. Ezt rendhagyó
módon valósí tottuk meg, Hétpróbás
akadályversenyt szerveztünk. Tíz, vegyes
csapat tal, csapatzászlóval , menetlevéllel
vágtunk neki a feladatoknak, melyeket
előzet esen megterveztünk, és szülői
segí t séggel  megvalós ít ot t unk.  A
feladatok között  szerepelt : akadálypálya,
erdei óriáspuzzl e,  madárfeli smerés ,
célbadobó, csipegető játék, és erdei
állatok megismerése. A verseny végén
minden csapat  szabadon játszott  a
szabadban, majd az elmaradhatatl an
paprikás krumplival zártuk a napot.

Júniusban, idén először részt vettünk
a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválon,
a Bambi és a Zsebibaba csoportosokkal.
A környékbel i óvodás  és  i skolás
csoportok mell ett a mi gyermekeink is
nagyon jól  érezt ék magukat , mert
változatos programokon (mesej áték,
néptánc, kézműveskedés, élő mese,  népi
játékok) vehettek részt egész nap.

Az óvoda nyári  életét még színesebbé
tették a különböző programok: az i skola
által  szervezet t gyermeknap, a könyvtári
foglalkozás,  a játék és foci a futballpályán.
Köszönjük, hogy részt vehettünk rajtuk!

Két  pályázatunk i s  s ikeres
elbírálásban részesült : áprilisban valósult
meg a Generali a Biztonságért Alapítvány
által  kiírt Szimba intézményi pályázat,
melynek keretében óvodánk 150 ezer

Forint  ért ékű közl ekedésbiztonsági
élmény-programot és eszközöket nyert.
Az egészségünk megőrzése, bőrünk
védelme, a napvédelem fontossága miatt
vettünk részt a dm által meghirdetett „Nap
gyermekei” pályázaton. A gyermekekkel
közösen készí t et t Napvédelmi
Szabályzatt al értékes  aj ándékokat  -
naptej eket , kézműves  eszközöket ,
napvédelmi társasjátékot - nyertünk.

Az idei  évben el terveztük és
megvalósítottuk fenntartói támogatással
és  szülői  segí t séggel  óvodánk
bejáratának szépítését , vi rágosí tását.
Nagyon köszönöm a Gyermekek, Szülők,
és az óvodai Dolgozók kemény munkáját,
mellyel hozzáj árultak ahhoz, hogy az
óvodánk környezete még szebb legyen!

Elkészült  óvodánk udvara egy
részének térkövezése, amire már nagyon
régóta vártunk. Így mos t már nem okoz
gondot a mindennapi levegőzés a
vizesebb időben sem. A kisbiciklik
tárolása is megoldott lesz szeptembertől,
az udvar hát só részén l évő
biciklitárolókban. Köszönjük szépen a
fenntartónknak,  az Apci
Önkormányzatnak és „Az Apci Iskoláért
és  Óvodáért” Alapítványnak, hogy
lehetőségeik szerint  segí t enek,
t ámogatnak bennünket  t erveink
megvalósításában, hogy intézményünk
minél szebb, korszerűbb legyen. Örülünk,
hogy felismert ék azt a tényt, hogy a
legtöbb gyermek napjai l egnagyobb
részét az int ézményben tölti és nem
mindegy, hogy milyen környezetben
szoci alizálódnak. Nem utolsósorban a
szülőknek, a Szülői Közösség tagjainak is
köszönjük az egész éves támogatását és
munkáját!

És végül az óvodai nyi tásról: a régi
óvodásainknak 2017. augusztus 27.
hét főtől ,  az új kiscsoportosoknak
szeptember 3-tól, a bölcsödéből érkező
kiscsoportos gyermekeknek szeptember
10-től kezdődik az új  nevelési év! Minden
régi és új gyermeket szeretettel várunk
óvodánkba! Az érdeklődők további
információkat a honlapunkról (www.
gyongyszemovi. mindenki lapja.hu) és a
facebook oldalunkról szerezhetnek!
Mindenkinek jó  pihenést és szép nyarat
kívánunk!

Hartman Imréné
óvodavezető

Képek a következő oldalon.>

Az Apci Gyöngyszem Óvoda hírei
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AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS
KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA    ÉLETÉBÕL

H Í R E K

Tisztelt Apci Lakosok, Kedves
Szülők, Gyerekek!

Az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola életében lezártuk a 2017/
2018-as tanévet. Sikeres versenyeken,
programokon vet tünk részt , és
ünnepségeket rendeztünk meg az utolsó
beszámoló óta:

* Március 28-án nagyböjti lelkinap
megrendezésére kerül t sor. A „R ád
T alál tam” di csőí tő  csoport  nagy
lelkesedéssel jött  községünkbe, hogy
valóban méltó módon készülhessünk fel a
Húsvét ünnepére.

* Április 13-án, Szakmák éjszakáján
vettek részt a felsős tanulóink a Lőrinci
Március 15. Szakképző Intézményben.

* Földnapi vetélkedőre került sor az
intézményünk szervezésében, amelyen a
környező iskolák tanulói örömmel vettek
részt.

*  Ápri li s végén iskolánkat  és
környékét szépítettük meg. Muskátli
ült etés,  gyomtalanítás , sövény – és
fűnyírás, stb. keretében. Köszönjük a
résztvevő szülők segítségét.

* Áprilisban beiratkoztak a leendő első
osztályosaink. 22 fővel kezdik meg az iskolai
tanulmányaikat. Osztályfőnökük Papp
Szilvia tanítónő lesz! Isten Áldását kérem
ezekre a szép, felejthetetlen iskolás évekre!

* El sőáldozás  és  bérmálás
szent ségében részesültek fiat alj aink.
Lelkileg a hittanárokkal sokat készültek,
hogy méltón járulhassanak a kegyelem
forrásához.

* Immáron hagyománnyá vált, hogy
Nagymaroson részt veszünk az országos
Ifjúsági Katolikus találkozón. A gyerekek
mindig nagy élményben részesülnek ezen
az eseményen.

* P ályázat keretében Sarudon és
Egerben is táboroztak tanulóink. A nyár
folyamán,  Kunadacson,  val amint
Balatonfenyvesen hi tt anos nyaral ás
keretében élvezhették a gyerekek a jól
megérdemelt pihenést. Örömmel és sok új
barátot szerezve tértek haza fiataljaink.

* Májusban a 7. osztályos tanulóink
képviseltették magukat a Heves Megyei
Honvédelmi vetélkedőn, ahol 2. helyezést
értek el.

* Hagyományőrző napunk keretében,
június 4-én szakmák bemutatójára került
sor. Nagy érdeklődés övezte a tanulók
részéről .  Közben j átékra és
kikapcsolódásra is sor került: ugráló vár,
és óriás csúszda lett felállítva. Délután az
osztályok képviselői, évfolyamonként
táncbemutatót tartottak. A nap végére
meglátogatott minket és koncertet adott
Pintér Béla egyházzenei előadóművész.
Mindenkinek köszönjük a támogatását.

* 2018. június 12-én Egerben „Te
Deum…” tanévzáró Szentmisén vettünk
részt. Az Egyházmegye kitüntetésében
részesült  P ajkos F anni nyolcadik
osztályos  t anulónk, akire büszkék
lehetünk!

Iskolánk tanévzáró ünnepségére, és a
nyolcadikos ball agó fi atal j aink
búcsúztatójára került sor június 16-án.

Engedjék meg, hogy a következőkben
idézzek a tanévzárón elhangzottakból:

„Szeptemberben úgy nyitottuk meg az
évet, hogy választottam egy szentírási
részletet mottóul, amely így hangzott:

„A t estvéri szeretetben l egyet ek
gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban
előzzétek meg egymást.” (Róm 12.10)  és
én így folytattam –

Legyünk egymáshoz szeretettel, és a
jócsel ekedet ekben t együnk jót  a
felebarátainkkal, de mindig járjunk elől,
legyünk példaképek gyermekeink számára.
Erre, természetesen mi tanárok, tanítók is
törekszünk.”

Hogy ezt  mennyire sikerül t
megvalós í t anunk?  Ezzel  nekünk,
pedagógusoknak kell szembenéznünk,
tükröt állítani magunk elé. Én, a magam
részéről így foglalnám össze röviden: Ami
siker volt, azt nektek kedves gyerekek,
tisztelt szülők, és „ekét” húzó pedagógus
kol l égáknak köszönhetem! Mert
megvalósították, amit a gondviselő Isten
ránk bízott! Ami kevésbé volt jó, sikeres,
azt nekem, kell átgondolni, és kollégáimmal
átbeszélni , hogyan t ehet jük Is ten
dicsőségére sikeresebbé, hogy mindenki
meglássa benne Isten művét! A teremtett
világ szépségét, rajtunk keresztül, emberek
munkáján, szolgálatán keresztül!

Mindehhez fontos, hogy ti itt voltatok

gyerekek,  166 fővel.  m i,  pedig
pedagógusok, óraadókkal, kisegítőkkel,
technikai munkatársak együtt, 27 fővel
mellettetek, értetek munkálkodtunk, hogy
T it eket  segí tsünk,  nyesegessünk,
tudományokra oktassunk, és keresztényi
értékeket átadva neveljünk! Köszönöm a
kollégáknak a helyt állást, sokszor az
idejüket nem sajnálva, családjuk mellől
végezve a hivatásukat!

Ugyanakkor megköszönöm azoknak a
szülőknek a kit artásukat ,
segítőkészségüket,  munkájuk felajánlását,
akik fi zikai,  lelki erejüket  adták
int ézményünk támogatására, és
gyermekeikre időt szánva itt voltak és részt
vettek a programokban akár a pályázatok
alkalmával, vagy iskolai rendezvényeken.
Mindig élményekkel gazdagodtunk, és
erősítettük vele az iskola közösségét. De
köszönöm azoknak a szülőknek is, akik az
osztályok közösségében segí t et ték
munkáját  az oszt ályfőnököknek,
pedagógusoknak! Köszönöm a Szülői
munkaközösségnek, az Iskolaszéknek, és
az Apci Iskoláért és Óvodáért alapítvány
elnökének, tagjainak a munkáját, valamint
a civilszervezeteknek, és Mindenkinek, aki
hozzájárult intézményünk jobbításához!
Isten Áldja a munkátokat!

Köszönöm az egyháznak,  mint
fenntartónknak a folyamatos segítségét,
támogatását!

Köszönöm az önkormányzatnak is,
hogy évközben mindenben megkaptuk a
támogatást! Így is mondhatnám a Szentírás
szavaival:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajt ót nyitnak
nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az
talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.”

Az elballagott nyolcadikos tanulóktól,
Tóth Árpád versrészletével búcsúzunk:
„Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.”

Isten Áldjon Titeket a „Nagy” élet
útján!

Intézményünk bronz emlékplakettjét
három t anulónak adományoztuk,
nevelőtestületi  egyöntetű határozattal:
Gazda Izabella, Gulics Amina, Pajkos
Fanni. A nyolcadik év végén azon tanulók
kaphatják meg ezen elismerést, akik
versenyeken rendszeresen jól szerepeltek,
kitartó szorgalomról tettek tanúságot,
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valamint magatartásukban a keresztényi
ért ékekben példamutatóak vol t ak.
Gratulálok nekik!

Kedves Olvasók!
2018/2019-es tanévre előre tekintve:
2018. augusztus 30-án, csütörtökön,

8.00-16.00 óra között kerül  sor  a
tankönyvosztásra.

Felhívom a szülők,  a gyerekek
figyelmét,  hogy ne feledjék, az iskolai évet
2018. szeptember 3-án kezdjük meg, amely
évnyitó Szentmisével, „Veni Sancte…”-
val kezdődik a templomban, reggel 8 órakor.
Gyülekező az iskola udvarán, rossz idő
esetén az iskola épületében 7.45-kor.
Minden iskolás gyermeket ünneplőben
várunk ezen el ső i skolai  közös

együttlétünkre. A szülőket, rokonokat,
ismerősöket is szeretettel várjuk!

Iskolánk életével kapcsol atban az
alábbi bloglapon, valamint facebook
oldalon képeket ,  és  események
megosztását mindig frissen megtalálhatják
a kedves érdeklődők és olvasók. Aki
feliratkozik a facebook oldalunkra, az
automatikusan értesítést kap iskolánk
következő aktuális eseményéről.

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

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

http://apaczai.bloglap.hu/

Apc, 2018. augusztus 15.

Tóth Ferenc
intézményvezető
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Köztünk élnek...

(Folytatás a következő oldalon.)

Nincs olyan ember Apcon, aki ne
ismerné beszélgetőtársamat. Valamilyen
okból  már mind en ki kap csolatba
kerülhetett vele, hiszen fiatal kora óta
dolgozik falunkban körzeti ápolónőként.

Varga Antalné Nagy Máriát
szeretném bemutatni egy más szem-
szögből is. Történetét megismerve, talán
többen erőt meríthetnek, hogyan lehet
örömet lelni a mindennapokban.

Marika, mesélj a családodról!
Szüleim mindketten Apcon születtek,

itt nőttek fel, ahogyan én is. 2 nagy fiunk,
és 2 gyönyörű szép unokánk van. Zoltán
Hatvanban él a családjával. Gábor kiment
Londonba a párjával, és ott dolgozik.
Megnyugtató számomra, hogy a szemében
és az arcán,  nyugodt ságot  és
elégedettséget látok. Itthon nagyon sokat
dolgozott, de az nem hozta meg a várt
eredményt számára, emiatt sajnos úgy
döntött, hogy külföldön próbál szerencsét.

Miért választottad ezt a hivatást?
Egy gyerekkori rossz élmény után

döntöttem el, hogy ápolónő leszek. A
mandulámat vették ki és az ápolónő
megvert, mert  az apukám nyakába
akaszkodva nem akartam őt, elengedni.
Mondtam neki, hogy majd én is ápolónő
leszek, de nem olyan gonosz, mint te. Azóta
akartam ápolónő lenni és ez sikerült is.
Valójában a műtősnői pálya volt az álmom,
de az anyukám nem engedte. Azt mondta,
hogy akkor nagyon elszakadnék itthonról.
Az elképzelésem talán valahol mégis valóra
vált, mivel Balogh doktor sebész volt, és
sokat  asszi sztált am neki  a kisebb
műtéteknél.  Szerintem a környékben a
sebkezelés nálunk a legeredményesebb.

Így sikerült az álmom részben valóra
váltani. Akik ismernek, tudják, hogy
szívem-lelkem beleadom a hivatásomba.

Mesélj a munkahelyeidről!
 1979-től főállásban a Qualital Vállalat

üzemi rendelőjében kezdtem a munkát. Sok
orvossal dolgoztam együtt, 3 évig Zólyomi
Józsefné  Ancikával.  Onnan elmentem
Zolikámmal GYES-re.   2 év múlva
kettéosztották Apcon az orvosi körzetet.
Biztatásra beadtam a jelentkezési lapot és
megkaptam az állást. Azóta vagyok a
körzetben. Akkor már Balogh András
doktor úrral kezdtem. Nagyon szerettem az
üzemekben is dolgozni. Kicsit rossz, hogy
elválnak az útjaink.

A munkád során nagyon sok apci
emberrel kerültél kapcsolatba?

Mindig a t udásomhoz mért en
igyekeztem segíteni, szolgálatnak tekintem
a hivatásom. Az én mobiltelefonom sosincs
kikapcsolva, bárki bármikor elérhetett. Én
is emberből vagyok nekem is jár a pihenés.
Néha ki is használták a jóhiszeműségemet,
de úgy vagyok vele, hogy a másikat e miatt
nem büntetem, segítek, ahol tudok, ha
mással nem 1-2 jó szóval, és egy mosollyal.

Mikor kezdtél el festeni?
Elmentem egy önfejlesztő tanfolyamra,

ahol megtanultam a pszichikai megterhelés
leküzdését, kapcsolatok építését, ápolását,
az emberekhez való viszonyulást . A
tanfolyam serkenti a kreativitást, elősegíti
az önmegismerést, támogatja a könnyebb
beilleszkedést, különböző élethelyzetekre
való reagálást, mások elfogadását.

Ezáltal sokkal nyugodtabb lettem,
elfogadóbb, már nem akarok mindenkit
megváltoztatni. Úgy fogadok el mindenkit,
ahogy van. Ami jót látok benne, azt
igyekszem erősíteni. Minden emberben
megvan az a szokás, hogy megítéljen
valakit. Ezeket sikerült elengednem, mivel
én csak az ÉN,  szemszögemből látom, az
övékből nem.  Az ok-okozat i
összefüggéseket nem tudom, így nem
tudhatom ki miért ingerült, ki miért olyan,
amilyen. Ebben segített a tanfolyam, és
talán így könnyebb az emberekkel bánni.
A mesterem megkérdezte, hogy „és te mit
cs inál sz a saját  kedvedért ”? Elgon-
dolkoztam és azt mondtam, hogy semmit.
Szeret ek a családomról gondoskodni,
másokon segíteni, szolgálni, szívesen
csinálom, de ez nem az én kedvtelésemért
történik.  Az egyik ismerősöm festett és
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(Folytatás az előző oldalról.)

úgy gondoltam, ez nekem is sikerülhet -
így kipróbáltam. Azóta nem nézek tv-t,
hanem eltervezek valamit, vagy meglátok
egy szép képeslapot és megpróbálom a
magam kedvére l efes t eni .  Ha a
ismerőseimnek tetszik a neten, akkor
bátrabban hozzáfogok a következőhöz.

Mivel kezdted?
Először kézimunkáztam,  risel tem.

Amikor építkeztünk, rengeteg terí tőt
készítettem eladásra. A kisfiam, Zolika ott
ült az ölemben, amikor varrtam, egyszer
csak elaludt, de én tovább dolgoztam.
Ezek olyan szép emlékek, Kics i feje
nyugodott a karján a varrógépen, a
ringatás, és a ütemes kattogás álomba
repítette. Másfél hónapig rengeteg terítőt
készí tett em,  ami t  keres tem ért e a
markolósnak félórai munkadíja volt, és
elvitte a keresetem. Elsírtam magam, de
persze ásni is áshattunk volna kézzel, másfél
hónapig az alapot, akkor építkeztünk. Utána
gobleneztem a magam kedvére. Aztán
elkezdtem az üvegfestést, majd akrillal
dolgoztam. Most mandalákat szeretek
cs inálni .  Valahogy az mindig a
hangulatomat, kedvemet tükrözi. Ha valaki
kér, akkor rágondolok, ráhangolódom és
azt csak neki csinálom. Amikor eljön,
mondom neki, hogy válassza ki többi közül.
Az esetek 90%-ában azt választja, amit
neki  készít ettem. S zeretek játszani a
foszforeszkáló- és effektfestékekkel is.

Hogyan jöttél rá, hogy neked ehhez
van tehetséged?

Soha nem tanultam a festés t. Az
iskolában nagyon szerettem rajzolni, a
középiskolában a biológia füzetembe
minden sejt, idegrendszer, minden tanult
ábra le volt rajzolva színessel. Most is
örömet okoz a rajzolás, a festés. Akkor is,
amikor csinálom, akkor is, amikor elkészül,
és oda tudom adni valakinek. Sokat
ajándékoztam el  barátoknak, ismerő-
söknek. Örülnek neki. Jó érzés, hogy kiemelt
helyeken vannak kitéve a lakásokban,
örömmel tölt el, mikor ismét látom a képeket
náluk.

Mikor szoktál alkotni?
Általában éjszaka csinálom, amikor már

mindenki nyugovóra tért. 4-5 kép van
elkezdve egyszerre, mert száradni kell a
festéknek. Egy-két órát dolgozom egyen,
félreteszem, előveszem a másikat. Azt
mondta a férjem, hogy amikor leülök festeni

nálam se kép- se hang. Szólhat hozzám, de
én meg sem hallom. Egyszer levideózott,
tényleg megállt körülöttem a világ. Néha én
is csodálkozom rajta, hogy ez a sok alkotás
az én kezemből került ki.

Melyik a kedvenc képed?
A Máriácska, mert azt anyukám

halálának évfordulójára csináltam. Minden
évben, amikor évfordulója van, készítek
egy Mária képet. Vannak témák, amiket már
többször megcsináltam, de mindig más lesz.
Kétszer egyformán nem készül el kép.
Nagyon szeretem a toscanai tájat festeni,
meg a sziklás hegyeket.

Visszatérve a fejl esztő tanfolyamra,
nekem nagyon sokat segített az emberek
elfogadásban. Azóta sokkal nyugodtabb
vagyok. Nagyon örülök, hogy felhívta a
figyelmemet, arra van időm, amire akarom.
Igenis kell magunkért tenni ezt a fizikai
testet csak egyszer kaptam meg az életben,
csak én tudok rá vigyázni, szeressem, járjak
a saját kedvemben, ne használjam ki, ne
zsigereljem ki se fizikailag se érzelmileg.
Mert ha a bőrömben jól érzem magam így
tudok sokáig egészségben élni, és dolgozni
mások elégedettségére és saját örömömre.
Vannak rossz családi beidegződések, hibás
programok, amelyeket át kell írni, pl. nem
kell minden este a konyhát felmosni, a
vasalás is várhat 1-2 napot. Mindannyian
értékesek vagyunk,  és  egyediek,
megismételhetetlenek.

Egy kis ön programozás.
Az élet végtelen körforgásban, ahol

most vagyok, minden teljes, egész és
tökéletes. Hiszek egy nálamnál nagyobb
hatalomban, mely minden nap minden
percben részesí t  engem erej ében.

Megnyíllok a belső bölcsességnek, hisz
tudom, hogy csupán Egy inteligencia
létezik e Világegyetemben. Tőle származik
minden válasz, minden megoldás, minden
gyógyulás, minden új alkotás. Bízom ebben
a Hatalomban és Intelligenciában, hisz
tudom, hogy bármit szeretnék is tudni,
feltárul előttem az, s bármi re is van
szükségem, megkapom azt a megfelelő
helyen, időben és összefüggésben.
Világomban minden rendben van.

Nagyon szép az udvarotok!
Igen, egy kis zárt ékszerdoboznak

nevezzük. A férjemmel és édesapámmal
csinálgatjuk. Van egy kis halastó is. Jó
dolog leülni a párommal, egy kicsit ott
kávézgatni és beszélgetni. Hallgatni a
madarak csicsergését, békák brekegését.
A halak úszkálnak, ha hiszed, ha nem
beleúsznak a kezünkbe. Nagyon szeretünk
itthon lenni, de azt is szeretjük, ha jönnek
hozzánk. Tagjai  vagyunk egy civil
szervezetnek, a csapat tagjait szoktuk
vendégül látni. Ők is jól érzik magukat
nálunk.

Elfogadás
Nagymértékben hozzáj árul t, hogy

amikor a gyerekek kirepültek valami
pótcselekvésre volt szükségem, ami örömet
okoz. Anyukáméknak nagy családja  volt,
rendszeresen a nagymamához mentünk
hétvégén. A felnőttek beszélgettek, mi
gyerekek játszottunk és ez megmaradt,
míg a nagymamám élt.  Azt hittem, hogy az
én gyerekeim is ugyanígy jönnek majd, de
ma már ez nem így van! Az élet átírta,
szét szóródtak a nagyvilágba,  net es
kapcsolat maradt..

A szerk.
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Néptánctábor 2018
2018. júliusa nagy izgalmat hozott a gyermekek életébe,

ugyanis újfent megtartás ra került Apcon a néptánctábor.
Hortobágyi anyaggal készültek az oktatók a fiataloknak, a lánykák
szoknyái repültek, az ostor csattogott, a botokkal pedig virtuóz
mód ügyeskedtek a legények. Hol az apci művelődési házból, hol
pedig a sportcsarnokból szólt a hangos zene.

Eszti néni a lányokat istápolta, hogy a Hortobágy leányainak
könnyed, mondhatni kisasszonyos táncait minél tökéletesebben
sajátítsák el, Angi néni pedig a legényekkel próbálta átéreztetni
az igazi alföldi betyár stílust, amihez keményebb lépések, csapások
és harcias jellegű botos táncok dukáltak.

A felkészülés során balett, molnár-, illetve graham technikákkal
is megismerkedhettek a táncos lábú fiatalok, így mondhatni nem
csak a néptánc, hanem balett és a kortárs tánc világába is
bepi l lantás t nyerhet t ek,  mely mind a t ökél et esebb
izomfejlesztéshez, mind a helyes testtartáshoz, valamint a
táncosok számára nélkülözhetetlen hajlékonysághoz is remekül
hozzásegít. A legifjabbak ez idő alatt Magyarország vezető
néptáncpedagógiai programjával, az „Így tedd rá” módszertanával
ismerkedhettek meg, melynek köszönhetően rengeteg új játékkal
is t alálkozhattak. A néptánc szerves vel ejárój a az ének;
táborozóink most kivételesen hegedűs kísérettel tanulhatták
meg az új dalokat.

A fiataloknak a néptánc mellett idén is rengeteg külön
programmal készültek a szervezők: volt táborindító csillagnéző
túra, gyöngyfűzés Mariann nénivel, bográcsozás a Somlyó-
hegyi Lövészklub lőterén, ahol előkerült a hőn szeretett méta ütő
is, Klári néni és Kitti néni lángossütése alatt fejtágításként népi
vetélkedő, és még Zsukov Maximilián bűvész urat is sikerült a
táborba csalogatniuk. A hangulat, mint mindig, fergeteges volt,
a fiatalok a szokásos kérdéssel váltak el az oktatóktól és egymástól:
„De idén tartunk még egy tábort, ugye? „. Habár ezt most nem
tudták megígéri, jövőre minden bizonnyal összegyűl a díszes
társaság: remélhetőleg még nagyobb számmal!

A jelenlegi táborban a héhalmi Zabka fiataljai, valamint a
Gyöngyöshalászi Vadrózsa Néptánccsoport gyermekei, illetve
lelkes apci fiatalok képviseltették magukat. A sokféle ember
hamar összemelegedett, habár mint minden táborban, voltak
kisebb surlódások, de a próbák nagy része móka volt és kacagás,
a helyiek szeretettel fordultak az irányunkba, és mosollyal az
arcukon nyugtázták a vonuló, csicsergő fiatalok látványát.

A tábor szervezői és résztvevői köszönetüket szeretnék

kifejezni Apc Községi Önkormányzatának, Juhász Is tván
polgármesternek, Szeghalmyné Ócsai Mariann néninek, Paskó
Laci bácsinak, Tóth Józsi bácsinak, illetve a szülőknek, akik
rengeteg zöldséggel és egyéb élelmiszerekkel látták el a
táborozókat.

A táborozók írták:
„Valamint az összes táborozó nevében szeretnénk hálánkat

és hatalmas köszönetünket adni két csodálatos oktatónknak,
Eszti és Angi néninek, akik egész héten hatalmas türelemmel
voltak felénk. Olykor rosszabb pillanatainkban is zaklathattuk
őket a kérdéseinkkel, mert tudtuk, bármikor bizalommal
fordulhatunk hozzájuk és segítenek mindenben. Bízunk benne,
hogy jövőre ugyanitt, ugyan ezekkel a barátokkal eltölthetünk
egy újabb fergeteges mókában és vidámságban gazdag hetet.”

„Nagyon jó, szuper, a legjobb!
Jövőre is jövök, minden évben jövök, így remélem nyolcvan

éveseket is fogadnak majd! ‘’
„Sok új élményben volt részünk, nagyon jól éreztük magunkat

és  a Hor tobágyi tánc a legjobb! K emények vol tak a
bemelegítések. Jövőre ugyanitt!”

Kunadacson táboroztunk, az iskola 7. és 8. osztály néhány
diákja. Mi, nyolcadikosok már ismerős arcokkal találkoztunk, de
a hetedikesek teljesen új  élményekkel és barátságokkal
gazdagodtak a pár nap során. Minden ott töltött napunkat
élveztük: ezt bizonyítja, hogy az utolsó napon sírva búcsúztunk
a tábortól, a településtől és a barátainktól.

Az első napon berendezkedtünk, és igazából “ csak”
ismerkedtünk a helyiekkel és kalotaszentkirályiakkal. Az este
folyamán táncoltunk, palacsintát ettünk, és szórakoztunk. Kedden
a kerekegyházi kalandparkban töltöttük a napot. Szerdán a
kunadacsi halastón strandoltunk, programokon vettünk részt -
Dafi bácsi jóvoltából -, pizzáztunk, társasoztunk, aztán csütörtökön
Kalocsára látogattunk. Itt a székesegyházat tekintettük meg,
kisvasut aztunk a városban, megtekint ett ük a főbb
látványosságokat és fagyiztunk az Érsekkertben. Pénteken a
Blue Knights motoros  társulat pár tagját ismertük meg,
motoroztunk, dinnyét ettünk és készültünk az indulásra. Délután
következett (talán) a legnehezebb rész, a búcsúzkodások.

Egy örök emlék marad mindenki számára a tábor, örülünk,
hogy részt vehettünk rajta.

Kunadacs,
testvérfalunk
vendégei
voltunk
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2018.  július 07-től július 15-ig került
megrendezésre az idei Szent László honvédelmi
tábor,   a Somlyó-hegyi Lövészklub bázisán.
(Lőtér)

Az ide jelentkező gyermekek megfelelő oktatás, tájékoztatás,
felügyelet és irányítás mellett bőséges élményanyaggal l ettek
gazdagabbak.

A délelőtti fogl alkozásokon a fő témakörök keretében
megismerkedtek a terepen és térképen történő tájékozódással,
az iható víz nyerésének lehetőségeivel. Betekintést nyertek a
menedék készítés módjaiba, gyakorolhat ták a biztonságos
tűzgyújtás, nyomolvasás, csapdakészítés, rejtőzködés és
álcázás fortélyait.

Minden nap délut án más és más jellegű információhoz,
élményhez jutott ak. Csak néhány példa: volt al aki foglalkozás,
menetdal t anulás , különböző hadi -technikai eszközök
megismerése (íj , kézigránát, gépkarabély), állatvédel emmel
kapcsolatos előadás. A mindennapos sport  és erőnléti
foglalkozások, valamint a környéken tett nappali és éjszakai
túrázások hozzájárultak az egészséges élethez, a csapatmunka
fontosságához és a közösség kialakulásához. A magyar kultúra
jegyében még ősi  írásunkkal, a rovásírással is  megismerkedtek
ifjú harcosaink. Mindezeket szigorú katonai  rend, napirend
szerint élték meg.

Az első nap után már természetes volt számukra a fegyelem.
Tudták, hogy mikor mit és  hogyan kell vagy szabad csinálni.
Még az oktatói állomány is meglepődött azon, hogy az ifjú
harcosok külön büntetésként élt ék meg, ha valaki nem lehetett
éjszakai őrségben. A hét folyamán megrendezésre került  több
játékos vetélkedő, melyek értékelve voltak mind egyéni, mind
csapat formában.

A táborlakók az utolsó napon számot adtak megszerzett
tudásukról. A vizsga mindenki számára sikeresen zárult, a
táborban töltöt t 9 nap ut án a fejlődés szemmel látható volt.

Fő cél  a túlélési  alapismeretek megismertetése, készség
szint re hozása,  továbbá olyan tudás és élet forma átadása a
gyerekek számára, melynek birt okában hasznos tagjai lehetnek
közösségüknek.

Mindezt fegyelmezett, j átszva tanulás folyamatában,
hozzáértő, tapasztalt szakemberek vezetésével hajtották végre.
A gyerekek képet kaphatt ak a katonai élet m indennapjairól,
hierarchiájáról , a szervezett és fegyelmezett működéséről,
melynek egy kicsit részesei lehett ek. A megtanult fogalmak
közöt t szerepel t még a bajtársiasság, tiszt elet, fegyelem,
elfogadás . Ez a hét az önzetlenségről, a gyerekek és a haza iránti
tiszteletről, szeretetről szólt.

Néhány gondolat a „harcosok” tollából.
-  A tábor elej én még fél tem egy kicsit a beilleszkedéstől,

de kellemesen csalódtam, mert nagyon jó arcok a rajtársaim.
Sokat tanultam, és megértettem mit jelent fegyelmezni magam,
a sikerem egy részét a rajomnak köszönhetem. Sok poénos
emlék maradt meg bennem. Az éjjeli  őrség is tetszett, meg a

rejtőzködés. A menetelés közbeni nót ázás felemelő érzés volt,
végre azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül, tart ozom
valahová. Ez a t ábor egy életérzés, ha a bőröndöm engedi,  akkor
- jövőre ugyanitt.

 
-  Nagyon jól éreztem magam, annak ellenére, hogy néhány

feladat kicsit fárasztó volt. Sok hasznos dolgot tanultam. Az
oktatók, a kiképzés vezető Úr, a táborvezető Úr, jól felkészültek
voltak. Nekem a lövészet,  az alakizás és a menetdal tanulása
tetszett a legjobban. Jó volt, hogy a sportfoglalkozásokat vicces
feladatokkal tet ték hangulatossá. Az éjszakai őrségben jó  volt,
hogy „ fegyverrel ” (airsoft ) járőröztünk és figyeltük az éjszaka
hangjait.  A „háziasszonyok” ételei is finomak voltak, ajánlom
ezt a t ábort mindenkinek.

-   Én jól éreztem magam, bár nem volt am még soha ilyen
táborban. Azt gondoltam, hogy nekem ez semmi lesz, de ez nem
így volt.       A rajtársaim nagyon kedvesek és  rendesek voltak
hozzám. Kedvenc témaköröm a rejtőzködés vol t, a menetelést
nem szerettem, de a végére belejöttem.  Bár keveset aludt am, de
az sem zavart.

-  Jó  és fura, hogy 3 sátor van. Mindenki j ó és kedves, de
korán van ébresztő. Jó volt lőni, de sajnos sokat esett az eső. Jók
voltak a foglalkozások. MEZEI   PIROS  PONT.

 
- Szerintem nagyon jó volt ez a tábor. Ajánlani tudom minden

olyan gyereknek, akiket érdekel a katonaélet.  Az étel m indig
nagyon ízletes volt , a háziasszonyok nagyon jól főztek. T etszett
az  őrség. A  specialisták mindig nagyon gondosan figyeltek
ránk. A közösség nagyon bajtársias, kitartó, j ókedvű társaság
volt.  A „vérmókusok” támadását túlélve csodás  estéket éltünk
meg. Jövőre is jövök!!!

 
-   A tábor  nagyon jó volt, bár mindenki sok fekvőtámaszt

tolt. Az egészben a közösség volt a legjobb. Nagyszerű
emberekkel találkoztam és  sokat nevettem. Ez volt a harmadik
táborom, és minden évben remek volt a csapat, de az idei  talán
a legjobb.        Az itt  töltött 9  nap alat t számomra a fürdés  volt
mindig a nap fénypontja. Az éjjeli őrséget nagyon szeret tem, a
legizgalmasabb pedig az volt, amikor este elmentünk túrázni.

 
-  Én jól érezt em magam,  a társaság is szerintem az egyik

legjobb és legbefogadóbb, amivel val aha is tal álkoztam. Ha az
élet engedi 100%, hogy jövőre is j övök.

 
- Örültem, hogy itt lehettem, szép volt, jó volt. Igazi katonának

érezt em magam. Kedvesek voltak a bajtársaim , finom volt a
koszt . Nagyon t etszett a tűzgyújtás , a vízzel  foglalkozás, a
menedéképítés. Szigorúak, de kedvesek voltak az elölj árók.
Remélem jövőre i s tudok jönni. (csak az ébresztő lenne kicsit
később)

 
És ahogy azt a táborban velünk lévő pedagógus
fogalmazta:

-  „F antasztikus dolog l átni, hogy a gyermekek, akik részt
vettek, micsoda változáson mentek keresztül. Mennyi ért ékkel

Szent László
honvédelmi tábor - 2018  

(Folytatás a következő oldalon.)
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színesedett a kis világuk. Látni az összetartást és bajtársiasságot,
együtt érzést, szinte felfoghatatlan hogy mennyire természetesen
válik  ki a közösség hatására. Biztos vagyok benne, hogy ez a
csodálatos társaság a maga komolysága mellett a viccelődésekkel
igazán mély lenyomatokat  hagy egy örök élet re és tel jesen
átformálja az eddigi vil ágszemléletet.”

Végül,  de nem utolsó sorban legyen a köszöneté a szó.
Köszönjük mindazoknak, akik önzetl en segí tségükkel
hozzájárultak a sikeres  lebonyolí táshoz. Ebben az évben,
támogatói hozzájárul ásnak köszönhetően, egy gyermek
ingyenesen jöhetett táborozni.

Támogatóink a teljesség igénye nélkül:
Juhász István Apc település polgármes tere,
Paskó L ászló – a „bázis” tulajdonosa,
Somlyó-hegyi Lövészklub,
Budapest IV. kerület – Katasztrófavédelem,
Hum Attiláné Angerer Lídia - Rovásoktató,
valamint egyesü letünk min den tagja és támogatója.
 
A Szent László Aranyos  Szegellete Egyesület külön

köszönetet mond a tábor szervezésében és lebonyolításában
résztvevőknek, kik önzet lenül, időt, energi át nem sajnálva
végezt ék feladatukat.

(Folytatás az előző oldalról.)

Járdafelújítás az Ady E. utcában.

Tovább folytatódtak
az út- és járdafelújítások
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- A polgármesteri
hivatal
energetikai felújítása elkezdődött. Az
ügyfél fogadás  t ovábbra is  a
megszokott  rendben tört énik.
Esetleges fennakadások miatt kérjük
az ügyfelek türelmét!

* * *

- A községi temető
parkolójának
átalakítása folyamatban van. A régi
kerít és elbontásával  és t ámfal
épí t ésével a parkoló terület e
megnövekszik, valamint a felhajtó is
kialakí tásra kerül a leendő új
parcellákhoz.
A községi önkormányzat, mint a
temető tulajdonosa és fenntartója,
ősszel elkezdi a meg nem váltott,
gondozat lan, elhagyott s írhelyek
elbontását. A törvény szerint a sírjelet
egy évig megőrzi, ezután a szabaddá
vált területet újra értékesíti.

* * *

- Térfigyelő
kamerarendszer
Apc Községi Önkormányzat saját
költségvetési forrásából - mintegy
5,7 millió forintból – került kiépítésre
a község térfigyelő-kamerarendszere.
A 9 db „night&day” kamerát
tartalmazó hálózat a legmodernebb,
rendszámfelismerő technológiával is
rendelkezik.
A négy bevezető úton éjjel-nappal
rögzíti a rendszámokat, illetve figyeli
a forgalmasabb helyeket, mint pl.
Petőfi tér, Temető bejárat és parkoló,
Művelődés i  Ház és  Könyvtár
bejáratát és parkolóját.
A rendszer alkalmas  t ovábbi
bővítésre, az adatok megtekintése az
érvényes  adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelő
jogosultsággal lehetséges.

Tájékoztatás
fejlesztésekről

Május 22-én nyitotta meg kapuját a
2016.  évben „ Községi  Bölcsőde
infrastrukturális fejlesztése” TOP – 1.4.1
– 15 – HE1 – 2016 – 00009 azonosítású
projekt pályázatán elnyert összegéből a
teljes körűen felújított int ézmény. A
hosszú, fáradságos és akadályokkal
tűzdelt  munka végül  meghozta
gyümölcsét , és  int ézményünk
megszépülve, a mai kor követelményeinek
megfelelve, korszerűen várja mostani, és
leendő lakóit. Köszönet a fenntartónak, a
kivitelezőknek, és minden dolgozónak,
akik részt vettek abban, hogy bölcsődénk
is  méltó fényében tündököljön.  A
bölcsőde ki s  lakói örömmel és
elcsodálkozva vett ék birtokba az új
csoportszobákat, és az új játékokat.

 A megszépült bölcsőde első látogatói
között köszönthette június közepén a 8.
osztályos vidámbal lagókat. A végzős
diákok közül sokan a bölcsőde falai között
kezdték meg az intézményes neveltetést.
Közös játék, és móka után bölcsődéseink
megvendégelték a diákokat.

Még június végén szintén kedves
vendégek érkeztek intézményünkbe. Az
intézményes gondozásban jelen lévő
bölcsődéseket a község Idősek Napközi
Otthonának tagjai látogatták meg. Az új
intézményvezető, Mártika szervezése által
létrejött látogatást örömmel fogadták a
bölcsődések.  A gyerekek jókedvűen
üdvözölték az időseket, és fogadták a

BÖLCSŐDEI HÍREK

kedves meglepetés ajándékokat. Ezúttal is
köszönjük a látogatást, és a közeljövőben
is szívesen visszavárjuk őket.

Ősszel 11 bölcsődés  kezdi meg
szeptember 10-én az óvodai él etet.
Óvodáskorú gyermekeinktől szeptember
7-én köszönünk el. Kívánunk további sok
sikert az elkövetkezendő óvodai és iskolai
évekhez.

Szeptember 6-án 10 órakor kerül sor  az
Apc  Községi B ölcsőde ünnepélyes
átadására, melyre térségünk országgyűlési
képviselője, Szabó Zsolt is ellátogat.
Szeretettel várunk minden volt bölcsődei
dolgozót és érdeklődőt az ünnepélyes
átadásra.  Ezen a napon nevelés – és
gondozás nélküli munkanapot tartunk, de
természetesen sok szeretettel várjuk a
gyermekeket szül eikkel , és
hozzátartozóikkal együtt.

Kissné Süveges Beáta
bölcsődevezető
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Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.   -  Készült 1050 példányban.

NYOMDA:  Márton Anna JO BBÁG YI

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜL ÖTTEK:

JUHÁSZ LIÁNA 2018. április 13.
Juhász Cintia – Fényes Ferenc
HUSANYICA MARCELL 2018. április 27.
Szarvas Zsuszanna – Husanyica Henrik
KIS MARCELL 2018. június 16.
Májer Mónika – Kis Gábor
TORDA OLIVÉR 2018. június 26.
Él iás Viktóri a –  Torda László
BENCZE MANUEL 2018. július 09.
Hajdu Katali n – Bencze Árpád Roland
PAJKOS  DÁVID 2018. július 16.
Zelinczki Zsuzsanna – Pajkos  Richárd
DANYI LILIEN  2018. július 20.
Szajkó Zsanet t –  Danyi Sándor
GYETVAI NIMRÓD 2018. július 23.
Papp Alexandra – Gyetvai Márton

HÁZASS ÁGOT   KÖTÖTT EK:
Gyetvai Márton – Papp Alexandra 2018. 03. 29.
Smidt Ádám – Zsólyomi Zsanett 2018. 04. 28.
Borics Sándor – Nagy Vivien 2018. 07. 21.
Kovács János – Bakos Andrea Katalin 2018. 08. 01.
Gelsei Gergő – Kocsis Kinga 2018. 08. 18.

25 É VE  HÁZAS OK:
Veres Péter – Takács Mária 1993. 07. 02.
Adorján Elemér – Kuris Tünde 1993. 07. 03.
Vincze János – Mészáros Csilla 1993. 07. 31.
Csemer Gyula – Tóth Edith 1993. 08. 28.

50 É VE  HÁZAS OK:
Szekeres Pál – Teréki Mária 1968. 04. 20.

ELHUNYTAK:

Kiss József Andrásné
Zsólyomi Katalin Mária 2018.  március 26.
Harmos András 2018.  március 28.
Fűzér Istvánné Lévay Margit Anna 2018.  március 30.
Lévai Antal András 2018.  április  05.
Pálinkás József 2018.  április  13.
Szűcs József 2018.  április  23.
Pusoma Dzsesszika 2018.  április  24.
Lakatos Józsefné Bede Erzsébet 2018.  május  04.
Bertók Sándor 2018. augusztus 03.
Papp Csaba 2018. augusztus 12.

Társasági adóból és önkormányzati forrásból
megújult az ATE sportöltözője

A 2017/2018 bajnokság lezárása után ismét vezetőségváltás
történ az ATE élén. Öt fiatal, önként jelentkező vállalta, hogy
tovább menedzselik a sportegyesületet.  A közgyűlésen elnöknek
megválasztott Kása Arnold és a vezetőség  - Varga István, Fodor
László, Szőke István, Gazdag László - tervei szerint, a 2018/19-
es bajnoki idényben a felnőtt csapat a Heves megyei bajnokság
harmad osztályában indul, az utánpótlás U-17-ben, valamint a
legkisebbeket a Bozsik-program keretében versenyeztetik több
koroszt ályban.

Köszönjük, sok sikert és kitartást kívánunk a csapatnak és
az új vezetőségnek!

Hazai Vendég Dátum Idő

Apci TE Ecséd 2018. 08. 25 17:00, szombat
Vécs Apci TE 2018. 09. 02 16:30, vasárnap
Apci TE Egercsehi 2018. 09. 08 16:30, szombat
Recsk Apci TE 2018. 09. 16 16:30, vasárnap
Apci TE Istenmezeje 2018. 09. 22 16:00, szombat
Detk Apci TE 2018. 09. 30 16:00, vasárnap
Apci TE Nagyréde 2018. 10. 06 15:00, szombat
Tarnalelesz Apci TE 2018. 10. 13 15:00, szombat
Apci TE Gy.-pata 2018. 10. 20 14:30, szombat
Boldog Apci TE 2018. 10. 28 14:00, vasárnap
Apci TE Váraszó 2018. 11. 03 13:30, szombat

Az ATE 2018 őszi sorsolása

Kerti hulladék égetése
Minden év szeptember  01. és november 30. között keddi és

pénteki  napokon, valamint december 01. és augusztus 31. között
pénteki napokon történhet, amennyiben az nem ünnepnap.
Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy környezetük zavarásának
elkerülése érdekében, csak a kijelölt napokon és csak száraz kerti
hulladékot égessenek! Felhívjuk a lakosok figyelmét, akik a
rendeletben meghatározott napokat és előírásokat nem tartják
be, pénzbírsággal sújthatók.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy kirendeltségünk nyitva

tartása 2018. augusztus 20-tól megváltozik.
NYIT VA  TARTÁS:  Hétfő: 7.45 – 16.45.
LEGKÖZELEBB   ELÉRHETŐ   KIRENDELTSÉG:
Cím: 3023 Petőfibánya, Mária u. 4. Telefon: 37/387-610.

Tisztelt Ügyfeleink!
A C ENT R ÁL T AKAR ÉK Szövetkezet  hatékony

működésének kialakítása során minden tőlünk telhetőt
megteszünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink kiszolgálásának
színvonala és szövetkezetünk sikeres pénzintézeti működése
párhuzamosan valósuljon meg.

A változások sikeréhez türelmüket, megértésüket kérjük! A
jövőbeni regionális működésből adódó  - Ügyfeleink kényelmét
is szolgáló - fejlesztésekről hamarosan tájékoztatjuk Önöket!

Veresegyház, 2018. július 30.

CENTRÁL TAKARÉK  Szövetkezet
Vargáné Králik Katalin elnök-ügyvezető
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A művelődési ház és könyvtár programjai - képekben

Babaringató foglalkozás.

Gyereknapon.

Bognár Krisztián bűvész a FALUNAP 2018 műsorán.Gyerekprogram a könyvtárban.

Luzsi Margó mesél.

Harencsár László
mesél a Lőtéren.

Barokk koncert a Lőtéren.


