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,,A legnagyobb királyi ékesség, az
én tudásom szerint, a királyelődök
után járni, a szülőket utánozni. Aki
ugyanis megveti, amit megszabtak
atyai elődei, az isteni törvényekre sem
ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy
fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért
fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.
Aki atyjával szemben áll, Isten
ellenségének áll.”

Szent István király:  Intelmek

Augusztus 20.

P R O G R A M O K
11.00 Szentmise a templomban - kenyérszentelés.
15.00-19.00 Toma és csapata / Történelmi játékok.

Hordós játékok, t réfás válogatás minden
korosztálynak, virtusvetélkedők két jelmezes
mókamesterrel.

15.00 Galagonya bábszínház: A szorgos és a rest lány.
Magyar népi motívumokra épülő mese.

16.30 Díjátadás
17.30 A gyöngyösi Zoltán Erika Stúdió táncosai .

„Tricky Beat” (apci résztvevőkkel).
18.00 Operettválogatás budapesti előadók közre-

működésével. (Lakatos Dóra, Dobos Tibor, Varga
Zoltán).

19.00 Impala Band - rock and roll zenekar - ismert
Hungária-, Chuck Berry-, Elvis Presley-számokat
énekel a budapesti együttes

20.00 DANKÓ SZILVIA  – mulatós dalokat, régi
slágereket, pop-rock számokat ad elő.  Gyémánt
Ferenc is írt neki dalt.

21.00 Tűzijáték.
21.30 Retro diszkó.

Eközben mindenkit vár a kézműves termékek vására.  (kecske-
sajt, méz, levendula termékek) és minden, ami egy
falusi forgataghoz kell.

Büfé,  vattacukor,  játékok.
Kiállításaink:  Közösen Apcért Egyesület - Apc helytörténeti

kiál lítása, Szeghalminé Ócsai  Marianna
gyöngycsodái, a Szabadidő Klub  gyűjteménye.

Apci búcsú és vásár
2015. augusztus 20.
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Az önkormányzati rendelet értelmében közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

* az az ingatlantulajdonos, vagy használó aki az  ingatlan, az
ingatlan előtti járda (beleértve a hóeltakarítást, síkosság-
mentesítést) tisztántartásáról nem gondoskodik,

* aki a járda mellett, vagy azon növő gyom kiirtását, a járdára
kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesését nem végzi el, a járda
és az úttest közlekedésre alkalmassá tételéről  valamint a
közlekedést akadályozó benyúló ágak és bokrok vagy
veszélyeztető tárgyak eltávolításáról nem gondoskodik,

* aki a közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka,
járműbehajtó áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosításáról - az ingatlan előtti szakaszra terjedően
– nem gondoskodik,

* aki a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet vezet,
eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a
csapadékvíz-elvezető árokba szór, önt, beleseper, vagy belevezet,

* aki közterületen építési, bontási anyagot közterület-
használati engedély nélkül elhelyez, vagy tárol,

* aki közterületen bárminemű burkolat felbontását a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül végzi,

* aki a  község közterületén járművet mos, olajat cserél, vagy
más olyan tevékenységet végez, amely szennyeződést okoz,

* aki gondozott zöldterületre járművel ráhajt, parkol, azt bármi
módon károsítja,

* aki közterületen hirdetményt, plakátot az e célra
rendszeresített helyen kívül elhelyez, építményeket, kerítéseket,
élőfákat bármilyen felirattal megrongál,

* aki a közterületet, a sportolás céljára szolgáló területet,
valamint a kiránduló- és táborozóhelyet beszennyezi,

* aki elhullott állatot, valamint olyan anyagot, amely a környék
levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek
részére táptalajt nyújthat közterületen, vagy magánterületen
elhelyez,

* aki vállalkozói tevékenység ellátásához, magán-
gazdálkodáshoz szükséges gépet, járművet, engedély nélkül
közterületen tárol.

* aki  üzemképtelen  járművét közterületen – a megengedett
30 napon túl – engedély nélkül tárolja,

* az a közutat használó személy, aki a közutat vagy a közúti
jelzést beszennyezi a közútra a közúti közlekedés biztonságát,
zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttat, és nem
gondoskodik a keletkezett veszély elhárításáról,

* az az üzemeltető, aki a község területén lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségeket (üzletek, vendéglátó helyek, stb.) nem
tartja karban, azok környezetét, az előtte húzódó járdát
folyamatosan nem tartja rendben (hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés),

* az a tulajdonos, aki a beépített és beépítetlen telekingatlan
tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, és a füves területek
gondozásáról nem gondoskodik,

* az a gépjárművezető, aki autóbusszal nem az arra kijelölt
helyen parkol,

* aki vasárnap, vagy ünnepnap olyan zavaró hatással járó

tevékenységet, vagy munkát végez, amely a lakókörnyezetét
pihenésében gátolja, akadályozhatja,

* aki építkezésből származó építési törmeléket a kommunális
hulladék tárolására rendszeresített tárolóedényben helyezi el,

* aki hulladékot, az arra kijelölt gyűjtőedényen kívül helyez
el,

* aki a  szennyvizet  az utcai vízelvezető árokba, közterületre,
a szomszédos ingatlanra és más területre kiereszti, kivezeti,

* aki ebet közterületen tart, vagy  a településen ebet úgy tart,
hogy az mások, különösen a szomszédok nyugalmát és testi
épségét veszélyezteti,

* aki az övezeti besoroláshoz megengedett állatszámtól
nagyobb számban tart állatot, a szagártalom csökkentése
érdekében a szükséges intézkedéseket elmulassza,

* aki a fenntartó szerv vezetőjének engedélye nélkül a
temetőből síremléket elszállít, síremléket, sírboltot, kriptát állít fel,
épít, vagy a temető területéről földet termel ki,

* aki a temetőben lévő tárgyakat, vagy növényzetet
megrongálja, beszennyezi, vagy eltávolítja,

* aki kutyát vagy egyéb állatot a temető területére bevisz,
vagy a temető területén kegyeletsértő magatartást tanúsít,

* aki a temetői hulladék gyűjtése céljára kihelyezett tárolókba
háztartási, vagy egyéb, nem a temetőből származó hulladékot
helyez el.

* aki a település címerét engedély nélkül kereskedelmi, vagy
reklám céljára használja .

* aki a kerti hulladék égetését nem a megjelölt napokon és nem
a megfelelő időjárási körülmények között végzi, illetve nem csak
száraz kerti hulladékot éget és aki nem megfelelően kialakított
helyen, vagyoni és személyi biztonságot veszélyeztető módon,
a lakókörnyezet zavarása mellett végzi az égetést, illetve a
tűzvédelmi szabályokat nem tartja be.

* aki kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait,
stb. égeti, vagy ezeket tartalmazó kerti hulladékot éget,

* aki a közterületi névtáblát, kresz táblát a kezelő hozzájárulása
nélkül eltávolítja, megrongálja, eltakarja, vagy bármely más módon
a tájékoztató jellegét megszünteti, tájékoztató, üdvözlőtáblát
rongál.

Aki közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el, közigazgatási bírsággal sújtható.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdése
értelmében természetes személy esetén a közigazgatási bírság
felső határa kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forint lehet.

A rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba. A fenti
felsorolás nem teljes körű, a rendelet szövegéből kivonatoltan
került összeállításra.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban, illetve Apc község honlapján (www.apc.hu).

Apc Községi Önkormányzat
 Képviselő-testüle

K I V O N A T
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
 12/2015. (VII.9.) önkormányzati rendeletéből
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Ipari Park - CSABAcast Kft. beruházás
Hosszú előkészületek után - rendezési

terv módosítás, tárgyalási sorozatok
eredményeképpen, ú j ipari parkot
alakítottunk ki Apc-Farkasmajor területén
(vo lt Baromfitelep), a 21-es főút
csomópontjában,  ahol a  CSABAcast
Kft., mint beruházó új üzemet kíván
létrehozni. A kft. 2008 óta Apc községben
telephellyel rendelkező társaság, melynek
fő tevékenysége könnyűfémöntés és az
ehhez kapcsolódó fémmegmunkálás,
fémfelület-kezelés. A kft. megrendelési
állománya az elmúlt években nagymértékű
növekedést mutatott , amelyre a
rendelkezésre álló telephely már nem
alkalmas, ezért kapacitása bővítését
határozta el.

A tulajdonosok a megnövekedett
megrendelő i igények kielégítése
érdekében egy teljesen új, zöldmezős
beruházás keretében épülő 16 ezer m2

alapterületű gyártócsarnokot építenek. Az
építkezés, a terület előkészítése után,
várhatóan 2016 tavaszán kezdődik.

Az új öntöde
látványterve:

Hamarosan befejeződik
a 21-es főút felújítása

A 21-es számú főút 9+750 - 15+050 km közötti Heves megyei szakasz
négynyomúsítás építési munkáit a kivitelező vállalkozó 2015. július 31-én készre
jelentette. A kivitelezést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére a
SWIETELSKY Magyarország Kft. végezte. A szakasz vonatkozásában a megrendelő,
a kivitelező és a leendő üzemeltetők részvételével megtartott műszaki átadás-átvétel
2015. augusztus 3-án megkezdődött. A tárgyi közúti projekt kivitelezésének
befejezhetőségének érdekében elindult az átadás-átvételi eljárás és az ideiglenes
forgalomba helyezési engedély megkérése. Az útszakasz ideiglenes forgalomba
helyezése várhatóan augusztus 31-én megtörténik.

Felújítás az
iskolában

Apc Községi Önkormányzat
pályázatot nyújtott be KEOP-2015-
5.7.0 azonosító számú ,,Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” kiemelt 100%-os
támogatottságú pályázati felhívásra,
az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Isko la épületének
energetikai korszerűsítés projekt
vonatkozásában. A fejlesztés célja az
épületek (régi és új) energetikai
jel lemzőinek és besorolásának
javítása, az épület határo ló
szerkezeteinek hőszigetelésével, ill.
nyílászárók cseréjével. A felmérési
tervek elkészü ltek, jelenleg az
energetikai számítások elvégzése a
közbeszerzési eljárás és a kivitelező
kiválasztása van folyamatban. A
beruházás értéke kb. nettó 45-50 millió
forint. A kivitelezési munkálatok még
idén ősszel megkezdődnek, várható
befejezés december 15.
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* A Rákóczi út végén található buszmegállóban, a hiányzó
padokat pótoltuk;

* A Petőfi téri buszmegállóban a padokat felújítottuk, az árkok
melletti védőkorlátok felújítása és festése megtörtént;

* 14 helyen pótoltuk, ill. helyeztünk ki új kresz-táblákat;

* A sportpályán, a Hunyadi utca felől új nagykapu készült a
községi  rendezvények gépjárművel való jobb
megközelíthetősége érdekében;

* 70%-os pályázati forrásból a sportpálya öltöző nyílászáróinak
cseréje is megtörtént;

* a  bölcsőde szabadtéri játékokat kapott 100 ezer forint
értékben;

* a központi konyha raktárhelyisége megújult és új
polcrendszerrel bővült;

* a községi temető ravatalozójának és a harangláb felújítása
870 ezer forint értékben elkészült, külső-belső falak és
faszerkezetek festése, előtér lapolás, akadálymentesítés, új
székek, Újtemető utcai kerítés felújítása, a régi ravatalozó
helyén lévő park kialakítása;

* A vízcsap felújítását, díszkövezését egy apci lakos
felajánlásként végezte el;

* A Rákóczi, a Szabadság és a Barátság utakat összekötő út,
az Orgona út és a Sport utca aszfaltozási munkálatai
elkezdődtek. Várható befejezés augusztus vége;

* A Petőfibányai úttal kapcsolatos jogi és tulajdoni viszonyok
rendeződtek, a még el nem készült útszakaszt a Versendkő
Profit Kft. várhatóan még az ősz folyamán saját költségén
leaszfaltoztatja;

* Önkormányzati u tak aszfaltozása hidegaszfal tos
technológiával megtörtént;

* Többszöri megkeresésre a Heves Megyei Közútkezelő
gyöngyösi kirendeltsége elkezdte a hozzájuk tartozó apci
közutak kátyúzását.

Intézményeink karbantartási
munkálatai ütemterv szerint
haladnak:

*  iskolában, óvodában festés mázolás;

* tornacsarnok világításának felújítása;

* gyermekorvosi rendelő várótermének és mosdójának
felújítása;

* bölcsőde udvar és kerítés felújítása;

* a  Polgármesteri Hivatal tetőcseréje.

Juhász István polgármester

A második negyedévben elvégzett munkálatok

A tornacsarnok világításának felújítása;

A ravatalozó csapadékvíz elvezetése is felújításra került.
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Fejlesztések Apcon - képekben

Közterület burkolat, bútorzat

Szabadtéri játékokat kaptak a bölcsődések.

Buszmegálló - padok felújítása

Temető  ravatalozójának felújítása.

Korlát .

Temető kapu
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1982-ben  költöztünk Apcra. Senkit
nem ismertem, mára szinte mindenkit
ismerek.

 Az apci általános iskolának tanító-
jaként kezdtem a pedagógusi pályámat.
Később magyar tanári diplomát szereztem,
majd elvégeztem a földrajz szakot.
Pedagógus szakvizsgát 2007-ben tettem
tanügyigazgatás szakterületen.

Harminchárom  év hosszú idő! Voltam
tanító, tanár, osztályfőnök, gyermek-
védelmi felelős, igazgatóhelyettes,
minőségbiztosítási csoport tag, igazgató.
Tanítottam alsósakat, háztartástant,
drámapedagógiát,  magyar nyelv és
irodalmat, angolt,földrajzot, testnevelést
és amit éppen az iskola érdeke megkívánt.
Ezen a pályán (is)  a megújulás
nélkülözhetetlen!

Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy pedagógus lettem!

A mai diákok  legtöbbjének  szüleit
tanítottam, sőt  a jelenlegi tantestület
majdnem felét is. Igazgatóhelyettesként 7
évig, majd igazgatóként 10 évig szolgáltam
az apciakat.

Törekedtem a  tanulókkal, a szülőkkel,
a kollégákkal való kapcsolatomban a

Június 16-án, kedden reggel indultunk Apcra,
testvértelepülésünkre. Mikor odaértünk, már vártak minket a
sportcsarnok előtt. Lepakoltunk és „megágyaztunk”   magunknak.
Ebédeltünk, majd túrázni indultunk Széleskőre. Hollókőnél kicsit
eltévesztettük az irányt, de végül odataláltunk a várhoz. Kicsit
hűvös volt az idő, de túrázáshoz pont jó. Mivel az idő nem volt
megfelelő a strandoláshoz, inkább a kirándulás mellett
döntöttünk. Így ellátogattunk a Kékesre és feldobtuk az adrenalin
szintünket egy kis bobozással és végigsétáltunk az ország
leghosszabb függőhídján. Végül nem bántuk meg, hogy
változtattunk a programon. Este mesét hallgattunk és kimentünk
a lőtérre, ahol egy kicsit beleláttunk a lövészegyesület életébe.
A diszkóban lehetőségünk volt táncolni, volt, aki élt a
lehetőséggel és volt, aki inkább kint beszélgetett. A rekeszpakolós
verseny nagyon jó ötlet volt.  A bátrabbak ki is próbálták.
Büszkeség töltött el minket, amikor új rekord született
rekeszpakolásban. Minden este a helyi gyerekekkel beszélgettünk
11-ig. Sokunknak új élményt jelentett, hogy bejutottunk egy

tisztességre, az  emberségre, az elkö-
telezettségre. Három éve ehhez  társult a
keresztény humanizmus.

Azon igyekeztem,  hogy az apci
gyerekek megújult, korszerű, minden
tanulói  és szülői igényt kielégítő
körülmények között végezhessék
tanulmányaikat, szeressenek ebbe az
iskolába járni.  Kihasználva a törvény adta
lehetőséget, 2015. július 16-tól nyugdíjas
életet választottam.

Köszönetemet fejezem ki a mindenkori
önkormányzatoknak, polgármestereknek,
hivatali dolgozóknak .

Köszönök minden tiszteletet,
támogatást a szülőknek, köszönöm a
hosszú évek alatt az  SzMK-val, az Iskola-
székkel, az Alapítvánnyal  való együtt
dolgozást , és azt, hogy mindenben
támogat tak, segítet tük egymás
munkájának sikerességét.

Köszönöm a volt és a mai diákoknak
azt a szeretetet,  amelyben naponta
részesültem! Köszönöm a kollégák
támogatását, terveim nélkülük nem
valósulhattak volna meg – a mindenkori
siker közös.

Az  iskola újonnan kinevezett
igazgatójának, Fehér Lászlónénak és a
tantestületnek szakmai sikereket,
lelkesedést, kitartást, sok-sok támogatást
kívánok! Ebben a munkában segítségükre
lesz az új iskolalelkész, Varga József
plébános is.

Kívánok mindenkinek jó egészséget,
tartalmas, boldog életet kis falunkban!

Leskó Ferencné

KÖSZÖNET MINDENÉRT!

igazi bányába. Pénteken, indulás előtt még egyszer elmentünk
Széleskőre, mert annyira tetszett.

A jobbnál-jobb programok által rengeteg új élménnyel
gazdagodtunk. Köszönjük, hogy itt lehettünk és reméljük, hogy
még találkozunk! Jövőre sok szeretettel várjuk vissza Kunadacsra
apci barátainkat!

Köszönettel:  8. osztály Kunadacs

Kunadacsiak
Apcon
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H Í R E K
AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS  KATOLIKUS

ÁLTALÁNOS   ISKOLA   É L E T É B Ő L

Köszöntő!
Szeretettel köszöntöm  Apc

község minden jóakaratú emberét.
Varga József vagyok. 1973-ban

szü lettem Misko lcon, majd
gyermekéveimet Mezőkövesden,
egy hagyományosan vallásos légkört
biztosító családban töltöttem. Ide
kötnek az általános és a középiskolai
diákévek is.

3 év munka után jelentkeztem  az
Egri Főegyházmegye kispapjai közé.
A Szemináriumot Veszprémben
kezdtem egy előkészítő évvel, majd
Egerben folytattam  tanulmányaimat.

 2001-ben dr. Seregély István ny.
egri érsek  szentelt pappá Egerben.

Első állomáshelyem Tiszaújváros
volt, ahol Varga Bertalan atyában
egy olyan plébánost kaptam, aki
megkedveltette velem a lelkipásztori
életet és szolgálatot. Ezt követően
Jászberénybe kerültem , ahol  nagy
örömmel vettem részt   a
Nagyboldogasszony  Katolikus
Iskola tanáraival és diákjaival közös
programokon. Majd rövid időre- fél
évre – Gyöngyösre kerültem.

2006 óta az egri  Jézus Szíve
Plébánián szolgáltam a híveket. A
fiatalokat  az Eszterházy Károly
Főiskolán főiskolai  lelkészként
segítettem.

Dr. Ternyák Csaba  egri érsek úr
ez év augusztusától  az Ecsédi – Apci
– Rózsaszentmártoni  plébániák élére
nevezett ki  plébániai kormányzóként.

Örömmel jöttem és minden
igyekezetemmel szolgálom a rám bízott
híveimet!

Varga József
plébániai kormányzó

- Június 13-án 17 nyolcadikos tanulónk
lépett ki az iskola kapuján, készen állva a
középiskolás évekre. Gimnáziumban 3,
szakközépiskolában 8, szakiskolában
pedig 6 fő kezdi szeptemberben a tanévet.
A helyükre 23 új apáczais diákot várunk,
akik a tavasszal ünnepélyesen is
beiratkoztak hozzánk.

- Az  Egri Bazilikában a katolikus is-
kolák Te Deum tanévzáró ünnepségén
Simon Janka 8. o. tanuló tanulmányi
munkájáért  és hittevékenységéért
kitüntetést vehetett át dr. Ternyák Csaba
egri érsektől.

- Tanulóink közül sokan még az év
végi hajrá mellett is szorgalmasan ké-
szültek számos megmérettetésre, sike-
reikkel öregbítették iskolánk hírnevét.

Egyéni sikereket értek el:
Budai Vivien 7. o. (Kazinczy Szép

Magyar Beszéd országos verseny -
Kisújszállás - bronzfokozat), Sulyok
Zsófia 8. o. (Teleki Pál földrajzverseny
megyei szintű – Eger -  9. helyezés), Vajda
Luca 8. o. (Rendőrségi versíró pályázat –
megyei –Eger- 2.hely), Müller Melanie
3.o. (megyei rendőrségi közlekedési
rajzpályázat -  Eger - 2. hely), a petőfibányai
Zagyvaság - Népmesemondó területi
versenyen részt vettek: Perczel Patrik 3.
o., Müller Melanie 3. o., Hartman Helga 7.
o. -  2. hely, Pajkos Fanni 5.o. – 3.hely)

Csapatversenyben nyújtottak jó
teljesítményt: Müller Gábor,  Farkas

Dávid, Erdélyi Milán,  Kovács  Barnabás
8. o. (területi Katasztrófa-védelmi
Vetélkedő 6. hely), Vajda Luca  8. o., Simon
Janka 8. o., Nagy Lúcia 7.o. (területi
Geoszféra vetélkedő 4.helyzés), Fodor
Flórián, Pajkos Fanni, Kiss Krisztina,
Farkas Elizabet, Farkas Brigitta, Vályi
Fábián, Bene György, Kovács Barnabás
(Sportnap - területi - Adács 3. hely), Nagy
Lúcia, Dancsok Dorottya, Morvai Regina
7. o. (Föld napja verseny - területi - Apc-
3. hely), Budai  Vivien, László Abigél,
Simon Janka, Vajda Luca (Almássy
Egyházmegyei földrajzverseny- régiós -
Miskolc  -  2. hely), Vajda Luca, Simon
Janka, Sulyok  Zsófia, Kovács  Barnabás
8. o. - országos József Attila verseny -
Isaszeg- 4. hely), megyei környezetismereti
verseny - Felsőtárkány- Pajkos Fanni,
Gulics Amina, Gazda Izabella 5.hely, Simon
Levente, Bige Boglárka, Hartyányi Vincent
-6. hely), László Abigél, Sulyok Zsófia,
Simon Janka (megyei - I. világháború
történelemverseny - Füzesabony  - 1.  hely),
Farkas Dávid, Farkas Ádám, Bene György,
Német Alexander, Vályi Fábián, Fényes
Richárd, Szőke Erik, Oláh Kevin,  Adorján
Patrik, Bóna Krisztián (Apáczai kupa,
Diákolimpia - Kisiskolák fociversenye -
régiós - Bélapátfalva).

- Jó tanulmányi eredményük alapján
Egerben középiskolára felkészítő táborban
vehetett részt Budai Vivien, Dancsok
Dorottya, László Abigél, Nagy Lúcia 7.o.
tanulók a Szilágyi Erzsébet Gimnázium

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Az Apci Gyöngyszem
Óvoda életéből

A 2014/15-ös tanév az óvodai ballagással és tanévzáró
ünnepséggel zárult. A tisztelt olvasók között talán többen is
vannak, akik résztvevői voltak ezen eseményeknek, így bizonyára
fel tudják idézni azok emelkedett hangulatát, meghitt pillanatait.

A búcsú mindig nehéz de örömteli is egyben. Lezárul egy
korszak, melyet felvált egy új, kihívásokkal teli, más életforma. Így
van ez gyermeknél és felnőttnél egyaránt.

„Billegünk, ballagunk, jó így körbejárni:
Itt vagyunk meg ott vagyunk:
Tessék meg-megállni.”

- mondja a búcsúvers.
Elballagott a Zsebibaba csoport maga mögött hagyva az

óvodát, de minden bizonnyal tarisznyájukban magukkal vitték az
itt szerzett élmények szép emlékeit. Ősztől 23-an ülnek majd be az
iskolapadba, még több tudásra vágyva. Kívánjuk nékik, hogy ott
is legalább olyan sikeresek legyenek, mint az óvodában!

Búcsúzott az óvodától, a Bambi csoporttól Csorba Tiborné -
Margó óvó néni is, aki elérve az öregségi nyugdíjkorhatárt,
nyugállományba vonul. Kívánunk néki boldog, örömteli nyugdíjas
éveket, jó egészséget!

Gyermekeink az év során versenyeken és pályázatokon vettek
részt, hogy tudásukat és tehetségüket összemérhessék más
települések óvodásaival.

Eredményeink:
Területi mesemondó verseny:

- Bangó Alíz- oklevél  - Kiss Kamilla - oklevél
Megyei rajzpályázatok:   „Kedvenc állatom”

- Bangó Alíz – oklevél - Kiss Kamilla – oklevél
- Radics Ramóna – oklevél - Kazinczy Réka – oklevél
- Menus Hajnalka - oklevél

„Közlekedésbiztonság –  Gyermekszemmel”
- Mozsár Ferenc -1. helyezés - Tóth Martin – oklevél
- Menus Hajnalka - oklevél
Gratulálunk nekik!
TÁJÉKOZTATÓ:
A 2015/16-os tanévet három csoporttal indítjuk. A beiratkozók

száma 19 fő, mindenki felvételt nyert! Új óvodásainkat szeretettel
várjuk a tanévkezdéskor!

Óvodai nyitás: 2015. augusztus 31. (hétfő).
A nyár további részére kívánunk mindenkinek kellemes

időtöltést!
Lőke Jánosné

óvodavezető

szervezésében.

- Az új egyházmegyei táborban Sarudon szervezték
meg az idei hittantábort, ahová hitoktatóink kísérték el
táborozó diákjainkat.

- A  nyárra tervezett  tanterem-felújítási   munkálatok az
őszi időszakra tevődnek át   -  észszerűségi okokból -   az
Önkormányzati energetikai pályázat sikerességének
függvényében. Jelenleg három tanteremben parketta
felújítást végzünk az egyházmegye támogatásával, egy
terem festését frissítjük a saját költségünkön, illetve az
önkormányzat segítségével.  Fenntartói és Alapítványi
támogatással készülnek néptánc ruháink is, melyet a Szüreti
felvonulás alkalmával szeretnénk megmutatni.

- A tankönyvek átvételére augusztus végén számítsanak
a családok, erről a szokásos módokon tájékoztatást fogunk
adni.

- Az új tanév személyi változásokat hoz intézményünk
életében. Harminchárom lezárt tanév után Leskó Ferencné
tanár, igazgató, katolikus iskolánk alapítója nyugdíjba
vonult. Sándor Emese pedagógus férjhez ment és távozott
iskolánkból.

- Az intézmény további vezetésével fenntartónk
dr.Ternyák Csaba érsek atya a következő két tanévre engem,
Fehér Lászlónét (Veszelka Anita) bízott meg. Születésem
óta a községben élek, férjemmel egy fiúgyermeket neveltünk
fel, aki  ma  már felnőtt korú.

 Tanulmányaim során óvónő, majd tanító diplomát
szereztem. Az apci iskolában 1996 óta tanítok, 2005-től
igazgatóhelyettesként is tevékenykedtem. Szakvizsgát
szereztem a minőségbiztosítás terén, majd köznevelési
szakértő lettem tanfelügyelet és pedagógus minősítés
területen. Jelenleg is tanulmányokat folytatok, néhány
hónap múlva közoktatás vezető szakvizsgát teszek.

Célom az intézmény erősségeinek, hagyományainak
megtartása mellett kollégáim kiválóságában bízva, olyan
gyermekek nevelése, akikre szüleiken túl minden apci pol-
gár büszke lehet. Szeretném, ha ebben az egyre inkább
értékektől mentes világban az egyházi iskola példaként
szolgálhatna a hit, a tudás, a szeret megerősödésében.
Ehhez a családok és új iskolalelkészünk, Varga József
plébános atya segítségére is támaszkodunk.

A nyári szünet további részére minden tanulónknak,
szüleiknek és kollégáimnak jó pihenést, tartalmas
feltöltődést kívánok!

Fehér Lászlóné
intézményvezető

(Folytatás a 7. oldalról.)
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A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
által fenntartott Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 2014. december
17-étől  szociális étkeztetési feladatellátásra is rendelkezik
működési engedéllyel.

A Szeretetmenü (napi egy tál meleg étel) szolgáltatást az
alábbi jogcímek valamelyike alapján veheti igénybe az ellátott:

a) életkora miatt, ha már betöltötte a 65. életévét, vagy
b) egészségi állapota, (fogyatékossága, szenvedély-

betegsége, egyéb tartós betegsége miatt), vagy
c) hajléktalansága miatt, vagy
d) anyagi helyzete miatt, azaz, ha nyilatkozata alapján a

családban az egy főre eső nettó jövedelem nem
haladja meg a 69.900 forintot, egyedülálló esetén a
79.900 forintot.

A Szeretetmenü térítési díja maximum 190,- forint, de
lehetőség van kedvezőbb térítési díj megállapítására is, ha
nettó jövedelme az 54.750,- forintot nem haladja meg, de ezt
dokumentumokkal kell alátámasztania.

A népkonyha szolgáltatás anoním, az odaérkezők nem
kerülnek beazonosításra, és az ételt ételhordóban tudják
elszállítani az osztópontról, heti 5 alkalommal. Ehhez az
ügyfeleknek magukkal kell hozniuk egy étel szállítására
alkalmas tiszta ételhordót az osztás helyszínére a kijelölt
időpontban.

Fejlesztéseinknek köszönhetően időközben
intézményünknél kapacitás bővítés történt, így módunkban
áll Apc településen is rendszeresen segíteni az arra jogo-
sultak étkeztetésében, mind szociális konyhai, mind
népkonyhai szolgáltatásunkkal.

Az étel osztópontról történő ügyfelek általi elszállítása
ételhordóban valósulhat meg, tehát helyben fogyasztásra
nincs lehetőség!

Kérjük a rászorulókat amennyiben igénylik a
szolgáltatást, azt 2015. augusztus 28-ig jelezzék a
polgármesteri hivatalban, vagy a 06-203-866-783-as
telefonszámon.

HEGYMENET KLUB
- SZENVEDÉLYBETEGEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

NAPPALI INTÉZMÉNYE
3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.

Tel.: 06-20/386-6783 Adószám: 18223938-2-10

Tisztelt Apci Lakosok!

A Szabadidő Klub
programjai

Minden hónap első hétfőjén a művelődési házban gyűlnek
össze a Szabadidő Klub tagjai. Egy jó közösséget alkotnak,
akik szívesen töltik el a szabadidejüket együtt. Szerveztek a
tavasszal Mezőkövesdre egy kirándulást, ahol az összes
nevezetességet megnézték és élményekben gazdagodva tértek
haza. A nyári összejöveteleik  a Lőtéren zajlottak szintén jó
hangulatban. Volt nyársalás, főzés, élőzenés táncmulatság.

Hulladékszállítás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. Tv. 13. (1) 19. pontja az Önkormányzat által
kötelezően ellá tandó közfeladatnak minősíti a
hulladékgazdálkodást.

Apc Község Önkormányzata a szállí tás és kezelés
vonatkozásában a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. útján látja el kötelező
közfeladatát. A közfeladatot ellátó gazdasági társaság folyamatos
és stabil tevékenységének végzése és jogszerű működésének
érdekében fontos, hogy a közszolgáltatási szerződésből eredő
munkája ellenértéke rendszeresen és határidőben a társaság
részére megfizetésre kerüljön.

A hulladékgazdálkodási törvény 38. § (1) szerint az ingatlant
használó a közszolgáltatást igénybe veszi, tehát a szolgáltatásért
díjat fizet a felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.

A 40. §  értelmében a kukába helyezett szemét a hulladék
termelő tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába
kerül.  Az 52. § (1) értelmében, ha az ingatlanhasználó nem teljesíti
fizetési kötelezettségét, díjhátralék és a megállapított késedelmi
kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtható köztartozásnak minősülnek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a tartozások mielőbbi
megfizetésére! Amennyiben ez nem történik meg a szolgáltató
jogi útra tereli az ügyet. Részletfizetés kérhető, négy havi
törlesztéssel.  Tel.: 37/340-402. E-mail: info@hthk.hu

A szelektív hulladék elszállítása minden hónap  2. és 4. keddje,
amely továbbra is ingyenes. Elszállítás időpontjai:  Augusztus
11., Szeptember 8., Október 13., November 10., December 8.,
Augusztus 25., Szeptember 22.,  Október 27., November 24.,
December 22.
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Áprilisban a már hagyománnyá vált Istvánffy Gyula népi felnőtt mesemondó
versenyt rendeztük meg a palócföld mesélőivel. Petrovecz Lászlóné Herencsényből,
Kovács Sándorné Bogácsról, Sándor Istvánné Pásztóról, Szita András Varsányból
utazott el hozzánk, hogy színvonalas előadásukat meghallgathassuk. Iskolás mesélők,
a füleki  néptáncosok, népdal énekes szórakoztatták a nem túl nagy számú közönséget.

A szabadtéri programokat a május elsejei majálissal kezdtük a Lőtéren. Volt
főzőverseny, rendőrkutya bemutató, fegyverbemutató, íjászat, rönkhajító verseny, sok-
sok játék felnőtteknek, gyerekeknek és élőzene. Akik ezt a napot a Lőtéren töltötték,
nagyon jól érezték magukat.

Májusban a zagyvaszántói amatőr színjátszó kör előadását néztük meg. Sokat
nevettünk a mindennapjainkban is előforduló humoros jeleneteken.

A gyereknapot szintén a szabad ég alatt rendeztük. A ,,Ki mit tud?” megmozgatott
kicsiket és nagyokat. Rekeszépítő verseny, zsákba futás, ping-pong, arcfestés, fakanálbáb
készítés várta az érdeklődő gyerekeket. Ez is egy jó hangulatú nap volt.

Júniusban az egri Babszem Jankó színház „Igazság lekvárja” című darabját láthatták
az alsó tagozatos iskolások és az óvodások. Sok móka és kacagás volt a nézőtéren.

A Szentiván éj hagyományát folytatva ismét a Lőtéren volt egy kis csapat. Fiatal
népzenészek kápráztattak el minket az erdő csendjét megtörve. A szentjánosbogár túra,
kis mécsesekkel a sötétben kirándulásra sarkalt mindenkit. A tűzzsonglőrök bemutatója
és a máglyagyújtás a koronája lett ennek az estének.

A nyári szünetben szerdánként várjuk a gyerekeket egy közös játékra a művelődési
házba. Túráztunk a Somlyóra, táncoltunk a lőrinci Pitypang Egyesület táborozóival,
kartonból járműveket készítettünk , papírsárkányból szélcsengőt alkottunk, társasoztunk,
csocsóztunk, ping-pongoztunk. A nyár hátralevő részében is várunk minden gyereket,
anyukát, nagymamát, akik vidáman szeretnék eltölteni a szerda délelőttöt.

Kovács Tiborné műv. ház igazgató

Programok
az elmúlt időszakban
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Amikor egy álom
valóra válik

2015. júl. 04-én az Ady Endre Művelődési Házban került
megrendezésre a III. Gyermek, Ifjúsági Makett-verseny és
Találkozó.

A távolabbról érkezők már péntek délután megérkeztek.
Közösen, mintegy 5 autóval kilátogattunk a Széleskőhőz. Onnan
visszatérve, a Park Presszó gyönyörűen megterített asztalainál a
tulajdonos - Kun Béla - fenséges főztjét kanalaztuk.

Szombaton már 9.00 órától érkeztek folyamatosan a
versenyzők és a résztvevők. Az ország majd minden részéről
érkeztek a bemutatókat tartó klubok: Budapestről, Miskolcról,
Kiskunfélegyházáról, Gödöllőről, Jászberényből, Gyöngyösről,
Mosonmagyaróvárról és Kápolnásnyékről. A makett építés
minden mozzanatát megfigyelhették az érdeklődők, hiszen tankok,
repülők, versenyautókon kívül a figurák, űreszközök és hajók is
voltak szép számmal.

 A vállalkozó kedvű csemeték kipróbálhatták a makettezést -
ajándék készletekből - szakértő segítséggel. Aki most nem épített,
az a számos egyéb érdekességgel ismerkedhetett.

Szuhányi József galambjai és számtalan díjai vonzották a
szemet. Csakúgy, mint a Közösen Apcért Egyesület községünk
múltját, jelenét bemutató fotó és képeslap gyűjteménye. A lőtéri
honvédelmi táborra készülő Szent László Hagyományőrző
Egyesület látványos és szakszerű fegyverbemutatóval vett részt.

Pohárdi József minősített ágyú modelljeit is megcsodálhattuk.
Nem nagyszámú, de annál érdekesebb relikviákból sem volt

hiány az I. és II. világháborús kiállításon. Használati eszközök és
különféle beszédes dokumentumok meséltek elődeinkről.

 Különleges játék tartott izgalomban egy kis csoportot szinte
órákig. A „War Game” - játékháború - szigorú szabályok között
zajlott, észrevétlenül különféle tudást csempészve a játékosokba.
Az érdeklődők egész nap kérdezhettek a hozzánk ismét ellátogató
Szabó „Topi” Zoltán őrnagy Mig-29 vadászpilótától.

A legkisebbek sem unatkoztak. Ők is makettezhettek a műv.
ház dolgozói - ill. a lelkes szülők - segítségével papírkivágó
maketteket vághattak, ragaszthattak és színezhettek. A műv. ház
elé kihelyezett csocsóasztal egy percet sem pihent, hiszen ha
gyerekek éppen nem voltak a közelben, akkor bizony a felnőttek
vívtak nagy meccseket!

Az önkormányzat által biztosított finom ebédet a napközi
dolgozói készítették. Az ebédidőben a zsűri  is  teljesítette
feladatát, elkészült a makettek értékelése.

13.00 órától Kéri György -  hazánk egyetlen hivatalos skót-
dudás művésze szólaltatta meg ezt a csodás hangszert, majd
mesélt annak kialakulásáról és használatáról.

Sefőző Ferencné osztotta meg velünk egyik versét, majd a
körünkben lévő boldogi - Köles Tamás - huszár hagyományőrző
mutatta be korabeli öltözékét.

15.30-kor kezdetét vette az eredményhirdetés. Jó volt látni a
csillogó szemeket, mosolygós arcokat, amint átvették a
helyezésekért járó okleveleket, érmeket és ajándékokat. Zárásként
a különdíjak átadása következett.

Aki ellátogatott hozzánk az egy igazi színes kavalkádot talált
és reméljük, hogy nem unatkozott.

Makettek és egyebek Apcon

Tavasszal községünk vendége volt Szabó „Topi” Zoltán,
vadászpilóta. Serfőző Ferencné egy verset adott ajándékba
a vendégnek, akit annyira meghatott ez a gesztus, hogy egy
repülést ajánlott fel. Az élvezetes program július 17-én volt.

Búcsúzáskor a vendégek a folytatásra biztattak minket. Rajtunk
nem múlik!

Köszönjük Apc Község Polgármesterének, az
Önkormányzatnak, a Művelődési Ház dolgozóinak és minden
támogatónknak a segítséget!

Serfőző Róbert
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Egyesületünk ebben az évben is az alapszabályában
megfogalmazott célok alapján működik.

A napjainkig megvalósított tevékenység:
2015.  március-április: A Nőnap alkalmából jelképes

ajándékkal köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait. Koszorú
elhelyezésével emlékeztünk március 15-re a községi ünnepségen.
Egyesü letünk kezdeményezésére a Polgármester Úr
közreműködésével március 18-án megalakult az Apci Civil
Kerekasztal. A tavaszi takarítás keretében az egyesület hölgy
tagjai rendbe tették a beköszöntő táblák környékét, az izraelita
temetőt, valamint a buszfordulót. Mindezen munkálatok az évben
ismétlődnek fűnyírással kiegészülve.

2015. május: Együtt, családias légkörben töltöttük a majálist.
Megkezdődtek az „Apc Somlyó-hegyi Tanösvény” kialakításának
munkálatai, a Rákóczi útról nyíló felvezető útszakasz (Rajcsik-
part) rendbetételével, majd a hegy lábánál lévő volt községi bánya
bejáratának és a belső bokros-cserjés rész kitakarításával és a
hulladék megsemmisítésre egy helyre történő lerakásával
folytatódott.

 Az így kialakított bejárati rész lehetővé teszi a miocén korú
réteg vulkanikus, andezit főtömegű, bányafal megtekintését. A
tanösvény útvonalát és a Somlyó természeti értékeit tartalmazó
információs táblák is kihelyezésre kerültek, így a tanösvény
bejárhatóvá vált.

2015. júniusában részt vettünk a petőfibányai barátaink által
évek óta szervezett Bányász Emléknapon és a hónap második
felében a település különböző pontjain faluszépítés-virágosítás
céljából 22 tő futómuskátlit és 12 tő verbénát helyeztünk ki
virágládákba. Nem ért bennünket nagy meglepetés, hogy 3 hét
elteltével 2-2 tő muskátlit elloptak a „Szépek Kútjától” valamint a
buszfordulóból. De sokkolóan hatott ránk, hogy a verbéna
virágokat egy hét alatt eltüntették a helyéről.

2015 nyarán  több alkalommal településünkre érkezett a Wak-
tor család azzal a céllal, hogy leróják tiszteletüket őseik sírjánál
a zsidótemetőben.

 A Közösen Apcért Egyesület Hírei
Hetek óta dolgozunk településünk egykori életét bemutató

kiállítási anyagon, mely az augusztus 20-án tartandó Apci Búcsún
lesz látható.

      Hegedűs Gyula
elnök
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS
TÁJÉKOZTATÓJA.

SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.
 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.

 -  Készült 1000 példányban.

NYOMDA:  Márton Anna JOBBÁGYI
A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a
helyesírási hibákat javítja, az írások  stílusán nem változtat.
Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói
levelet közlünk akkor is, ha azok tartalmával nem értünk
egyet. A rendelkezésre álló hely függvényében - tartalmat
nem érintõ módon - fenntartjuk a rövidítés jogát.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Az általános iskola diákjai
számos sportversenyen

vesznek részt.

ÚJSZÜLÖTTEK:

BÁDER  RONALDÓ - 2015.  április  27.
Pataki Vivien, Báder Róbert
JUHÁSZ RUBINA MIA

2015. május  18.
Juhász Szintia

VARGA  EMMA - 2015. június  04.
Volner Szilvia, Varga István

NAGY  BRENDA  AMINA
 2015. június 10.

Csömör Renáta, Nagy Lajos
TORDA  MARCELL - 2015. június 13.

Éliás Viktória, Torda László
SCHATZ NORBERT GERGŐ

2015. július 05.
Bakondi Gabriella Gizella, Schatz Norbert

HUCZKA BOTOND CSABA
2015. július 07.

Fehér Judit, Huczka Csaba

Házasságot kötöttek:

Bercsényi Miklós-Czél Erzsébet Ilona
2015. április 18.

Gubucz Lajos-Sándor Emese
2015. május 23.

Oravecz Nándor-Fazekas Zsuzsanna
2015. május 23.

Makaria Márk-Jámbor Viktória
2015. június 13.

Takács József-Bogdán Heléna
2015. június 20.

Báder Róbert- Pataki Vivien Julianna
2015. július 13.

Benyák Egbert- Farkas Ramóna
2015. július 25.

Husanyica Henrik-Szarvas Zsuzsanna
2015. augusztus 01.

Molnár István-Hajdu Andrea Krisztina
2015. augusztus 01.

HÍREK az
Amazon SE-

ről
A tavalyi eredményeink (Heves

megyei női bajnokság . hely és Heves
megyei női futsal bajnokság 1. hely)
után, idén is szerettünk volna minél
előkelőbb helyen végezni mindkét
bajnokságban. A futsal bajnokság
első helyét simán sikerült megvédeni.
De a keresztpályás  bajnokság már
elúszni látszott, amikor a legnagyobb
ellenfelünk elkezdte hullajtani a
pontokat,  és   kiélezett küzdelemben
itt is sikerült a címvédés. A csapat
eredményei mellett mindkét bajnok-
ság  gólkirálynői címet és Heves megye
legjobb női labdarúgója címet is a mi
csapatunk játékosai érték el  valamint
érdemelték ki.

Idén első alkalommal vettünk részt
nemzetközi női tornán Szlovákiában,
ahonnan tornagyőzelemmel tértünk
haza. Jövőre ot t is szeretnénk
megvédeni a trófeát.

Ami még nagyon fontos az
egyesü let életében, hogy az
utánpótlásunk is erősödik. A Heves
megyei leány U15-ös futsal
bajnokságban 4. helyezést értünk el.
A legkisebbek az U11-es  korosz-
tályban szerepelve (2-3  évvel
öregebbek ellen)  két 1. helyezést, egy
2. helyezést és három  3. helyezést
értek el.

A jövőbeli terveinkben (meg-
erősített kerettel és új edzővel)
szeretnénk megvédeni a bajnoki
címeinket, és az utánpótlás csapa-
tainkkal is előkelőbb helyezéseket
elérni.

Kiss  Gusztáv elnök

ELHUNYTAK

Juhász László
 2015.  február  02.

Fáczán Béla Zoltán
2015. március 30.

Pályi Andrásné Pintér Mária
2015. április 01.

Zólyomi Alexandra 2015. április 06.
Jónás Istvánné Gál Mária

2015. április 09.
Csemer Dezsőné Rácz Borbála

2015.  április  16.
Mészáros Jánosné Hegyi Mária

2015. április 22.
Kovács László
2015. április 23.

Tari Illésné Adorján Borbála
2015.  április 27.

Vendel József 2015. május 04.
Báti Krisztián 2015. május 10.

Báti Márkó 2015. május 11.
Molnár Józsefné Almási Margit

2015. május 24.
Kelemen Jánosné Ludas Éva Erzsébet

2015. június 09.
Nagy Jánosné Turák Franciska

2015. június 15.
Serfőző Imréné Zólyomi Margit

2015. június 16.
Almási Pál

2015. június 18.
Huczka Pálné Szabó Judit

2015. július 09.
Szénási Jenőné Berki Hajnalka

2015. július 31.

Adófizetési határidő közeleg!
Tisztelt Adózók!
Postaládáikba kerültek azok a küldemények, melyek a helyi adók és a gépjárműadó

fizetés teljesítése érdekében adnak tájékoztatást Önöknek.
Olyan esetekben, mikor a gépjárműadó kötelezettségben változás következett be,

az érintettek „Határozatban” is értesültek, mely a folyószámla-egyenleg adataiban is
meg fog majd jelenni. (Érdemes tudni, hogy a kipostázott határozatok abban az esetben
is jogerőssé és végrehajthatóvá válnak, ha azt az adózó önhibájából nem veszi át.)
Mintegy 1000 darab gépjárműadó határozat került így kézbesítésre. (A befizetésére
szolgáló csekkek a folyószámla  mellett lesznek megtalálhatóak, ezt az értesítő  tartal-
mazza.)

 Augusztus második hetétől kerültek a postaládákba azok a folyószámla egyenleg
értesítők (egyezer darab), melyek a helyi adók és a gépjárműadó fizetés teljesítése
érdekében adnak majd részletes tájékoztatást. Egyúttal mintegy 2500 db csekket is
kapnak az adózók, külön az esetleges tartozásról és külön a szeptemberi adórészről.

A „Folyószámla-értesítőből” részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé
esedékes 2015. évi adóelőírásaikról is.

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú:
* egyrészt tájékoztat az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt
* tájékoztat a 2015. szeptember 16-ig (vagy az ettől eltérő esedékességgel) fizetendő

adórészekről.    Helyi Adóhatóság
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Ez a szezon is elmúlt, de hála istennek nem is akár hogy. Volt
(van) örömünk rendesen. Minden csapatunk kiválóan teljesített.
Mit jelent ez a kiváló teljesítmény? A tavalyi „kicsit sikertelenebb”
év után idén ifjúsági és felnőtt csapatunk is a mezőny élén,
aranyéremmel zárta a szezont.

 Serdülő csapatunk harmadik éve játszott együtt és az eddigi
legjobb eredményüket érték el, a tabella 4. helyén zártak. Volt
esély a dobogóra is, de sajnos nem tudták kihasználni az adódó
lehetőséget. Talán jövőre. Sajnos a serdülő csapat edzője
megköszönte a lehetőséget és távozott, így jövőre egy másik
vezetővel vágnak neki a szezonnak a fiatalok, de bízom benne,
hogy az új edző is hasonló sikerekre viszi a gyerekeket.

Az ifjúsági csapat számára az aranyérem volt a cél, amit
sikerült is elérni. Az utolsó előtti fordulónkban egy nagyarányú
győzelemmel bebiztosították az első helyüket. Bár hivatalosan
gólkirályi cím a szövetség által nem volt kiírva, de meg kell, hogy
említsem Nagy Tamást,  aki  (a
társai segítségével) 41 góllal
végzett a  góllövőlista élén. Bízom
benne, hogy a csapat együtt marad
és a következő szezonban is
harcolhat a dobogós helyekért.

Felnőttek. A tavalyi csalódást
keltő szereplés után nem kisebb
célt állítottunk a csapat elé, mint
hogy meg kell mutatni, hogy ennél
többre képesek és nyerjük meg a
bajnokságot. Sikerült!!!  Ellent-

mondást nem tűrően, végig vezetve, torony magasan egy
hónappal a bajnokság vége előtt már sikerült bebiztosítani a
bajnoki címet. Sajnos egy fontos láncszem, az edző távozik, de
remélem, hogy az új edző is ki fogja hozni a csapatból a maximumot.
Úgy gondolom, mint ahogy az ifjúsági csapatnál is az egyik
legnagyobb erősítés, ha a csapat együtt marad és így indulunk
a következő szezonnak.

It t is szeretném megköszönni mindenkinek, az
önkormányzatnak, játékosoknak, feleségeknek, barátnőknek,
edzőknek, szertárosnak, jegyszedőnek, rendezőknek, az elnökség
másik két tagjának és azoknak is, akik 1-1 mérkőzés erejéig
segítették és támogatták az egyesületet a szabad idejük rovására
eme csodálatos eredmény elérésében.

Mind e közben tovább „szépülünk”. Már korábban elkészült
a labdafogó háló, illetve sikerült kicserélni az öltöző nyílászáróit
is (bejárati ajtó, ablakok). Ezen kívül fejlesztettük a „gépparkot”
egy vadonatúj fűnyíró traktorral.

Augusztus 1-jén, a felkészülés jegyében, immár 3. alkalommal
megrendeztük a Rezsnyák Bandi emléktornát 6 csapat –
Kápolnásnyék, Heréd, Lokomotív Hatvan, Felsőtold,
Zagyvaszántó, Apci TE – részvételével ahol a Heréd együttese
mögött a második helyen zártunk.

A torna színvonalát emelte az ATE- SKSE öregfiúk mérkőzés.
A következő szezonban is cél a jó szereplés, amit egy lelkes,

nagy létszámú közönséggel könnyebben elérhetünk.
Találkozunk a 2015/2016-os szezonban és ott is HAJRÁ ATE!

Sipkó Pál elnök

Eredményesen zárt az Apci Torna Egylet

APCI TE 2015. õszi sorsolás Heves megye II. osztály
  1. 08. 15. 17:00 VISONTA-APCI TE
  2. 08. 22. 17:00 APCI TE-BOLDOG EGYESÜLET
  3. 08. 29. 17:00 TARNALELESZI MSE-APCI TE
  4. 09. 05. 16:30 APCI TE-LOKOMOTÍV SE HATVAN
  5. 09. 12. 16:30 EGERSZÓLÁTI SK-APCI TE
  6. 09. 19. 16:00 APCI TE-POROSZLÓ SE
  7. 09. 26. 16:00 PETŐFIBÁNYAI SK-APCI TE
  8. 10. 03. 15:00 APCI TE-MARKAZ FC
  9. 10. 10. 15:00 ZAGYVASZÁNTÓ SE-APCI TE
10. 10. 18. 14:30 SZÜCSI KSK-APCI TE
11. 10. 24. 13:30 APCI TE-MÁTRABALLAI FK
12. 10. 31. 13:00 ENERGIA GYÖNGYÖS-APCI TE
13. 11. 07. 13:00 APCI TE-LŐRINCI VSC
14. 11. 15. 13:00 MÁTRADERECSKE-APCI TE
15. 11. 21. 13:00 APCI TE-BÉLAPÁTFALVAI SK

Apci TE öregfiú csapata - 2015.


