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Az advent karácsony előtti, mintegy négy hetes Jézus-váró
időszakot nevezzük így (advent=eljövetel). Az advent
figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelére, és ez a várakozás
nem passzív hanem egy aktív figyelés Istenre: új életet kell
kezdenünk, egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet
tetteivel.

Adventben az egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, éli
át:

1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: a választott nép
Messiás várására.

2. A jelenben mi magunk is várunk, és szeretetünk tetteivel
közreműködünk (!),  hogy Jézus egyre teljesebben
megszülethessen bennünk és közöttünk.

3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jézus eljön majd a világ
végén, készen találjon minket.

Ennek az időszaknak is akkor van értelme, ha változtat valamit
egyéni és közösségi életünkön. Éppen ezért szükséges, hogy
készítsünk konkrét tervet, mit fogunk tenni annak érdekében,
hogy Jézus megszülethessen (növekedhessen) bennünk és
köztünk.

Egyéb egyéni vagy közösségi elhatározások például:
 - közös családi, adventi erénygyűjtő lap, hogy tudatosan

figyeljünk minden nap arra, hogy legyen valamilyen jó
cselekedetünk.

- hajnali szentmise (vagy szentmise, szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről, számítógépről, az édességekről

stb.
- egy magyar szent példakép választása adventre, vagy egy-

egy hétre, és követve élni az Ő példáját.
 - ki-ki ápolja kapcsolatait a barátokkal, egy másik napon a

rokonokkal.
 - vegyük észre családtagjainkban ami szép, s este beszéljük

meg;

ADVENT,
mint karácsonyi készülődés

- nézzük át ruháinkat, a gyermekek játékaikat, mit adhatunk
oda másoknak, rászorulóknak, karitásznak, így örömöt adva fel
batátainknak.

 Ezek mind- mind segítenek minket abban, hogy közelebb
kerüljünk Istenhez és embertársainkhoz és megszülessen bennünk
a pénzen meg nem vásárolható öröm és a karácsonyi igazi béke.

Hiába született meg Jézus 2000 éve Betlehemben,
ha nem születik meg benned!

Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent folyamán,
igazi lesz a karácsonyunk:

Jézus megszületik bennünk, közöttünk; és a körülöttünk élők
számára is.

Varga József atya

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván

Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklõdõt

2015. december 20-án (vasárnap)
10.00-tól

kézmûves bemutatóval egybekötött
adventi vásárra,

ahol helyileg készített díszeket,
ajándékokat lehet vásárolni.

    15:00-tól
Iskolások és óvodások mûsorára.

Adventi vásár
és Falukarácsony

Apc Község Önkormányzata és dolgozói!

Meghitt hangulatot ad a forrlt bor,
 a meleg tea  és a karácsonyi zene
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A képviselő-testület
2015. évi  munkájáról

- röviden
A képviselő-testület 2015. évben 19 alkalommal (5 rendes,14

rendkívüli) ülésezett , 17 önkormányzati rendeletet alkotott és 155
képviselő-testületi határozatot hozott.

A február 9-ei rendkívüli ülésen elfogadásra kerültek a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásairól és költségtérítéséről szóló, illetve – a Pénzügyi-
Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság
előterjesztése alapján - az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről
szóló rendeletek.

Február 24-én a képviselő testület soros ülésén az Ügyrendi
Bizottság előterjesztése alapján megtárgyalta, majd elfogadta a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló,
a talajterhelési díjról szóló, valamint a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeleteket.

A képviselő-testület március 25-én rendkívüli ülést tartott,
melyen elfogadta az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet és a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítását.

A május 4-ei rendkívüli ülésen elfogadásra került az
önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése
zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló rendelet,
illetve a képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetésről
szóló 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendeletét.

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2002.(VIII.28.)
rendeletének módosítását május 27-ei soros ülésén fogadta el a
képviselő-testület.

A július 9-ei rendkívüli ülésen a képviselő-testület jóváhagyta
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítását,
illetve elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendeletet.

A képviselő-testület szeptember 4-én tartott soros ülésén
módosította Apc község díszpolgára cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét és
a  2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.09.) rendeletét.

A szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeltét
a képviselő-testület szeptember 9-én tartott rendkívüli ülésén
fogadta el.

Október 29-i soros képviselő-testületi ülésen elfogadásra
került a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet,
valamint a temetők rendjéről szóló 1/2002.(II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet.

FIGYELEM!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. december

21-től  2016. január 4-ig a Polgármesteri  Hivatal  igazgatási
szünetet tart.

Sürgős esetben az ügyelet a 06-30-534-0490
telefonszámon elérhető.

2015. évi közfoglalkoztatás
Az idei évben 72 főt tudtunk alkalmazni az Országos

Közfoglalkoztatási Program keretében. Az Önkormányzat
költségvetését ez 1.674.620 Ft önrésszel terhelte meg.

A munkavállalók közintézményekben és közterületen
végezték munkájukat. Segítséget jelentettek a központi
konyhán, óvodában, bölcsődében, Idősek Napközi
Otthonában, sportpályán, Művelődési házban,
rendezvényeken, stb. Feladatuk volt még a közterületek
rendszeres gondozása, tisztántartása. Véleményem szerint a
munkamorál, ill. a hozzáállás jelentősen javult.

Köszönöm az egész éves munkájukat!

Juhász István polgármester

Karácsonyi ajándékcsomag
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete idén is

megajándékozza a Községben élő, 70 év feletti lakosokat. A 341
fő mintegy 2000 Ft értékű ajándékcsomagot kap az ünnepek előtt,
melynek kiszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

Szociális tűzifa
Apc Községi Önkormányzat ebben az évben is pályázatot

nyújtott be szociális tűzifára. A sikeres pályázaton 68 erdei m3

tűzifát nyertünk, 1 209 040 Ft értékben. Ehhez  önerőből
vásároltunk 12 erdei m3, 269 748 Ft értékben. Így a rászorulók
között összesen 80 erdei m3 tűzifát tudunk kiosztani, amely a fa
árával, pályázati önerővel, összevágási és kiszállítási költséggel,
az önkormányzatnak kb. 640.000 Ft-jába kerül.

15/2015. (IX.9) Önkormányzati rendelet alapján a támogatás
feltételei:

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként szociális tűzifát biztosít annak a személynek,
aki
* aktív korúak ellátásban részesülő személy vagy
* rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy

vagy
* kiskorú gyermekei halmozottan hátrányos helyzetűek vagy
* 70 év feletti egyedülálló személy vagy
* tartós betegsége miatt nem képes önmagáról gondoskodni
* rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelő vásárlást saját

erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének kétszeresét

A támogatás feltétele továbbá:
* a jogosult fa vagy vegyes tüzeléssel rendelkezzen,
* a támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak

állapítható meg
* az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel szerűen

senki sem él, a támogatás nem kérhető
A tűzifa támogatás mértéke ingatlanonként 500 kg.
A támogatás igénylésének menete:
A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani a

megfelelő nyomtatvány kitöltésével.
Az elbírálás a Jóléti és Szociális Bizottság előkészítését

követően a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A tűzifa kiszállításáról a hivatal gondoskodik, az átvételt a

jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
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2015-ös év tartalmasan telt. A
község szempontjából kisebb és
nagyobb volumenű változások

történtek. Ezek a teljesség igénye nélkül
röviden a következők:

Kisebb javítások, fejlesztések:
átereszek, hidak, korlátok javítása,

festése; vízelvezetők  tisztítása, árkok
kitakarítása (folyamatban); túlnőtt fák
visszametszése; fogászat-védőnő udvar
tereprendezése, szemét elszállítása; előtető
készítése; temető kerítés felújítása, a régi
ravatalozó helyének parkosítása; óvoda
udvarában díszfák és tuják ültetése;
buszmegállókban a padok felújítása;
bölcsödébe új kültéri játékok vásárlása,
udvar felújítása (folyamatban); kresz-
táblák, forgalmi tükrök kihelyezése; új
közvilágítás felszerelése (Fűzkút, Dobó
utca ill. Szabadság út eleje); központi
konyha raktárhelyiségének felújítása, új
po lcok beszerelése; to rnacsarnok
takarítógép vásárlása; új szerszámok
beszerzése a karbantartók munkájához;
védőnői szolgálat új vizsgáló eszközöket
kapott; katasztrófa védelmi sziréna
felújítása; sportpályán nagykapu készítése
a Hunyadi utca felől a rendezvények
technikai célbó l való jobb
megközelíthetősége miatt; a Hegymenet
Klub jóvoltából Apcon is elindult a
„Szeretetmenü” program, melynek
keretében Apcon 160 fő jut naponta egy
tál meleg ételhez.

NAGYOBB  MUNKÁK :
* Ravatalozó (képünkön) teljes körű

felújítása – belső terek festése, világítás
korszerűsítése, előtér lapolása, külső
festés, fa-felületek pácolása, harangláb

felújítása, székek és berendezési tárgyak
vásárlása. A felújítás költsége 870.000 Ft

* Gyermekorvosi rendelő - betegváró
átalakítása, mosdók teljes felújítása,
padlóburkolás, víz- , szennyvíz
korszerűsítése, rendelő festése. A felújítás
költsége 442.000 Ft

* Belterületi utak – a Sport utca út és
járda, a Rákóczi – Barátság út összekötő
szakasz, az Orgona utca és az Árok utca új
aszfaltburkolatot kapott. A felújítás
költsége 14.000.000 Ft

* Az Apc 21 út és Rózsaszentmártont
összekötő 2404-es út apci szakasz felújítása
megtörtént, az útpadka feltöltése és a
felmerült hibák javítása folyamatban.

A felújítást a Magyar Közút Nonprofit
Kft. végezte állami forrásból. A felújítással
Apc lakóinak egy régi kívánsága valósult
meg.

Ezúton is szeretném magam és Apc
Község lakói nevében megköszönni Szabó
Zsolt államtitkár úr, országgyűlési
képviselőnk közbenjárását.

* Farkas majorban ipari park kialakítása
– nagy kihívást jelentett, a Község jövőjét
jelentősen érintő ipari park kialakítása. A
tárgyalások a május 6 -án aláí rt
megállapodással sikeresen lezárultak. A
munka (kiviteli tervek, infrastruktúra
kiépítése) folyamatos, bár még nem
látványos. Jelenleg a terület
lőszermentesítése és régészeti feltárása
folyik. Ezen munkálatok befejezésével
elkezdődik a régi épületek bontása, és

előreláthatóan a kiviteli tervek
jóváhagyása után 2016 tavaszán az új
16.000 m2 öntöde építése elkezdődik.

* Az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Isko la energetikai
korszerűsítése – a KEOP 5.7.0 azonosító
számú Európai Uniós pályázat keretében,
mintegy 70 millió Ft értékben újul meg a két
iskolaépület. 1294,7 m2 homlokzati
hőszigetelés, 101,7 m2 lábazati hőszigetelés
és 159 db homlokzati nyílászáró cseréje
tö rténik meg. A közbeszerzéssel
kiválasztot t kivitelező a budapesti
székhelyű MEDIBAU Kft. A munkák
előreláthatóan az év végéig befejeződnek.

A munkálatok alat ti
kellemetlenségekért köszönöm a tanárok
és diákok türelmét.

A leírtakból is látható, hogy igen
mozgalmas évet hagytunk magunk mögött.
Köszönet ezért munkatársaimnak, a
képviselőknek, az önkormányzati
intézményekben dolgozóknak. Az ő aktív
hozzáállásuk nélkül mindezek nem
valósultak volna meg.

A 2016-ban szintén sok munka vár
ránk. Néhány fontosabb terv: folytatódik
középületeink energetikai korszerűsítése,
utak járdák felújítása, temetőben új
parcellák kialakítása, a belső  utak
fejlesztése, a parkoló végleges kialakítása.
Apc-Petőfibányát összekötő út még fel
nem újított szakaszának elkészítése,
csapadékvíz elvezetés, ideiglenes vízjogi
engedély beszerzése, buszmegállók
felújítása.

Végezetül szeretném megköszönni az
év közbeni bíztatást, a segítséget, az építő
kritikákat! Bízom abban, hogy a 2015-ös
évet Önök is eredményesnek ítélik
községünk fejlődése szempontjából.

Mégegyszer megköszönöm
mindenkinek az egész éves

munkáját!
A további jó együttműködés

reményében
kívánok mindenkinek

Áldott, Békés Karácsonyt
és Sikerekben Gazdag

Boldog Új Évet!

Juhász István
polgármester

2015-ös
évértékelő
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A tanév első napján 169 tanulót vártunk, hogy újra megtöltsék
vidám gyerekzsivajjal az iskola udvarát és épületeit. Közülük 24-
en első osztályosként léptek át az őket váró virágkapu alatt.
Mostanra már ők is beilleszkedtek az apáczais közösségbe,
ügyesen haladnak az olvasás, írás, számolás elsajátításában.

Sok, tartalmas program valósult meg az ősz folyamán. Részt
vettünk a községi Szüreti felvonuláson, ahol táncos lábú tanulóink
sikerrel mutatkoztak be népi játék és néptánc műsorukkal, büszkén
viselve az új néptáncruhákat. Akadályversenyt szerveztünk a
Lőtéren, egy kellemes, játékos délelőttöt eltöltve. Színvonalas
ünnepi megemlékezéseket tartottunk nem csak az intézmény, de
a község lakosainak megelégedésére is. Örömmel vettünk részt
rendhagyó irodalom órán a könyvtárban. Iskolánk bemutatkozó
műsort adott a Mária Rádióban. A Népmese napján Bukovics
János és Pintér Zsolt szórakoztatta diákjainkat. Abban, hogy
intézményünk színvonalasan helyt tud állni rendezvényeivel,
sok segítséget kapunk a község jó szándékú polgáraitól. Külön
köszönjük ezt Juhász István polgármester és Varga József
plébános uraknak, Paskó Lászlónak, dr.Keszthelyi Ferencnek,
Kovács Tibornénak, egyházközségünk tagjainak!

Még csak három hónap telt el, de már rengeteg versenyen
vettek részt azok a diákok, akik szorgalmukkal, jó tanulmányi
eredményeikkel vagy éppen sport területén tűnnek ki a többiek
közül. Sikereket értek el mesemondásban, éneklésben,
nyelvhelyességi-helyesírási versenyen, szavalóversenyen,
földrajzi és hittan témájú vetélkedőn, és persze sportversenyeken.
A tanév első felében rájuk vagyunk a legbüszkébbek:  Budai
Vivien, Bari Dávid, Dancsok Dorottya, Farkas Brigitta, Farkas
Elizabet, Fodor Flórián, Gulics Amina, Hartman Helga, Kiss
Krisztina, László Abigél, Morvai Regina,Pajkos Fanni, Sipkó
Evelin.

Óriási volt az érdeklődés a 18. alapítványi bál iránt. Az egyik
kedvezményezett gyermekintézményként hálásak vagyunk
minden önzetlen segítségért és támogatásért!

Elindult a középiskolai beiskolázási időszak. Tanulóink sorra
vesznek részt nyílt napokon, üzemlátogatáson, a pályaválasztással
kapcsolatos rendezvényeken. Bízunk benne, hogy mindannyian
megfelelő alapokkal állnak a felvételi eljárás előtt.

Önkormányzatunk pályázata által nem csupán megszépülnek
épületeink, de energetikailag hatékonyabban tudjuk majd
üzemeltetni azokat. Ez hatalmas előrelépést jelent, azonban az
utóbbi hetek munkálatai, az egy épületbe való zsúfoltság igazi
embert próbáló feladat minden tanuló és pedagógus számára
egyaránt. Ezúton köszönöm minden tanítványunk valamint
kollégáim türelmét!

Köszönetünket fejezzük ki a segítő szándékú szülőknek illetve
azoknak az apci polgároknak, akik bármilyen módon hozzájárultak
az iskola eredményességéhez! Kreativitásukra, támogatásukra a
jövőben is számítunk!

Apc község minden lakosának szeretetteljes, békés
karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Fehér Lászlóné
igazgató

H Í R E K
AZ  APÁCZAI  CSERE  JÁNOS

KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA   ÉLETÉBÕL

Óvodai életünk
 AZ APCI GYÖNGYSZEM ÓVODA

Szinte óriás léptekkel fut az idő, gyorsan peregnek az
események! Mintha csak nemrég nyitottuk volna meg az óvoda
kapuját és máris az advent időszakához értünk Talán azért érezzük
ezt így, mert sok fontos és érdekes esemény követte egymást. A
gyerekek mindennapi életét interaktív zenés műsor, bábelőadás,
koncertek színesítették. Vendégeink voltak többek között Áprily
Géza előadóművész, Papp Ágnes bábművész, Molnár Orsi énekes.
Az óvoda apraja és nagyja egyaránt kitörő örömmel fogadta az
előadásokat. Ezek mellett azonban a mindennapok történései és
programjai is figyelemreméltók Örülünk, hogy ingyenes
szabadidős tevékenységeket működtethetünk, melyet minden
gyermek igénybe vehet. Igen kedvelt a néphagyományőrző
„Népi gyermekjátékok és táncok” program és nőtt a Hitoktatásban
résztvevők száma is.

A település életébe is bekapcsolódunk. Örömmel, szívesen
vettek részt nagycsoportosaink a Szüreti rendezvényen. A
Jótékonysági bálon előadott üveges táncuknak nagy sikere volt
és a Falukarácsony műsorában is szerepelni fognak. Lám, lám
mennyi komoly feladattal megbirkózik az iskolába készülő Bambi
csoport! Tudjuk azt is azonban, hogy támogató szülők nélkül
mindez nem valósulhatott volna meg! Köszönjük!

Most azonban kanyarodjunk egy kicsit vissza a mindennapok
eseményeihez, melyek talán nem különlegesek de a gyerekek
számára fontos. Az októberi „Egészség hét” élményekben
gazdagon telt. Egészséges táplálkozás, testmozgás, saláta készítés
és kiemelten a fogápolás rejtelmei. Ebben nagy segítségünkre
volt Dr. Körhegyi László „ fogorvos bácsi”. Munkatársai
bemutatták a gyerekeknek a helyes fogápolás fortélyait, a
fognyűvő manócskák igen kellemetlen tulajdonságait, az
oktatófilmek pedig segítettek eloszlatni a doktor bácsitól - nénitől
való félelmet. Végezetül az ajándékba kapott piros almákat boldogan
ropogtatták!

A „Hét” rangos programja a szülők részvételével megrendezett
„Ovi Olimpia” volt. Itt a szülők egyszerre versenyezhettek együtt
gyermekeikkel, szülőtársaikkal, melyet mindannyian nagyon
élveztek. Sok humor, vidámság és jókedv jellemezte ezt a délutánt.
Nyílt-napunk is nagy érdeklődésre tartott számot. Minden
csoportban magas volt a látogatók száma. Örülünk, hogy a szülők
aktívan bekapcsolódtak az óvodai élet eseményibe, erősítve a
család és az óvoda kapcsolatát!

Most Advent időszakába léptünk, az örömteli várakozás
időszakába. A Mikulás várás megannyi apró titka hozza lázba a
gyerekeket. Készülünk a Karácsonyra, a szívet melengető - és
talán a gyermeki lelket legmélyebben megható ünnepre. És ez a
készülődés csendes boldogsággal, szeretettel tölti be az óvodát,
ahol apró kezek sütik a mézeskalácsot és készítik a meglepetés
ajándékot.

 „Karácsony lesz holnap nálunk,
   Egész évben erre vártunk.
   Szemünk ragyog, kis szánk nevet:
   Békés, boldog ünnepeket!”

Velük együtt kívánunk minden kedves olvasónak:
      Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

Lőke Jánosné
óvodavezető
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A nyár elején sikerrel megrendezett Gyermek és Ifjúsági
Makett verseny után, szeptemberben két eseményen is részt
vettünk. 12-13.-án került megrendezésre a Békéscsabai KIT Makett
klub nemzetközi versenye. Szlovák és Román klubok is ellátogattak
a Dél-Alföldi városba, ahol az alábbi eredmények születtek:

Simon Levente - Gyermek repülő - II. hely + különdíj
Simon Levente - Gyermek harcjármű - II.hely
Molnár Balázs - Gyermek egyéb - IV. hely + különdíj
Bózsvári Bence - Serdülő repülő - II. hely
Zólyomi Zoltán - Felnőtt repülő - IV. hely
12-én a Petőfibányai Műv.Házban tartottunk bemutatóval

egybekötött kiállítást, ahol sok érdeklődő kisérte figyelemmel
munkánkat.

Az Október 10-1-én a Budapesten megrendezett Bólyai
Makettversenyen ismét néhány helyezéssel lettük gazdagabbak!

Molnár Balázs I. hely
Simon Levente II. hely + elismerő oklevél
Zólyomi Zoltán II. hely
November 7-8-án  Gödöllőn rendezték meg a Pelikán Makettező

egyesület kiállítását és versenyét a Gödöllői Egyetem
kollégiumában. A családias jó hangulatú versenyről sem tértünk
haza üres kézzel!

Molnár Balázs : I.hely
Simon levente : I. - III. hely
Bózsvári Bence : elismerő oklevél, + különdíj
Zólyomi Zoltán : II. hely
Köszönjük az önkormányzat, a Műv.Ház és könyvtár dolgozói

és támogatóink egész évben nyújtott segítségét!

Serfőző Róbert M.B.K. vezetője

Az ünnepek közeledtével változnak a szokások, és velük
együtt az ünnepekre való készülődés is.

Advent időszakában a koszorúkon a gyertyák fénye villan fel
az otthonokban. A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban
megfeledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről, elsősorban a
gyertya gyönyörű, de veszélyes lángjáról!

Azért, hogy az ünneplés zavartalan legyen és az ünnep során
érzett örömünket ne árnyékolja be semmilyen előre nem várt
esemény, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
fontosnak tartja felhívni az állampolgárok figyelmét néhány
alapvető biztonsági rendszabályra, amelyek nyílt láng, valamint
az elektromos árammal működő díszek használatára vonatkoznak.

 Az adventi koszorú által okozott tüzeket többnyire az égve
felejtett gyertyák okozzák. Azért, hogy elkerüljük a hasonló
tűzeseteket, javasoljuk:

* az adventi koszorúkat helyezzük nem éghető anyagból
készült felületre és közvetlen közelében ne helyezzünk el más
éghető anyagokat.

* a gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek
elhelyezve a koszorún, csokron!

*  A  mécseseket ne tegyük közvetlenül a koszorú, karácsonyfa
éghető anyagú részei  mellé, ott ne gyújtsuk meg!

*  A gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

* Csak biztonsági adatlappal rendelkező elektromos
fényfüzéreket vásároljunk.

*  A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére
ne hagyjuk bekapcsolva.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a téli szünet
idején több családban ha a gyermekek felügyelet nélkül
tartózkodnak otthon,  kíváncsiságból igyekeznek sok mindent
kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a gyújtóeszközöket
zárják el, hívják fel a szülők a figyelmet a veszélyforrásokra és
magyarázzák el, mit kell tenniük, ha mégis bekövetkezik egy nem
várt esemény.

Ha mégis megtörtént a baj a 105, vagy a 112 telefonszámon
lehet a tüzet jelezni a tűzoltóságra.

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Adventi ünnepek veszélyeiŐszi makettező
eredmények

Zólyomi Zoltán és makettjei.

Tűzesetnek hely
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2015. október 24-én az Apci Rákellenes
Liga vezetője, Gellén Erika és én, az Apci
Aerobik Klub aerobic oktatója közösen
Egészség és Sportnapot tartottunk a
Művelődési Házban. Célunk ezzel a
rendezvénnyel az volt, hogy felhívjuk az
emberek figyelmét mit és hogyan tegyenek
egészségük érdekében. Hiszen az
egészségnek fizikai, mentális, érzelmi és
személyiséggel kapcsolatos társadalmi,
valamint spirituális dimenzió vannak,
melyek szoros kölcsönhatásban állnak
egymással. Ezeket a kölcsönhatásokat adta
vissza Dobrocsi Tibor parapszichológus
előadása, aki arról beszélt, hogy a testünk
nem lehet egészséges, ha az egyik
kulcsfontosságú részünk: a lélek, nincs
megfelelő állapotban. Ha lelkünket
problémák, gondok gyötrik, az egy ideig
tűr, s mint mikor a mérleg egyik nyelve
túlterhelődik, kibillen egyensúlyából.
Adott esetben, pedig ez az irány
határozottan rosszat jelent, és az csupán a
súly nehézségétől, tehát a problémák
jellegéből és milyenségéből adódik, hogy
mekkora is lesz ez a kilengés, vagy nevezzük
inkább lelki egyensúly felborulásának.
Ennek a lelki egyensúlynak a felbomlása
vezet ahhoz, hogy megbetegszik a tested,
és kialakul a betegség…hogy milyen és
hogy hol azt ok-okozati összefüggés dönti
el.  Van egy rossz hírem, ezt TE MAGAD
DÖNTÖD EL!!! Találd meg az okot, ismerd
fel, és merj az okról beszélni. Ugyanezeket
adta át „Gyógyulásom Történeteként”
Marosvölgyi Ágnes apci lakos, aki

alternatív gyógymódokhoz fordult és
kigyógyult a betegségéből.

Tudom, hogy mennyi csodálatos,
ugyanakkor bonyodalmas és szövevényes
történetet rejt magában egy-egy sors, vagy
egy-egy élet. Véleményem szerint
mindennek oka van, s erre csupán akkor
jön rá valaki, ha a dolgok mélyére néz.
Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy
nem létezik egy igazság. Minden embernek
megvan a saját igaza, saját érzései, melyeket
joga van felvállalni, érezni, átélni. Az ember
egy fantasztikusan összerakott, bonyolult
lény. Szükségünk van arra, hogy szeressük
Önmagunkat, épp olyannyira, mint mások
szeretetére. Azonban az élet mindenkinek
egy nagy próbatétel, ahol problémákkal,
feladatokkal kell megküzdenünk, nap mint
nap.

Van, hogy jó döntéseket hozunk, de az
is előfordu l, hogy nem. Olykor
elkeseredünk, megtorpanunk és lehet,
hogy segítségre van szükségünk. Ez nem
szégyen. Ha támogatást kérünk valakitől
az már egy lépés problémáink
megoldásához, mely előbb vagy utóbb, de
CÉLRAVEZETŐ LESZ.

A napot folytatták a jobbnál jobb és
színvonalasabb edzés órák, edzés típusok.
Úgy próbáltam összerakni ezeket az
edzések, hogy minél többen be tudjanak
kapcsolódni kortól és nemtől függetlenül.
Olyan előadókat hívtam meg erre a napra,
akikről tudom, hogy mindezt szívvel-lékkel,
profin csinálják. Kipróbálhattuk a Step
órát Arival, a BOKWA-t a mindig

mosolygós Verussal, a TABATÁT Hódi
Karolinnal. Gondoltam a senior és idősebb
korosztályra is. Lipkovics Erika
gyógytornászt hívtam segítségül, aki
megmutatta, hogy egy szék segítségével,
a munkában, az  iskolában, vagy otthon
hogyan tarthatod karban a gerincedet. Ezt
követte egy olyan sportág, a KETTLEBEL,
amely megmutatja, hogy erősítheted a
vázizomzatodat egy 8 kg vagy akár egy 20
kg-os vasgolyó segítségével.  „Keressél
egy táncot , mely felszabadít az
energiáktól” címmel  Claudiával
Zumbázhattunk egy nagyot.

Még itt mindig nem hagytuk abba a
napunkat, ismét egy fontos előadást
hallgathatunk meg Hanka Krisztinától, aki
felhívta a figyelmünket a vastagbél
daganat kialakulásához vezető jelekről. Ezt
követően kiosztásra kerültek ennek a
betegségnek a szűréséhez szükséges
székletdobozok. Megtekinthettük továbbá
– mi nők – hogyan kell végezni a helyes
„mell vizsgálatot”.  Az nap folyamán
megkóstolhattuk a Sziráki Kastély
támogatásával készített finomabbnál-
finomabb reform ételeket, a szervezők által
készített saját főzésű lekvárokat, továbbá
a Tesco által biztosított déli gyümölcsökből
készített vitamin tálat.

Köszönjük a támogatóink /Goodwill
Consulting Kft., TESCO, Sziráki Kastély,
Green Plan Energy Kft., Magyar Rákellenes
Liga és az Apci Rákel lenes Liga
szervezetének segítői / által nyújtott
ajándékokat és azt a csodálatos reform
tortát, melyen az az első gyertya került
elhelyezésre, mely azt szimbolizálja, hogy
ez még csak a kezdet és lesz folytatás. A
közeljövőben célunkká tűztük ki, hogy
Apc Község lakóival együtt közösen
összefogva évről-évre hagyománnyá
váljon ez a közös egészség- és sportnap.
Szeretnénk még több szűréssel, még több
sporttal, még több előadással
színvonalasabbá tenni az eseményt, hogy
elmondhassa mindenki, milyen
példaértékű kitartással dolgoznak sokan
Apc fejlődéséért!

Csorba Anett

SPORTOLTUNK EGY JÓT,
és megtettünk mindent az egészségünkért!

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.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Karácsonyi receptek
Dorozsmai molnárponty

Ennek a receptnek nagy előnye, hogy délelőtt el lehet készíteni
és vacsora előtt csak a sütőbe kell tenni és  kész.

6 személyre: 1 kg pontyfilé, 10dkg füstölt szalonna, 2 nagy
fej hagyma, 25 dkg gomba, 20 dkg lecsó, 1 nagy pohár tejfel, 50
dkg csuszatészta, 1 kiskanál pirospaprika, só, bors, 10 dkg
zsemlemorzsa.

A halszeleteket besózzuk és fél órát állni hagyjuk , majd
zsemlemorzsába forgatjuk  és kevés olajon mindkét oldalát pirosra
sütjük. Szalonnát kockára vágjuk, lepirítjuk. Rátesszük a finomra
vágott hagymát és tovább pirítjuk a szeletelt gombával. Rászórjuk
a paprikát beletesszük a lecsót és jól lepirítjuk. Összekeverjük a
kifőzött csusza tésztával. Tepsibe tesszük, tetejére tejfelt teszünk,
a sütőben átpirítjuk,  mielőtt kész ráhelyezzük a halakat és
összesütjük. A legjobb a sütő edénnyel. Petrezselyemmel díszítve
tálaljuk.

Gyümölcskenyér
20 dkg liszt 20 dkg margarin 20 dkg porcukor  1 csomag

sütőpor 1 csomag vaniliáscukor, 4 db tojás 20 dkg vegyes aszalt
gyümölcs,citromhéj,narancshéj.

Tojássárgáját kikeverjük cukorral,hozzá keverve a puha
margarint. A  tojásfehérjét habbá verjük hozzá keverjük a vaníliás
cukrot Beleforgatjuk a sütőporral elkevert lisztet, hozzáadjuk a
csipet sót. Legvégén a lisztezett aszalványokat tesszük bele.
Kivajazott,  lisztezett formában 180 fokos sütőben a sütési idő 40-
50 perc.

Serfőző Ferencné

Karácsonyvárás
I.
Gyere kicsim, beszélgessünk
Karácsonyunkat megtervezzük
Készüljünk a gyönyörű ünnepre
Jézuskának levelet elküldted-e?
II.
Pedig a karácsony nem ezt jelenti
Inkább szeretetben-békességben összejönni.
Nincs annál szebb, mikor a család összejöhet,
Boldogan együtt ünnepelhet.
III.
Szívdobogással várjuk a Szentestét,
Mikor a kiscsengőt megcsengessék,
Csodálatos, mikor a fenyőfa elénk tárul,
De ezzel az este le még nem zárul.
IV.
Szeretet osztása, csomagok bontása,
Csodálatos az arcok ragyogása.
A Mama elkezdi: - Mennyből az angyal…
Többiek is csatlakoznak halk szavakkal.
V.
Megadta az Isten, hogy összejöjjünk
Reméljük jövőre is együtt ünnepelünk
Addig nagyon jó, míg család összetart.
Az emberekre ez igen csak jól hat.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

ZUBOR  MÁTYÁS 2015.  augusztus  11.
Zubor Bernadett Erzsébet,Papp József

PARÁDI  MÁTYÁS  2015. augusztus  12.
Dósa Erzsébet, Parádi János

HORVÁTH  LEILA  VANESSZA 2015. szeptember  28.
Baranyi Ibolya Zsanett, Horváth István

SZABÓ LEÓ 2015. október 12.
Szabó Kornélia, Banya Gellért

DOMINEK  BOTOND 2015. november 09.
Bakos Krisztina, Dominek Imre

VICZIÁN  BENCE 2015. november 12.
Szőke Ágnes,Viczián Tamás

HEGEDŰS   ZOÉ 2015. november 17.
Gáspár Enikő, Hegedűs Roland

Házasságot kötöttek:

Danyi Zsolt- Harsági Nikoletta 2015. augusztus 22.
Nyerges Erik Ádám- Jenei Zsuzsanna 2015. augusztus 29.

Keresztes Tibor- Juhász Melinda 2015. augusztus 29.
Fazekas Norbert- Alapi Katalin 2015. szeptember 12.
Murányi Katalin – Demus Péter 2015. december  05.

ELHUNYTAK

Mátyássy Tibor 2015. augusztus 01.
Egri István János 2015.  augusztus 07.

Krecsmarik Ferenc 2015. augusztus 15.
Cselkó Ferencné Farkas Erzsébet 2015. szeptember 22.

Torda Ferencné Ostorócky Erzsébet 2015. szeptember 22.
Vidéki Ervin 2015. október 04.
Nagy István 2015. október 07.

Kiss Lászlóné Juhász Mária 2015. október 20.
Szabó Antal 2015. október 24.
Zsiga Lajos 2015. október 27.

Bercsényi Miklós 2015.  október  29.
Kovács Istvánné Szabó Teréz 2015. november 06.

Miczki Ferencné Körömi Terézia 2015. november 13.
Nagy Imréné Pajkos Irén 2015.  november 14.

Fáczán Zsolt 2015.  november 28.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak,
akik szeretett édesanyám

TORDA F ERENCNÉ
 (Ostoróczky Erzsébet)

temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Az elmúlt időszak szabadtéri rendezvényeihez nem volt kegyes
az időjárás. Ennek ellenére sokan összegyűltek és változatos
programokból választhattak a szüreti mulatságon és augusztus
20-án. Bábszínház, történelmi játékok, arcfestés, búzafonás,
néptánc mozdította meg a gyerekeket. Kökény Attila, Dankó
Szilvi, Berecz András, latin táncok, néptánccsoportok, rock and
roll zene, operett, rally bemutató szórakoztatta a felnőtt közönséget.

A szüreti főzéshez az időjárás szolgáltatta az egyik alapanyagot
(a vizet), a jókedvet már a résztvevők adták hozzá.

Október elején a 10. Országos Könyvtári Hét zajlott, ahova a
mi kis könyvtárunk is becsatlakozott: vendégünk volt Kollár
Árpád költő, szerveztünk baba-mama klubot és játékos, mesélős
családi napot.

Az egri Bródy Sándor Könyvtár jóvoltából Lackfi János író,
költő poénjain nevettünk. Október közepén a Rákellenes Liga és
Csorba Anett szervezésében Sport- és Egészségnap helyszíne
volt a művelődési ház, ahol a női torna szinte minden lehetséges
területét bemutatták a lelkes sportkedvelőknek. Az egészséges
táplálkozás és a rákszűrések is előtérbe kerültek.

Egy csütörtök estén novemberi népszokásokat és néprajzi
elmélkedést hallgattunk meg dr. Ozsváth Gábor Dániel
muzeológustól.

Ugyanilyen változatos programokkal várjuk a falu minden
lakóját a jövőben is és szeretnénk ha gyakran lenne kicsi a
művelődési ház annyira, hogy ki kelljen rúgni az oldalát…

Kovács Tiborné

Apci búcsú és szüreti
mulatság szélben, esőben

A 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások jogcímén az apci
önkormányzat közreműködésével az egyesület sikeresen
pályázatot nyert Suzuki Vitara terepjáró gépkocsira 6 327 050 Ft
értékben. Melynek átvétele 2015.10.22-én megtörtént.

Nagy Zoltán  elnök

A polgárőrség hírei

Óvodásaink

Az iskola táncosai

Kökény Attila  szórakoztatja a közönséget.

Családi nap a könyvtárban.


