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A község évente az állami normatíva mellett több, mint 200
millió forintos iparűzési adóbevétellel számol, - köszönhetően a
közigazgatási területen belül működő vállalkozásoknak - amit az
intézmények fenntartására, a település üzemeltetésére fordítunk,
a maradékot tudjuk fejlesztésekre költeni, ill. a pályázatokhoz
szükséges önerőt biztosítani.

Az időszak  a la tt  a  településen és környezetében
megvalósult fejlesztések  és beruházások teljes összege
megközelíti az 1 milliárd forintot.

Ebből 240.080.000.- Ft pénzügyi forrást sikerült lehívni,
különböző pályázati lehetőségek kihasználásával. Az Uniós
pályázatok közül a Települési- és Településfejlesztési Operatív
Program és a Környezet  és Energetikai Operatív  Program
segítségével elsősorban energetikai felújítások készültek el a
község önkormányzati tu lajdonú intézményein, valamin t a
Vidékfejlesztés i Program kihasználásával es zközbeszerzések
történtek. Belterületi útfelújításokat, Vis maior és informatikai
fejlesztéseket és beruházásokat a Belügyminisztérium pályázati
lehetőségével sikerült megvalósítani. A Nemzeti Kulturális Alap
keretein belü l a Községi Könyvtárat s ikerült felú jítani.
Összességében 252.130.000.- Ft-ot költött az önkormányzat
saját költségvetési forrásból a településen található ingatlanok
és közterületek fejlesztésére, újjáépítésére.

Az alábbi felsorolás – a teljesség igénye nélkül - tartalmazza
az adott években elvégzett munkákat, melyekről a részletes
információk, fotók megtekinthetők a www.apc.hu  honlapon
elérhető Apci Hírek újság  archívumban, valamint  az Apc
Önkormányzat nyilvános facebook oldalán.

2015
Az általános iskola két épületén energetikai fejlesztés történt
(szigetelés, nyílászárók cseréje)
Új ipartelep létrehozása.
Felújításra  került a  Rákóczi - Szabadság összekötő út, Orgona
u., Sport u., Árok u.

2016
A polgármesteri hivatal és a Fő út 41. ingatlanok tetőfelújítása
Elkészült a Petőfibányára vezető út második fele, az Ifjúság
utca és az Ady E. u.
Templom előtt beszakadt áteresz újjáépítése (Vis maior)
Szolgálat i lakás  felú jítás a, közv ilág ítás  bőv ítés e,
Konyhatechnológia fejlesztése

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
a 2014-2019 időszakban elvégzett munka és eredmények számokban

Mobil garázs telepítése az önkormányzati gépjárművek
tárolására

2017
Szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése,
Buszöböl és gyalogátkelőhely kiépítése a Petőfi téren
Háziorvosi rendelő és lakás visszavásárlása
2 db urnaoszlop elhelyezése a temetőben, a digitális rendezési
terv elkészítése
Elkészült a Szabadság u. járda, Petőfi S. út, Béke utca és járda
felújítása
Könyvtár felújítás, régi tűzoltószertár felújítása, iskola
fűtéskorszerűsítés
Ipartelephez gyalogos és kerékpárút, valamint világítás
kialakítása
Polgármesteri hivatal informatikai rendszerének fejlesztése
Tárgyieszköz beruházások (kerékpárok a házigondozóknak,
közterület fenntartó gépek és adapterek, új bútorok és vizsgáló
eszközök vásárlás a a védőnő  s zo lgálat  rés zére, ú j
hangrendszer kiépítése a Művelődési házban, karácsonyi
díszvilágítás a közterületekre és intézményekre.

2018
Polgármesteri hivatal energetikai felújítása, községi bölcsőde
teljes felújítása
Elkészültek az Ady E., Fő út, Hunyadi út, Béke út, Petőfi S. út
járdák, Árok u., Gyár u., Hunyadi utca útfelújítása. Romos

(Folytatás a 2. oldalon.)

Megújult  a községháza.
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ingatlanok árverésen történő megvásárlása és elbontása.
Idősek Nappali Ot thona tető felújítása, óvodaudvar
térkövezése.
Tárgyi eszköz beruházások (bölcsőde bútor és konyhai
es zközök, Dácia Dokker gép jármű, Bet lehemi figurák,
karácsonyi világítás, lap-top vásárlás óvónők és védőnő
részére)

2019
Bölcsőde, iskola új kerítés építése
Erzsébet tér parkoló
Idősek Nappali Otthona külső és belső felújítása
Általános iskola villámvédelem kiépítése, klímák beszerelése
Vízelvezető árkok tisztítása, felújítása
Közvilágítás korszerűsítés (LED)
Ingatlan vásárlás (Takarék épülete)
Fogorvosi és védőnői szolgálat épület nyílászárócsere
Elkészült az Újtemető út és járda, Béke utcával összekötve,
Árok u., Dobó u. és Szabadság út első szakasza
Tárgyi es zközök (bú tor és  in fo rmat ikai eszközök a
polgármesteri hivatalba, konyhafelszerelés az óvodába és
központi konyhába, közterület karbantartó gépek, eszközök
beszerzése)

Ide sorolnám a térséget érintő fejlesztéseket, a bevezető
utak teljes felújítása az elmúlt években befejeződött:
- 2404 jelű út 21-es fő úttól Rákóczi úti buszfordulóig 3,4 km,

2016-ban 95 millió Ft .
- 2405 jelű Jobbágyi-Apc összekötő út 2017 évben 2,8 km

hosszan 82 millió Ft,
- 2404 jelű út Apc és Rózsaszentmárton között 2,5 km hosszan

233 millió Ft

Összességében amint az a számokból  és felsorolásból látható,
az ingat lanvás árlásokkal, a beruházás ok és fejles ztés ek
megvalósításával az önkormányzat vagyona az elmúlt öt évben
jelentősen gyarapodott.

Ugyanúgy, mint a 2014-es KSH adatok szerint a lakosság
létszáma is mintegy 100 fővel növekedett. Az önkormányzat
gazdálkodása jól működik, stabil, a tartalék készpénzvagyon
az öt év alatt háromszorosára gyarapodott.

 Ezek alapján bátran kijelenthetem, hogy az elmúlt 25 évre
visszatekintve, ekkora fejlődés nem történt a faluban, mint amit
az elmúlt ciklusban elértünk.

Ezen eredmények elérésére elengedhetetlenül szükség volt
az intézmények személyi és gazdasági rendbetételére.  A gazdasági
bűncs elekmény feltárásával és a feljelentés megtételével
megszűnt az a teher, mely eddig akadályozta a hivatal szabályok
szerinti működését. Az ügy bírósági szakaszban van.

Köszönet illeti közvetlen munkatársaimat, az intézmények
vezetőit és dolgozóit a lelkiismeretes munkáért, köszönöm a
jószándékú képviselőknek a polgármesteri munkámban való
segítségét. Külön köszönetemet fejezem ki Mészáros Józsefné
és Klajzsovics Ferenc képviselőknek a bölcs gondolatokért és
tanácsokért és az építő jellegű kritikákért. Bízom benne, hogy
a településen lakók többsége elégedett a ciklusban végzett
munkánkkal.

Juhász István
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. október 13-án tartandó

helyi önkormányzati képviselő és
polgármester, valamint nemzetiségi

önkormányzati választásokkal
kapcsolatban

Magyarors zág  Köztárs aság i Elnöke a hely i
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választás át, valamint a nemzet is égi önkormányzati
választásokat 2019. október 13. vasárnapra tűzte ki.

A választás 2019. október 13-án vasárnap reggel
6:00 órától 19:00 óráig tart.

A választópolgár személyesen, a Nemzeti Választási
Iroda által küldö tt , értes ítőn  feltün tetet t szavazó-
helyiségben szavazhat.

Községünkben – a már megszokott módon – három
szavazókörben szavazhatnak:
1. számú szavazókör helye: Ady Endre Művelődési Ház

középső terem (3032  Apc, Petőfi Sándor út 24.)
2. számú szavazókör helye:  Idősek Napközi Otthona,

társalgóterem (3032  Apc, Fő út 8.)
3. számú szavazókör helye: az Általános Iskola régi

épületében a Napközi terem (3032  Apc, Fő út 48.)

A községünkben tartózkodási hellyel rendelkező
választópolgár akkor vehet rész a szavazáson, ha:

– 2019. május 26-ig tartózkodási helyet létesített,
– a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás

napjáig tart, és
– 2019. október 9. szerdán 16:00 óráig benyújtja

átjelentkezési kérelmét a Helyi Választási Irodába.
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a

tartózkodási hellyel rendelkező választópolgár nem kerülhet
be a helyi szavazóköri névjegyzékbe.

A mozgásában korlá tozo t t vá lasztópo lgár
mozgóurnát kérhet:

– elektronikus úton küldött kérelem 2019. október 11.
(péntek) 16:00 óráig nyújtható be!

– egyéb esetben  (a kérelmező által saját kezűleg
aláírva) a szavazás napján 12:00 óráig be kell érkeznie a
kérelemnek a s zavazókör szerint i szavazatszámláló
bizottsághoz!

A nemzetiség i önkormányzati választás on való
részvétel feltétele, a nemzetiségi névjegyzékbe történő
felvétel. A felvételi kérelmek beérkezésének határideje:
2019. szeptember 27. 16:00 óra. A névjegyzékbe történő
felvételről a választópolgár értesítőt kap.

A Helyi Választási Bizottság által hozott határozatok a
község honlapjára feltöltésre kerülnek, az alábbi linken
találhatók:

 http://apc.hu/index.php/hirdetmenyek/

(folytatás az 1. oldalról.)
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A mai előírásoknak megfelelő új kerítés készült az általános
iskola és a községi bölcsőde körül Az iskola udvarán lévő padok
és asztalok felújítását és mindkét épületbe klímaberendezések
telepítését az önkormányzat finanszírozta. A bölcsőde udvarán
a járda és  egy  kis terasz térkő burkolatot kapott. A  homokozó
fölé napvitorla került, amely  védi a gyermekeket  az erős
napsugárzástól.

A sportpályán – 2017-es TAO pályázatnak, önkormányzati
támogatásnak, a vezetőség és szurkolók kétkezi munkájának
köszönhetően – új lelátó készült.

Az Árpád út és Bethlen Gábor út kereszteződésében a
szennyvíz beruházás miatt tönkretett áteresz és vízvezetékcső
cseréje megtörtént, a kereszteződés új burkolatot kapott.

Ezen útszakaszon, illetve a Kossuth utca egy részén a Zagyva
fo lyóba vezető  csapadékvíz-elvezető  árkok  t is zt ítás a is
megtörtént, amely munkálatok kapacitás függvényében tovább
folytatódnak. A Révfy-parton található vízelvezető árok beton
elemekkel történő burkolása szin tén elkészült, a kivitelező
októberben adja át végleges formájában, valamint az Ady E. utcai
áteresz tisztítását is ekkorra jelezte a vállalkozó.

Az év elején betervezett belterületi utak és járdák  felújítása
folyamatosan  tö rtén ik. Ahol a nyomvonal enged te,
területvásárlás sal, s zélesítés sel vagy  a meglévő  ú talap
szélességében, új aszfalt burkolatot kapott az Árok utca, Dobó
utca egy szakasza, Újtemető utca és ennek folytatásában a Béke
utcával összekötő új út, az Erzsébet tér  (a régi mozi előtt) és a
Szabadság út első része. Hamarosan elkészül az Újtemető utcai
járda. A Hatvani Vízművekkel egyeztetve még az aszfaltozás
megkezdése előtt, a kritikus  helyeken a régi, elavult ivóvíz
fővezetékek cseréje is megtörténik.

A „Magyar Falu Program 2019” keretében, 20 millió forint
értékben pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Rózsa utca út
és járda, valamint a József utca út és járda teljes felületen történő
felújítására.

A polgármesteri hivatal energetikai felújítása 31 millió forint
vissza nem térítendő TOP pályázati forrásból elkészült. Saját
forrásból megtörtént a villamoshálózat, az informatikai, a riasztó
és kamerarendszer teljes felújítása, valamint a beltéri ajtók és az
irodabútorok  cseréje, festés, burkolás.

Megújult a községháza előtti Erzsébet tér,  mely hamarosan
elnyeri végleges formáját. Új térkőburkolattal kibővült a parko-
lási lehetőség, a régi kerítés elbontásával pedig egy nyitottabb
tér fogadja az ügyfeleket.

Épül-szépül a Fő út 8. szám alatt lévő Idősek Napközi Ott-
hona is. A Településfejlesztési Operatív Program energetikai
pályázatát kihasználva  41 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert az önkormányzat, melynek segítségével és
saját pénzügyi forrásból az intézmény kívül-belül teljesen megújul.

Szintén a Település Fejlesztési Operatív Program pályázati
lehetőségét kihasználva, 27 millió forint támogatásból készült el
az Apci Gyöngyszem Óvoda  tornaszobája, akadálymentes
rámpa, mosdó és parkoló. A fejlesztéssel együtt a belső tér
átalakítása következtében a tálalókonyha is teljesen megújult. Az
önkormányzat saját forrásból biztosította a konyhai eszközök
beszerzését. A „Magyar Falu Program 2019” segítségével a
játszóudvar is hamarosan megújul.

Nyílászáró csere történt a fogorvosi rendelő és a Védőnői
Szolgálat épületén. A mai energetika előírásoknak megfelelő
műanyag nyílászárókra cserélte az önkormányzat saját forrásból
az elavult, régi ablakokat és ajtókat.

A lakossági piacról kivonult Centrál Takarékszövetkezet
Mária  u tca 2. szám alatt található ingat lan 1/2 részét  az
önkormányzat megvásárolta, ahol a Családsegítő és Gyermek-
jóléti szolgálat  irodája kapott  helyet. Itt került telepítésre,
lakossági igényt kielégítve - több év tárgyalásai után - egy K&H
készpénzkiadó automata. Az ATM éjjel-nappal működik, havi
150.000.- forint  készpénz felvétel két  alkalommal idegen
bankkártyával is díjmentesen lehetséges.

A k özponti konyha fűtésk orszerűsítése saját forrás ból
befejeződött, új radiátorok, kondenzációs gázkazán és egy 500
literes indirekt forróvíz tároló került beépítésre.

A k onyhai  eszk özök  – gázzs ámolyok, gáz sü tőlap ,
mosogatógép,  hűtőgépek, mosogató medencék, étkezőbútor –
a Vidékfejlesztési Program, Közétkeztetés fejlesztése című pályázat
segítségével  8.808.000  forint értékben kerültek beszerzésre. A
teljes pályázati forrás 23,5 millió forint, mely 15% önrészt is
tartalmaz. A folytatásban elkészül az akadálymentes rámpa és
mosdó, valamint a tetőre napelem kerül, amely várhatóan az
energia költségek mintegy 80% -át fogja fedezni.

Juhász István polgármester

Áteresz felújítás.Az Újtemető utca felújítása.

Ez a nyár sem telt el
felújítások, beruházások nélkül

Új lelátó a sportpályán.
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Június utolsó hetében 12 hetedik és
nyolcadik osztályos diák Jakabné Eszter
néni és Paksi Kati néni  kíséretében
izgalmas és élménydús táborozásra indult
testvértelepülésünkre, Apcra.

A kényelmes utazás után kíváncsian
szálltunk ki a buszból. Hol fogunk aludni?
Lesznek-e új barátaink? Milyen  lesz a
kaja? Mit is fogunk egyáltalán csinálni öt
napon át?

Hamar kaptunk kérdéseinkre választ,
hiszen egész „fogadóbizot ts ág” várt
minket a cs arnok melletti parkolóban.
Megismerkedtünk Apc polgármes-terével,
Pis t i bácsival, Andrea nénivel, a
művelődési ház vezetőjével, Kati nénivel,
aki Eszter néni tanítványa volt. Rövid
beszélgetés u tán  bepakoltunk a
csarnokba, és ebédelni mentünk az iskolai
ebédlőbe.

Délután egy hosszabb sétát tettünk a
faluban, és egy jót fociztunk a pályán. A
hét igen  változatos  p rogramokat
tartogatott. Voltunk az ország tetején egy
mátrai kirándulás részeként , utaztunk
kisvasúton, kalandparkban tettük próbára
bátorságunkat, boboztunk, libegőztünk,
sétáltunk a Sástó partján , fagyiztunk
Gyöngyösön. Túráztunk a Széleskőhöz,
majd remek délutánt töltöttünk a hatvani
strandon. Megismerkedtünk a település

Kékestetőn a kunadacsi táborozók.

Szuper volt!
Köszönjük!

intézményeivel, a felújított bölcsődével,
polgármesteri hivatallal, a művelődési
házzal.

Közösen imádkoztunk a templomban,
és Martina néni kalauzolásával bejártuk a
katolikus isko lát  is . Hatalmas, hideg
görögdinnyékkel oltot tuk szomjunkat.
Vendégeskedtünk a Molnár-tanyán, ahol
finom kenyérlángossal tömhettük tele a
bendőnket, de a lőtéren már nem sütöttünk
szalonnát, mert több kaja nem fért belénk.
Érdekes volt a jurta építészeti megoldása,
gyönyörű a táj, a hegyek, a friss levegő, no
és a rekkenő hőség…

Nagyon jó l éreztük magunkat , s
köszönettel tartozunk sok apci felnőttnek
ezért. Köszönjük Pisti bácsinak a kedves
fogadtatást és a sok törődést, a mátrai
kirándulást. Köszönjük Andi néninek a
remek programokat, a szervezőmunkáját, a
kedvességét és a velünk töltött időt.

Családja körében,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte

Szerencsés Jánosnét Juhász István polgármester.

Virágcsokor és emléklap átadásával kívánt jó
egészséget és további boldog éveket Ilonka

néninek.

Ilonka néni
90 éves

Köszönjük Kati néninek a jó társaságot és
a búcsúest remek hangulatát, a fergeteges
bu lit . A  konyhás  néniknek a s ok
finomságot, amivel nap mint nap elláttak
minket, a gondnok bácsinak a csarnok
tisztán tartását és a segítséget. Köszönet
Kriszti néninek a palacsintahegyért, amivel
meglepett minket, és köszönet annak a
néhány apci gyerekeknek, akik velünk
töltötték szabadidejüket. Jó volt veletek!
Külön  kös zön jük a kunadacs i
önkormányzatnak és Ildikó néninek, hogy
biztos ítot ták számunkra a kényelmes,
légkondicionált autóbuszt.

Vagyis röviden:

SZUPER VOLT!
KÖSZÖNJÜK!

A   TÁBOROZÓK
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A helyi önkormányzati képviselők,
polgármesterek, nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán
indulók névsora, sorszáma

POLGÁRMES TERJELÖLTEK:
1. Körömi Kázmér
2. Juhász István
3. Susán-Fáczán Zsuzsanna

EGYÉNI LISTÁS    KÉPVISELŐJELÖLTEK:

AKTUÁLIS  INFORMÁCIÓK:
 www.apc.hu
ht tps://www.facebook.com/pg /apconkormanyzat/posts/
?ref=page_internal

NEMZETISÉGI JELÖLŐ SZERVEZET
ÁLTAL JELÖLT  KÉPVISELŐJELÖLTEK:

1. Bogdán Zsolt Attila
2. Bogdán Zsolt Attiláné
3. Bogdán Tibor
4. Kótainé Bogdán Klaudia
5. Bogdán Tamás Sándor
6. Bogdán Tiborné

11. Hegedűs Gyula
12. Almási József
13. Varga István
14. Jancsó István
15. Gémes Virág
16. Kiss József Gusztávné
17. Fendrik Veronika
18. Körömi Kázmér
19. Baráth István
10. Bóna Józsefné
11. Hegedűs Zsoltné
12. Bukovics János

13. Pompor Tiborné
14. Perczelné Vékony Valéria
15. Pápai Andrea
16. Nagy Zsuzsanna
17. Tóth László
18. Csorba Anett
19. Fodor Péter
20. Molnár Zoltán
21. Halmai László
22. Baranyi Judit
23. Kiss Gusztáv
24. Susán-Fáczán Zsuzsanna

Meghívó
Apc Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2019. szeptember 21-én

az apci sportpályán és a művelődési házban
mgrendezésre kerülő

szüreti felvonulásra
és mulatságra

  9:30 Program megnyitása, főzőcsapatok fogadása
14:00 SZÜRETI FELVONULÁS:

Indulás a művelődési háztól,
kísér Balog Edina és Bandája,
gólyalábas, Bíró-Bíróné szekéren lovas kísérettel

15:30 Apci Galambászok bemutatója - galambröptetés
16:00 Apci Gyöngyszem Óvoda műsora
16:15 Boldog Brenner János Katolikus Általános

Iskola műsora:
- 8. osztály néptáncbemutatója,
- T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola
modern táncbemutatója

16:45 Gyöngyöspatai Pávakör
17:00 Nógrádi Néptáncegyüttes (Ragyolc)
17:15 Kunadacsi Szent Margit Általános Iskola kórusa
17:45 Lőrinci Citerazenekar
18:00 Pitypang Néptáncegyüttes (Lőrinci)
18:15 Jobbágyi Daloskör
18:30 Kiskacus Néptánccsoport (Ecséd)
18:45 Gyöngyöspatai Színjátszó Kör

„A részeges ember felesége”
19:00 Folkkommuna Táncegyüttes (Apc)

és a Zabka Néptánccsoport (Héhalom)
közös műsora

19:15 „ERDERÁDÓ”
- Csűrdöngölő Pajtaszínház mesés előadás
Mesemondó Bukovics János, Csíki Lóránt,
Pintér Zsolt
Színházi koordinátor: Egervári György

KIÁLLÍTÁSOK A  MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
- Népművészeti kiállítás,  - Pohárdi ágyúkiállítás,
- Sidló Dóri festménykiállítása,   - Csuhé kiállítás

KÉZMŰVES  FOGLALKOZÁS OK
Makettezés, agyagozás, csuhézás, bőrös kézműveskedés,

arcfestés, csillámtetkó, henna

VÁSÁROK
Borkóstoló, mézes termékek, levendula, sajtkülönlegességek,

lángos,
édesség, játék, kézműves vásárok várják a kedves látogatókat!

INFORMÁCIÓ:
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, Apc

Tel.: 37/385-662 - E-mail: apckonyvtar@freemail.hu

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2019. július 3-án
megalakult az Apci Kulturális és Hagyományőrző Egyesület,
melynek elnökévé Pohárdiné Papp Zitát választotta a
vezetőség. A bejegyzés 2020. első negyedévére várható.
Az Egyes ület célja a ku lturális , népművés zet i és
hagyományőrző tevékenység  folytatása a községben,
valamin t a környező  település eken  élők bevonása,
hagyományaink széles körben történő megismertetése.
Tesszük ezt népmese, népdal-néptánc és hagyományőrző
területeken. Az egyes ület  szoros  együttműködésben
tevékenykedik az apci Ady  Endre Művelődési Ház és
Könyvtárral. Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat
elfogadásával keletkezik és tagdíjhoz kötött.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Apci Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület

megalakulása
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Tisztelt Apci
Lakosok !

Laskai István vagyok,
1970-ben születtem. Tiszasasról,
szülőfalumból 1997-ben  költöztem
el, de kötődésem  a  községhez a
mai nap ig élő  kötődés . 28 év
közs zo lgálatban , közigazga-
tásban , önkormányzati igaz-
gatásban és államigazgatás ban
eltöltött év tapasztalata áll mögöttem. A közel három évtizedes
igazgatási gyakorlat során, intézményvezetőként, önkormányzati
bizottsági tagként, jegyzőként, vagy kormánytisztviselőként a
mai Magyar közigazgatás keresztmetszetére sikerült rálátást
szerezni, mely reményeim szerint kellő alapot biztosít az Apci
Polgármesteri Hivatal irányításához.

Tanulmányaim:
o A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán

szereztem pedagógiai diplomát 1995-ben.
o A Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán

diplomáztam 2005-ben.
o Közigazgatási szakvizsgát tettem 2006-ban.
o A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kormányablak-ügyintéző

Szakán szereztem diplomát 2015-ben.
o A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és

Közigazgatási Karán, kormányzati igazgatási szakon szereztem
diplomát 2019-ben.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzati igazgatás
tárgykörében forduljanak mind hozzám, mind Kollégáimhoz
bizalommal.

Tisztelettel:

Laskai István jegyző

A lakosság régi igényét kielégítve végre sikerült a K&H Bank
jóvoltából bankautomatát telepítetni községünkbe. Az automata
a volt Takarékszövetkezet épületében, a Mária utca 2. szám alatt
lett elhelyezve, amely ingatlan már az önkormányzat tulajdona.

Az ATM éjjel-nappal működik.

Bank-
automata
a Mária
utcában!

A Lőrinci Március 15. Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium évnyitóján,

az intézmény 70 éves fennállásának alkalmából
Apc Községi Önkormányzat is elismerésben és

köszönetben részesült, hogy támogatja és értékeli az
iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

Bányásznap 2019
,,Örök homály, vad éjszaka,
  mégis közel az ég oda.
  Csillog a mécs, sugárt lövell,
  Szerencse fel! Szerencse fel!”

Idén is szép számmal vettek részt szeptember 4-én a műve-
lődési házban megtartott bányásznapi ünnepségen az apci
szakszervezet tagjai. Baranyi Endre köszöntő szavai után Udvari
Gábor elnök úr értékelte az elmúlt évet és vázolta fel a bányászat
múltját, jelenét és jövőjét. Pápis László, a Visontai  BDSZ elnöke
jubileumi emléklapokat és ajándékot adott át a több évtizedes
tagsággal rendelkező szakszervezeti tagoknak.

Az ünnepség keretében a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete nevében Juhász István polgármestert ezüst
bányász gyűrű kitüntetésben részesítette, a településen élő
bányásznyugdíjasok, közösségek és szervezetek támogatásáért,
működésük segítéséért.

A folytatás ban  egy kis vendéglátás  keretében baráti
beszélgetéssel zárult a bányásznap.

Pápis László ezüst bányászgyűrű kitüntetésben részesítette
Juhász István polgármestert.
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Ebben az évben kezdetét vette egy prevenciós (megelőzés)
foglalkozás sorozat, ami a gyermekeink felé az egyik legfontosabb
feladatunk. Az Apci Szociális Szolgáltató Intézmény Családsegítő
és  Gyermekjó lét i Szolgálata közösen  a MEK (Misszió az
Egészséges Közösségekért Alapítvány) Daróczi Lászlóval és a
munkatársaival szervezett egy Prevenciós táborozást az apci
gyermekek számára, ami július 3-5-ig a sportpályán volt megtartva.
A Prevenció (megelőzés) az egyik legfontos abb feladatunk
gyermekeink felé. Nagyon értékes csoportos foglalkozások voltak,
csodálatos gyermek énekek hangzottak el, továbbá sok sportban
és játékban volt részük a gyerekeknek. Sok-sok gondoskodás és
szeretet ölelte át a kíváncsi, ügyes gyermekeket. Mind a három
napon keresztül nagy öröm töltötte be szíveinket. A finom
palacsinta, amit egyik reggel kaptunk, az apci lángos, a finom
szendvicsek, üdítők és a fagyik erősítették a szervezetünket. A
gyermekek mosolya és öröme örvendeztette a tábor vezetőit. A
tábor fő témája a Prevenció, mint megelőzés és iránymutatás a
gyermekek számára, hogy életükben értékes és jó döntéseket
hozzanak meg és helyes irányba menjen az életük. Péntek este
ped ig 18 órától rendkívü l értékes és  tartalmas programot
szerveztünk szülők és felnőttek számára.

A Prevenciós sorozat folytatásaként augusztus 21-23 között
háromnapos gyerektábort tartottunk. Öröm volt látni, hogy a
gyermekek nagy buzgóssággal jöttek. Taníthattunk új énekeket,
ú jabb  p revenciós történetek hangozhat tak el, értékes
kézimunkákat alkottak a gyermekek ügyes kezei, amik a témához
kapcsolódtak.  Sok sporttevékenységben és játékban vehettek
részt. Lelki-testi egészségnek tartjuk azt, hogy a gyermekek
mozogjanak, sportoljanak, alkossanak, énekeljenek és kapjanak
helyes, és egészséges ú tmutatást az élethez, ami segít i a
fejlődésüket. A családsegítői szolgálat feladatának látja, hogy a
gyermekek szívében egyre jobban elmélyüljenek azok a fontos
értékrendek, amiket a táborunkban tapasztalnak, ezáltal közösen
átéljük Isten nagy szeretetét, amit Tőle kapunk és belőle árad
felénk.

Következő  állomás ként az Apci Szociális  Szolgáltató
Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint

az  European Initiative és a Grace Bibel Church-el közösen
(amerikai vendégek  Floridából)  gyermeknapot szervezett az apci
sportpályán. Örömmel láthattuk azt, hogy a gyermekek mennyire
igénylik a velük való foglalkozást. Az amerikai vendégeink kellő
szakértelemmel és szeretettel különböző programokat tartottak a
gyermekek számára. Volt sok mozgás, érdekes és életre szóló
tartalmas előadás , aktív s port, amerikai tánc, kézimunka.
Mindezeken keresztül az angol nyelvet is gyakorolhatták, és
talán nagyobb kedvük lesz a nyelv tanulásához is. Ahogy láttam,
a részt vevő szülők is élvezték a programokat. Az egész alkalmat
átitatta Isten szeretete, ami a legnagyobb hatást gyakorolja az
életünkre, ami átformál, és a legnagyobb értékekkel ajándékoz
meg minket. Úgy gondolom mindannyiunk számára egy
cs odálatos  élményben  volt  rés zünk, amit  közös en
megtapasztaltunk ezen a gyermeknapon.

A munkatársaim nevében is köszönjük minden együttműködő
szülőnek, hogy beíratták és elhozták gyermeküket a táborba.
Köszönjük az önkormányzatnak az együttműködést, az ATE
sportegyletnek, hogy biztosították számunkra a helyet, minden
önkéntes munkatársnak, akik segítették a rendezvények lefolyását.
Istennek legyen hála a hozzánk való szeretetéért, SOLI DEO
GLORIA!

Szeretettel és tisztelettel:

CSALÁDS EGÍTŐ  SZOLGÁLAT

Prevenciós tábor

Elkezdődött a Zagyva-parti kerékpárút építése Hatvantól
Apcig.

Szabó  Zso lt  térs égünk ors zággyűlés i képvis elő je
közbenjárására, Lőrinci és Apc önkormányzata által alakított
konzorcium pályázhatott a Hatvan-Apc, Zagyva-folyó töltésén
haladó, kerékpározásra alkalmas üzemi út megépítésére.

Juhász István polgármester elő terjesztését, miszerin t a
tervezés i kö ltség  egy részét az érin tett  két önkormányzat
megelőlegezi, a képviselő-testület 2018. február 15-i ülésén
elfogadta.

A sikeres pályázat eredményeként, a megelőlegezett tervezési
költség teljes mértékben visszautalásra került az önkormányzat
számlájára.

Bővebb műszaki információk a következők:
A megépítendő út teljes hossza 11,4  km, burkolatszélessége

2,5 m.  A megépítendő út a hidak alatt, a hullámtérben lesz kiépítve.
Érintett  települések: Hatvan, Lőrinci, Zagyvaszántó, Apc.
A megépítendő pálya szerkezete a következő lesz: 30 cm az
eltávo líto tt  humus zréteggel kevert  cementes-meszes
talajstabilizációs réteg, egy réteg geotextilia, 10  cm-es homokos
kavics réteg, 25 cm 0/32 zúzott  kö alapréteg, 3 cm zúzo tt

homokágyazat, majd erre kerül a 8 cm-es szürke, zökkenőmentes
térkőburkolat. Az engedélyes tervhez képest két szakaszon a
vízügy gátmagasítási munkálatai miatt, egyenlőre nem épül meg
a kerékpárút.

A jogerős építési engedély alapján, a közbeszerzési eljárás
eredményes volt, nyertes kivitelező Externátus Kft. A  munkaterület
átadása megtörtént, a szerződés szerint a kivitelezés határideje
2019.  11.  30.

A megépítendő kerékpárút része lesz a nemzetközi EURO-
VELO (európai kerékpárút) hálózatnak, amely a tervek szerint
Apcnál Gyöngyös felé fordul és a Mátrán keresztül csatlakozik
az északi határhoz.

Juhász István polgármester

A munkagépek elindultak
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Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülők,
Gyerekek!

Az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola életében
sikeresen lezártuk a 2018/2019-es tanévet. Az intézmény életében
nagy változáson mentünk át. Új nevet választottunk: Boldog
Brenner János Katolikus Általános Iskola.

A továbbiakban röviden szeretném ismertetni Boldog Brenner
János életét , valamint  iskolánk történetét, hogy mindenki
megismerhesse, és büszke lehesse erre a szép iskolára.

Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-
én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. János a
szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg tanulmányait.
1941 őszén a család Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Iskolában,
majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól a
Szombathely i Premontrei Gimnázium diákja. Gimnáziumi
tanulmányait Zircen fejezte be oblátusként.             1951-ben felvételt
nyert a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé.

Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a
szombathelyi Székes egyházban .  Különösen rajongott  a
gyermekekért és az ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket,
nem volt személyválogató.

Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957.
december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. 

Éjfél körül egy fiatalember zörgetett be a plébániára, azzal a
kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátn i a
szentségekkel. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai tudták: Brenner
János komolyan veszi hivatását. Ezért várták a megadott címen.
És ott, nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással
megölték.

,,Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28) -
Brenner János újmisés jelmondata papi életének vezérgondolata
volt. Ezzel a lelkülettel élt és halt Krisztusért és a rábízottakért.
Rövid, de Istent szerető élete alatt minden a javára vált, még (vagy
legfőképpen) a halál is, hiszen az ő vére is a kereszténység
magvetése. ”A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Iskolánk története:
Amikor a Római Katolikus Egyház 1715-ben beindította az

anyakönyv vezetését, kezdetét vette Apc község kialakulása.
Írásos emlékek szerint erre az időszakra esik a rendszeres iskolai
oktatás beindulása is. Pontosan ismerjük, hogy az első iskola a
jelenlegi Fő utcai iskola helyén, 1750-ben épült. Két szobája volt,
amelyből az egyik iskolai tanterem, a másik kántor-tanító lakásául
szolgált. 1875-ben iskola céljára egy további termet alakítottak ki
a Fő utca 43. szám alatti gyógyszertár melletti épületben, majd
nem sokkal később  ugyanott a  második oktatási termet is
biztosították. Ezzel egyidőben a kántor-tanítói lakásban megszűnt
az iskola. 10 évvel később 1885-ben a plébánia mellett építettek
egy új iskolát, ahol - kezdetben - két teremben, majd csakhamar
három teremben folyt az oktatás, miközben a gyógyszertár melletti
épületben  megszűnt az iskola. Az új iskolában  1900-ban
kialakították a negyedik tantermet, így a 19 éven át négy terem

biztosította a hatosztályos elemi oktatást, amikor 1919-ben az
eddigi kántor-tanítói lakásnak használt helyiségből az ötödik
termet is az oktatás rendelkezésére adták.8 évig most már ebben
az 5 tanteremben folyt a tanítás. 1927-ben, a csaknem két
évszázaddal előbb megépített kántor-tanítói lakást és a volt
iskola épületét lebontották és felépült helyén a Fő utcai, még ma
is iskolai célokat szolgáló, hat tantermes, kétszintes iskola épülete.
A tornaterem hiányának pótlását szolgálta, hogy 1968-ban az
egyik osztálytermet to rnateremmé alakítot ták. 1980-ban  a
kultúrotthon nagytermét alakították  ki  úgy, hogy egyben
szolgálja az iskola ilyen irányú igényét is. 1992. november 20-án
átadták és felavatták az iskola melletti tornacsarnokot, amelynek
méretei lehetőséget biztosítanak labdajátékok rendezésére, bálok
szervezésére is. 1970-ben megépült egy 40 férőhelyes napközi,
amit rendeltetésszerűen a mai napig is használnak. Az iskola
bővítését, ezzel az oktatás színvonalának emelését, és nem utolsó
sorban az „egyműszakos” oktatás megteremtését célozta  az
1985-ben átadott háromszintes új iskola épülete. 2012-ben az
önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy kapcsolatba
lép az Egri Főegyházmegyével. 2012. szeptember 1-től katolikus
szellemiségű in tézményként működik, mely általános iskolai
feladatokat lát el.

2019 . szeptember 1-jétől az intézményünk hivatalos neve:
BOLDOG  BRENNER  JÁNOS
KATOLIKUS   ÁLTALÁNOS   ISKOLA

Aktualitások!
A tanév első napjaiban tanulóink megismerhetik az új

könyvtárat, amely új lehetőséget ad, nem csak az olvasás örömét
kimerítve, hanem ha elfáradnak, akkor kicsit játékkal is ki lehet
kapcsolódni. Csocsó, billiárd, léghoki, ping-pong… Nagyon
szép és tartalmas elfoglaltsághoz ad helyet a 3. szinten kialakított
közösségi tér.

Az udvaron elhelyezés re kerültek új játékes zközök.
Megújult az informatikai park. Az info teremben 15 új számítógép

került elhelyezés re, valamin t tanári lap topokkal tovább
gazdagodhat a lehetőség, hogy a modern eszközökön keresztül
magasabb színvonalon folyhasson az oktatás, nevelés, tanulás.

Közösségi termeinkben és több osztályteremben is klíma
került felszerelésre.

Az első osztályosok nagyon szépen felújított  teremben
kezdhetik meg tanulmányaikat, iskolás éveiket.

Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy támogatják az
iskolát!

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

Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola
elérhetőségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349,
E-mail: brenner.apciskola@gmail.com
Honlap: http://brenner-apc.sulinet.hu
Facebook: facebook.com/apcisuli

Tóth Ferenc
intézményvezető

Boldog Brenner János
Katolikus Általános Iskola

HÍ R E I
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BÖLCSŐDEI  HÍREK
Intézményünkben idén a bölcsődések napja – melyet április

18-án tartottunk - méltán ünnepelt nappá vált. A Bölcsődék napja
lehetőség arra, hogy megálljunk és emlékezzünk azokra a
szakemberekre, akik az elmúlt 167 év során különleges szakmai
elhivatottsággal képviselték a bölcsődék ügyét.

Intézményünkben maximális szeretettel, elkötelezettséggel
és odaadással végezte munkáját Boroskai Lászlóné (született:
Galambos Mária) csecsemő- és kisgyermeknevelő.

Marika 1973. szeptember  01-én kezdte meg kisgyermek-
nevelői munkáját Pásztón, a Városi Bölcsődében. Kolléganői
szerették, tisztelték, munkájára a precizitás jellemző. Ezért is
válas zto tták bölcsődevezető helyettesnek, majd vezető je
betegsége miatt megbízott bölcsődevezetőnek. Egy sajnálatos
baleset, és a pásztói bölcsőde megszűnése után a bölcsőde
berkeibe 2008. szeptember 01-én került vissza, immár az Apc
Községi Bölcsőde gárdáját erősítve. Munkájára a tudatosság,
tervszerűség és a következetesség jellemző.  Mind ig nagy
szeretettel és szakmai tudás sal végezte munkáját. Emberi
magatartása, szakmai munkája magas színvonalú, mind  a
munkatársak, mind a szülők és a gyerekek bizalommal fordultak
hozzá. Munkatársai szerették, megbecs ülték, véleményét,
tanácsait elfogadták. Köszönjük kitartását, a közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött sok-sok évet, melyből 10 évet az Apc
Községi Bölcsőde falai között élt le.

Az ünnepségen Juhász István polgármester úr köszöntője
után adta át Marikának az Apc Község Közszolgálatáért járó
kitüntetést.

Köszönjük Huber Katalin, Marika volt egykori pásztói
munkatársának a pásztói évekről való megemlékezést, valamint
köszönjük az immár Boldog Brenner János Katolikus Általános
Iskola diákjainak Demus Jázmin furulyajátékát, Csiba Noémi
megható versmondását.

Marikának kívánunk egészségben, családi s zeretetben
gazdag, tartalmas nyugdíjas éveket.

Jún iusban  a bölcsődéseket is meglátogatták a ballagó
nyolcadik os ztály tanulói v idámballagás keretében. Kis
bölcsiseink „tátott szájjal” figyelték a mókás jelmezekbe öltözött
diákokat, akik közül többen itt kezdték el a nagybetűs életet. A
gyerekek örömmel vettek részt a közös játékban, labdáztak,
homokvárat építettek.

Júliusban látogatást tettünk a könyvtárba, ahol a könyvtáros
néni - Andi mesekönyveket mutatott a gyermekeknek, és egy
közös rajzolásra is meginvitálta bölcsődéseinket. Az alkotó munka
után meglátogattuk az Idősek nappali ellátásában részt vevő
néniket és bácsikat, kik az intézményük felújítása miatt jelenleg a
művelődési ház vendégszeretetét élvezik. A látogatásnak nagyon
örültek, szeretettel vendégelték meg a gyermekeket.

A bölcsőde nyári zárva tartása augusztus 05-től szeptember
01-ig tartott.

Augusztus közepén tartottuk az új nevelési évre felvételt
nyert gyermekek szüleinek az első szülői értekezletet.

Újult  erővel, 2019. szeptember  2 - án  kezdtük  meg  a  2019/
2020-as  gondozási-nevelési évünket . Idén 14 bö lcs ődés
kisgyermek kezdi meg  az óvodai éveket. A felvételt nyert
gyermekek folyamatosan kerülnek be intézményünkbe. Szeretettel
várjuk a gyermekeket, és szüleiket.

Kissné Süveges Beáta bölcsődevezető
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Elérkezett az ősz, a szeptember, az óvodánk újra megnyitotta
kapuit. Utolsó cikkünk óta nagy változások történtek életünkben.
Sok-sok évnyi várakozás után, végre elkészült a tornaszobánk!
Ennek nemcsak a gyermekek örülnek, hanem mi, pedagógusok is,
mert rengeteg lehetőséget látunk az új helyiség kihasználásában.
Terveink szerint nemcsak a mindennapos tornát és a mozgás
tevékenységeket, hanem a különböző műsorokat, programokat,
ünnepeket is az új tornaszobánkban tervezzük megvalósítani. Az
átalakítással az új tálalókonyhánkat is birtokba vehettük, ami
modern konyhai bú torokkal, eszközökkel let t fels zerelve.
Köszönjük fenntartónknak a megvalósítást, a gyermekek és a
szülők türelmét, megértését, amit a munkálatok alatt tanúsítottak!
Fenntartónk újabb pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program
keretében, az óvodai udvar felújítására, óvodai es zközök
beszerzésére, mely segítségével teljesen megújul a játszóterünk.

Nemcsak új helyiségekkel, de bútorokkal is gazdagodott
óvodánk a tavasszal. Az Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány
támogatásával, áp rilis végén  megérkeztek az új, korszerű
gyermekasztalaink és székeink a Micimackó és a Zsebibaba
cs oportokba, modern fektetők táro lós zekrénnyel a Bambi
csoportba. Köszönjük az alapítványnak és támogatóinknak a
segítséget!

Április végén  rendezték meg a Kis térségi Zagyvas ági
Mesemondó versenyt, melyen Bognár Kitti középső-, és Kiss
Karina nagycsoportos gyerekek különdíjasok lettek, Csiba Enikő
nagycsoportos a 3. helyezést érte el. Nagyon büszkék vagyunk
rátok, gratulálunk!

A májusi, kötelező beiratkozás alkalmával 20 kisgyermeket
írattak be szüleik az óvodánkba.

Június elsején 21 nagycsoportos vett búcsút óvodánktól, ők
már nagy iskolások lettek! Kívánunk nekik nagyon sikeres,
élményekkel teli iskolás éveket!

Júniusi nyílt napunkon sok leendő kiscsoportos gyermek és
szülő volt kíváncsi óvodánkra. Ezalatt a kis idő alatt kipróbálhatták
az ovis játékokat, megismerhették egymást, az új környezetet,
dolgozókat.

Az új, 2019/2020-as nevelési évünket 22 fő kis-, 25 fő közép-
ső-, és 25 fő nagycsoportos gyermekkel kezdtük, így jelenlegi
létszámunk 72 fő.

Személyi változások történtek óvodánkban. Gellénné Kovács
Zsanett április óta otthon várja kisbabáját, jó egészséget kívánunk
nekik! Fehér Mónika pedig visszajött gyesről, és augusztus
vége óta a Zsebibaba csoportos gyermekeinket nevelgeti.

A gyermekvédelmi törvény keretében került bevezetésre az
óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység. Szeptembertől Kiszelné

Hank a Marianna szociális munkatárs fogja munkánkat
alkalmanként segíteni. „Az óvodai szociális segítés eszköztára,
módszertana segíti az óvodapedagógusokat, a szü lőket a
problémák mérséklésében, megoldásában, így a szociális segítő
szakember szakmai kompetenciája alapján a nevelő munka
kiegészítője. A szociális szakember bevonása a problémás
helyzetek felismerésébe és megoldásába kiegyensúlyozottabbá
teheti az óvoda belső életét, segíti a gyermekek szocializációját,
és javíthatja az óvodai előmenetelüket.”  Fogaóórájáról az
óvodánkban, és az első szülői értekezleten tájékoztatást kaphatnak
a szülők.

Nevelési feladataink mellett, az idei évben is s ok-s ok
programot, szabadidős tevékenységet, szórakozást tervezünk
megvalósítani gyermekeink számára az óvodában és óvodán
kívül is.

- Ebben az évben is szervezzük a Népi gyermekjáték- és tánc
és Hit tan s zabad idős  tevékenys égeket  a középső- és
nagycsoportos gyermekek számára. A Bozsik-programban való
rés zvétel idén  is biztosítja a gyermekek mozgás igényének
kielégítését, a tehetségek felkutatását a futball és labdajátékok
területén.

- Részt veszünk az önkormányzat által, szeptember 21-re
szervezett szüreti felvonulásán, ahová várunk minden óvodást
és szülőt! Micimackó nagycsoportosaink vidám, népi táncukkal
lépnek fel a felvonulást követő mulatságon.

- Októberben közös  kirándulás t szervezünk az Állatok
világnapja alkalmából a Molnár-tanyára.

- Báb-, zenés-, és színi előadások szervezésével szeretnénk
gazdagítani a gyermekek kulturális élményeit (Papp Ágnes
bábszínháza, Zene-bona társulat, Mini-Manó színház). Emellett
óvodánk pedagógusaiból álló bábcsoportunk is tervezi már
újabb előadását, melyet ősszel már láthatnak is a gyerekek.

- Idei jótékonysági bálunkon is a nagycsoportosaink készülnek
szórakoztatni támogató inkat. Kérjük, minél többen segítsék
alapítványunk munkáját, támogassák idén is az iskola és óvoda
alapítványát!

Mellékelt képeinken látható: - Bambi nagycsoportosok
ballagása, hatvan i múzeumpedagógiai fog lalkozás, iskolai
gyermeknapon való  rés zvétel, közös óvodai kirándu lás
Gyöngyösre, Hetedhét Hatvan  Népmes efesztiválon való
részvétel, Mes élő  Zagyvas ág  –  mes emondó  verseny
Petőfibányán.

Óvodánk iránt érdeklődők további információkat, óvodai
életünkről készült fényképeket facebook oldalunkon találhatnak!

Hartman Imréné
óvodavezető

Új nevelési év, új lehetőségek az óvodában
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Nyári pillanatképek
időseink életéből

Az idősek nappali ellátásának tagjaival és dolgozóival ez év
májusában Magyarország talán egyik legimpozánsabb és egyben
legszebb épületében tehettünk látogatást, az Országházban. A
kirándulást Juhász István polgármester úr kíséretében tehettük
meg, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr meghívására, aki
személyesen fogadta csoportunkat a Látogatóközpontban. A
csoport tagjai közül talán már többen is láttuk korábban a Steindl
Imre tervei alapján épült, neogótikus hatású épületegyüttest,
amely a világ harmadik legnagyobb parlamentje, de a szép dolgokat
azonban nem lehet elégszer megtekinteni.

Még ugyan ezen a napon a fővárost magunk mögött hagyva,
utunk következő állomásaként a gödöllői barokk stílusban épült
Gras salkovich-kastélyt – ismertebb nevén Sissi kastélyt –
tekinthettük meg, ezzel újabb maradandó élményt szerezve.

Utunk végeztével egy kellemes ebédet költöttünk el Szadán
a Szűcs fogadóban, majd a nap koronájaként fagylaltozás Selyp
településen.

Szinte alig „pihentük” ki kirándulásunk fáradalmait, május
végén Szerencsés Tünde írónőt láthattuk vendégül. Ezen az író-
olvasó találkozón Tünde mesélt nekünk életéről, szülőfalujában,
Szűcsiben töltött gyermekkoráról. Közben az élete történéseinek
kiemelkedőbb fordulópontjait, verseiben megörökítve, saját maga
által elmondva, adta át nekünk. Történeteit néma áhítattal
fogadtuk, és hallgattuk.  Az előadás végére kevés szem maradt
szárazon. Személyében egy ritka őszinte, mély érzésű embert
ismerhettünk meg. Reméljük még a későbbiekben is ellátogat
hozzánk, mint ahogy azt ígérte.

Június első heteiben nagy változás köszöntött be időseink
életébe. Megkezdődött az idősek nappali ellátásának is helyet
adó, Apc Fő út 8. szám alatt székhelyként működő Apci Szociális
Szolgáltató Intézmény energet ikai felújítása. In tézményünk
nappali ellátását igénybe vevő tagok, valamint dolgozók és a házi
segítségnyújtás szolgáltatást ellátó gondozónők átmenetileg az
apci Ady Endre Művelődési Ház középső termében kaptunk
helyet. Nagyon örülök, hogy átmeneti „szállásunk” is nagy,
kellemes, tágas, világos, az idősek szempontjából is könnyen
megközelíthető.

Ezúton is szeretném megköszönni az intézmény vezetőjének,
Pápai Andreának a hozzánk való sok-sok türelmet, a megannyi
lehetőséget a közös programokhoz.

Általa, illetve az Ő szervezésében vehettünk részt első ízben
Liszkay Zsuzsa néprajzkutató – Apc szülötte – előadásán való
részvételre „Időutazás vissza a régmúltba” címmel, egy kötetlen
beszélgetés formájában.

Csatlakoztunk továbbá a művelődési házban szervezésre
kerülő „Generációk találkozása” című programsorozathoz is, ahol
(megnevezésből is kitűnik) gyermek, felnőtt, idősebb generáció
egyazon programon belül találhatott magának hasznos időtöltést.
Gondolok itt többek között a „Múltidéző fényképnézegetésre”,
ahol az időseink mesélhettek a gyermekeknek a régi idők aratási
szokásairól; vagy a tollfosztást, közben felelevenítve a régi
paraszti élet téli, szinte már-már feledésbe merülő egyik szokását;
a gyógynövények ültetését – Kovács Noémi „kalauzolásával”;
a varró,- majd később kézműves szakkört Szabó Bea vezetésével.

A sorozat talán legkedveltebb eseményének a nyárzáró program
ígérkezett a Molnár tanyán, amely mondhatom kivétel nélkül
elbűvölt mindenkit. A csodálatos környezet, a vendéglátás, a
házigazdák szívélyes  fogad tatása, Serfőzőné Ibo lya néni
verselés e, Bukovics Jani bácsi mes emondása nemcsak a
gyermekeket, de minket, felnőtteket is elvarázsolt.

A művelődési ház szoms zédságában  lévő  sportpályán
gasztronómiai program keretében lehetőség nyílt időseinknek
részére egy kis főzős napon való részvételre. Juhász István
polgármester úr lecsót készített nekünk a szabadban, ahol mindenki
jól érezhette magát. Ezúton is köszönjük neki.

További programjaink közül csak néhányat:
- 2019. szeptember 26.-án kertül megrendezésre a Nagyrédei

Gondozási Központ által szervezett Nótaverseny, amelyen Apc
Idősek Nappali Ellátásának tagjai is képviseltetik magukat egyéni
és csoportos kategóriában is. A nem fellépő tagok pedig mintegy
kirándulás keretében, támogatóként, szurkolóként vesznek részt.

- Néhány héten belül szeretnénk meglátogatni, megnézni
Rózsaszentmártonban a dr. Solti Béla és felesége Soltiné Laczik
Ilona kertjében található „papagájfarmot”.  Megtekinteni az ott
élő több mint 300 papagájt.

Mindenütt jó, de legjobb otthon, szól a mondás is, azonban
bármennyire szerettünk, szeretünk a művelődési házban
„vendégeskedni”, időseink már vágynak régi, megszokott
helyükre, amely reméljük,  már nem sokáig várat magára.

Hevérné Hegedűs Márta
intézményvezető

Parlamenti látogatás.

Elkészült az ÖNO energetikai felújítása.
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SZABADIDŐ K LUB
A szabadidő klub tizenhat évvel ezelőtt 2003-ban 18 fővel,

Komenda Józsefné Erzsike és  Süveges Andrásné Marika
vezetésével alakult. 2014-ben a két vezető távozott a klubtól és
vezetéséből .

Megköszönve munkájukat és a sok élményt, amit kaptunk
tőlük, 2015 januárjától vettem át a Szabadidőklub vezetését a
tagok kérésére, mely jelenleg 22 fővel működik. Sok szép
kiránduláson vettünk részt,  szép élményeket szereztünk, mindig
nagyon jól éreztük magunkat. Szerveztünk színvonalas farsangi
bálokat, ahol a tagok jelmezekbe öltözve nagy sikereket értek el
a zsűri előtt is. Erzsike ez alkalommal farsangi fánkkal lepett meg
bennünket, aminek mindig nagyon örültünk.

A Nemzetközi Nőnapot minden évben ünnepeltük, amikor a
lányok az általuk készített finom süteményeket hozták.  Pádár
Dénes tanár úr szép verssel és énekkel, a fiúk virággal köszön-
tötték a hölgyeket, amit soha nem felejtünk el.

A község Majálisán minden alkalommal részt veszünk, a
főzőversenyeken sokszor eredményesen szerepeltünk, 2016-
ban 1. helyezést értünk el, a vándorfakanalat 2019-ben a „Disznó
pofa túróval’’ nevű étellel sikeresen visszahódítottuk!

A „Muzsikál az Erdő” és „Szent Iván-éj” rendezvényeken is
minden alkalommal részt vesz a csapat. Évközben sok szép helyen
kirándu ltunk például Vis egrád, idén áprilisban a Mátrába
látogattunk el. Megnéztük a gyöngyösi Természettudományi
Múzeumot, Lajosházán költöttük el az ebédet, mely nagyon
bőséges és finom volt. Sás tót is útba ejtettük, majd hazafelé
megnéztük a gyöngyöspatai templomot, melyben megcsodáltuk
a különleges Jessze-oltárát, mely egyedi a világon.

A harangozó nagyon szépen elmesélte a templom és az oltár
történetét, melyet nagy  élvezettel hallgatott kis cs apatunk.
Színházlátogatás  is többször volt, tavaly  például a Vidám
Színpadon néztük meg a Kaktusz virágát, hazafelé a sziráki
kastélyban ebédeltünk. A szüreti felvonulás sikeréhez is minden
évben hozzájárulunk, főzünk, felvonlunk, beöltöztünk – voltunk
Döbrögi és Lúdas Matyi a libákkal, voltak apácák a tagjaink,
Zagyva Flotta zászlóval futott ki egyik évben a hajónk, voltunk
lakodalmas menet, vagy éppen aratónak beöltözve vonultunk a
többiekkel. Több évben szerveztük meg  a  szilveszteri bulit –
nagy sikerrel, telt házzal. Júliusban nyársalás a Lőtéren, ahol
szintén nagyon jól érezte magát a csapat. Rendszeres en
ünnepelünk névnapokat a lőtéren Júniusban és augusztusban -
különlegességek is készülnek  bográcsban, az egyik kedvenc a
csülökpörkölt. Lelkesen készülünk az idei szüreti felvonulásra és
mulatságra, az étel ezúttal töltöttkáposzta lesz és természetesen
a felvonuláson is részt veszünk. Néprajzi kiállítással szeretnénk
idén megmutatni a lakosságnak és minden érdeklődőnek Apc
régmúltjának kincseit, melyet a művelődési ház nagytermében
rendezünk be.

Az idei év zárásaként a karácsonyi ünnepi vacsorát de-
cember elején rendezzük, ahová várjuk a pártoló tagjainkat is,
Klajzsovicsné Katikát, Juhász István polgármester urat, Tóth
Ferenc iskolaigazgató urat és Bedő Sándort, akiktől sok segítséget
és  támogatás t kaptunk az egész év során. Csoportunk
folyamatosan sok társadalmi munkában vett és vesz részt.

Tagjaink névsora: Kuris Lászlóné, Kuris László, Kovács
Gáborné, László Jánosné, Mozsár Ferencné, Juhász Imréné, Rádi
Pálné, Szalai Ilona, Bedő Sándorné, Lőke József, Méregné Bodó

Kamilla, Dániel Attiláné, Zelnik Pálné, Szita Gáborné, Mátyási
Endréné, Szabó Sándorné, Juhász Istvánné, Mátyási Endre,
Bedő Sándor, Roznyik Mihálnyé, Klajzsovics Ferencné, Peller
Beáta.

Tisztelettel emlékezünk elhunyt tagjainkra: Kerékné Sáfrány
Erzsébet, Pádár Dénesné, Pádár Dénes tanár úr, Komenda József,
Zólyomi Pál, Pohárdi József, Nagy Ferenc. Ezúton köszönjük az
eddigi és további támogatást  Apc Községi Önkormányzatnak,
a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskolának és a
Klajzsovics Családnak.

Kuris Lászlóné klubvezető
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Köztünk élnek . . .
Az általános iskola idei évzáró ünnepségén nyugdíjba vonulása alkalmából

búcsúztatták Rádiné Szabó Ildikó tanárnőt. Ez alkalomból Juhász István polgármester
Apc Községért díjjal köszönte meg 38 éves pedagógusi munkáját. Kívánunk Neki szép,
nyugodt, hosszú nyugdíjas éveket.

A ballagó diákok közül Simon Levente, a települési rendezvényeken végzett
lelkiismeretes közösségi munkájáért elismerésben részesült, így júliusban egy szakmai
táborban vehet részt Szolnokon.

Rádiné Szabó Ildikó és Simon Levente Juhász István polgármesterrel.

A  lányok,  köztük  az  apci
KISS KRISZTINA  a
Cheerleading sport akrobatikus
ágát képviselik, melynél nem a
tánc, sokkal inkább az akrobatikus
emelések, több  méter magas
dobás ok és  úgynevezet t
p iramis ok (több  s zin tes ,
emberekből álló formációk) a
kulcsfontosságúak a koreográfia
szempontjábó l. A Dreamteam
Cheerleaders jelmondata: „We are
friend, we are family, we are
DTC.”  Mi barátok vagyunk, mi
egy család vagyunk, mi vagyunk
a DTC. A junior leánycsapat a
DTC-Titans az els ő magyar
csapat, amely kijutott a 2019.
június ában  Szentpéterváron

Polgárőr Érdemkereszt
Az 2019. július 20-án, Tiszanánán

megrendezésre került Megyei Polgárőr
napon az Apci Polgárőr Egyesület elnökét
NAGY   ZOLTÁNT a  „Polgárőr
Érdemkereszt” arany fokozatával tüntették
ki. Az érdemkeres ztet  a  polgárőr
mozgalomban végzett  23 éves tevé-
kenységének elis merésekén t Csóra
György, az OPSZ általános elnök-
helyettese, a B.-A.-Z. Megyei Polgár-
őrségek Szövetségének elnöke és Völgyi
Ferenc, a HMPSZ elnöke adta át.

A  Cs ehors zágban  megrendezet t
zno jmo taekwon-do  openen, 9 ors zág
vers enyzői közül GAZDAG GERGŐ
fo rmagyakorlatban első, küzdelemben
harmadik helyezetet ért el.

Szívből gratulálunk! További s zép
sikereket és kitartást kívánunk Neki!

 CSEMER GYULA

Apcról indult, majd Gyöngyösön, a Honvédban,
később Gyirmóton és Tatabányán futballozott,
bajnoki címet szerzett a FC Ajka csapatával.

A 25 éves védő az NB III. Nyugati csoportjának
aranyérmeseként készülhet a folytatásra.

rendezett Európa bajnokságra és ott nem találtak
legyőzőre.

Köszönet az Apc Községi Önkor-mányzat
anyagi támogatásáért.
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Kedves Apci Keresztény Testvérek!

Ez a tájékoztató betekintést ad a Szent István Egyházközség
jelenlegi életébe, mindennapjainkba.

Egyházközségünk alapját képezi a képviselő-testület, akik a
közösség képviseletében a közösségért dolgoznak, szolgálnak.
A  lelki hátteret a  mindennapi munkához  a  rózsafűzér-társulat
és egyéb imacsoportok biztosítják, valamint liturgiáinkat a kántor
úr vezetésével működő énekkar biztosítja. Itt köszöntöm és
emlékezem meg  azokról a  hívekről, akik egyéni imájukkal,
áldozatvállalásaikkal, és adományukkal, valamint a betegágyon
való szenvedéseik felajánlásával támogatják közösségünket.
Fontos szolgálatot tesznek közösségünk életében a katekéták
(hitoktatók), hiszen ők segítik a szülőket abban, hogy keresztény
értékrendben nevelhessék a gyermekeiket. A jó Isten fizesse meg
mindenki fáradozását!

Itt jegyzem meg, hogy egyházközségünk sajátos helyzetben
van, hiszen a községben található iskola egyházi fenntartásban
működik. Ez alkalmat ad arra, hogy Egyházunk elérhető legyen
mindenki számára, és egyben nekünk is lehetőség arra, hogy nap
mint nap segítsük a szülőket abban, amit a házasságkötésükben,
valamint gyermekeik megkereszteltetésekor fogadtak, hogy őket
keresztény hitben nevelik. Ezzel a szülők munkatársai akarunk
lenni a keresztény élet útján. Ennek megvalósulása érdekében az
iskolai programokon, valamint az éves lelkinapokon túl olyan
táborokat, közösségi programokat is szervezünk az iskola vezetése
és a tantestület segítségével, amellyel a családokat segítjük a
keresztény nevelésben. Ezek közé tartoznak a plébániai és az
iskolai hittanos táborok, melyből ebben az évben több is volt.
Egyet emelek ki most ezek közül: a Ceglédtől 12 km-re lévő
Csemőn voltunk hittanos táborban, ahol a gyermekek számára
szerveztünk lelki programokat, kirándulásokat, sportversenyeket,
biztosítottunk szórakozási lehetős égeket . A  programokat
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy azok útmutatók legyenek a
keresztény életre is.

Az ú j tanév kezdetével is kolánknak védős zentet
választottunk: Boldog Brenner János vértanú alakját. Talán az
idősebbek hallhattak róla, hiszen 1957-ben, az akkori pártállam
nem nézte jó szemmel, hogy fiatalokat, gyerekeket nevelt hitre,
így  fiatal papként életét  kellett adnia hitéért, Egyházáért.
Példaképként  s zeretnénk állítan i ő t  gyerekeink elé:
elkötelezettségben, hitének megélésében, valamint az idősek
tiszteletében. Ebből az alkalomból szeptember 1-jén a Veni Sancte
tanévnyitóval egybekötve került sor az iskola megáldásra. Juhász
Ferenc atya, az Egyházi  Iskolák  Felelős  Elnöke volt a vendé-
günk, aki közvetlen szavakkal szólt mind a nevelőkhöz, szülőkhöz,
mind pedig a diákokhoz.

Itt emlékezem meg arról, hogy augusztus 20-án, Szent István
király ünnepén volt egyházközségünk búcsúja, mely a családok
ünnepe. Ilyenkor nem nagyon van olyan apci család, akikhez ne

érkeznének vendégek, Apcról elszármazott rokonok. Az idei
esztendőben azt tartottam fontosnak hangsúlyozni, hogy tartsuk
értéknek, hogy a búcsú a templomban kezdődik, hiszen innen
indul mindannyiunk keresztény élete és itt tudunk közösségben
odafordulni Istenünkhöz. Ebben az évben Versler Sándor atya
volt a vendégünk, aki kiemelte a keresztény hitünk tovább adásának
fontosságát.

      Minden egyéb programok és ünnepi előkészületek mellett,
a képviselő-testület összefogásával  megvalósult a plébánia
épület pincéjének kitakarítása. Köszönöm a közreműködőknek,
valamit az önkormányzatnak az önzetlen segítséget.

Itt említem meg, hogy az elmúlt hónapban Egyházközségünk
15.000.000 forint pályázati támogatást nyert a plébánia épület
külső és belső felújítására. Köszönöm Szabó Zsolt képviselő
úrnak és mindazoknak a megtisztelő segítségét, akik a pályázat
lebonyolításában közreműködtek.

Végezetül, de nem utolsó sorban, néhány mondat a templomunk
teljes felújítását érintő beruházás eddigi eredményeiről.

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit arról, hogy elkészült a
templomfal, a vízelvezetés , valamint a templom előtt i tér
felújításának engedélyes terve. A terv elkészítése 2.095.000 forintba
került, melyet az elmúlt  években a hívek által öss zeadott
adományból, valamint az egri Főegyházmegye seg ítségével
fizetünk ki. Köszönöm mindenki eddigi nagylelkű támogatását!

Ezen terv alapján több vállalkozótól kértünk és kaptunk
árajánlatot. A legolcsóbb 24.461.616 forint, mely tartalmazza a fal
külső és belső vakolatának megújítását, a vízelvezető rendszer
kiépítését, valamint a templom előtti tér felújítását. Tudtuk, hogy
ezzel nagy feladatot vállalunk, de azt is tudjuk, hogy a templom
amellett, hogy egy szakrális tér, a községnek is éke. Ezért fontosnak
tartjuk, hogy megőrizzük azt az utókornak, amit mi is örökségként
kaptunk: a szüleink és nagyszüleink is itt imádkoztak és tették bele
munkájukat. Annak érdekében, hogy ezen feladatunkat teljesítsük,
továbbra is  figyeljük a pályázati lehetőségeket, valamint
s eg ítségért  fordu lunk majd az Egyházmegyéhez, az
Önkormányzathoz és terveim között szerepel, hogy felkeressek
néhány vállalkozót. Természetesen  mindezek  mellett  továbbra
is számítok minden jóakaratú apci támogatására is.

Ezúton köszönöm minden munkatársam és minden bennün-
ket támogató, jószándékú ember segítségét. Isten fizesse meg
mindenki szolgálatát, melyet az egyházközségéért tesz!

Varga József plébániai kormányzó

B ET E KIN T Ő
egyházközségünk

életébe - 2019
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Egy csodálatos hét
együtt- egymásért

Berekfürdőn a Megbékélés Háza Református Üdülő- és
Konferenciaközpont adott helyet a 2019. júniusban a Hatvan
Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete által
megrendezett 5 napos rehabilitációnak, melyen Apci tagjaink
is képviseltették magukat.

A rendezvény teljes ideje alatt gyógy masszázs szol-
gáltatást, csoportos-, illetve egyéni gyógytornát, relaxációs
gyakorlatokat, vízi torna lehetőséget lehetett igénybe venni.
Esténként kézműves foglalkozások, kvíz játékok, ügyességi
vetélkedők, nagy érdeklődésre számító előadások szerepeltek
a programban.

A résztvevők kihasználták a berekfürdői víz jótékony
hatását, illetve a gyógyfürdő területén igénybe vehető
kezeléseket.

A legfontosabb mégis az együttlét volt. Sok társunk a
nap  24 óráját magányosan, sokszor emeletes lakásuk
,,börtönében” tölti. Bízunk benne, hogy a rendezvény után
feltöltődve, pozitív gondolatokkal, új barátságokkal telve
tértek haza otthonukba.

A rehabilitációs pihenés minél komplexebbé tételéhez
nagyban hozzájárult  Apc Közs ég Önkormányzatának
100.000,- Ft-os támogatása is.

Az egyesület következő nagy rendezvénye, a hatvani
Bátor Tábor területén 2019. október 3-án megrendezésre
kerülő sportnap,  melyre  nagy szeretettel  várjuk apci tagjaink
jelentkezését is.

Július elején k erült megrendezésre a Somlyó-hegyi
Lövészklub területén az egy hetes ifjúsági gyerektáborunk.
Büszkén mondhatjuk ki, hogy idén rekord létszámú táborlakó
gyűlt össze az ország különböző, egészen távoli pontjáról ér-
kezve is.

A hozzánk látogató gyerekek az itt töltött idő alatt érdekes,
interaktív előadások keretében megtanulhatták, hogyan lehet
tüzet gyújtani, vizet tisztítani, menedéket építeni, rejtőzködni,
cs apdát kés zíteni, az erdőben  turistajelzés ek és irány tű
segítségével tájékozódni. Betekintést nyerhettek az erdei állatok
életmódjába és azok nyomainak olvasásába. Kipróbálhatták a
légpuska lövészetet és az íjászatot. Illetve egy egész napos
kirándulásra indultunk a környéken a Széles-kő tavat is felkeresve.
A kicsit katonai jellegnek köszönhetően menetdalt is tanultak,
melyet a falu lakói néha hallhattak is a gyerekek napi sétája során,
és amire a záró ünnepségünkön mindenki nagy örömmel és
büszkén lépdelt egyszerre.

Ezek mellett persze a közös játék és szabadidő sem maradt el,
így hatalmas számháború csaták dúltak a lőtér körüli erdőkben és
a nagy nyári melegre való tekintettel a vízibombák is előkerültek.
Az estéinket tábortűz melletti meseolvasás, szabadtéri mozizás és
egy ügyességi feladatokkal tarkított, éjszakai bátorság próba
tette színessé. De beszéljen helyettünk pár élménybeszámoló,
ami a legjobb visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk, és
bizony van jövője a Somlyó-hegyi Ifjúsági Tábornak:

- „Laci bácsi lövészetei nagyon jól voltak megszervezve
(egyik nap csak a céltábla, másik nap a „fém állatok”, majd utána
a puska méretei változtak). A legfinomabb ételeket a konyhás
nénik (Kata, Dóri, Niki) készítették.”

Somlyó-hegyi ifjúsági tábor a lőtéren
- „Az éjjeli őrség és a naposság alatt mindig jól éreztem magam.

Sokat játszottunk a többiekkel. Sörmen megtanított tüzet gyújtani,
Szücsi kutat ásni, Bianka az állatok nyomát olvasni, búvár álcázni.
Nekem a tábor úgy tetszett ahogy volt. Reggel felfrissültünk a
tornától, az alakin pedig megtanultuk a katonák alap tudnivalóit.”

- „Nekem ez tábor nagyon tetszett, sok barátot szereztem,
játszottunk sokat, de a játékok közül mégis csak a számháború
tetszett a legjobban. Nagyon jól éreztem magam, jövőre is szeretnék
jönni. Az oktatások közül a legjobban a tűzgyújtás tetszett, de a
nyomolvasás is nagyon  jó  volt . Nekem minden  nagyon
szimpatikus volt.”

- „Az tets zet t a legjobban , hogy s ok tú lélési dolgot
megtanultunk. A legjobb élményem a számháború és a kútfúrás
volt.”
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A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.

 FELELÔS KIADÓ: JUHÁSZ ISTVÁN
Engedélyszám: B/PHF/699/He/91.   -  Készült 1050 példányban.

NYOMDA:  Márton Anna JOBBÁGYI
Az Apci Hírek korábbi számai megtekinthetõk a www.apc.hu honlapon.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

BANGÓ  GRÉTA  - 2019. június 15.
Fikó Melinda – Bangó Norbert

BALOGH  BIANKA  - 2019. július 02.
Gábor Orsolya – Balogh László

KOCSIS  FÁBIUSZ - 2019. július 12.
Adorján Tünde – Kocsis János

BARI  GLÓRIA  KRISZTINA - 2019. augusztus 07.
Bogdán Heléna – Bari Béla

KURUCZ PÉTER - 2019. augusztus 08.
Sőregi Lilla – Kurucz Péter

BENEI  GYULA - 2019. augusztus 22.
Radics Noémi – Benei Gyula

MOCSÁRI  RUBINA  SZÓFIA - 2019. augusztus 23.
Mocsári Klaudia

KULYÓ  KLOÉ  - 2019. szeptember 02.
Papp Éva – Kulyó Róbert

VARGA   ÁKOS   KRISZTIÁN - 2019. szeptember 07.
Juhász Melinda – Varga Krisztián András

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:
Fodor Ádám – Fekete Krisztina - 2019.április 13.

Berki Ernő – Váradi Hajnal Mária - 2019. április 17.
Berki Ernő – Radics Éva Vivien - 2019. április 17.

Berki Dávid – Mezei Nikolett Barbara - 2019. április 17.
Dombi István János – Jávor Kata Réka - 2019. május 15.

Mizser Péter – Papp Vivien - 2019. május 18.
Kovács László Krisztián – Pap Zsófia - 2019.május 25.

Varga Krisztián András- Juhász Melinda - 2019.  június 01.
Bocskai Tibor – Szántó Kinga - 2019. június 08.

Gyetvai Norbert – Móra Dzsenifer - 2019. június 22.
Rigó Mihály – Petró Emese - 2019. június 22.

Vágó András – Karácsony Judit - 2019. július 06.
Kalcsó András József – Sebők Henrietta Bianka  - 2019. 08. 10.

Fehér József – Francia Lilla - 2019. augusztus 17.
Noszka György – Szabó Éva - 2019. augusztus 27

ELHUNYTAK:
Benus János - 2019. április  20.
Bendik Lajos - 2019. április 22.

Szűcs Jánosné Havellant Erzsébet - 2019. április 25.
Kovács Imréné Krizsán Anna - 2019. április 25.

Takács János - 2019. május 03.
Oldal Jánosné Varga Erzsébet - 2019. május 15.

Turák Józsefné Pelle Franciska Erzsébet - 2019. 05. 25.
Albert Mihályné Almási Mária - 2019. május 30.

Rácz Ernőné Berki Mária - 2019. május 30.
Tinku János - 2019. június 05.

Szőke József  László  - 2019. június 23.
Pichler Tamás - 2019. június 28.

Varga András - 2019. augusztus 01.

Magyar
Postagalamb Sport
Szövetség Apc V-9

1956. március 15-én  alapítottam
az egyesületet, tehát ebben az évben
immár 63 éves. Működésünket 16 fő
tagsággal kezdtük és azóta én vagyok
az elnöke.

Az egyesület országosan elismert,
többs zör a kerület  leg jobb
egyesületének lett nyilvánítva, ezáltal

több elismerő díjat is kaptunk, nemzetközi, országos és területi
versenyeken elért kíváló eredményekkel büs zkélkedhetünk.
Jelenleg a 12 aktív galambász, mintegy 500 galambot reptet
rendszeresen. A fiatal galambok versenyeivel együtt évente 24
országos és nemzetközi versenyen veszünk részt. A nevezési díj
az újabb szabályok szerint 1200,- Ft galambonként, mely minden
versenyszámot magában foglal.

Galambjaink akár 2000 kilométerről - Barcelona, Brüsszel - is
hazatalálnak.  A 2004-es athéni olimpia megnyitóján résztvevő
80.000 galambból kettő apci volt és mindkettő hazarepült a
dúcába. Minden évben, a versenyszezon végén mintegy 70-
80.000,- Ft értékben d íjat vehetnek át a legeredményesebb
egyesületi tagok.

Mivel a V-9 Apc Galambász  Egyesü let tagsága kezd
kiöregedni, várjuk a fiatalok jelentkezését. Kezdésnek az első pár
tenyészgalambot ajándékba kapják, továbbá kedvezményesen
versenyezhetnek.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket:
Szuhányi József egyesületi elnök

Még egyszer a Széles-kőről
Apc, Széles-kő és környéke 44,6 hektár állami tulajdon.

Ebből maga a bányató 1,65 hektár, melyben a hatályos törvények
szerint fürödn i tilos. Az ingatlan kezelő je a Mátra-Nyugat Bükki
Erdő és  Fafeldo lgozó Gazdas ág . A Fö ldművelődésügyi
Minisztérium FgF/555-9-2017 sz.  nyilatkozata alapján 2017.
november 14-én  az Egererdő  Erdészet i Zrt . vég leges
vagyonkezelés ébe kerü lt. Közigazgatás i terület alapján Apc
községhez tartozik, mint külterület. Az önkormányzat mindössze
annyit tehet , hogy évente több százezer forintért elszállít ja a
kirándulók által felhalmozot t s zemetet. A megnövekedett
látogatók száma miat t jelentős terhelésnek van kitéve a terü let.
A tu lajdonviszonyok miatt balesetért, rongálásért felelőss éget
az önkormányzat nem vállal.
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Az Apci Torna Egylet
H Í R E I

Az elmúlt négy hónap sem telt esemény nélkül községünk
sport egyes ületénél. Amint  látjuk, hogy épü l és  szépül
településünk az ATE vezetősége is kitett magáért, ami a pálya
fejlesztését és a csapatok mennyiségét és létszámát tekintve is
jelentős előrelépést jelent.

Itt említem meg a nemrég elkészült lelátót, ami jelentősen
feldobja a sportpálya megjelenését.

Ez a létesítmény egyrészt az önkormányzat által biztosított
önrész és a környező cégek Társasági Adójából (TAO) származó
anyagi forrásból valósult meg. A kivitelezésben nagy segítséget
nyújtott Csemer Gyula, Csemer Róbert, a vezetőségi tagok és a
felnőtt játékosok nagy része is. Amit ezúton is szeretnénk nekik
megköszönni!

Ugyan ilyen TAO-s támogatáss al került  a tornaegylet
tulajdonába a színpad mellé felállított teqball asztal is, mely
seg ítségével a játékosok fejleszthetik technikai tudásukat
kipróbálhatják ügyességüket. Ennek az eszköznek a beszerzéséért
Juhászné Krisztinának tartozunk köszönettel.

A másik igen nagy előrelépés a cs apatok létszámában
mutatkozik. A 2019. év júliusában kezdődő átigazolási időszak
óta az egyesület 86 fő igazolt játékossal rendelkezik.

Ez korcsoportonkénti bontásban a következő:
• Felnőtt játékosok 22 fő edzőjük Fodor László
• Ifjúsági játékosok 18 fő edzőjük Kovács Zoltán
• U13-as játékosok 17 fő edzőjük Zelnik Imre
• U11-es játékosok 10 fő edzőjük Szűcs Roland
• U9-es játékosok 12 fő edzőjük Szűcs Roland
• U7-es játékosok   7 fő edzőjük Káré János

Rendezvényeink közül kiemelném a 2019. jún ius  8-án
megrendezésre került, a Falunap alkalmával lebonyolított 1. Bozsik
tornát, ahol 8 U11-es csapat mérkőzött meg egymással.A jó
hangulatú mérkőzéseken az apci gyerekek a 3. helyen végeztek.
A torna végén az ifjú futbalistákat és az őket kísérő felnőtteket
egy tál meleg étellel vendégelhettük meg, amiért köszönettel
tartozunk közs égünk önkormányzatának, hogy  finanszírozta
számunkra az alapanyagot.

A másik idei kiemelkedő esemény a 2019. augusztus 3-án
megrendezésre került 7. Rezsnyák „Bandi” András emléktorna
ahol 6 felnőtt csapat versengett a vándorkupáért. A rossz idő
ellenére csapatunk 2. helyezést ért el. A jó hangulat mellé finom
ebédet biztosítottunk, amiért újra köszönetet kell mondanunk
önkormányzatunknak!

Ezek mellett rendszeresen vannak edzőmeccsek és az őszi
bajnokságra a felkészülés is folyamatosan zajlik.

Tehát a pálya soha sem üres, már csak a lelátót kell betölteni
a szurkolóknak!

Úgy gondolom, elindultunk a fejlődés rögös útján, amit az is
bizonyít , hogy  rengeteg  megvalósítandó tervünk van az
következendő időkre. Ilyen például a centerpálya körüli régi
kerítés felújítása, egy öltözőn kívüli férfi-női mosdó megépítése,
és az utánpótlás csapatok felszereléseinek folyamatos biztosítása
(cipők, mezek, sport felszerelések), és nem utolsó sorban minél
jobb helyezés elérése a bajnokság végén.

Hajrá ATE!
ATE vezetősége

2019. ÕSZI SORSOLÁS - FELNÕTT CSAPAT
Mérkõzéseinkre szeretettel várjuk a sport- és futballkedvelõket!

Dátum Hazai - Vendég
2019. 08. 31. 17:00 APCI TE - PETÕFIBÁNYAI SK
2019. 09. 08. 16:30 ECSÉD SK- APCI TE
2019. 09. 14. 16:30 APCI TE- VÁRASZÓI SE
2019. 09. 22. 16:00 BOLDOG EGYESÜLET- APCI TE
2019. 09. 28. 16:00 APCI TE- RÓZSASZENTMÁRTON SC
2019. 10. 12. 15:00 GYÖNGYÖSPATA SE- APCI TE
2019. 10. 19. 14:30 APCI TE - HERÉD LC II.,Detk
2019. 10. 27. 13:30 VÉCS KSK- APCI TE
2019.1 1. 02. 13:30 APCI TE - PÉLY SE
2019. 11. 09. 13:30 GYÖNGYÖSSOLYMOSI SE- APCI TE

II. O. U19 NYUGAT

Dátum Hazai - Vendég
2019. 09. 08.13:00 APCI TE - ATKÁR SE
2019. 09. 14. 13:00 GYÖNGYÖSSOLYMOSI SE - APCI TE
2019. 09. 22. 13:00 APCI TE - BOLDOG EGYESÜLET
2019. 09. 29. 13:00 APCI TE - ZAGYVASZÁNTÓ SE
2019. 10. 06. 13:00 VISONTA SPORT CLUB - APCI TE
2019. 10. 13. 13:00 APCI TE - SZÕLÕSKERT NAGYRÉDE SC
2019. 10. 20. 13:00 ABASÁR SE - APCI TE
2019. 10. 27. 13:00 APCI TE - VÁMOSGYÖRKI SE
2019. 11. 03. 13:00 LOKOMOTÍV SE - APCI TE

Mérkõzéseinkre szeretettel  várjuk a sport- és futballkedvelõket!
Szurkoljunk együtt az ATE csapatának!

R E C E P T

Apci szüreti
pecsenye
Hozzávalók 5 személyre:
1 kg sertéstarja, zsír, füstölt szalonna, vöröshagyma 2

fej, 5-6 gerezd fokhagyma, őrölt bors, majoránna, Delikát 8,
kicsi ecetes almapaprika  édes-erős, vegyes gomba ízlés
szerint, petrezselyemzöld, köretnek fokhagymás kenyér.

Elkészítés:
A sertéstarját vékony csíkra vágjuk. A szalonnát,

hagymát, gombát, ecetes paprikát szeletekre. A szalonnát
kiolvasztjuk, a hagymával tovább pirítjuk, beletesszük a
fokhagymát, rádobjuk a húst, saját levében pirítjuk. Ha
szükséges kis vízzel pótoljuk, fűszerezzük borssal, sóval,
majorannával.

A sóval óvatosan bánjunk. Ha már majdnem puha,
rátesszük a gombát. Tovább pirítjuk, a legvégén az ecetes
paprikát (csípős is legyen benne egy kevés, mert úgy az
igazi). Amikor  zsírjára  pirult,  elkészült.  Szüret lévén egy
kis musttal meglocsoljuk. Puha, fokhagymás kenyérrel
tálaljuk.

Baráth István receptje
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2019. márciusa óta vagyok felelőse az Apci Művelődés Ház
és Könyvtár intézményének.

Az elmúlt fél évben egyaránt szerveztünk és adtunk helyet az
egyházi, önkormányzat i és  állami ünnepeknek és
rendezvényeknek, valamint helyet kaptak egyesületi események,
baráti rendezvények is.

Nagyon jó  a kapcs olat az in tézményvezetőkkel, civ il
szervezetekkel, egyesületekkel.

Fontosnak tartom, hogy a községünkben élő generációk,
kicsik és idősebbek minél több  időt  tölthess enek együ tt,
tanulhassunk elődeinktől, a hagyományőrzést szem előtt tartva.

Néhány hete vendégeskedik nálunk az „ÖNO”, az idősebbek
nappali ellátásának intézménye – eredeti otthonuk felújításának
ideje alatt.

Közös programjaink nagy sikerrel zajlanak le. Számos
kézműves foglalkozást éltünk már meg közösen, melyekhez egyre
többen csatlakoznak. Iyen volt  pl. a tollfosztás, és az első
varrószakkör is, mely nagy sikernek örvendet, és bátran állíthatom,
egyre többen csatlakoznak az ilyen generációkat összekapcsoló
foglalkozásainkhoz.

Könyvtári állományunk fokozatosan bővül, több ízben
kaptunk már könyv-, és dvd felajánlást is, köszönet érte.

A művelődési házban folyamatosan zajlanak az események,
többféle torna foglalkozásnak adunk helyet, községünk
egyesületei rendszeresen tartanak összejöveteleket, továbbá
idén is helyet  kapo tt a FolkKommuna táncegyüttes nyári
tánctábora is.

Ünnepekkor aktuális kézműves foglalkozást tartunk adott
témában kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.

Az idei év legnagyobb rendezvényei itt létem alatt a Majális,
a Gyermeknap, a Falunap,  a Szentiván-éj ünnepe  sikerrel zajlottak
le. A kunadacsi vendéggyerekek táborozása is izgalmas, tartalmas
programokkal zajlott.

A tanév megkezdése előtt Juhász István polgármester úr
támogatásával, a  Molnár-tanya együttműködésével csodás
nyárzáró kirándulást tehettünk.

Célom továbbra is a község művelődési házát mindenki
számára elérhetővé tenn i. Megőrizni a régi korok értékeit,
továbbvinni, tanulni és tanítani.

Községünk  hagyományőrző  nagy rendezvényére készü-
lünk, mely a szeptember 21-én tartandó
szüreti mulatság és felvonulás.

Minden k edves  érdek lődő t
szeretettel várunk!

Tisztelettel:
       Pápai Andrea

Könyvtári hírek


