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Igen, szeretem a tavaszt! Ünnepség a forradalom
Szeretem, ahogy a természet éledezni kezd, bár az ébredése
lassú és lágy, mint a simogató anyai kéz… De amint kisüt a nap,
tiszteletére
nyújtózkodik. A fák ledobják korhadt ágaikat, a böjti szelek
kifújják a köd utolsó foszlányait, az utak felszáradnak, reszketni
kezd a levegő, melynek érintésétől elindulnak a nedvek a fákban.
Az alvó rügyek duzzadtak lesznek, mint az élet ígérete és reggelre
az avar között kinyitja ezer fehér csillagszemét a hóvirág.
Hideg van még ilyenkor, s a hidegnek nincs más színe, csak a
fehér.
De a madarak már keresik párjukat, hangjukkal megtörik az
erdő csendjét. Várjuk az első tavaszi esőt, melynek illata van, s
élvezzük, ahogy melenget a napsugár. Nem kell már a nagykabát,
sál, sapka, kesztyű, hamarabb elkészülünk reggel az iskolába, a
buszhoz menet sem kell már sietni a derengő reggeli félhomályban.
Hosszabbak a nappalok, a tavaszi fáradtságot is leküzdjük
majd valahogy.
S ha mártavasz, akkor itt a Húsvét, örüljünk neki mindannyian. Fessünk tojásokat gyermekeinkkel, készüljünk együtt az
ünnepre. Ne tartsunk tőle, várjuk inkább, hiszen húsvét a
megújulás, az újjászületés.
Ne engedjünk a rohanó világ elvárásainak: Wellness szálló hosszú hétvége.
Készüljünk otthon, öltözzünk fel szép ruhába, várjuk a
locsolókat, legyen az a gyermek iskolatársa, barát, vagy a még
régimódi nagypapa. Várjuk szeretettel és fogadjuk szívesen őket.
Készítsünk főtt sonkát, tojást és minden finomságot, ami ilyenkor
szokásos, talán még egy kupica pálinka is illik az asztalra.
Lehet a kölni illatát már oly kevésbé értékelik a lányok, mégis
- talán lesz ifjú, ki tiszta forrás vízzel locsolja őket, hogy ebben
az évben is frissek és szépek legyenek tőle, de az elmaradhatatlan
locsoló verset szívesen hallgatja, sőt elvárja a ház minden női
tagja.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Juhász István polgármester

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-dik évfordulója tiszteletére rendezett községi ünnepi műsor, március 14-én
délután kezdődött a művelődési házban. Köszöntés és ünnepi
beszéd után az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola
tanulói az alkalomhoz illő tisztelettel és komolysággal adták elő
műsorukat, melyet tanáraik, Lászlóné Mohácsi Alexandra, Leskó
Ferencné és Szuhányiné Zsák Zsuzsanna állítottak össze és
tanítottak be. Köszönjük a rendkívül színvonalas műsort,
gratulálunk.
A megemlékezés Petőfi Sándor szobránál folytatódott, ahol
az intézmények, civil s zervezetek és pártok helyezt ék el
koszorúikat.
A megemlékezés a már hagyománnyá vált ágyúdörgéssel
fejeződött be.
Minden megjelentnek köszönjük a részvételt!
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Apc Községért díj adományozása
Március 14-én az ünnepi
műsor keretében vendégünk volt
Szabó Zsol t állam titkár úr,
t ér ségü n k or s z ággyűl és i
képviselője. Nagy örömöm re
s zol gál t , hogy el fogadt a
meghí vásunkat, hiszen közéleti
tevékenysége ös szeforrt a 3-as
számú választókerülethez tartozó
településekkel.
Elvi tathatat lan, hogy kitartó
munkája eredményeként az elmúlt
évek során Apc soha nem l átott
léptékű fejlődésnek indult.
Ha visszat ekintünk a ciklusban a települ ésünkön történt fejlesztésekre - a 21-es főúttól
a 2404-es út (cs apás) a Kos suth utca és a Rákóczi út, egészen
a falu végén tal álható bus zmegállóig új burkol atot kapot t, az
általános iskola mindkét épülete kül sőleg tel jesen megújult,
támogatta és segítette az apci ipari park lét rejöttét, megújult
Nógrád megye határától Apc központjáig a 2405-ös út.

S egí t s égével a benyújt ot t
pályázatai nk megvalósul nak:
KözségiBölcsőde, Polgármesteri
Hivat al, Gyöngyszem Óvoda,
Idősek Nappal i Ot t hona,
járdafelújítások – az apciak régen
várt vágyai teljes ültek.
Ezért el i sm erés ként „a
tel epülés fejlődése érdekében
folyt atott kim agasló
munkájáért” Apc Községi Önkormányzat képvisel ő-testület e a 7/
2018. (I. 25.) sz. határozatával Apc
Községért díjban részesít ette.
A közs ég lakói nevében kívánom, a jó Isten őrizze meg
egészs égét és ki vételes személyiségét, mert ha valaki, akkor Ő
tudj a „Az él etnek értéket csak a s zolgálat adhat, amell yel az
ember ek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor)
Juhász István polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezeteknek
2018. évi támogatásra

Az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola tanulói
színvonalas előadással elevenítették fel a március 15-i
eseményeket.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek
számára elkülönített pénzügyi keret terhére.
Pályázatot nyújthat be:
Apc község közigazgatási területén működő, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet,
civil társaság.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Apc Községi Önkormányzat 2/2017. (III. 21.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati
adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt
kell benyújtani Apc Község polgármesteréhez címezve személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként. A pályázati
adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban, valamint
letölthető a ht tp://apc.hu/dokumentum-kategoria/palyazatok/
internetes honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA:
A benyújtott pályázatokat a pénzügyi és településfejlesztéssel foglalkozó bizottság véleményezi, a támogatásról a
képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő
soros ülésén.
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül
– a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző
biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 37/385-309/
103 telefonszámon.
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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Önkormányzati hírek
- Költségvetés A képviselő-testület 2018. február 15. napján tartott ülésén
elf ogadta az Ö nkormányzat és i ntézményei 2018. évi
költségvetéséről szóló rendeletet.
A költségvetési rendelet összeállításánál fontos szempont
volt a bevételek részletes számbavétele, hisz’ a működési
kiadásokhoz jelentősen hozzájárul a saját bevételek összege.
A képviselő-testület a kiadások tervezésénél arra törekedett, hogy a t ervezett bevételek figyelem bevételével az
önkormányzat a kötelező és az évek óta ellátott nem kötelező
feladataira rendelkezésre álljon a szükséges fedezet.
A 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
591.919.142 Ft-ban határozta meg a képviselő-testület.
BEVÉTELEK
* Normatív és kötött felhasználású
állami támogatás
78.480.610,-Ft
* Helyi adóbevételek
200.000.000,-Ft
* Gépjárműadó
(40%-marad az önkormányzatnál)
5.000.000,-Ft
* Működési bevételek
8.234.800,-Ft
* Átvett pénzeszköz egyes pótlékokra,
közfoglalkoztatásra és eredményes
pályázatok megítélt támogatása
171.084.448.-Ft
* Előző évi pénzmaradvány
118.769.284,-Ft
A képviselő-testület munkáját a megválasztásuk óta eltelt
időben a takarékos, megfontolt gazdálkodás jellemezte.
KIADÁSOK
Intézmények működési, fenntartási kiadásai:
* Oktatási, sport- és közművelődési
intézmények kiadásaira
56.220.748,-Ft
* Szociális, egészségügyi
intézmények kiadásaira
40.647.723,-Ft
* Településüzemeltetési feladatokra
19.092.920,-Ft
* Igazgatási feladatokra
40.064.392,-Ft
* Egyéb, máshová nem sorolható,
kötelező önkormányzati kiadásokra
22.647.784,-Ft
* Egyéb, máshová nem sorolható
önkormányzati kiadásokra
20.844.839,-Ft
* Központi konyha üzemeltetésére
39.617.470,-Ft
* Szociális kiadásokra
2.750.000,-Ft
* Egyéb egészségügyi kiadásokra
3.746.000,-Ft
* Közfoglalkoztatásra
12.665.686,-Ft
* Szolidaritási hozzájárulásra
11.611.675,-Ft
* Civil szervezetek támogatási keretére
3.500.000,-Ft
* Árok utca árok rekultivációjára
50.000.000,-Ft
* CSABAcast in minimis támogatása
20.000.000,-Ft
* Beruházás, felújítási, korszerűsítési jellegű kiadásokra:
- út- és járdafelújításra
13.000.000,-Ft
- tornacsarnok héjazatának felújítására
5.000.000,-Ft
- önkormányzati ingatlanok felújítása
10.000.000,-Ft
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése
6.000.000,-Ft
- Zagyva menti kerékpárút
4.700.000,-Ft
- ÖNO tetőcsere
4.000.000,-Ft
- temető (parkoló- és támfal kialakítás,
tereprendezés)
2.000.000,-Ft
- egyéb beruházások
és kapcsolódó költségei
21.441.022,-Ft

* Beruházások pályázati forrásból:
- energetikai felújítások:
- bölcsőde
- ÖNO
- hivatal
- óvodai tornaszoba
- út- és járdafelújításra (önerővel)

49.933.861,- Ft
41.200.000,-Ft
31.280.050,-Ft
25.518.110,-Ft
12.219.978,-Ft

A képvis el ő-test ül et t ovábbi pályázat okon t örténő
részvételhez 10 millió forintot különített el a 2018. évi
költségvet ésben.
A tervezett tartalék öss zege:
12.216.884,-Ft
Kiadásaink költségszerkezetét elemezve megállapíthatjuk,
az önkormányzati intézm ények működési költ sége az összes
működés i kiadások 30,45 %-át tes zik ki.
Beruházás, felújítás i, korszerűsítés i jellegű kiadás okra
összesen 286.293.021,- forintot kül önített el az önkormányzat,
mely a kiadások közel 50 százaléka (49,38%).

Lakossági felhívás!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Apc Önkormányzata a
Településfejlesztésikoncepció, valamint a Településszerkezeti
terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát határozta el.
A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során
a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot
tehet vagy véleményt nyilváníthat minden
1. a település közi gazgatás i területén ingatlannal
rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. apci székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
3. apci székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Településfejlesztési koncepció: a település környezeti,
társadalmi , gazdasági adotts ágaira alapozó, a település
egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat
hosszú távra meghatározó dokumentum.
T el epül éss zerkezet i t erv: a tel epül és fej l es zt és i
koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a
település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki
infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.
A helyi építési szabályzat: az építés helyi rendjének
biztosítása érdekében a település közigazgatási területének
fel használásával és beépítésével, továbbá a környezet
természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos,
a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és
kötelezettségeket állapítja meg.
A fenti tervdokumentumok meghatározhatják a település
fejlesztési irányait, jövőjét, a helyi építési szabályzat akár a
hétköznapi építésjogi problémákra megoldást adhat, ezért
különösen fontos az Önök javaslatainak, észrevételeinek
összegyűjt ése.
Kérem, hogy a Településfejlesztési koncepció, valamint a
Településszerkezeti terv és a Helyi Épít ési Szabályzat
felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket
2018. április 16-ig küldjék meg az alábbiak szerint:
1. e-mailben, az apc@apc.hu címre vagy
2. levélben, Apc Polgármesteri Hivatalába (3032 Apc,
Erzsébet tér 1.)
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Az Apci Bányász Nyugdíjas
Szakszervezet éves taggyűlése
A községünkben működő Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
életében is ism ét eltelt egy év. M árcius 21-én a művel ődési
házban közel 100 fő részvét el ével m egtart ot tuk éves
taggyűlésünket. Beszámolót hallhattunk a működésünkről illetve
a pénzügyeinkről.

Visszatekintés 2017-re:
Az induló tagl étszámunk 297 fő volt.
Szervezetünk fő cél kit űzés e az érdekképvis el et , az
érdekvédelem és a szabadidő hasznos eltöl tése.
Vezet őségünk - mely 5 fő - és a 12 fő bizal mi minden tőlük
telhetőt megtettek azért, hogy céljaink teljesüljenek. Képviselik
a tagokat, a lehetőségekhez képest s egítik anyagilag a t agokat
és számos rendezvényre mozgósítj ák a tags ágot.
A tavalyi évben 2 alkalomm al 1-1 het et töltött ünk el
Hajdús zoboszlón, ahol a fürdőzés és a pihenés mellett naponta
4 egészségügyi kezelést tudtunk igénybe venni. Egy alkalommal
csodálatos helyeken, remek idegenvezetővel bejártuk Erdélyt
egy hét al at t. Az egynapos kirándulásunk alkalm ával
Szilvás várad és Aggtelek páratl an szépségű tájain barangoltunk
és fáradtunk el kellemesen. 3 alkalommal elutaztunk Jászapátiba
a fürdőbe.
Anyák napi ünnepségünk is felejt het etl en, érzelm es
pil lanat okat szerzett az anyukáknak és nagymamáknak.
B ányásznap al kal mából is megt artott uk nagyszabás ú
rendezvényünket , ahol a törzsgárdáinkat is köszöntöt tük.
Felej thetetlen napot tölt öttünk el ismét a l őtéren máj us 1jén, ahol mi is - a többi csapathoz hasonlóan - részt vet tünk a
főzőversenyen.
A szüreti felvonulás is hagyomány már a fal unkban, ahol a
mi tagjaink is díszesebbnél díszesebb ruhákban vonultak és az
elmaradhatatlan főzésben is szép számmal vettünk részt.
2018-ban a céljaink változatlanok, a lelkesedés ünk, a
tenni akarásunk is változatlan.
Ism ét t ervezzük a hajdúszoboszlói és erdélyi utakat
ugyanúgy, mint a jászapáti kikapcsolódást. Tervezzük az 1
napos kirándulásunkat is.
Az eddigiek szerint továbbra is m inden szerdán 13-15 óra
között a bi zalm iak gyűl ést tart anak az Idős ek Nappali
Otthonában.
Tagjai nk, segítőink és támogatóink ál dozatos, odaadó,
önzetl en, segítőkész munkáját ezúton is köszönjük.
Bízunk abban, hogy még sok-s ok felejthetetlen élm ényben
lesz részünk az elkövetkező időkben.
Jó Szerencsét!
Fáczán Béláné főbizalmi

A civil szervezetek
és az Ady Endre Művelődési
Ház és Könyvtár programjai
Április 9. Klub-nap/ Szabadidő Klub
Április 11. 10:00 Költészet napja a művelődési ház előtt
Április 21. 14:00 Mesemondó találkozó
Május 1. Majális a Lőtéren (Családi nap főzőversennyel,
ugrálóvárral és sok játékkal)
Május 5. Makettezők találkozója
Május 9. Anyák, Nagymamák napja /Bányász Szakszervezet
Május 27. 10:00 Gyereknap a Művelődési ház előtt:
* KI MIT TUD
* Minionok- élő óriásbábok
* kézműveskedés
Május 27.- Június 1. BányászSzakszervezet- Hajdúszoboszló
Június 4. Névnapi ünnepség a Lőtéren / Szabadidő Klub
Június 9. Falunap:
* Bognár Krisztián (Bűvész)
* Opitz Barbara
* Bebe
* Tűzijáték
Június 24. Szent Iván éj a Lőtéren:
* Zenei Koncert
* Szentjánosbogár túra
* Tűzzsonglőrök
Július 2. Nyársalás a Lőtéren / Szabadidő Klub
Június, július, augusztus Bányász Szakszervezet / Jászapáti
üdülő látogatás
Augusztus 6. Névnapi ünnepség / Szabadidő Klub
Augusztus 20. 20:30 Tűzijáték
Szeptember 3. Klub-nap / Szabadidő Klub
Szeptember 5. Bányász Nap / Bányász Szakszervezet
Szeptember 9. Szüreti felvonulás és mulatság (Civil
szervezetek- főzés ; ragyolciak; zene; tánc)
Szeptem ber 23-27. Erdélyi Kirándul ás / Bányász
Szakszervezet
Szeptember 28. A magyar népmese napja
Október 1-7 Könyvtári hét
Október 1. Klub-nap / Szabadidő Klub
Október 13. Idősek napja- Gyémánt Ferenc szervezésében
Október 23. Megemlékezés közösen az Apáczai Csere
János Katolikus Általános Iskolával
November 5. Klub-nap / Szabadidő Klub
December 3. Klub-nap /Szabadidő Klub
December 16. Falukarácsony
Decem ber 31. S zil ves zteri bál a Szabadidő Kl ub
szervezésében

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

Márton Anna JO BB ÁG YI
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBÕL
T is zt el t Apci L akosok, K edves
Szülők, Gyerekek!
Az Apáczai Csere János Kat olikus
Által ános Iskol a tanulói, pedagógus ai, a
karácsonyi időszaktól, március 15-ig
bezárólag nagyon sok esem ényen
vannak túl . Újból nagy kösz önet tel
tartoz om közvetlen munkatársaimnak,
a pedagógus koll égák fel é, aki k
idejüket, munkájukat nem kímélve, de
„ Is t en nagyobb di cs ős égér e”
dolgoztak! Is ten Áldj a Őket! Külön
köszönet a gyerekeknek, szüleiknek és
minden segítő embernek is, akik részt
vet t ek ez ekben a sz er vez ésekben,
munkálatokban.
Megrendezésre került több verseny
i s. A Lot z János szövegértési és
helyesírási verseny – megyei fordulója,
val am int az Aranyszáj s zépolvas ó
verseny. A versengés mel lett élmény és
tapasztalatszerzésre is lehetősége volt a
rés ztvevőknek.
A továbbtanuláss al kapcs ol at os
feladatok ellátása is megt örtént, am ely a
nyolcadikos tanulók számára igen fontos
pi ll anat oknak s zámí tottak. Iskol ák
kiválasztása, írásbeli fel vételi, szóbeli
elbes zélgetések. Ezen döntések m inden
végzős tanuló életének mérföldkövei.
2018. február 6-ig, lezártuk a 2017/
2018-as tanév első félévét is. Talán voltak
benne meglepet ések a gyerekek rés zére,
(J ó, kevés bé j ó eredm ények) de
mindenképp lát ni kell, hogy a második
félévben még j obban rá kell hangolódni
a tanulásra. A pedagógusok m indent
megtesznek azért, hogy a gyerekek
minél jobb eredményeket produkáljanak,
de a felelősséget a szülőknek is vállalniuk kell. Az ott honi tanulást nem
hel yet t es í theti a napközi vagy a
tanul ószoba. Ugyanakkor nem elég csak
az is kolában a tanórán hallottakból, a
követ kező órára felkészülni. Font os az
otthoni biztat ás, szülőkkel való közös
munka, ha kell . Ehhez m indenkinek sok
erőt, türelmet Isten segí tségét kívánom.
Iskol ás gyermekeink si keres farsangi
bálon is részt vettek. Egyéni beöl tözés
volt, ahol a nyolcadikos tanulók zsűriztek.
Minden résztvevőnek si kere lehetett,

hiszen ajándékot mindenki kapott, annak
megfelelően, hogy az elbírálók, m ilyen
kategóriákba sorolták be őket. Közben a
gyerekeket egy bohócpáros szórakoztatta,
mely nagy élményt adott számukra. A
tombolán nagyon vál tozatos ajándékokat
l ehet et t nyerni , m el yet m inden
adományozónak köszönünk!
Intézményünkben, 2018. február 1-től
következetesen igyekezve betartani, bevezet tük, hogy a bejárat okat napközben
bezárjuk. Iskolánkba a gyerekeknek 7.45re kell megérkezni. Ezt a gyermekek és a
tanul ási idő védelme m iatt font osnak
tartott uk. A pontosság, mindenki re
vonat kozik, ezért szeretnénk, ha ebben a
szülők is segítségünkre lennének.
Kiemelkedő esem ény vol t még
községünk és iskolánk közös megemlékezése a márci us 15-i eml éknap.
Márci us 14-én, délután a művelődési
házban a 6. és 8. oszt ályos gyerekek
közreműködésével egy nagyon szép
műsort láthatt unk, mel y áhítatban az
ünnepnek m él t ó t is ztel et et adot t .
Koszorúzással és ágyúlövéssel zárult az
ünnepség.
Az egyházi programjainkat tekintve,
a karácsony a keresztények életében az
egyik legnagyobb ünnep. Az arra való
készül et, az adventi idő, l elki többletet is
adott a gyerekeknek. A M egvált ó
születésének ünneplése m indig lel kileg
fel em elő ki cs i knek és nagyoknak,
egyaránt. Tart almas előadások vol tak a
karács onyi m űsorok, pás ztorjátékok,
val am i nt kegyel m i gazdagságot
kaphattunk az ünnepi szentmisék által.
Egyházi eseményeink között még
szerepeltek a következő megemlékezések:
Január elején ví zkeres zt ünnepe
alkalmából, megszenteltük az osztályokat,
és mi nden tanul ó vihet et t haza
szent eltvizet egy kis üvegben.
Február 2. Gyert yaszentelő Boldogas szony ünnepe, mel ynek keretében
gyert yát szentelt Varga József plébános
atya. (Egy-egy gyertyát minden t anuló
kapott.)
Hamvazószerda a Nagyböjti időnk
kezdete. Szentmise keret ében hamva-

zásban részesültünk. Nagyböjtünkben 4
fontos alappillér van, mel yet hétről hétre
igyekszünk lelkileg a gyerekekkel együtt
megél ni, megvalósítani: több imádság,
bűnbánat, böjt, jócselekedetek.
A nagyböjt i idő pénteki napj ain
keres ztutat tartunk. Ennek egy újdonsága, hogy élő kereszt útként a templomból indulva az iskol a kápolnájáig,
érint jük egy-egy stáci ó alkalmával a
templ om előtti keresztet, az épület eket,
osztályokat. M inden fiat al jobban megérthet i, átélhet i, hogy Jézus keresztútja,
értünk volt, bűneink váltságaként.
M ondhat j uk, hogy i m m áron
hagyom ányként , a Gergel y-járás
népszokását vitték el a 4. osztályos aink
az óvodába és az idős ek ot thonába.
Eredetil eg játékos , iskolába toborzó
funkciója volt, idővel formálissá vált,
adománygyűjtő (mendi káló), játékos
jellege azonban megmaradt.
Itt ragadom meg az alkalmat , hogy
húsvétra készülve 2018. március 28-án
(szerdán) reggel 9.00-10.00 óra között
mindenkit s zeretet tel meghívjak a
tornacsarnokban megrendezendő, nyílt
lelki napunkra, ahol élő koncertet ad a
„Rád Tal ál tam” dics őít ő csopor t.
(11.30-tól, közös szentmisén is részt lehet
venni .)
A
l eendő els ő
os z t ál yos
gyer mekeknek a beir atkoz ás 2018.
ápril is 12-13-án, (csüt örtök, péntek)
reggel 8.00-tól , este 18.00 óráig lesz.
Kérek minden érintett s zülőt, hogy az
óvodai hirdetményen, iskolai honlapon,
az apci képújságban olvas sák el a t eljes
táj ékoz tatót.
A következő esem ényekre szintén
s zeret ett el hí vj uk a s zül őket és
érdeklődőket is:
* A Nagyheti szertartásokra, amelyek
időpontjai megtalálhatók a templomi
hirdetményen.
* Ápri lis 27-én, délután 3 órától
Településs zépí tő napot t artunk az
i nt ézm ény terül et én. Vi rágosí t ás ,
lombtalanítás, területünk szépítése lenne
a cél . Ehhez i s kérem a kedves s zülők
segítségét! (Szerszámokkal, és személyes
jelenlét tel.) Előre is köszönöm!
* Fogadóóra lesz május 9-én, délután
15.00-17.00 között. Bátran jöjj enek,
érdekl ődjenek gyermekeik felől!
(Folytatás a 6. oldalon.)

6
(Folytatás az 5. oldalról.)
Iskol ánk akt uáli s életével kap csolatban az al ábbi bloglapon, val amint
facebook oldal on képeket , és esem ények
m egoszt ását m i ndi g fris s en m eg találhatj ák a kedves érdekl ődők és
olvasók. Aki feliratkozik a facebook
oldal unkra, az akt uáli s következő
eseményről mindig kap értes ítést.
Apci Katolikus Általános Iskola:
ht t ps : / / www. facebook. com / Apci Katolikus-%C 3%81lt al %C3%A1nosIs kol a-1 40723316542940 / ht t p: / /
apaczai.bloglap.hu/

FARSANG!

E zú ton Kí vánok Mi nden ki nek
Áldott , Békés Hús véti Ünnepeket az
alábbi verssel:
Reviczky Gyula:

Húsvét
Fakadnak már a vi rágok,
Kiderül az ég,
És a föld mos t készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltám adt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondol jon feltámadásra,
Mely örök les zen…
Feltám adt az isten-ember
Győzedelmesen.
Apc, 2018. március 19.
Tóth Ferenc intézményvezető

Élő keresztút az iskolában.

Aranyszáj szépolvasó verseny.

Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe.
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Makettező
eredmények
2018 elején
Az idei év els ő rendezvénye
február 3-4-én Mis kolcon, a Borsodi
Makett ezők versenye volt. Ezen a
hétvégén tartot ták a Kocs onya
feszti vált is, így a m aket tezést
kevés bé szeret ő családtagoknak
sem kell ett program hi ányban
szenvedni.
A z al ábbi er edm én yek
születtek:
M ol nár B alázs 1. hel y +
különdíj ak , Molnár György 3., Bózs vári Bence 4., ifj. Gulics
István - 6., Serfőző Róbert – 5. hely.
M árci us 3-4-én a s zolnoki
heli kopterbázi son m egrendezett
versenyen vettünk részt. Aki teheti
és érdeklődik a repülő szerkezetek
i ránt , l át ogas s on el a város
repülőmúzeum ába!
Érdemes!
www.reptár.hu
Szakkörünk ott honában – a
művel ődési házban – május 5-én
kerül megrendezésre a „III. Gyermek
- Ifjús ági M aket t vers eny és
találkozó”.
Hazai m akett ező kl ubok hagyom ányőrzők - m odell ezők
bemutatói - kiáll ításai; gyermek
maket tezés; folyamat os vet ítés,
st ratégi ai j átékok és s ok m ás
érdekes séggel várunk mi nden
kedves érdekl ődőt!
A rendezvény i ngyenes en
látogathat ó!
Szakkörünk nyi tva áll bárki
számára, szeretet tel várunk minden
kedves érdekl ődőt!
Serfőző Róbert
szakkörvezető

Tavaszvárás
az Apci Gyöngyszem Óvodában
Az új év nemcsak az új ünnepek
eljövetelét , hanem új gyermekek, új
m unkat árs érkezés ét is jel entet te.
Hus anyi cáné S zarvas Zsuzs anna
óvodapedagógusunk hel yett esí tésére
Ocsenász Evelin érkezett óvodánkba, a
Micimackó kiscsoportba.
A tavaszvárás folyamata már nagyon
korán elkezdődött óvodánkban. Január
közepét ől farsangi, március közepétől
pedig m ár húsvéti hagyományainkat
éleszt jük fel . N épi far sangol óval
hangolódtunk az idei farsangi bálunkra.
Ezen a napon különböző népi játékokkal
játszhattak a gyerekek, arcfestés és tánc
tette vidámmá a napot. A mókás farsangi
felvonulásunk utáni bált ebben az évben
is Molnár Orsi télűző koncertje tette
szórakoztatóbbá.
Januárban mindhárom cs oport unk
könyvtári foglalkozáson vett részt, ahol
meséket hallgathattak, táncos játékokat
játszhattak és kézműveskedhettek.
Csoportjai nkban az idén is m egrendeztük mesemondó versenyei nket,
mert fontosnak tartjuk a gyermeki tehetség
kibontakoztatását ezen a területen is. A
márci us 26-i könyvtári m esemondó
versenyen 9 gyermek (6 nagycsoportos, 2
középsős, 1 kiscsoportos) vesz részt, ahol
majd kiderül, kik képviselik óvodánkat az
áprilisban megrendezésre kerülő területi
versenyen.
Márciusban Papp Ági bábszínháza
járt óvodánkban, a Meseerdő legújabb
meséjével ismét elvarázsolta a gyerekeket.
Az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola 4. osztályos néptáncosai
látogattak el hozzánk, Gergely napi,
iskolába toborzó, hagyományőrző, népi,
énekes játékukkal t et ték s zí nes ebbé
napunkat.
Versekkel és dalokkal emlékeztünk
meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hős ei ről , m aj d kos zorúnkat ,
jelképeinket helyeztük el Petőfi Sándor
szobránál, március 14-én.
A Palánta Bábszínház minden évben
i ngyenes en lát ogat el hozzánk az
ünnepeink el őt t és s zí nvonal as
el őadásaival emeli azok hangul atát.
Március 19-én a gyerm ekek i sm ét
megtekinthették húsvéti mesejátékukat.

További t avas z i ü n nepein k,
kirándulások, programok:
* Március 26. Mesemondó verseny a
könyvtárban
* M árci us 28. Nagycs oportos
gyermekek részvétele az általános iskola
által szervezett Nagyböjti lelki napon
* Március 29. Húsvét az óvodában
(néphagyom ányőrzés)
* Április 5. Tehetségnap – rajzverseny
az óvodában
* Április 10. Nyílt nap az óvodában
*
Ápri li s
11.
Zsebi baba
nagycsoportosok iskolai látogatása
* Április 12. Gyöngyösi kirándulás –
közös óvodai program (Gyöngyösi
Állatkert, Játszóház)
* Ápri li s 12-13. Zsebi baba
nagycsoportosok iskolai beiratkozása
* Április 19. Zsebibaba nagycsoport
búcs úki rándul ás a Nőt i ncs re,
a
Seholsziget Élményparkba
* Április 23-27. Föld napi projekthét
programjai
* Ápril is 24. Generali pályázat:
Közlekedésbiztonsági Élményprogram
* Április 25. M úzeumpedagógiai
foglalkozás a Hatvani Vadászmúzeumban
a B am bi középső és Zs ebi baba
nagycsoport osoknak
* Áprili s 27. Május fa készítése,
díszítése az óvodában
* Május 4.,7. Anyák napja az óvodában
* 2018. május 8-9: Az új óvodások
követ kező nevel és i évre val ó
beiratkozása 8 órától-16 óráig történik.
A beiratkozás hoz szükséges bővebb
i nformáci ók
hirdetm ényünkön,
honlapunkon (www.gyongyszemovi.
mindenkilapja.hu) ésfacebook oldalunkon
lesz megtalálható. Minden leendő kis
óvodást szeretettel várunk!
* Máj us 9. Zs ebi baba nagycs oportos ok szerepl ése a Nyugdíj as
Bányász Szakszervezet Anyák napi
ünnepségén a Művelődési házban, a
Bambi középső csoportos gyermekek
szereplése az Idősek Otthonában
* Május 10. Lőtéri kirándulás
* Május 25. Micimackó kiscsoport és
Bambi középső csoport évzáró ünnepsége az óvodában
(Folytatás a 8. oldalon.)
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(Folytatás a 7. oldalról.)
* Május 26. Zsebibaba nagycsoport ballagási ünnepsége a
Művelődési házban
* Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja az óvodában
* Június 7. Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál – a Bambi
középső és Zsebibaba nagycsoportos gyermekek részvételével.
Nagy-nagy örömünkre szolgált , hogy a Generali a
Biztonságért Alapítvány által kiírt Szimba intézményi pályázat
által, óvodánk 150 ezer Forint értékű közlekedésbiztonsági
élménypr ogr amot és es z köz öket nyert . A fél napos
közlekedésbiztonsági élményprogram április 24-én valósul meg
a művelődési ház parkolójában, amihez mobil KRESZ- és
kerékpáros ügyességi pályát, közlekedési eszközöket és az
ani mátorokat i s biztosí tj ák. A közl ekedés biztons ági
élm ényprogram m el lé közl ekedési eszközöket és
védőfelszereléseket is nyertünk.
A továbbképzési kötelezettségünknek eleget téve, óvodánk
minden óvodapedagógusa, térítésmentesen vett részt az oktatási
hivatal „Kisgyerm ekkori nevelés támogatása” elnevezésű,
Európai Uniós kiemelt projekt keretében szervezett 30 órás
továbbképzésein, különböző témákban, helyszíneken, februármárcius hónapokban.

Kérjük, hogy aki teheti, támogassa óvodánk alapítványát,
Az Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítványt, adója 1% -val!
Köszönjük szépen!
Kösz önjük a szülőknek és támogatóinknak a sok-sok
segítséget, amelyet óvodánknak és a gyermekeknek ajánlottak fel
egész évben!
Az idei évre tervezet t karbant artás i munkálatok már
elkezdődtek (mosdócsapok, wc ülőkék, zuhanytálca cseréje), a
továbbiak a nyár folyamán készülnek el.
Az óvoda nyári zárása: 2018. július 30-tól augusztus 26-ig
tart. Nyitás: 2018. augusztus 27. (hétfő). Az új kiscsoportos
óvodásokat szeptember 3-tól várjuk!
Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket
kívánnak az Apci Gyöngyszem Óvoda dolgozói!
Hartman Imréné óvodavezető
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Tavaszvárás
Verőfényesen süt a nap
Drága tavasz merre vagy?
Egyik nap hullanak nagy hópelyhek,
Másnapra hírnökei sincsenek.
Szegény madarak és virágok
Ti még csak várjátok.
Ez még nem tavasz, ha süt a nap.
Éjjel még minuszok tombolnak.
Fura ez az időjárás.
Egyik nap szép, ám másik egész más.
Hol vannak a régi havas telek?
Zsibongó, szánkózó gyerek sereg?
Azért ha lassan is, közeleg a tavasz
Madár cs icsergés , vi rágok bújása
elárulja azt.
Éledő természet, indul a rügyfakadás
Boldogan mondjuk, ez tán tavasz?
végre már.
Lehet menni ki a kertbe
Természetnek lágy ölébe
Hallgatni madarakat, vagy csendet,
Végre itt a bimbózó kikelet
Hozza majd nekünk meleget
Örüljetek hát emberek
Éledő természet
Vidítsa fel az embereket.
Serfőző Ferencné

Köszönj ük, hogy tám ogat ja
az apci óvodás és i skol ás
gyermekeket
adój a 1%-ával!
A kedvezm ényezet t neve:

AZ APCI IS KOLÁÉRT
és Ó VO DÁÉRT
ALAPÍTVÁN Y
A kedvezményezett adószám a:

18 58 08 37 -1 -1 0

BÖLCSŐDEI
HÍREK
Az elm últ hónapok eseményeiből:
2017. december 6-án látogatta meg a
bölcsődés gyerekeket a Mikulás. Kis
csöppségei nk örömmel vették át Mikulás
bácsit ól a csomagot. December 19-én
tartottuk meg ünnepélyes keretek között
a karács onyi ünneps égünket . A
fenntartónk által rendelkezésre bocs ájtott
ös s zegből gyönyörű és hasznos
játékokat tudtunk vásárolni a fenyőfa alá.
Február 13-án tartot tuk m eg, im már
második éve a „farsangfarka” keretén
bel ül farsangi bálunkat. A gyerekek
öt letesebbnél – ötl etes ebb ruhákban
táncol ták át a délelőttöt. Tízóraira finom
fánkot kaptak, amita konyhás nénik külön
kis csemetéinknek sütöttek.
Március 5-én kezdődt ek m eg a
bölcs ődében a felújítási munkák. 2016.
évben
„ Községi
B öl cs őde
infras trukturáli s fejleszt ése” TOP - 1.4.1
– 15 – HE1 – 2016 – 00009 azonos ítású
project pályázat elnyert összegéből teljes
körű felújítás történik az intézményben.
Új, az előírásoknak megfel elő kondenzáci ós gázkazán, új fűt és rends zer,
radiátorok kerülnek beépítésre. A villamos
energia hálózat i s megúj ul . Az új
nyílászárók, burkolatok beépítése mellett,
új bútorokat, a csoportszobákba és a
konyhára új fel szerel és eket vás árol-

hatunk. Bár a pályázaton elnyert összeg
nem kevés, de sajnos mégsem elég
mindenre. A fenntartó, Apc Közs ég
Önkorm ányzata j óvol tából azonban
kiegészítésre kerül a pályázati ös szeg.
Így azon eszközök, használati tárgyak
megvásárlás ára is sor kerülhet, amelyeket
a pál yázat nem finanszíroz.
Előrel áthatólag a bölcsőde május 7én nyitja meg kapuját. Köszönjük a szülők
türelmét, és megértését, de mindannyiunk
érdeke, hogy gyermekeink a m ai kor
igényeinek megfelelőhelyen kezdjék meg
intézményi szocializációjukat.
Kissn é Süveges Beáta
bölcsődevezető
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Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜL ÖTTE K:
P AL KÓ-SZÉNÁSI E MILI KRISZTINA
P AL KÓ-SZÉNÁSI ZSOLT KRISZTIÁN
2017. decembe r 07.
Szénási Krisztina – P al kó Zsolt
VER ES KIA RA, VERES LILIEN
201 7. dec ember 11.
Iva ncsics Ivett – Ve res Zs olt
TÓTH LEVENTE JÓZSE F 201 7.dece mber 13.
Maj oros K atalin – Tó th Józ sef
GYÖR GY ÁRO N DÁNI EL 201 7. dec ember 14.
Juhás z Katalin – György D ániel
BARA NYI BI ANKA 20 17. de cember 29.
Bacia Ni kolett – Barany i László
HOR VÁTH ZSELY KE 2018 . január 23.
Janik B ianka – Horvát h Csaba
DANC SOK EM MA 201 8. ja nuár 23.
Hegedűs Ágnes – Dancso k Zoltán
ORA VECZ FLÓRA ARANK A 201 8. feb ruár 24.
Sza bó Tímea Cs illa – Orav ecz M áté
HÁR Y VIKTÓRIA P IROSK A 201 8. már cius 02.
Mez ei Zsu zsanna – Há ry Hen rik
VAR GA KIL IÁN 20 18. má rcius 11.
Mat usik Viktóri a – Va rga Ta más
HÁZAS SÁG OT K ÖTÖTTE K:
Berke s Attila Ferenc – P ichler Aida 2018. március 17.
Balá zs Jáno s – P arr agi Ara nka 2018. március 17.
P ajk os Richá rd – Ze linczki Zsuzsan na 2018. március 24.
Ben ei Gyu la Zs olt – Radic s Noé mi 201 8. már cius 24.
25 ÉVE H ÁZAS OK:
Harmos Ist ván Gá bor – Molnár Julia nna 199 6. 02 . 20.
50 ÉVE H ÁZAS OK:
Nov ák Józ sef – Moln ár Már ia 196 8. 02 . 24.

TISZTELT
EBTARTÓK!
Ezút on ért es ítj ük, hogy Apc községben az éves
összevezetéses eboltás a következő időpontokban és
helyen lesz megtartva:
OLTÁS:
2018. április 21. (szombat) 8-11 óráig – Tűzoltószertár
PÓTOLTÁS:
2018. május 26. (szombat) 8-10 óráig – Tűzoltószertár
Az oltás díja a kötelező féreghajtó tablettával 4.000,-Ft.
Házhoz való kiszállási díj: 500,-Ft, elveszett könyv pótlása:
500,- Ft.

Dr. Keszthelyi Ferenc sk.
oltást végző állatorvos
06-20/957-2581
A legfrissebb híreket, történéseket megtalálja
az Apc Önkormányzat facebook oldalon.

ELHUNYTAK:
Feh ér Attil a 2017. december 02.
Fáczán Ferencné Varga Anna Mária
2017. december 13.
Kovács Józs efné H atár Il ona 2017. december 18.
Matulányi Jánosn é Ander Terézia
2017. december 18.
Udvari G áborn é Szita T erézi a 2017. december 27.
Kudelka Gásp árné Bede Erzsébet 2018. január 02.
Kiss I stván 2018. január 03.
Kuri s Jánosné Szabó Margit 2018. január 22.
Bari Ferencné Bacs ó Mária 2018. feb ruár 04.
Szu rdoki Noémi 2018. feb ruár 11.
Rigó G ábor 2018. február 11.
Krekács János 2018. feb ruár 23.
Görbedi Jánosn é Sánta Ilona 2018. február 27.
Murányi Ferenc Józs ef 2018. március 01.
Fod or Istvánné Nagy Terézi a 2018. március 04.
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Köztünk élnek . . .

ÚJ HÁZIORVOS
APCON
Kedves Apciak!
Ahogyan már értesülhettek róla, dr. Balogh András
2018. szeptember 1-től befejezi háziorvosi feladat ellátását
és fel eségével gyermekeik közelébe költöznek.
Településünkön a háziorvosi teendőket a továbbiakban dr. Vakli Pál látja el.
Az önkormányzat a rendelő és a lakás ép ületét
viss zavásárolta, a szolgáltatás a továbbiakban is
zavartalanul a megszokott rendben fog történni.
Kérem, fogadják új háziorvosunkat bizalommal.
Tisztelt Apci Lakosok!
Szeretnék e sorokon keres ztül röviden bemutat kozni
Önöknek.
1961. szeptember 6-án születt em Gyöngyösön,
gyermekkoromat Rózsaszentmártonban tölt öttem.
Az Egri Gárdonyi Géza Ciszt erci Gimnáziumban
éretts égiztem. Majd 1985-ben szereztem általános orvosi
diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyet emen.
A diploma megszerzése után azonnal, az egri kórház
általános és érs ebészeti os ztályán kezdtem el gyógyító
tevékenységemet.
1989-ben által ános sebészetből, 1995-ben érs ebés zet ből szakorvosi képesí tés t szerezt em jeles
eredménnyekkel . Mindkét s zakterület et fol ymatosan
gyakoroltam a napi és ügyel eti sebészeti teendőimben.
1998-tól egy m egalapozott döntés után a gyógyszeriparban helyezkedtem el. A kezdeti évek után 2005-től
2017. őszéig az EGIS Gyógyszergyár Zrt. gyógyszerinform ációs főosztályát vezettem , mely mell ett az
értékesítési i gazgatóhelyettesi pozíciót i s betöltöttem.
Sok olyan elmél eti és gyakorlati tapasztalatot szereztem,
melyek ráépülve a klinikai tudásomra, lehetővé t ették,
hogy i smét a gyógyításban gondolkodhassak.
A mai viszonyok alapján egyértelműen a háziorvosi
t evékenys ég az, ahol a l eghas znos abban tudom
kamatoztat ni eddi g szerzett elmél eti és gyakorlati
tudás omat. A jelenlegi helyzet szerint tervezetten, 2018.
szept ember 1-től Apc közs ég felnőtt háziorvos aként
folyt atom gyógyító munkámat.
Öröm mel t ölt el , ha ezen tevékenys égemet
gyerm ekkorom mátrai világába visszatérve, az akkor
m egis mert és m egszokott em beri és t ermészet i
környezetben végezhetem.
Feles égem, Tünde jelenl eg is Egerben dol gozik
gyermek fogszakorvosként. Két felnőt t gyermekem van,
Tünde 26 éves, a Budapesti Metropolitan Egyetem végzős
hallgatója, Pál 31 éves pszichológus, agykutató.
Szeret ném már m ost megkös zönni Apc község
polgármesterének, vezetőinek és jelenl egi háziorvosának
az eddigi támogató hozzáál lást.
A község lakóinak nagyon köszönöm a megelőlegezett
bizalmat.
Üdvözlettel,
DR. VAKLI PÁL

Ez alkalomm al beszélget őpartnerem

Takácsné Szabó Ágota
festőnő,

akit - nem túlzok, ha azt mondom rendkí vüli tehets éggel áldott meg
az Úr! Egy az „ apci
gyöngyszemet”, a Széles -kő-t
ábrázoló festménye a Művel ődési
Ház nagyt ermében bárm i kor
megt ekinthető. Ez alkalommal
magával hozta a kezdetekkor val ójában gyakorlások során készült rajzait is, melyekláttán elakadt a lélegzetem. Egy kiállítás
alkalm ával a lőrinci újságban jelent meg a munkáiról egy rövid
jellemzés: „szép, egyedi techni kával megalkotott festményeket
hozot t. Nagyszerű a kim unkálása ezeknek a festményeknek.
Híven visszaadják a táj egyedi hangulatát, szépségét. Gratulálunk
és további has onló munkát kívánunk.”
- Mesélj kérlek egy kicsit a gyermekkor odról.
- 1947-ben szület tem. Szülei mmel és négy testvéremmel a
Ferenc tanyán éltünk. Gyermekként édesanyámmal sokat jártunk
sétálni, kirándulni. Ő tanította meg nekem, hogyan lássam meg
a term észet széps égeit.
- Hogyan derült ki a tehet séged?
- Kis gyermekként is szerett em rajzolni, de az, ami már
érdem leges, és ami megmaradt a m unkámból, az általános
iskolához köthető. Negyedikes voltam, amikor kapt am egy
leporello mesekönyvet. Annyira gyönyörűek voltak benne a
rajzok, hogy engem teljesen elbűvölt. A mókusnak mókus, a
nyúlnak nyúl ki nézete volt. Mostanában elég torz alakok is
megjelennek a rajzfilmekben. Nagy szorgalom mal hozzál áttam
és lerajzoltam a mesekönyv lényeges részeit . Anyám mondta,
hogy m utassam meg a tanító néninek. Megmutattam neki, ő
nagyon elgondol kodott, rám nézett és azt mondta, hogy ügyes
vagyok. A rajzomat meg eltette. Nem mertem neki mondtam,
hogy nem akarj a visszaadni? Év vége lett és bizonyí tvány
kiadása után csináltak a gyerekek munkáiból kiállítást . Bementem megnézni és teljesen el képedtem, m ikor a mes ekönyv
részleteit megláttam a falon. Aztán amikor mondták az emberek,
hogy tetszik, akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen ez így
tetszik az embereknek. Ez volt az első olyan élményem , ami
nyomot hagyott bennem, ösztönzőleg is hatot t rám. És akkor
már j obban figyeltem kül alakra meg árnyalat okra.
- Az általános iskolában milyen s egítséget kaptál további
fejlődésr e?
- Amikor hatodikos lettem, a rajztanárnőm, Opatczki Béláné,
Rózsa néni is rájött, hogy van valami tehetségem és a Béla bácsi
tornaóráiról mi ndig elkért a rajzóráira. Odamehettem a
gyerekekhez a padba. Nem volt szabad rajzol nom helyettük,
hanemmeg kellett mutatnom, hol a hiba. Csendben végigmentem
az osztályban és megmutattam , hogy itt vastagabban vagy
vékonyabbra vedd, vagy csináld meg az alapot. Később, már
felnőt t fejjel rájöttem, hogy Rózsa néni azért küldött oda, hogy
megtanuljam a saját munkám at is kriti zálni, észrevenni a hibát.
Nagyon szigorúnak kell lenni önmagamhoz. Ezt keményen
megtanította velem. Mai napig, amikor megcsinálok egy munkát,
(Folytatás a 12. oldalon.)
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(folytatás a 11. oldalról.)
kiteszem a galériában és jövet-menet, munka közben, ami kor az
ember agya dolgozik, rá-rá nézek és már többször volt, hogy
átfestettem . Rájöttem, hogy más képp jobban nézne ki , vagy egy
bokrot tegyek oda, mert üres rész. A családom, amikor azt
mondja, hogy szép, akkor azt el kell osztani ket tővel.
- Az ált alános i skola után s ikerül t ez irányban
továbbt anulni?
- Nem, anyagiak miatt nem i s lehetett volna, mert öten
voltunk testvérek, minden gyereknek szakma volt a kezében.
Elment em dolgozni, 16 éves koromban már nyolc órában
dolgoztam Petőfibányán. M ellette beiratkoztam a Bajza J ózsef
Gimnáziumba és esti tagozaton leérettségiztem. Közben, amikor
voltidőm rajzolgattam. Teljesen önállóan tanultam, gyakoroltam.
Egyik s zenvedélyem az olvasás volt, a másik a rajz. Nem jártam
szórakozni. Akkor eszemben sem volt, m eg anyagil ag sem
tudtam volna többet költeni rá, mert nem sok volt a jövedelem.
Olajfestés akkor még eszembe sem jutott.
- Megh atározó vol t életedben a rajztan árod, Rózsa néni.
- Rózsa néninek azért vagyok hálás, mert amikor én végeztem
az ál talános is kolával nagyon el voltam kes eredve, mert én
rajztanárnő szerettem volna lenni. Érettségi után elvitt Egerbe,
egy iskolába. El vittem a rajzaim javát, hogy m egmutassam. Azt
javasolt ák, hogy ne es ti re menj ek, hanem nappal ira.
Megcs ináltattam a papírokat. Megbeszéltük, hogy apám fizeti
az el ején a köl tségeket, de nem úgy jöttek ki a dolgok. Apám
beteg l ett, a Don kanyarnál lábon kihordott egy tüdőgyul ladást.
Így nem tudtam elmenni az iskolába. Egy éjszaka telesírtam a
párnámat . Muszáj volt dolgoznom. A kapcsolatunk megmaradt
a tanárnővel, le is tegeződtünk, megmaradt barátomnak. Ő volt
a krit ikusom. Cs ináltam a testvéreim ről rajzokat, csendéletet,
virágokat, őzeket rajzol tam, még a 12 Aradi Vértanúkról is
csináltam rajzokat az is kolában. Bejártam hozzájuk, sokat
mentünk vele Pestre múzeumba, fürdőkbe. Nagyon jó volt vele
beszélgetni. Azok mind t artalmasak voltak, és nagyon sokat
tanultam tőle. Egészen a haláláig barátok voltunk. Volt neki egy
testvére Margó néni, aki s zintén rajztanárnő volt, de saj nos le
volt bénulva. És én szabadidőben szívesen bementem hozzá
segíteni, sokat beszélgett ünk a rajzról, enni, inni adtam neki.
Amikor elvitték a kórházba megígért e, hogy ír nekem. Mi előtt
meghalt festett nekem egy rózsát és írt egy levelet, amiben
megköszönte a s egítségemet és elbúcsúzott tőlem. Ez is nagy
hatás sal volt rám, buzdított az előrelépésben.
- A családod h ogyan tud támogatn i a festésben?
- Nagyon nagy szerencsém vol t az életben, mert a férjem
elfogadta, hogy én ilyen vagyok. Ha kedvem volt, akkor
rajzolhattam. Nem korlát ozott. Ha később volt elmosogatva,
akkor később volt elmosogatva. Nem csinált belőle probl émát.
Amikor már elég nagy képeket csinált am és látt a, hogy festeni
akarok, be akarok fejezni egy részt , akkor el mosogatott vagy
elpakolt, hagyott festeni. Tiszteletben tartotta, amit csináltam.
Én meg tisztelet ben tartot ta, hogy ő meg a sportot szerette és
bíróként sokfelé kellett menni meccset vezetni. Párszor elmentem
én is, de mindig későn ért ünk haza és gyorsan leszoktam róla.
Fáraszt ó volt.
- Fiatal korodban rajzokat készítettél.
- Igen kezdetben színészeket, filmrészleteket rajzoltam le. Az
arcok az ugyanaz, de a hajuk az, am it én akartam. Tanul tam a
hajakat rajzolni . Imádok hajat rajzol ni. A mosoly rajzolását is
tanult am. Az az igazi mosoly, amikor nem csak a száj, hanem a
szemek is mosol yognak. Megtanultam a tüll anyagot rajzolni,

hogyan kell grafittal kihozni a gyöngyöket, a selyem ragyogását,
csipkéket, ékszereket. Port rénál fontos, hogy a rajz vissza tudja
adni az arckifejezést, a tekint etet.
- Mikor kezdtél el olajjal festeni?
- 1975-ben megszületett a lányunk. GYES al att kezdt em el
ol aj jel fest eni. F ől eg csendéleteket. S okat s zétadt am
Petőfi bányán, meg adtam is el belőle. Volt, aki azt kérte tőlem,
hogy négy évszakot fessek. Az négy kép volt. Rózsa néni még
itthon volt, amikor elkezdtemolajjal festeni. Azelső olajképeimnél
mindjárt megmondta a kritikát, el is igazított rendesen. Villogott
a szem üvege. Vol t négy olyan fehér rész, ahol látni lehetett a
vásznat. Nagyon kritikus volt, elmondta a hibáimat és én el is
fogadtam. A mai napig nagyon ügyel ek ezekre az aprónak tűnő
dolgokra.
- Hogyan válasz tod ki a t émát, mi alapján dön tesz?
- Első képem Apc látképe volt. Nagyon tetszett Apc fekvése,
már nagylánykorom ban is, de sehogy sem akartam ki ülni a
Zagyvapartra egyedül. Azt sem akartam, hogy ott álljon fölöttem
valaki és kriti záljon. Vi szont nagyon szeret tem volna Apcot
lefest eni. Erre az én lányom egyik vasárnap azt mondta, gyere
anya, menjünk, mutasd meg azt a pontot ahonnan te akarod,
hogy Apc látképe meglegyen. 5 fotóból csinál tam meg az első
képemet Apcról. Tovább csináltam a vázlatokat, mint általában
a többi vázlatot szoktam, nagyon aprólékos m unka volt, hogy
élethűen tudjam visszaadni az utcák, háztetők képét. Nagyon
fontos számomra a színek kikeverése.
- Vann ak történetei a képeidnek?
- Di pl om aátadó alkal mából cs inál tam egy kedves
ismerősömnek egy képet Apcról, hogy soha ne felejtse el hogy
honnan indult el.
Egy al kalommal az unokámat kivittem a Széles-kőhöz. Az
unokám azt mondta, hogy ez gyönyörű. Láttam , hogy oml ik le
a fal és gondol tam ezt meg kell örökítenem. Oda kihordott a
férjem . Kora tavasz volt m ég egy kicsit csípős volt az i dő. Az
apróbb sziklák kidolgozásánál már képet has ználtam. Kedei
tanár úr a selypi kiállítás on azt mondta, hogy ez a kép szívvel,
lélekkel készült. A Cseri szüret közben ragadta meg a figyelmemet.
Lefes tettem a kőbányát, R ózsaszentm árton felé. A Csurgónál a
kertünk végén elkezdték kivágni a fákat, gyorsan lefest ette,
hogy m egörökíthessem. Jobbágyi hegyet is. Ennek az a
jelent ősége, lát szik, ahogy a hegy mögött már j ön a vihar, elől
pedig még sütött a nap. A természet csodálatos játékát próbáltam
visszaadni. Lőtér, héttérben a heggyel. Kezdet ekben csináltam,
kérés re. Fenyves erdő kis patakkal , nagyon m egragadott ez a
téma, szeretnék több ilyet festeni. Bagolyvár. Titkolt vágyam
volt , hogy megvásároljam és egy gyönyörű t ermészetes
szikl akertet készítettem volna köré. Az épül et minden kövét
egyenként festettem meg. Széles-kő felülnézetből, háromszor
festet tem át ezt a részt, m ire megtal áltam a kőnek azt a s zínét,
amikor rásüt a napsugár. Nagyon hűen adja vissza, ahogy
tükröződik a vízben az égbolt. Am ikor elkezdtem fes teni, a
családom azt mondta, hogy nem valami szép, de mondtam, hogy
majd nagyon szép lesz, mert a fej emben már összeáll t. Az
olajfestmény először határozottan csúnya. Amikor kidolgoztam,
azt m ondták, hogy tényleg nagyon s zép lett. Fűzkút, it t egy
kicsi t csalnom kellett az arányokkal. Kisebbekre festet tem a
fákat, viszont a köveket is egyenként az eredeti színeivel festettem
meg. Megcsinált am az els ő templom ot, amikor még az ezüstfenyő is megvolt elől. Ezt a képet aj ándékozták az érsek úrnak.
(Folytatás a 13. oldalon.)
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Ezt elkérték tőlem. Itt is egyenként rajzoltam a köveket, színeket.
Számomra fontos , hogy a kövek színe a képen i s visszaadja az
eredeti színeket. Amikor a lányomék elköltöztek, az unokám
nagyon hiányzott. Fényképről elkezdtem lefesteni. Amikor
meglátta a nappali közepén, meglepődve mondta, hogy ez meg
én vagyok. Megnyugodtam, hogy csak j ó lett, ha magát
megis merte. Ő m ár 22 éves. A portrék jellegzetessége, hogy
visszaadják a s zemély jel lemét is. Az első portrém Reni céről
készül t, a titkos kis mosolyával. Pont szerelmes volt, si került
eltalál nom ezt a ki s mosolyt. A selypi kiállításon az osztályfőnöknője mondt a, hogy ez Renice. Hűen visszaadja a haj ának,
a blúzának a színét.
- Szoktál eladn i a képei dből?
- Időnként muszáj eladnom képeket, mert ez elég drága
mulatság. Sokba kerülnek a festékek, a keretek. Elég sok festéket
használok, mert majdnem m inden szí nt tompítok fehérrel vagy
sárgával. A lányom szokott segíteni a beszerzésben. Nagyon
nehezen tudok otthonról elmenni, m ert a férj em beteg és nem
hagyhatom sokái g magára. A lemezeket a vejem szokta hozni,
méretre vágva. Alapozom fehérrel , csiszolok, vázlatot cs inálok,
alapozokfestékkel, kidolgozom, lakkozok, és akkor mondhatom,
hogy elkészült egy kép. Van egy nagyon nagy kép, amit a
lányomnak csináltam karácsonyi aj ándékba. Ezt már t öbben
meg akarták venni. Vannak képek, amikhez kötődöm, és nem
adom el.
- K i az, aki nek a vélemén yét kikéred egy kép
elkészül ésekor?
A kri tikusom az unokám. Olyan tárgyat
is tanult, ami l átás- és ábrázolástechnika.
Nagyon kemény kritikát ad és mindig igaza
is van. Ő is nagyon szépen tud rajzol ni. Az
ő véleményét elfogadom. A lányomét is, egy
tengerpartot rajzoltam, ami még félkész
állapotban volt. Negyed órát nézte, végül
kérte, hogy adjam neki , mert az nagyon szép
lesz. Így is lett.
- Milyen kiállításokon vettél már részt?
- Gyöngyös: Al kotó ifjús ág pályázat I.
helyezés, Selypen, Petőfi bányán és Apcon
a művelődési házban, a hatvani könyvtárban
voltak kiállítások. Volt, hogy alőrinci tévében
mutat ták a képeimet.
- Jel enleg kikkel tudsz a művészetről,
festés ről beszél getni?
- A kiáll ításokon s zoktunk egymás
munkái ról beszél ni. Vannak apciak is , akik
szintén elkezdtek festeni. Nagyon szívesen

segítek nekik. Anitát és M arikát
is nos zogatom, hogy térjenek át
az olajfest ékre. Ha el ront ok
valamit mivel nem szárad, gyorsan
letörlöm és újrafestem. Melani már
négy éve jár hozzám, megtanulta
most m ár a hibákat megkeresni a
képeken. Amikor megkérdezem
tőle, hogy szeri nted ez így jó?
Elkezdi számolni a hibákat, aztán
hangos an
el m ondja
és
l egtöbbs zör
egyezi k
a
vél eményünk. A s zínkeverést
meg kel l tanulni , tudni kell
bontani a színeket. A Melani is
nagyon ügyes benne. Ő keveri ki
és bontja is a színeket. Lesz még
egy apci kislány, akit szintén elkezdek tanítani. Szeretnénk ezzel
az önbizalmát egy kicsit növelni.
- Menn yire érzed fontosnak a rajzot, a rajztan ulást?
- Szám omra elkeserítő, hogy az iskolában egy héten csak
egy rajzóra van. Szerintem legalább két órában kellene tanítani.
Egy i dőben az igazgatónő kérésére bejárt am az iskolába
rajzs zakkörre. Nagyon kedves en és örömmel fogadtak.
Marti nával együtt tartott uk. Nagyon jó volt odajárni. F ontos
lenne a szépérzék és lát ásmód fejl esztése a gyermekkorban.
Egyébként a gyerekek nagyon aranyosak és tehetségesek.
Ízléses az iskola belső dís zítése, sugározza, hogy a gyerekek jól
érzik magukat.
- Milyen képen dolgozol jel enleg?
- Egy fenyves erdő, folyóval.
A beszélgetés során nagy l elkesedéss el mutatta be és
mesélt a képeiről. Tényleg nagyon szép munkák. M eg sem
mertem kérdezni , hogy szerinte hová juthatot t volna, ha már
gyerm ekkorában lehetősége lett vol na egy művészeti iskolába
bekerülni. Valójában nem foglalkoztatja ez. Szeret fes teni,
megtalálja az örömét benne. Jó hallani, hogy más apci
művészpalántákkal egymásra tal álnak és segítenek egym ásnak.
Ma már a gyerm ekeknek s okkal több lehetőségük van s zámos
terül eten. Nekünk, szüleiknek és t anáraiknak köteless égünk
ösztönözni őket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel és minél
több szép és j ó dolgot próbáljanak ki.
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Az év folyamán várható
fejlesztések, beruházások
100 %-os támogatottságú Tel epülés
és Települ ésfejlesztési Operat ív Program
keret ében - külső-belső és energetikai
felúj ítás kezdődött meg az Apc Községi
Bölcsődében, 49.911.000.- Ft-ból, várható
befej ezés 2018. május eleje.
A pol gármesteri hivatal szintén megújul a TOP-3.2.1-15- HE1-2016- 00016
energetikai pályázat segít ségével . Az
elnyert támogatási összeg 31.280.050,F t, rem él hetőleg a nyár fol yamán
folytatódnak a munka a Gyöngyszem
Óvodában t ornaszoba kial akí tásával
27.988.260.- Ft-ból.
Idősek Nappali Otthona, Fő út 8.
energetikai felújítása, szintén a 100 % ban finanszírozot t T OP-os pál yázat
keretében 41.200.000.- forintért várhatóan
ebben az évben megval ósul.
Saját erőből az épület tetőszerkezet
cseréje elkezdődött.
A képviselő-testület által jóváhagyott
út- és járdafelújítások ebben az évben
pályázati forrásból és s aját erőből: a
Hunyadi utcai járda 28-46. házs zámok
közöt t, a Fő utca mindkét oldali járda, a
Béke utca páros oldali járda, a Pet őfi
Sándor út 17-35. és 44-80. házszám közötti
járdaszakas zai.
Saját forrásból készül el az Árok utca
út- és járdafelújítása, Ady Endre utca
járda -, Gyár ut ca út és j árdafelújí tása,
Hunyadi út a m egl évő út al ap
szélességében t eljes útfelületen as zfalt
burkolat ot kap.
Várhat óan a nyár elején átépítésre
kerül a községi temető előtti parkoló,
melynek célja a befogadóképességének
növel ése és tereprendezése.
Elkezdődött a 2404-es Apc és Rózsaszent márton közötti út a TOP-1.3. 1-15HE1-2016-00001 Közlekedésfejles ztés
Heves M egyében hazai és uni ós
forrás ból fi nans zí rozot t felúj ít ása.
Kivit elezési feladatokat a HE-DO Kft. és
a KM Építő Kft . konzorcium valósítja
meg. A munkálatok időtartamaalatt, amely
körül belül két -három hónap, félpályás
út l ezárás várhat ó. Kérj ük, hogy
fokozot tabban fi gyel jenek az erre
közlekedők.
A képvis elő-testület jóváhagyta az
Apc és Lőrinci Önkormányzat közötti
konzorciumi m egállapodást, melynek
keret ében elkezdődött a Hatvan és Apc
közöt ti kerékpárút műszaki tervezése és
engedél yezt etés e. Az EU ál tal i s

támogatott az Európát behálózó, EuroVelo
14 kerékpárút-hálózat részeként, Hatvan
és Apc zagyvahíd között i szakaszon, a
Zagyva töltéskoronáján, a folyás irány
bal partján, mintegy 14 km hosszúságban,
zökkenőmentes térkőből épülő kerékpárút
- kiemelt államiberuházásként -1128 millió
Ft-ból épül m eg 2018-ban.
A térfi gyelő kamerarendszer kiépítése
ápril is végéig megtörténik. A rendszer
tartalmazza a négy bevezető útra telepített
rendszámfelismerő kamerákat, valamint a
temet ő, a Petőfi tér, művelődési ház és
környéke megfigyelését.

