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APC község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Önkormányzati tulajdonban lévő in-
gatlanok fejlesztésére nyert pénzt újabb 4 
település a Magyar Falu Program keretein 
belül, jelentette be nemrég a térség parla-
menti képviselője, Szabó Zsolt. Az egyik 
érintett település Apc, közösségi terek fej-
lesztése címén 9 994 899 forinttal. A Mária 
utca 2. szám alatti volt Takarékszövetkezet 
épületének belső felújítása a cél.

A plébánián már átadó is volt, a Magyar 
Falu Program keretein belül első körben 
megtörtént az épület tetőzetének cseréje. 
Ezt követően a plébánia első szárnyának a 
külső és belső felújítása valósult meg. Az 
utolsó ütemben az épület hátsó szárnyá-
nak a felújítását tervezik, ahol a gyerme-
keknek lehetőségük lesz a táborozásra a 
jövőben. 

Az Agrárminisztérium pályázatán Apc 
önkormányzata 30 darab fát ültethetett 
el a program támogatásával. Nagylevelű 
hárs-, platán-, és puszta szilfákat telepí-
tettek többek között az óvoda udvarára, a 
piacra, a sportpályára és utak szélére. A fa-
ültetéssel egészségesebbé, szebbé tehetjük 
környezetünket. 

TOVÁBBRA IS JÓL ÉL APC A 
PÁLYÁZATI ESÉLYEKKEL
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Éppen folyamatban van egy közel 3 mil-
liós Magyar Falu-keretből az óvodakerí-
tés építése óvodaudvar fejlesztése címen, 
zajlik a templom komplett felújítása is, s 
Apc kommunális eszköz, azaz egy ágap-
rító beszerzésére is nyert mintegy másfél 
millió forintot a Magyar Falu Program 
keretein belül. Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására is nyílt lehetőség, illetve a te-
mető infrastrukturális fejlesztésére is: 
Magyar Falu-nyertes eredmény több mint 
másfél milliós támogatásként a kegyeleti 
hűtő a temetői ravatalozóba, a kerítés és 
az ajtó felújítás pedig önkormányzati ön-
erőből történt Juhász István polgármester 
összegzése szerint. Az Apci Faluszépítő 
Egyesület jóvoltából a parkoló kerítése és 
a virágok is megújultak. A RE-NI Út Kft. 
jóvoltából a Tornacsarnok két kézilabda 
kapuján kicserélték a hálót. 

Újabb ütemet zártunk a 
közvilágítás fejlesztésében

Apc község közvilágítása teljesen meg-
újul. Az elmúlt évben kezdett fejlesztés 
második üteme lezárult.  A 7 trafókörzet 
elavult, nagy fogyasztású lámpáit a LUMI-
NO-TECH Kft által gyártott 15 és 25 W-os 
Combo LED fényforrások váltották fel. 
Ezzel a fejlesztéssel, melyet az önkormány-
zat pályázati lehetőség hiányában saját 
költségvetéséből finanszírozott, jelentő-
sen javul a közterületek megvilágításának 
minősége, valamint csökken az energia 
felhasználás. Köszönjük a kivitelező Jász-
Nokavill Kft szakszerű munkáját!
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AZ EL NEM MONDOTT BESZÉD
Egy gyors betegség miatt idén nem 
tudtam megosztani az apciakkal ok-
tóber 23-i ünnepi gondolataimat, 
beszédemet most először így, írásban 
olvashatják az érdeklődők.

Tisztelt ünneplő és emlékező apciak, tisz-
telt hölgyeim és uraim!

Minden forradalom és minden arra 
való emlékezés egy jel. Évről évre formá-
lódik, hogy mi az irány: mit veszünk el 
apránként magunkban az ünnepből, és 
mit teszünk hozzá az örökséghez? Méltón 
ünneplünk, vagy botrányosan? Szabadon, 
vagy kordonok közepette? Kikkel ünnep-
lünk együtt, hol ünneplünk, s hogy egyál-
talán ünneplünk-e?

Ez mind csak rajtunk múlik, de tartsuk 
mindig ott a homlokunk mögött a kulcsot 
nyitásra készen: mert a személyes példákból 
nagyobbra nőve mindig közösségi erő fakad.

Lehet sokféleképpen emlékezni, ünne-
pelni. Hiszen mi magunk is nagyon sok-
félék vagyunk. Itt Apcon is. Van, aki egy 
rezsim lebontásának kísérletére emlékszik 
ma tiszta szívvel. Van, aki a sok évtized tü-
relemre, ami után végre beért az 56-osok 
hősi igyekezete, és eljött az a bizonyos 
rendszerváltás, amitől megfordult az irány. 
Megint mások épp a mai rendszert látják 
legyőzendőnek, visszasírják évtizedek óta, 
ami régen elmúlt, mások pedig azért gyűl-
nek össze, forradalmi hévvel, hogy jelt ad-
janak, ha szerintük valami nem kerek Ma-
gyarországon.

De senkitől nem szabad elvitatni, miért 
gondolkodik így, vagy úgy, mert azt vá-
gyak és remények, családi utak, élettapasz-
talatok, ismeretek és tanulmányok formál-
ják éppen olyanná, amilyenné a mai napra 
megérett benne.

Semmi sem véletlen.
Van, aki tehát a változást követeli, van, 

aki örökké emlékezik a nagy változásra. Ez 
így szép, mert sokfélék vagyunk, sokfélét 
gondolunk, de tiszteletben tudjuk és kell is 
tartanunk, hogy a másik apci mit gondol.

Egy forradalomnak ugyanis annyi, de 
annyi olvasata van. Az elmúlt tizenöt év-
ben megtanulhattuk, hogy hányféle lehet 
ünnep lehet ugyanaz az október 23-a. Le-
het erő-összeméregetős. Lehet esős-szeles. 
Lehet romantikus, vénasszonyok nyarát 
hozó. Lehet rideg, kardlapos, lovasroha-
mos, vízágyús, könnygázos. Lehet félelme-

tes, gyászos, kordonos. Lehet újra kordon-
mentes, felemelő, családbarát, közösen 
ünneplős. Mi azt reméljük, hogy mindig 
barátságos, beszélgetős, tisztelettudó ün-
nep vár ránk. Ahol sokan, sokféle emberek 
gyűlnek össze, szót értenek egymással, és 
meg tudják beszélni felnőtt fejjel az ország 
dolgait.

A dátum mindig a közös nevező. Vajon 
több-e az ünnep számunkra most egy pi-
rosbetűs dátumnál, amikor végre lehet 
ünnepelni a falubeliekkel, de esetleg akad 
még dolog a kertben, vagy épp most fér 
bele az újabb wellness-hétvége?

Mert egy ünnep célja nem lehet más, 
mint hogy legalább egy-egy napra össze-
hozza az embereket. Férjünk el egymás-
tól, tiszteljük a másikat, s legyenek közös 
alkalmaink a találkozásra. Itt Apcon egy-
egy átadó, egy kis civil faluszépítés, egy jó 
szüreti felvonulás, egy közösségi összefo-
gás valami nemes, jótékony célért. Legyen 
sok-sok apró ünnepünk, mert nem szabad 

elfelejteni: amit ma építünk, évtizedekkel 
később az utókor arról fog megítélni ben-
nünket, megméri, mit hagytunk örökül, 
és nem maradhatunk szégyenben. Tegyük 
meg, amit megtehetünk, közösségként, 
Apcként, példamutatóként.

Mert az igazi forradalmár -talán a látszat 
csal,- de valójában nem rombol, hanem 
újat épít. Valami maradandót, amit a töb-
biek közmegegyezéssel fogadnak, s senki 
nem akarja majd lebontani.

Azt gondolom, hogy mi bebizonyítottuk, 
hogy Apc tud építeni. Ipari parkot nagy-
befektetővel, sorra megújuló közintézmé-
nyeket, kiváló utakat minden irányból, és 
sokáig tudnánk sorolni az eredményeket. 
Ez is egy kisebb forradalom, fejlesztési jel-
leggel a településünk történetében.

Legyünk büszkék tehát hőseinkre, ered-
ményeinkre is, köszönöm, hogy meghall-
gattak!

Juhász István polgármester
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Hírek a Bölcsődéből
A bölcsődés gyerekekkel készültünk a 
húsvéti ünnepekre. Az Ady Endre Műve-
lődési Ház előtt lévő tojásfára készítettek 
tojásdíszeket a gyerekek. A bölcsőde elő-
kertjében is állítottunk fel tojásfát a gyer-
mekek nagy örömére.

A Bölcsődék Napja alkalmából április 
21-én a bölcsőde dolgozóinak lehetősége 
nyílt arra, hogy ellátogassunk az apci ten-
gerszemhez. Nagyon tartalmas és szép ki-
rándulás volt. Ezzel a kirándulással a Föld 
Napjáról is megemlékeztünk. 

Május első vasárnapján ünnepeljük az 
anyák napját, kis ajándékkal kedvesked-
tünk az édesanyáknak.

Gyermeknapra a kicsik ebben az évben 
a Motoplast Kft. jóvoltából 10 darab kis-
motort kaptak ajándékba. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a felajánlást. Ezen a 
napon volt minden, mi szem- szájnak in-
gere: tánc, buborékfújás, csillámtetoválás, 
arcfestés. Az arcfestés és csillámtetoválás 
készítésében a lányom, Babcsány Noé-
mi volt segítségünkre. A finomságokról a 
fenntartó, Apc Község Önkormányzata, 
valamint Hevérné Mártika intézményve-
zető asszony gondoskodott.

A fenntartó Apc Községi Önkormányzat 
gyermeknapi ajándékai ebben az évben új 
udvari játékok voltak (fűnyírók, szerszá-
mos kocsik...) Gulicsné Ági néni jóvoltá-
ból pedig labdákat kaptak a kicsik. Ezúton 
is köszönjük a felajánlott labdákat! 

Takácsné Szabó Ágota festőművész cso-
daszép nyári témájú képet adományozott 
a bölcsődénknek. Nagyon szépen köszön-
jük neki ezt a szép gesztust! A festményt 
az átadó helyiségben csodálhatják meg a 
szülők, gyermekek, és aki ellátogat bölcső-
dénkbe.

Júliusban kedves meghívásnak tettünk 
eleget. Az Időskorúak Nappali Ellátójába 
látogattunk el a bölcsődésekkel. Nagyon 
jól sikerült délelőttöt tölthettünk együtt, 
melynek mind az idősek, mind a gyerekek 
nagyon örültek. Hevérné Hegedűs Márta 
intézményvezető asszonynak köszönjük a 
tízóraira kapott finomságokat és szörpöt! 
Az idősek saját készítésű párnákkal lepték 
meg a kicsiket. Az udvaron jót játszottak 
a gyerekek.

Július végén meglátogatták a bölcsődé-
seket az idősek is az Időskorúak Nappali 
Ellátójából. A gyerekek nagyon örültek 
a látogatásnak és boldogan beszélgettek 

és játszottak együtt a nénikkel, bácsival. 
Közösen tízóraiztak a gyerekek a vendé-
geinkkel. Nagyon reméljük, hogy hagyo-
mányt teremtünk és gyakran találkozha-
tunk a későbbiekben is!

Az Apci Gyöngyszem Óvodában jártunk 
látogatóban július végén, azokkal a gyere-
kekkel, akik szeptembertől már óvodások 
lesznek. A gyerekeket az óvónénik nagy 
szeretettel vezették körbe az óvodában, 
finomságokkal is kedveskedtek nekik. Kö-
szönjük Hartman-Veszelka Mónika óvo-

davezetőnek a vendéglátást és hogy lehe-
tővé tette számunkra, hogy ellátogassunk 
az óvodába.

Sok szeretettel búcsúztunk az óvodásko-
rú gyerekektől július 28-án. Ezen a napon 
kis búcsúajándékkal leptük meg a gyere-
keket. Sok finomsággal vendégeltük meg a 
kicsiket. Csillámtetoválással és arcfestéssel 
is kedveskedtünk nekik. 13 kisgyermek 
szeptembertől óvodás lett.

Szeptemberben az apci Szüreti Felvonu-
láson is részt vettünk a bölcsődés gyere-
kekkel.

A szülinapokat továbbra is megtartjuk 
a gyermekeknek a bölcsődében, a kicsik 
nagy örömére.

Hamarosan a kicsik méreteihez igazodó 
vár telepítésére kerül sor a bölcsődeudvar-
ban, melynek beszerzése folyamatban van. 
Valamint az ősz folyamán terasz kialakítá-
sára is sor kerül, a fenntartó önkormány-
zat és a képviselő-testület döntése alapján.

Jelenleg 12 kisgyermek jár a bölcsődébe, 
de folyamatosan szoktatjuk be a kicsiket.

A bölcsőde dolgozói nevében jó egész-
séget kívánok a község minden lakójának!

Király Noémi Mária
A Bölcsőde szakmai vezetője
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Legutóbbi cikkünk óta a következő esemé-
nyek történtek óvodánkban:

Május végén 23 Zsebibaba nagycsoportos 
gyermek búcsúzott az óvodától, kívánunk 
nekik sok sikert az iskolai életükhöz! A 
Micimackó kiscsoport és a Bambi középső 
csoport évzáró ünnepségével és egy ferge-
teges hangulatú Molnár Orsi gyermeknapi 
koncerttel, játékokkal zártuk a 2020-21-es 
nevelési évünk szorgalmi időszakát.

A nyári időszak sem telt el programok, 
sikeres pályázatok nélkül. 

Új óvodapedagógus kollégával gazda-
godott nevelőtestületünk Laszota Mónika 
személyében, aki a Zsebibaba kiscsoport-
ban nevelgeti a gyermekeket. 

Sikeresen részt vettünk két pályázaton 
is. A dm Kft. Nap Gyermekei pályázatára 
elkészítettük a napvédelmi bunkereinket, 
melyek fotóinak beküldésével, minden 
csoport értékes naptejeket nyert. A Pa-
lánta Sorsfordító Alapítvány pályázatára 
is jelentkeztünk, amivel óvodánk minden 
tagja gyönyörű Képes Gyermekbibliával 
gazdagodott. Köszönjük Juhász István 
polgármester úrnak a szállításban történő 
segítségét!

Júliusban nyílt napot tartottunk a leendő 
kiscsoportosoknak és szüleiknek. Nagyon 
sokan éltek ezzel a lehetőséggel, a gyermekek 
és a szülők is megismerkedhettek az óvodai 
élettel, egymással és az új környezettel.

A 2021/22-es nevelési évet szeptember-
ben, 67 gyermekkel kezdtük. 26 fő 3 éves 
gyermek érkezett a Zsebibaba kiscsoport-
ba, a Micimackó középső csoport 21, a 
Bambi nagycsoport 20 fővel kezdte az évet.

Szeptember 18-án részt vehettünk az 
Apci Szüreti Mulatságon, óvodánkat a 
Bambi nagycsoport képviselte egy vidám 
népi tánccal. Köszönjük a lehetőséget, a 
gyermekeknek, szülőknek pedig az aktív 
részvételt!

Mindhárom csoport meglátogatott egy 
csodálatos vadászati kiállítást, melyet a 
művelődési házban rendeztek meg. Min-
den gyermek ámulattal nézte a ritka állato-
kat, kiállított vadakat, vadászati eszközö-
ket, érdeklődve hallgatták a tárlatvezetők 
érdekes ismertetőit. Nemcsak az élmény-
ben, hanem ajándékban is részesültek a 
gyermekek, köszönjük a Vadásztársaság 
tagjainak ezt a nagyszerű programot!

A szabadidős tevékenységek közül ebben 
a nevelési évben is hittanra és népi gyer-

mekjáték- és tánc foglalkozásokra járhat-
nak a gyerekek.

Szeretnénk óvodánkba járó gyermekek 
és szüleik környezettudatos magatartását 
formálni, már kis korban megalapozni, 
ezért október elején elektronikai hulladék-
gyűjtést szerveztünk. Januárban ruhagyűj-
tést is szervezünk melyeknek bevételét 
ismét egy közös gyermeknapi programra 
használjuk fel.

A Magyar Népmese napja alkalmából 
Bukovics János mesélt a gyermekeknek, 
mely ismét nagy sikert aratott. Az Ady 
Endre Művelődési Ház által szervezett 
zenés előadáson is részt vehettek, melyet 
nagyon élveztek a gyermekek, köszönjük 
a meghívást!

Az Állatok Világnapját óvodánkban is 
megünnepeltük, megismerhettünk több-
féle házi- és hobbiállatot, melyeket az 

óvodás gyermekek hoztak be megmutat-
ni társaiknak a csoportokba. Köszönjük a 
szülőknek az aktív közreműködést!

További őszi programjaink a következők 
lesznek: Bozsik Fesztiválon való részvétel, 
Zene-bona zenés, őszi előadás, Egészség-
hét programjai, Tök-jó hét, Márton napi 
népszokások.

Fenntartónk sikeres pályázatának segít-
ségével az óvoda udvarát körülvevő kerítés 
felújítása megkezdődött. Szeretnénk az új 
falakra olyan helyeket kialakíttatni, ahol a 
gyerekek rajzolhatnak, alkothatnak, ezzel 
is bővítjük az udvari tevékenységek körét.

Óvodánk iránt érdeklődők további in-
formációkat, óvodai életünkről készült 
fényképeket Facebook oldalunkon talál-
hatnak!

Hartman Imréné
óvodavezető

Óvodai életünkről
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Az iskola hírei
Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülők, 

Kedves Brenneres Diákok!
A Boldog Brenner János Katolikus Álta-

lános Iskola életében sikeresen lezártuk a 
2020/2021-es tanévet. Jelenléti oktatással 
visszatérhettünk május hónapban. A bal-
lagást a 8. osztály az iskolában méltó mó-
don búcsúzva, személyesen élhette át. 

Az idei 2021/2022-es tanév is sok meg-
lepetést tartogathat, de mindenre igyekez-
tünk felkészülni.

Miként indult a tanévünk? Normál rend-
ben, rendkívüli helyzet egyenlőre nincs, 
gondolok itt esetlegesen a vírussal kapcso-
latos korlátozásokra. Az oltást a 12 év fe-
letti gyermekek részére szüleik kérhették. 
A programjainkat, amelyeket elterveztünk 
meg tudtuk valósítani a tanév első hónap-
jában. 

Az iskola megint fejlődhetett a nyár fo-
lyamán. Az első osztályosok nagyon szé-
pen felújított teremben, új berendezések-
kel, asztalokkal, székekkel kezdhették meg 
tanulmányaikat, iskolás éveiket.

Az alsós épületben egy teremben a vil-
lanyhálózat teljes felújításra került, vala-
mint 4 tanteremben a parketta csiszolása és 
lakkozása is megtörtént. A felső épületben 
a hetedikes és a nyolcadikos teremben is 
a villanyszerelés megújult, valamint tiszta-
sági festésre került sor. Nyolc tanteremben 
új interaktív táblák kerültek elhelyezésre. 
A régieket ott helyezzük el, amelyekben 
még nem volt eddig kivetítős tábla. A fel-
sős épületben a tanári szoba átkerült egy 
másik helyiségbe, mely nagyobb, tágasabb 
és kényelmesebben el lehet férni benne. 

Köszönöm az Egri Egyházmegyének, 
mint Fenntartónak, és az Önkormány-
zatnak, mint működtetőnek, hogy gazda-
ságilag, és emberi erővel is támogatták a 
beruházások megvalósítását. A szülőknek, 
pedig köszönöm, hogy segítettek – mond-
hatom, hogy az egész iskolában – meg-
mozgatni a berendezéseket, bútorokat. 
Júniusban kipakoltunk, augusztus végén 
visszakerült minden a helyére. 

A 2021/2022-es tanévünk osztályfőnö-
kei: 1. Fehér Lászlóné 2. Mack Andrea 3. 
Pajkosné Petrán Mónika 4. Kiss Veronika 
Fatime; 5. Szuhányiné Zsák Zsuzsanna 6. 
Bódi Virág; 7. Lászlóné Mohácsi Alexand-

ra; 8. Vajdáné Hartman Martina; tanárnők 
lesznek a vezetői.

Új tanítóval is bővült a tantestületünk, 
aki óraadóként, mint nyugdíjas tanítónő 
segít be. A szakos ellátottságunk 97 %-os. 

Bárhogyan alakul a tanévünk, - akár di-
gitális oktatásra is ha sor kerül, - mindig 
kérjük a támogatást! Minden pedagógus a 
gyerekekért dolgozik. 

Katolikus Iskola lévén továbbra is együtt, 
közösen kell járnunk Isten útján. Kérem a 
szülőket, ehhez maradjanak támogatóink 
továbbra is, kapcsolódjanak be az iskola 
életébe. 

A tanév kezdetén megvalósulhattak új-
ból a szülői értekezletek, valamint 2021. 
október 20-án, a fogadóórákat már jelelté-
ti, személyes találkozásokkal fogjuk tudni 
megtartani. 

Mindig hangsúlyozom, hogy a Szentmi-
sére a gyerekek szívesebben eljönnek, ha a 
szülők is elkísérik őket. Így szeretettel vár-
juk a családokat a vasárnapi osztálymisék 

alkalmával! Ugyanakkor vegyenek részt a 
meghirdetett közösségi programjainkban 
a szülők és a gyermekek egyaránt. 

Az iskolai fegyelmet meg követelve, min-
den szülő és gyermek fenntartás nélkül fo-
gadja el a keresztényi magatartás követke-
zetes betartatását tőlünk pedagógusoktól a 
gyerekek jövőjét megalapozva ezzel. 

Az egyházmegyénk, idei tanév mottója:
,,Péter hitével tekintsünk Jézusra!”
Az iskolánk mottója a 2021/2022-es tan-

évben: 
,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” Mt 

16,6
Ez utóbbi szentírási mondat Péter apos-

tol szavai. Péter lelkes, odaadó és szolgálat-
kész ember volt, aki szívét az ajkán hordta. 
Jézus ráépítette az egyház alapkövét, mint 
kősziklára. A sziklára épült ház, biztos 
alapot ad! Nekünk pedagógusoknak, és 
diákjainknak is ilyen biztos alapokra kell 
helyeznünk a tanulás-tudás átadását, és 
elsajátítását.
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Mindezekhez kérem a szülői munkakö-
zösség tagjait, szülőket, családokat, hogy 
támogassák ezen törekvéseinket, legyenek 
mellettünk!

Tanévünk eddig megvalósult programja-
iról, valamint terveinkről:

- Szeptember 12. Részt vettünk a Hősök 
terén a pápai Szentmisén.

- Szeptember 18. Szüreti felvonuláson 
vettek részt a diákjaink. A következő héten 
a vadászati kiállítást tekintették meg a gye-
rekek a Művelődési Házban. Köszönjük a 
szervezőknek!

- Szeptember 22. Megemlékeztünk Szent 
Gellért napján a pedagógusok védőszent-
jéről, és kértük a közbenjárását, hogy se-
gítse a munkájukat.

- Szeptember 24. Sportnap keretében a 
diákok helyben tartott versenyeken vettek 
részt.

- Szeptember 29. A gyerekeknek arapa-
pagáj bemutató volt helyben az iskolában.

- Október 6. Az aradi vértanúkról emlé-
keztünk meg iskolai keretek között. 

- Október 12. Pályaválasztási szülői érte-
kezletet tartottunk. Itt megjelentek a kör-
nyező középiskolák képviselői, akik bemu-
tatták, hogy milyen képzéseket kínálnak a 
továbbtanuláshoz.

- Október 21-én tartjuk a területi nyelv-
helyességi versenyt, melyre várjuk a kör-
nyező általános iskolák gyermekeit, hogy 
összemérjék tudásukat egymással.

- Október 22-én, délután 16 órakor 
emlékezünk meg az 1956-os szabadság-
harcról. Mindenkit szeretettel várunk a 
Művelődési Házban tartott megemlékező 
ünnepségre. 

- November 4-én, délután 16.30 órakor 
szülőknek tartunk fórumot, ahol a katoli-
kus életünk gyakorlati tudnivalóiról Varga 
József plébániai kormányzó atya tart egy 
előadást. Mindenkit szeretettel várunk az 
iskolánk könyvtárába!

Iskolánk életével kapcsolatban az alábbi 
bloglapon, valamint Facebook oldalon ké-
peket, és események megosztását mindig 
frissen megtalálhatják a kedves érdeklő-
dők és olvasók. Aki feliratkozik a Face-
book oldalunkra, az aktuális következő 
eseményről minden esetben kap értesítést.

Az intézményünkbe, tekintettel a vírus 
helyzetre, továbbra is csak előzetes idő-
pont egyeztetéssel lehet bejönni a szülők-
nek! 

Az Apci Boldog Brenner János Katolikus 
Általános Iskola elérhetőségei:

Tel./Fax: 06-37-385-349, Mobil: 06-30-
518-0978;

E-mail: brenner.apciskola@gmail.com
Honlap: http://brenner-apc.edu.hu
Facebook: facebook.com/apcisuli

Tóth Ferenc 
intézményvezető
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BESZÁMOLÓ EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FEJLESZTÉSEIRŐL
A pandémia után szeretnénk újraindíta-
ni közösségeinket, ennek jegyében októ-
ber 7-én átadásra került a Magyar Falu 
Programból felújított plébániaépület első 
szárnya, mely az egyházközség közösségi 
életének lesz a színtere (gyermek, fiatal és 
felnőtt programok).

Első ütemben (2019) a plébánia épület te-
tőszerkezetét újítottuk meg, 2020-ban – a 
második ütemben - pedig a plébánia épület 
első szárnyának külső szigetelése, vakolása, 
festése, valamint a belső újult meg. 

Jelenleg folyamatban van a plébánia 
hosszabb szárnyának felújítása szintén a 
Magyar Falu Program keretében, melyet 
gyermekek, fiatalok táboroztatására, va-
lamint zarándokszállás kialakítását szeret-
nénk megvalósítani.

Ez év augusztus 20-án Szent István ki-
rály ünnepén, templomunk búcsúja al-
kalmával örömmel vettük a hírt, hogy 
a magyar kormány középkori műemlék 
templomunk felújítását 82.450.000 fo-
rinttal kívánja támogatni. Ezt az összeget 
templomunk további - már megkezdett – 
munkálataira fordítjuk. 

Az előző években megtörtént templo-
munk vízelvezető rendszerének kiépítése, 
falak víztelenítése, valamint a lépcső és a 
templom előtti tér kialakítása. 

A kapott támogatásból kívánjuk folytat-
ni a templom külső falazatának műemléki 
kutatását, hiszen akik arra járunk, felfe-
dezhetjük, hogy templomunk fala tele van 
gótikus emlékekkel. Ezekből szeretnénk 
néhányat feltárni, valamint a külső falaza-
tot teljesen felújítani. 

Ezt követően kerül sor a belső felújításra, 
a padló burkolása, padozat felújítása, belső 
falak kutatása, emlékek feltárása, valamint a 
belső falak festése, festmények restaurálása. 

Ezúton tisztelettel és szeretettel köszö-
nöm meg mindazok szolgálatát, akik 
– Magyar Falu Program, önkormányza-
ti, kormányzati támogatás vagy egyéni 
adomány által -, segítették és támogatták 
és jelenleg is támogatják templomunkat, 
egyházközségünket.  

Isten fizesse meg szolgálatukat, és kérem, 
hogy imádkozzanak azért, hogy a külső 
megújulása segítsen bennünket egy belső, 
lelki megújulásban is. 

Köszönettel:
Varga József

plébániai kormányzó
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MIKLÓS GYÖRGY EMLÉKÉRE (1934-2021)
Gyuri bácsi testnevelő tanár volt az Apci 

Általános Iskolában, az 1960-as években. 
Apcon töltött évei alatt megismertette és 
megszerettette tanítványaival a testnevelés 
és a sport szakágait: kézilabda, labdarúgás, 
atlétika, összetett honvédelmi verseny, lö-
vészet, télen szánkózás.

Hamar felismerte a tehetségeket. Min-
den szabad idejét tanítványai felkészítésé-
re szentelte, hétvégeken versenyre kísérte 
őket, ahonnan dobogós helyezés nélkül 
soha nem tértek haza. Egyengette útjukat 
az élsport felé. Mindig figyelt diákjaira. 

Életútját mégis a lövészet iránti szeretet 
határozta meg. Amerre járt élete folyamán 
népszerűsítette a lövészetet. A mai napig 
jó szívvel gondolnak rá Salgótarjánba, 
Kalocsán és Apcon is. Ő maga válogatott 
sportlövő volt. Edzőként tevékenykedett 
több budapesti klubnál. Versenyzői kö-
zül számos Európa-bajnoki, világbajnoki 
érmes került ki, valamint volt olimpikon 
versenyzője is. Évekig járt Ausztriába ok-
tatni, tanítani.

2011-ben megjelent „A sportszerű 
pisztolylövészet oktatása” című könyve, 
amelyben leírja tapasztalatait és tudását, 
átadva azt az utódoknak, ”Hogy ők már ne 
a „pincéből” induljanak, hanem legalább a 
félemeletről!” -irja könyvében.

76 éves korában kapta élete első kitünte-
tését munkásságáért. A Magyar Sportért 
Díj III. fokozatát vehette át Czene Attila 
sportért felelős államtitkártól. 2019-ben 
a Magyar Sportlövő Szövetség Arany Jel-
vény kitüntetésben részesítette.

Sokunk szívében sikerült nyomot hagy-
nia, meghatározó személy lett sok tanít-

vány életében. Igazi példakép. Szeretettel, 
hálával gondolnak rá tanítványok, szülők, 
sporttársak, akik ismerték hisz szakmai 
tudásán túl tartást, emberséget, tiszteletet 
kaptak tőle. Kitartásra, bátorságra nevelt.

Apchoz való kötődése jeléül Opuz vezér 
mellszobrával ajándékozta meg a falut csa-
ládjával. Visszavágyott, mert az itt töltött 

pár év benne is szép emlékeket hagyott. 
Végső nyughelyül is Apcot választották, és 
ahogy Ő emlegette „feleségem kis faluja”.

Nyugodjanak békében!
Emlékét szívünkben megőrizzük!

Körmös Gáborné

GYÁSZ

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2021. augusz-
tus 20-án, életének 85. esztendejében el-
hunyt Dr. Keszthelyi Ferenc nyugalmazott 
állatorvos, községünk díszpolgára.

Dr. Keszthelyi Ferenc 1936. május 17-én 
született Gyöngyösön. 1963. február 1-től 
körzeti állatorvossá nevezték ki telepü-
lésünkön. A közélet aktív szereplője volt. 
1967-től 1990-ig megyei tanácstag, több 
ciklusban községi tanácstag, 1990-1994 
között a község alpolgármestere volt.

1959. november 27-én Aranyoklevelet 
vehetett át. 1981. augusztus 20-án a Ma-

gyar Népköztársaság Minisztertanácsa 
„Kiváló Társadalmi Munkáért” kitüntetés-
ben, míg Heves Megye Tanácsa 1990-ben 
a „Megye Egészségügyéért” kitüntető cím-
ben részesítette. 

Szakmai és társadalmi munkája elisme-
réseként 2008-ban Apc Község Díszpolgá-
rává választották. 2017. március 15-e al-
kalmából a Magyar Köztársaság Elnökétől 
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
kapta.

Nyugodjék békében!

ELHUNYT KÖZSÉGÜNK DÍSZPOLGÁRA, DR. KESZTHELYI FERENC
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HIVATALOS FALUSZÉPÍTŐK

Apci Faluszépítő Egyesület
Egyesületünket 2021. augusztus 28-án je-
gyezte be a Cégbíróság 27 fő alapító taggal, 
mely taglétszám azóta már 40 fölé emel-
kedett. 

Néhányan már évekkel korábban tevé-
kenykedtünk a településen. Leginkább a 
különböző rendezvényeken segédkeztünk, 
mint szüreti felvonulás, kézműves foglal-
kozások. A pandémia ideje alatt kezdtük el 
önerőből a község néhány nevezetességét 
felújítani, gondozni. 

Elsőként a kopjafát, mellyel nem kis 
feladatot vállaltunk, de a végeredmény 
tovább ösztönözte a csapatot és többen 
becsatlakoztak a munkálatokba. Aztán ki-
tisztítottuk a környékét és lefestettük a te-
lepülésen található kutakat, gondozásunk-
ba vettük a Szent István téri sziklakertet, a 
temetőben lévő rózsaágyást. 

Megmentve a kidobásra váró krizanté-
mokat elültettük a rózsák mellé, melyek 
az idén már csodálatosan fognak pom-
pázni. Felújítottuk a településen található 
kereszteket, Szent Családot. Sokak össze-
fogásával felújítottunk egy kutat a József 
utcában, lefestettük a kerítést a temető-
nél. Színházi látogatásokat, túrákat szer-
vezünk. Májusfát és tojásfát díszítettünk. 
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik 
további díszekkel ékesítették a fákat. 

Részünk volt a sakk beindításában, ismét 
elindítjuk az ultit és a receptklubot. Jelen-
leg nagyszabású egészségnap megszerve-
zésén munkálkodunk az Önkormányzat-
tal és más szervezetekkel összefogva. 

A decemberi hónap ismét sok teendőt 
hoz. Elhozzuk a Télapót a gyermekeknek, 
feldíszítjük az adventi koszorút, díszeket 
készítünk a falu karácsonyfájára, segítünk 
a Betlehem berendezésében, sütünk mé-
zeskalácsot, készítünk ajándékokat, részt 
veszünk a karácsonyi vásáron és segítünk 
lebonyolítani a Falukarácsonyi vendéglá-
tást.

Az egyesület megalapításának egyik fő 
oka, hogy további terveink, elképzeléseink 
már nagyobb volumenűek (pl. KRESZ-
park felújítása, pinceklub használata, kör-
forgalom virágosítása), melyek megvaló-
sítása már önerőből nem megy, ezekhez 
szeretnénk pályázati lehetőségeket kihasz-
nálni, támogatókat keresni. 

Egyesületként az alábbi célokat tűztük 
ki: magunk és bízunk benne, hogy mások 
örömére is a település szépítése, neveze-
tességeinek, tereinek, emlékműveinek fel-
újítása, folyamatos gondozása. Szabadidős 
programok szervezése, népszerűsítése a 
prevenció, a kultúra, a sport, a természet 
és a környezetvédelem terén, a lakosság 
összefogásával, érdeklődési körének fel-
kutatásával, igényeik felmérésével. Az 
aktív pihenés érdekében végzett kulturá-
lis, társas, játékos és mozgásos tevékeny-
ség megszervezése, lebonyolítása. Helyi 
közösségek (pl. szakkörök, csoportok) 
létrehozása, működtetése. Közérdekű 

előadások szervezése, települések közötti 
kapcsolatok építése, ápolása, erősítése. He-
lyi és környékbeli sportlétesítmények adta 
lehetőségekkel élve rendszeres szabadidős 
sporttevékenység szervezése és vezeté-
se (pl. kirándulások, túrázások, úszás, 
gyógyúszás, kerékpározás, futás). A helyi 
közéletben való aktív részvétel, az önkor-
mányzattal, intézményeivel és más civil 
szervezetekkel, segítőkkel való együttmű-
ködés.

Az egyesülethez bárki csatlakozhat, aki 
szívesen részt venne a szervezésekben, 
munkálatokban. Tevékenységünkről az 
egyesület facebook oldalán tájékozódhat-
nak, érdeklődhetnek.

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100070431824059

Rendezvényeinkre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, nem csak tagokat.

Juhász Krisztina
alapító tag
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AZ APCI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
ÉVÉRTÉKELŐJE

Egyesületünk a 2021-es évet is tevéke-
nyen töltötte. A meghirdetett lakossági 
használt étolaj-gyűjtés elindult 2021. 
januárban, amit azóta is folytatunk két 
helyszínen. Az egyik gyűjtő az iskola 
konyhájánál van elhelyezve (a torna-
csarnok felőli oldalon), a másik gyűjtőt 
a Petőfi Sándor út 38-ban lehet megta-
lálni. A gyűjtés folyamatos és sikeres! 
Körülbelül 2 havonta van elszállítás, 
ami jónak mondható.

A speciális viszonyokhoz alkalmaz-
kodva is folytattuk programjainkat az 
év elején még online formában. Az 
online "fánksütésre" sokan elküldték a 
kész fánkok képeit. A közös kóstolás 
elmaradt, de majd pótoljuk amint le-
hetséges lesz!

Március 15-én egyesületünk koszorút 
helyezett el a Petőfi-szobornál, főhaj-
tásként szabadságharcos hőseink előtt, 
a hónap végén pedig meghirdettük A 
Föld órája programunkat, figyelemfelhí-
vásként környezetünk védelmére. A fák-
lyás felvonulásra még nem kerülhetett 
sor, de a résztvevők egy-egy égő mécsest 
helyeztek el házuk ablakába jelezvén, hogy 
egyet értenek az elektromos energiával 
való takarékossági szándékkal.

Április 22-re a Föld napjára online totó 
került kihirdetésre, melyre tizenöten je-
lentkeztek és nem csak Apcról, hanem a 
környékről is. A feltett kérdések kisebb 
helyismereti "vitát" indítottak el, ami vi-
lágossá tette, hogy sokakat érdekel falunk 
története. Későbbiekben tervezünk elő-
adásokat is a témában az érdeklődőknek. 
A totó sikeres megfejtéseihez gratulálunk!

Májusban a Hősök napján a helyi civil 
szervezettel együtt megkoszorúztuk a hősi 
emlékművet. Júniusban a Szent Iván éji 
központi rendezvény programjához járul-
tunk hozzá legifjabb tagjaink rövid pro-
dukciójával.

A nyár kirándulással telt, júliusban bicik-
litúrát szerveztünk a gyerekeknek Selypre, 
az új bicikliút felavatására. Jót bringáztuk 
és fagyiztunk, ami a támogatói felajánlá-
soknak köszönhetően nem került pénzbe 
a résztvevőknek.

Augusztusban önkormányzati támoga-
tással ellátogattunk Poroszlóra az Öko-
centrumba. Ide a támogatásnak köszön-
hetően a gyerekek ingyen jöhettek velünk. 

Ez úton is köszönjük Polgármester Úr és 
a képviselő-testület támogatását! Túráink 
olyan jól sikerültek, hogy folytatásukat 
tervezzük!

A nyár zárásaként hagyományteremtő 
módon újra meghirdettük a falupikniket a 
Művelődési Ház előtti parkba, ahol kisebb 
létszámmal jelentek meg lakosaink, de 
azért mindenki jól érezte magát.

Szeptemberben a Szüreti felvonulás és 
Vigasság keretében egyesületünk szalvéta-
kiállítást szervezett. Lebonyolításáért kö-
szönettel tartozunk korábbi tagjainknak: 

Viskiné Kiss Évának és Pohárdiné Pap 
Zitának. Nélkülük a kiállítás nem jött 
volna létre. 

A főzőversenyben egyesületünk csa-
pata is részt vett és elnyertük a közön-
ségdíjat! Köszönjük a kóstolást!

A népmese napja alkalmából (szept-
ember 30.) egyesületünk meseíró/me-
seillusztráló pályázatot hirdetett meg. 
Részletei a plakátokon és a Facebook 
csoportunkban láthatók! Beküldési 
határidő november 1. A zsűri döntése 
alapján az első három helyezett értékes 
jutalomban részesül! 

A pályázat eredményhirdetésére, a 
mesék felolvasására és a meserajzok 
kiállítására november 12-én 10 órakor 
kerül sor.

Az év hátra lévő részében táncház a 
hagyományok felelevenítésével, kéz-
műves napok, és készülődés az adven-
ti időszakra, a karácsonyra témákban 

lesznek még programjaink! A részletek a 
nyilvános Facebook csoportban lesznek 
láthatók.

Emellett 2021-ben egyesületünkben je-
lentős változások is történtek. Lemondott 
tisztségéről korábbi elnökasszonyunk, 
Pohárdiné Pap Zita, munkáját ezúton is 
köszönjük. Helyére Hirsch Béláné Kovács 
Noémi került egyöntetű szavazás eredmé-
nyeként. A titkári pozícióra Bulcsú Évát 
szavazta meg a tagság, a gazdasági veze-
tői pozícióban a tagság újra megerősítette 
Gazdagné Szarvas Beátát.

Kihelyezett gyűjtők: 
1) Apc Iskola konyha 2) Petőfi Sándor út 38. 

itt 0-24 órában elhelyezhető 

 
 

Kapcsolattartó: Hirsch Béláné Kovács Noémi: telefon: 06-30/559-13-11 

A HEGY – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG APCON 
Apci Hagyományőrző Egyesület 

A használt sütőolaj szelektív gyűjtése 2021. januártól  

TUDTAD, hogy egyetlen csepp használt sütőolaj ezer liter 
élővizet is elszennyezhet, és a lefolyóba, wc-be öntve 

jelentős károkat okoz a csatornarendszerben? 

NE ÖNTSD A LEFOLYÓBA, HOZD A GYŰJTŐBE! 

3 egyszerű lépéssel te is tehetsz ellene! 

Hűtsd le! Gyűjtsd 
szelektíven! 

Öntsd a 
hordóba! 

1. 2. 3. 

Sütés után várd 
meg, míg lehűl az 

olaj. 
Ne önts az 
edénybe, 

palackba forró 
olajat. 

A kihűlt olajat 
öntsd egy műanyag 
palackba és abban 
is add le vagy tedd 

a 
gyűjtőedényzetbe! 

Csak növényi 
olajat gyűjts! 
NE TEGYÉL A 

HORDÓBA 
gázolajat és egyéb 

veszélyes 
hulladékot! 
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Éves programunk szerint indultunk az 
idén is – júniustól névnapoztunk, augusz-
tusban nyársaltunk, főztünk – minden 
együtt töltött alkalom kellemes családias 
hangulatban telt.

Szeptemberben már a Szüreti Napra ké-
szültünk. Idén váltottunk, a jól megszo-
kott töltött káposzta helyett az I. Szüreti 
Főzőversenyre a „Kunkorifarkú disznó-
pofa pörkölt túróval sztrapacskával” étellel 

neveztünk, és sikerült elnyerni az első he-
lyezettnek járó díjat és a Vándorfakanalat. 

Mivel a járvány miatt a kirándulásaink, 
színházlátogatás elmaradt, nagyon sze-
retnénk megtartani a karácsonyi ünnep-

ségünket – bízunk benne, hogy nem szól 
közbe semmi. 

Jó egészséget kívánunk községünk min-
den lakosának!

Kuris Lászlóné

A Szabadidőklub mindennapjaiból

Az elmúlt félév történései: a nyáron plusz 
egy csapattal bővült az ATE. Sikerült az 
eddigi évek munkáiból indítani az U16-os 
csapatot is. Így már 7 korosztállyal műkö-
dünk. U7, U9, U12, U13, U16, U19 és a 
felnőtt csapatunk. Minden korosztályunk 
szépen teljesít a bajnokságában.

Ezen a nyáron ismét megrendezésre ke-
rült a Rezsnyák „Bandi” András emléktor-
nát, ahol sikerült 9 év után itthon tartani a 
vándorkupát.

Dolgozunk tovább, hogy az apci fiatalok 
minél jobb környezetben tudjanak spor-
tolni! Köszönjük az eddigi támogatást az 
Apci Önkormányzatnak! 

Sok szeretettel várjuk a sportolni vágyó 
fiatalokat, szurkolókat és a szponzorokat, 
valamint a segítő kezeket! 

HAJRÁ ATE!

Kása Arnold elnök

2021 a bányász 
nyugdíjasok körében

Az év elején előre megbeszélt programja-
inkat és vállalásainkat megtartottuk:

- Képes krónika 2021.
- március 15-ei megemlékezések
- bükkszéki fürdőzés
- 71. Bányásznap
- Szüreti mulatság
- Szépkorúak Napja 
Az év hátralevő részében is reméljük, mi-

nél több programunk megvalósul.
Jó egészséget kívánunk és Jó Szerencsét!

AZ APCI TORNAEGYLET RÖVIDHÍREI
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ÍJÁSZOK MÉRTÉK ÖSSZE TUDÁSUKAT A SOMLYÓ-HEGY LÁBÁNÁL
Kiváló eredmények születtek Apcon a 
Somlyó-hegyi Lövészklub területén meg-
rendezett terepíjász versenyen, július vé-
gén.

A viadalt három szervezet, a Somlyó-
hegyi Lövészklub, a Cserháti Hiúzok Íjász 
Egyesület ( Nógrád megye) és a Vitézi 
Rend Katonai Rendvédelmi Tagozata kö-
zösen indította első alkalommal, ám ha-
gyományteremtő szándékkal. 

A vasárnap reggeli rossz idő, s a már 
szombat óta tartó Országos Bajnokság 
sem befolyásolta a megmérettetésre érke-
ző közel száz főt, (ebből hetven regisztrált 
versenyző) akik az ország különböző ré-
szeiből érkeztek.

Minden korcsoport és kategória indítva 
lett. A korcsoportoknak megfelelően kü-
lönböző távolságokról kellett eltalálni a 
tizenkét célpontot két lövéssel, két körben. 

A résztvevők speciális habosított gumiból 
készült méretarányos állatcélokra, illetve 
2D-s célokra adhatták le lövéseiket. Az íj-
feszítőket korosztályonként, íjkategórián-
ként és nemenként külön díjazták.

A legsikeresebben teljesítők Benkó Lász-
ló úrtól (a Cserháti Hiúzok vezetőségi 
tagja) és Vitéz Lovag Bárány János úrtól 
(Vitézi Rend Katonai Rendvédelmi Tago-
zat Országos Parancsnoka) vehették át az 
érmeket, okleveleket, s a vándordíjat, mely 
erre az alkalomra készült Horváth Péter 
vasverő műhelyében. A rendezvény Paskó 
László úr a Somlyó-hegyi Lövészklub ve-
zetője (lelkes lokálpatrióta) záróbeszédé-
vel ért véget. 

A mezőny későbbi visszajelzései alapján 
bevált a gyönyörű erdei helyszín, mindhá-
rom rendező szervezet jelesre vizsgázott, s 
ami a legfontosabb: a település jó híre is-
mét eljutott a szélrózsa minden irányába.

Új tagokat vár az Apc V9 Postagalamb 
Sportegyesület

Idén is szívesen kapcsolódtunk be a község szüreti rendezvényébe.60 galamb került 
felengedésre a menet visszaérkezésekor a Petőfi térről – egy ilyen felengedés után a 
galambok 2-3 percen belül haza is repülnek rendszerint. Várjuk a galambokat sze-
rető, postagalamb versenyek után érdeklődő fiatal és idősebb korosztályt is utánpót-
lásként.

Szuhányi József elnök
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Vadászati kiállítás Apcon
A vadászat valójában egyidős az emberi-
séggel. Régen sem pusztán az élelemszer-
zés volt a célja. Ugyanis a vadászterületek 
kialakítása, egyfajta társaságokat és közös-
ségeket is létrehozott az ott élők között. 

A Somlyóhegyi Vadásztársaság Egyesü-
let, közel huszonöt éves múltra tekinthet 
vissza itt a gyönyörű Mátraalján.  2004 
óta vagyok társaságunk vezetője. Apci 
székhelyű társaságunk területe Apc, Job-
bágyi, Szarvasgede, Szurdokpüspök, 
Zagyvaszántó, területén található. A társa-
ságunknak 11 alapító és 6 külsős tagja van. 
Abban hiszünk, hogy a vadászat sokkal 
több, mint a vadak elejtése: egyben aktív 
természetvédelem is. Óvjuk, vigyázzuk a 
vadállományt. Figyelünk az esetleges túl-
szaporulatra. Szedjük a szemetet, amit so-
kan úgy gondolnak, hogy az erdőinkben, 
árokpartjainkon kell elhelyezni. 

A kiállítás egyik célja, hogy a látogatók-
kal megismertessük a helyi vadállományt. 
Némi képet adjunk a körülöttünk élő ál-
latokról, természetről, és testközelből lát-
hassa a látogató azokat az állatokat vagy 
trófeáikat, amelyeket rejtőzködő életmód-
juk miatt nagyon nehéz a természetben 
megfigyelni. Nekünk, vadászoknak is sok 
időnkbe és türelmes várakozásunkba, 
vagy esetleg sok gyaloglásba kerül, amíg 
megfigyelhetünk egy-egy vadat.  A lényeg 
pont az a vadászatban, hogy csak nézzük, 
élvezzük a természet egyensúlyát. Látjuk, 
hogyan cseperednek fel évente az újabb 
generációk, milyen odaadóan védik, gon-
dozzák a kicsinyeiket a felnőttek, legyen 
szó szarvasról, vaddisznóról, muflonról, 
fácánról, vagy bármely vadon élő állatról.

Feladatunk, hogy zord időben is segít-
sük a vadak túlélési esélyét, akár etetéssel, 
itatással, kérődzőknek só kihelyezésével, 
mikor a vad nem tud meleg helyre menni. 
Nekik egy nagyon hideg éjszaka is végze-
tes lehet, ha nem találnak elegendő táplá-
lékot pl. egy nagy havazás miatt.

Vannak szomorú feladataink is, mint az 
utóbbi években lezajlott afrikai sertéspes-
tis járvány, ami a vaddisznó állomány nagy 
részét elvitte, és be kellett gyűltetnünk a 
területről az összes elhullott egyedet, hogy 
a járvány továbbterjedését megfékezzük.

Nagy öröm volt számunkra, hogy az 
apci, valamint a környékbeli iskolások és 
óvodások megnézték a kiállításunkat.     A 
gyerekek sok kérdést tettek fel, és termé-

szetesen minden kérdésre igyekeztünk vá-
laszolni. Hiszen az egész rendezvény arról 
is szólt, hogy vonzóvá tegyük a természe-
tet, az állatokat, a jövő vadászai és vadőrei 
számára.

Végezetül köszönöm a vadásztársak és 
feleségeik szorgos munkáját és segítségét, 
akik nélkül ez a kiállítás nem jöhetett vol-
na létre! Külön köszönöm Juhász István 

Polgármester Úr, valamint a képviselő-
testület támogatását. Végül, de nem utolsó 
sorban köszönöm Pápai Andrea közremű-
ködő segítségét!

Tisztelettel:

Klajzsovics Ferenc 
A Somlyóhegyi Vadásztársaság Elnöke 
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VILÁGPOLGÁR EGYESÜLET

ISKOLAKEZDÉSI ADOMÁNYGYŰJTÉS A RÁSZORULÓ GYERMEKEKNEK
Gondoltál már arra, milyen hatás-
sal lehet a nélkülözés (anyagi dep-
riváció) egy gyermek lelki világára, 
szellemi és testi fejlődésére?

A nélkülözés elviselése önmagá-
ban sem könnyű egy gyermek szá-
mára. Nap, mint nap látni, hogy 
tehetősebb családból származó gye-
rekek milyen ruhákban járnak, mi-
lyen tanszereik vannak és hallani, 
hogy milyen ajándékokat kaptak, 
nem tesz jót a gyermek önbizalmá-
nak, pláne, ha ez még csúfolással is társul.

Az önbizalomhiány, az állandó megalá-
zottság érzés nem csak rövid távon hat 
negatívan a lelki fejlődésre. Kisiskolás kor-
ban a gyermek kellemetlenül fogja érezni 
magát az iskolában, kevesebbnek a többi 
gyereknél, rosszabb esetben pedig utálni 
fogja azt a helyet és közeget, ahol ennek 
kitették: az iskolát. A középiskola alatt 
az anyagi okokból fakadó különbségek 
még tovább nőnek, ami már nem csak a 

ruhákban, hanem a különböző elektroni-
kai cikkekben is meg fog mutatkozni. Az 
ezekből eredő önbizalomhiány pedig már 
nem csak a tanulmányokra, hanem a már 
serdülőkorba lépő fiatalok társas kapcsola-
taira is hatással van.

Egyesületünk tudja, hogy sok gyerek és 
család számára a közelgő iskolakezdés is 
problémákat jelent. A tanszerek idén sem 
lettek olcsóbbak, egy általános iskolás 
gyermek beiskolázása akár 50 ezer forint-

ba is kerülhet! Az alapvető tanszere-
ket, a magyar szülők átlagosan 10-15 
ezer forintért, az iskolatáskát pedig 
további 15 ezer forintért vásárolják 
a Regio Játék friss felmérése alapján.

A Világpolgár Egyesület segíteni 
szeretett volna a nehéz sorsú gyer-
mekeknek az iskolakezdésben, eh-
hez kapcsolódott augusztus 28-ig 
tartó adománygyűjtésünk, melynek 
kedvezményezettje a lőrinci Fészek 
gyermekotthon! A gyűjtés során 

befolyt összegből a gyermekek számára 
szükséges tanszereket és iskolai felszere-
léseket vásároltunk, amelyeket el is juttat-
tunk számukra még az iskola kezdete előtt.

Gyűjtésünket magánszemélyek és vál-
lalatok egyaránt támogatták pénzadomá-
nyokkal. Hálásak vagyunk mindenkinek, 
aki bármivel hozzájárult az adománygyűj-
tés megvalósításához, a Fészek gyermek-
otthon lakói iskolakezdésének megköny-
nyítéséhez!

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFORMÁCIÓI
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatunk, mint mindig, így a mostani 
időszakban is sok családdal áll kap-
csolatban. Sokan fordulnak a Szolgá-
latunkhoz különböző nehézségekkel, 
és kérnek segítséget problémáik meg-
oldásában. Mindig örülünk, amikor 
valamiben tudunk segíteni, vagy leg-
alább irányt mutatni a megoldás felé. 
Szolgálatunk ebben az őszi időszakban 
lelki segítséget is szeretne nyújtani az Ap-
con élőknek.

Miről szól ez a segítségnyújtás?

Elsősorban mindegyikünknek szüksége 
van segítségre, akár beismerjük ezt, akár 
nem. Ott belül a szívünkben lehet, hogy 
naponta többször is felsóhajtunk „Istenem 
segíts”, lehet, hogy már akár gyermekként 
is. Egy-egy sóhaj után tovább haladunk az 
életünk útján. Igen, mindannyian hordo-
zunk fájdalmakat, nehézségeket. Néha úgy 
látjuk nincs kivel megosztani ezeket. A lel-
ki segítségnyújtás keretein belül havonta 
tartanánk egy nyitott alkalmat, ahol egy 
lelkipásztor, vagy lelki szolgálattevő és a 

munkatársai szívtől szívhez szóló üzenet-
tel szolgálnának felénk. Szeretetből szere-
tettel-szívből szívbe.

Továbbá havonta egyszer lesz lehetőség 
találkozni lelki szolgálattevővel, aki meg-
hallgatna, és imádkozna az életedért.

A gyerekek számára is tartunk hetente 
minden csütörtökön gyermek foglalkozást 
14:30-tól, ahová várjuk sok szeretettel a 
gyermekeket!

A lelki segítségnyújtás keretein belül, 
amennyiben lesz majd erre lehetőség, sze-
retnénk részesíteni a résztvevőket élelmi-
szercsomagban és ruhaadományban is.

Elsősorban ennek a szolgálatnak a célja, 
ahogy a nevében is van, "lelki" segítség-
nyújtás, az életed, a lelked állapotának 

gondozása. Ha úgy érzed, szükséged 
van lelki segítségre, akkor sok szere-
tettel várunk téged, és a családtagjai-
dat is.

Isten ígéretet tett, hogy ha segítsé-
gül hívjuk Őt a nyomorúság idején, Ő 
megszabadít minket, és mi dicsőíteni 
fogjuk Őt! Zsoltárok 50,15

Szívből kívánom mindenkinek, 
hogy átélje, és megtapasztalja az Úr 

Jézus szeretetét az életében.
Szeretettel gondolok mindannyiukra:  

Jeney Ottó családsegítő

2021.minden hónap harmadik
vasárnapján, 15 órától
Szeretetből szeretettel 

Szívből szívbe
Helyszín: a Család - és Gyermekjó-

léti Szolgálat irodája
Apc, Mária u. 2.

Érdeklődni és jelentkezni 
Jeney Ottó családsegítőnél
06-20-50-60-730 számon

Szeretettel várunk mindenkit!
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„ÚJRA FELLENDÜLHET A SAKK ÉLET APCON…”
Ebből az apropóból kértem meg régi nagy 
sakkmesterünket, Édes Pali bácsit, hogy 
egy rövid beszélgetésre látogasson el hoz-
zánk a könyvtárba.

-A Qualitálnál a 80-as években Gorda 
Ferenc alapította meg a gyárban a sakk-
szakkört – mesélte Pali bácsi. 

Ekkor Pali bácsi a 30-as éveiben járt…  
Már be volt kapcsolódva az úgynevezett 
levelezési sakkba, mely keretén belül baj-
nokságok is indultak. Ezt megelőzően a 
Levelezési Sakkhíradó járt Pali bácsinak 
a 80-as évek elején, ugyanis sok-sok év-
vel ezelőtt levelező rendszerben sakkoz-
tak. Egy parti eltarthatott másfél évig is, 
viszont egyszerre 16 meccs is mehetett 
körülbelül – 16-an voltak versenyben az 
ország minden pontjáról.

A játék levelezési rendszerben MBII-es 
szinten zajlódott. 1988-ban országos baj-
nokság döntőjébe jutott levelezési szinten 
Pali bácsi.

Ez után megalakult a sakkszakosztály a 
Qualitálnál.

- Pontszerző versenyeket csináltunk – 
hallgattam tovább visszaemlékezését - a csa-
patban főként apciak, de petőfibányaiak is 
voltak. MB III-ban Gorda Feri volt a főnök.

A régi nagy sakknevek Édes Pál, Gulics 
István, Móricz Béla voltak – többen nin-
csenek már közöttünk.

Pali bácsi szeretettel járt be az apci álta-
lános iskolába is– versenyeket szervezett, 
mindenki kapott ajándékot (abban az idő-
ben ez vonalzót, füzetet, ceruzát jelentett. 
Egy ilyen versenyre összejöttek rendsze-
rint 6-an, 10-en, a versenyeket tanítási idő 
után játszották le.

A versenyzés után Cselkó Csabánál jöt-
tek össze a sakkosok időnként lejátszani 
egy-egy partit.

- Nem hiányzik a sakk? – kérdeztem be-
szélgetésünk vége felé.

- Talán Bognár Barnával játszottam utol-
jára – tavaly, tavalyelőtt Barna a lakásán 
rendezett ilyen játékot, akiket ismert hí-
vott 4-5 főt – ez kb. másfél éve történt.

- Lenne kedve a fiatalokat tanítgatni? – 
igyekeztem kedvet csinálni, hátha tanul-
hatunk még a legnagyobbaktól.

- Benézhetek… - kaptam kedves, biztató 
választ.

- Mit szól, hogy sikerült újraindítani a 
sakkot?

- Nem árt, mert szerintem a gyerekeknek 
gondolkodásmenetet fejlesztheti, türelmet 
ad…

Beszélgetésünk vége felé megkérdeztem:
- Aki nem tud sakkozni, de tetszik neki, 

érdekli ez a sport, hogyan fogjon hozzá? 
Én személy szerint „félek tőle”, mert nem 
értek hozzá, de érdekel, jó lenne megta-
nulni.

- Meg kell tanítani legelőször a lépések-
re – melyik bábuval hogyan lépjünk. Az 
érintett bábuval már lépni kell. A játék egy 
kézzel történik - kaptam válaszokat Pali 
bácsitól.

- Mi kell ahhoz, hogy valaki megtanuljon 
sakkozni?

- Ajánlott rendszeresen gyakorolni – 
kaptam választ.

Óriási élmény volt és megtisztelő, hogy 
Pali bácsi ellátogatott hozzánk, hogy kicsit 
beszélgessünk régi időkről. Nem jött üres 
kézzel: két teljes sakk készletet, valamint 3 
sakkórát (mely kb. 30 éves is meglehet) és 
3 vásznat ajánlott fel a könyvtárnak, az itt 
játszó sakkosainknak. Hálás köszönet érte!

Nem titkolt szándékom a generációk 
találkozása: megtanulhassuk, átvehessük 
elődeink viselkedéskultúráját, tapasztala-
tait, a jól bevált gyakorlatokat.

Nem csak a legfiatalabbakat várjuk- akár 
felnőttek érdeklődését is szívesen vesszük.

- Örülök neki, hogy elindult valami…. 
– kaptam bátorítást Pali bácsitól, ked-

ves mosollyal köszöntünk el egymástól a 
könyvtári beszélgetés végén.

Köszönöm, hogy számíthatunk segítsé-
gére, részvételére, nagy szeretettel és tisz-
telettel fogjuk várni péntekenként.

Végezetül engedjék meg, hogy megkö-
szönjem mindazok segítségét, akik elő-
készítő segítsége, munkája adott apropót 
ehhez az interjúhoz.

A sakk újra élesztése már régebben fel-
merült. Immár kétéves ittlétem alatt több-
ször említettük – idéztük régi idők sikeres 
tevékenységeit, többször beszélgettünk 
hosszasan Hegedűs Gyulával - mit és ho-
gyan lehetne újraindítani.

Szeretném tehát megköszönni Juhász 
Krisztinának az első konkrét kezdeménye-
zést, mellyel elindulhattunk közösen ezen 
az úton – hogy újjáélesszük a sakkot, mint 
tevékenységet.

Köszönöm Bognár Barna és Tódor Sán-
dor kezdetektől való együttműködését, 
gyakorlati és szakmai segítségét – mellyel 
sok programot bonyolíthattunk le idén 
már eddig is a sakk zászlaja alatt. Lévay 
Antal személyére is számítunk a további-
akban is – gyermekeink kedves, nyugodt 
és bölcs mentora.

Sakkszakkör tehát minden pénteken 
14:30-15:30-ig a Könyvtárban. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Pápai Andrea



17 g

2021. novemberXXXI. évfolyam 2. szám

AZ APCI MAKETTEZŐK BARÁTI KÖRE AZ IDEI 
ÉVBEN SEM TÉTLENKEDETT

Igaz, hogy a vírushelyzet miatt a versenyek 
egy része elmaradt, de a klub tagjaival 
nem pihentünk egy másodpercet sem. Fo-
lyamatos a munka a csoportban, szebbnél 
szebb munkák kerülnek ki a tagok kezei 
alól, készülünk a jövő évi versenyekre és 
kiállításokra.

Nagy örömünkre a fiatalabb korosztály-
ból egyre több az érdeklődő a hobbink 
iránt. Reméljük a közeljövőben még több 
fiatal fog hozzánk csatlakozni és ezáltal is 
öregbíthetjük az Apci Makettezők Baráti 
Körének hírnevét.

Az idei évet egy fantasztikus rendezvény-
nyel nyitottuk Éjszaka a könyvtárban cím-
mel.  

A program alatt íjászbemutató, II. világ-
háborús tárgyakból létrehozott kiállítás, 
látványmakettezés, illetve az elkészült ed-
digi műveinkből tartottunk bemutatót. A 
programon résztvevő fiatal korosztály az 
esemény alatt történelemórával is gazda-
gabb lett.

Az idei év folytatásaként Petőfibányán 
2021. szeptember 21-én megrendezésre 
kerülő Kopasz-hegyaljai Vigadalom prog-
ramjával kezdtük meg a kiállításaink sorát, 
amely mellett látványmakettezés is látható 
volt a klub tagjaitól. Örömünkre szolgált, 
hogy sokan voltak akik a hobbink iránt 
érdeklődtek.

A következő kiállításra és szintúgy lát-
ványmakettezésre 2021. szeptember 18-
án került sor az Apci Szüreti Mulatságon, 
ahol rengeteg pozitív visszajelzéssel és szá-
mos gratulációval illeték a csoport mun-
káját.

Idei projektjeink között szerepel még 
a 2021. október 22-én gyöngyösi Mátra 
Művelődési Központban megrendezésre 
kerülő Apci Makettezők Baráti Köre - Sza-
bó József vasútmodellező közös kiállítás 
látványmakettezéssel és íjászbemutatóval 
összekötött programja.

További tervek az idei évre még bőven 
vannak a makettezők részéről.

Szuh Ákos
Apci Makettezők Baráti Köre
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Elhunytak:      
Nagy Józsefné szül.: Almási Erzsébet 
2021.09.22.
Danyi Zsolt, 2021.09.22.
Nagy József 2021.09.17.
Németh Gyula 2021.09.12
Zabari Lajosné szül.: Sulyok Mária 
2021.09.03.
Dr. Keszthelyi Ferenc 2021.08.20.
Kun János 2021.09.08.
Hegyi József 2021. 07.31.
Novák József 2021. 07.15.
Molnár Imréné szül.: Baranyi Piroska 
2021.07.14.
Kiss Józsefné szül.: Kovács Erzsébet 
2021.07.11.
Harmosné Jakab Veronika szül.: Jakab 
Veronika 2021.07.04.
Fodor Gusztáv 2021.06.29.
Megyeri János 2021.05.26.

Berki Jenőné szül.:Csorba Margit 2021.06.03.
Radics Zoltánné szül.: Mezei Klára 
2021.06.01.
Berki Sándorné szül.: Gazsi Mária 
2021.04.30.
Veres Antalné szül.: Fekete Anna 2021.04.27.
Móricz Béla 2021.04.26.
Hegedűs József 2021.04.23.
Sebők Sándor Jánosné szül.: Kovács Rozália 
Erzsébet 2021.04.14.
Dombiné Jakab Anna szül: Jakab Anna 
2021.04.10.
Márta Pál 2021.04.10.
Csemer Gézáné szül.: Tolodi Hajnalka 
2021.04.01
Kun Józsefné szül: Vidéki Anna 2021.03.29.
Rádi Jánosné szül.:Kovács Ilona 2021.03.28.
Schatz Ignácné szül.: Cselkó Mária 
2021.03.23.
Matolcsi Béla 2021.03.05.

Újszülöttek:
- Kanyó Letícia – 2021.06.02.
Papp Alexandra -Kanyó Zoltán
- Smidt Nara – 2021.06.05.
Zsólyomi Zsanett- Smidt Ádám
- Markó Olivér Máté- 2021.06.10.
Orosz Mariann- Markó Balázs
- Husanyica Levente – 2021.06.17.
Szarvas Zsuzsanna – Husanyica Henrik
- Gellén Fanni – 2021.06.29.
Kovács Zsanett- Gellén Gábor
- Madarász Natália-2021.07.24.
Dencs Anikó- Madarász József
- Nagy Izabella- 2021.08.12
Telek Marianna- Nagy Bence István 
- Kovács Bendegúz- 2021.08.18.
Molnár Tímea- Kovács Roland 
- Kurucz Kristóf- 2021.08.24.
Sőregi Lilla- Kurucz Péter 
- Juhász Elena-2021.08.25.
Erdélyi Bianka- Juhász Alex
- Jambrik Roland-2021.08.30
Nagy Marianna- Jambrik Krisztián
- Komjáti Nolen-2021.09.05.
Vicek Viktória- Komjáti József 
- Baranyi Nazira-2021.10.07.
Nagy Katalin-Német Alexander
- Bolgovics Dominik-2021.10.08.
Vereska Klaudia-Bolgovics Martin
- Horváth Dániel Alex- 2021.10.08.
Veres Luca- Horváth Alex

Házasságot kötöttek:
Frolyó Szivárvány – Lukács István Csaba 
2021.06.05
Kun Kriszta Edit – Kurta Attila 2021.06.11.
Tóth Daniella Rita – Kökény Alex 
2021.06.12.
Csuvikovszky Sára – Tóth Márk 2021.06.18.
Szücs Nikolett – Havran Attila Csaba 
2021.06.19.
Kecskés Beatrix Imola – Éberth Richárd 
2021.06.26.
Vincze Ágnes – Gyebnár János 2021.06.26.

Nyitrai Brigitta Vivien – Matyi Ádám 
2021.07.03.
Radics Renáta – Csemer Zsolt 2021.07.07.
Farkas Helga – Debrődi Tamás 2021.07.09.
Kiss Veronika Fatime – Kristóf Máté 
2021.07.10.
Vonnák Odett – Menus Szilárd 2021.08.07.
Pataki Dalma Valentina – Juhász Gergő 
2021.09.10.
Szeles Mónika – Rácz Bence Gábor 
2021.09.18.
Ocsenász Evelin – Szarvas Máté 2021.10.09.

HIRDETÉS

Pálinkafőzés
2021. októberében újra megnyit az apci 
pálinkafőzde a 3032 Apc, Kisér utca 11. 
szám alatt! Szeretettel várom a régi és új 
bérfőzetőket a már megszokott kisüsti 
főzőberendezéssel! A bérfőzés díja beve-
zető áron 850.- forint/liter (50 V/V%-os 
párlatra vonatkoztatva), minimum felön-
tési mennyiség 300 liter. A cefre beszál-
lításában szívesen állok rendelkezésükre! 
Bővebb információ a +3620/9892678-as 
telefonszámon. 
Tisztelettel: 

Bérces Dávid Serfőző Józsefnét 90. születésnapján köszöntötte az önkormányzat nevében Juhász 
István polgármester.
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Apc Községi Önkormányzat meghirdeti a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT a 2022. évre. 
Pályázati kiírásra az állandó apci lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 

jelentkezhetnek „A” vagy „B” kategóriában. 
„A” típusú pályázat esetén 

 felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozaton), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 

 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy 
a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató már aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen. 

„B” típusú pályázat esetén 

 a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy 

 felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

 A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben 
ténylegesen megkezdik 

 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi 
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 
 a jogviszony igazolás (eredeti), 

 a családban élők jövedelmének igazolása. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának  

határideje: 2021. november 05. 
 

A pályázattal kapcsolatos feltételek és regisztráció a http://www.emet.gov.hu felületén a Bursa Hungarica 
menüpont alatt érhetők el.  
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa internetes rendszerben történő rögzítést követően kinyomtatva és aláírva, a 
kötelező mellékletekkel együtt, az Apci Polgármesteri Hivatalba (3032 Apc, Erzsébet tér 1.) Menus Andrea 
igazgatási ügyintézőnél ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a pályázati határidő végéig.  (A határidő 
elmulasztása jogvesztő) 
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AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
FŐBB RENDEZVÉNYEI KÉPEKBEN
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Köszönet Juhász István polgármester úr, valamint Apc Községi 
Önkormányzat és a képviselő-testület támogatásáért!

Pápai Andrea közművelődési szakreferens
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HOSSZÚ IDŐ UTÁN ÚJRA ZENEISKOLA APCON
A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 

tagintézményeként idén ősztől gyerme-
keink hosszú idő után újra részesülhetnek 
hangszeres és zeneelmélet oktatásban a 
Művelődési Házban. 4 tanszakon folyik a 
képzés – Kelemen Attila – a Kocsis Albert 
Zeneiskola Igazgatója – biztosított arról, 
hogy jelenlegi létszámot a helyi igények-
hez mérten igyekeznek a jövőben bővíteni.

Boldogság, ahogyan Intézményünk min-
den nap megtelik zenével – furulya, hege-
dű, gitár és zongora hallatszik ki a termek-
ből. 

Zeneiskolásaink:
Baranyi Maja – zongora
Csemer Jessica - zongora
Corodea Nóra – furulya, gitár

Csemer Zsolt – hongora, gitár
Kovács Lili Veronika – hegedű
Dancsok Boglárka - gitár
Móricz Emőke – furulya
Danyi Lajos - zongora
Nyíri Zoé – zongora
Fenyvesi Márk - gitár
Rácz Mirjam – zongora
Klajzsovics Hanna - gitár
Radics Brendon – gitár
Kótai Tamás - gitár
Torda Fanni - furulya
Mozsár Ferenc Hunor - gitár
Vig Anna – zongora
Pripkó Petra – furulya
Vig Dávid – zongora
Raduly András – gitár
Sándor Viktória Lilla – hegedű
Sándor Eszter – hegedű
Vajda Csongor – gitár
Zsákai Szabolcs Dániel - zongora 
Tanáraink: Birkás Ildikó (hegedű, furu-

lya, szolfézs) Berki Martin (zongora) Sző-
ke Attila (gitár)
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A szüret vidám 
ünnepén Apcon
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Apc Község Önkormányzatának kiadványa • Felelős kiadó: Apc Község Önkormányzata • Felelős szer-
kesztő, fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai előkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. • Terjesz-
ti az Önkormányzat • Készült 1050 példányban


