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APC Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Karácsonyt az egyik legnagyobb ünnep-
nek tartják szerte a világon. Intenzív ké-
szülődés, sokszor nyakló nélküli bevá-
sárlás, rohanás előzi meg ezt a napot. A 
legtöbb ember azzal van elfoglalva, kinek 
milyen ajándékot vegyen, mi kerüljön az 
ünnepi asztalra. Statisztikák mérik évről 
évre, hogy mennyit költenek a magyar 
családok az ünnepre készülve. Majd óha-
tatlanul belefárad az előkészületekbe, s 
legtöbbször összeroskad az ünnepi asz-
talhoz fáradttan, feszülten, belefáradva az 
előkészületbe, legyen az akár nő, akár férfi. 
Sokan gondolják úgy, meg kell felelni az 
ilyenkor szokásos elvárásoknak, legalább 
ezt az ünnepet családi körben, kellő külső-
ségek között kell eltölteni.

Majd mindezek után, akinek van család-
ja, hirtelen rádöbben, hogy nem tud mit 
kezdeni a szokatlan együttléttel, s össze-
csapnak az indulatok a csillogóan feldíszí-
tett fa körül. Aki pedig egyedül maradt va-
lamely szeretett személy elvesztése miatt, 
az önsajnálatba burkolózva szenvedi át az 
estét.

Nézzük, hogy egy ilyen társadalmi gon-
dolkodásba valójában mit jelent Kará-
csony ünnepe, elvétve tudják csak meg-
válaszolni az emberek. A fentebb vázolt 
szemléletben a fogyasztás került az előtér-
be, a kereskedelem egyre több pénzt húz ki 
zsebünkből a körültekintően kidolgozott 
marketingnek köszönhetően. Ki áll meg 
manapság és teszi fel a kérdést: szükségem 
van nekem erre? Valóban csak erről szól 
ez az ünnep?

A sokak által katasztrofálisan megélt 
ünnepről alkotott kép azonban tévedés! 
Pontosan azok számára üzen a karácsony 
a legtöbbet, akik összetört életük cserepeit 
próbálják nagy gonddal összerakosgatni. 

Jézus Krisztus azokért született e világ-
ra, akik „elvesztek”, akik útjukat tévesz-
tették, vagy úgy érzik, értelmetlenné vált 
számukra az élet. „Üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus…” (Lk 2,11). 
Karácsonykor kezdődik újra Istennek az 
emberhez fűződő története, amelyben az 
Úr az elveszetteket keresi - akiket elvitt a 
fogyasztás, akik belefásultak az élet ne-
hézségeibe - és emeli fel magához őket, 
minket, mivel Jézus Krisztus magára vette 
minden bűnüket.

Lássuk be végre, hogy Krisztus nélkül 
nincsen Karácsony, az ünnepi étel, a fenyő-
fa, az ajándékok, a gyertyafény ugyan jelen 
vannak körítésként, de Jézus Krisztus sze-
mélye, és az Ő értékei nélkül üres marad 

az este. Ő azért jött a Földre, hogy meg-
mentsen bennünket a reménytelenségből, 
a sikertelenségből és új jövőt nyisson meg. 
Ez pedig éppen elegendő ok arra, hogy a 
Karácsony öröme eltöltsön bennünket. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 
közös ünnepre 2022. december 24-én este 
18.00-kor “éjféli” misére december 25-én 
3/4 10-kor karácsony napja ünnepi szent-
miséjére és december 26-án szintén 3/4 
10-kor karácsony 2. napi szentmisére.

 Áldott, szép és Krisztusban örömteli 
ünnepet kívánok minden jóakaratú apci 
testvéreimnek!

Szeretettel
Varga József

Plébániai kormányzó

KARÁCSONY ÜZENETE MA!
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Idén Apcról érkezett az ország kará-
csonyfája Budapestre, a Kossuth térre. A 
18 méter magas, 70 centiméter törzsátmé-
rőjű, hat-nyolc tonnás ezüstfenyő egy idős 
házaspár, Cseh Mihály és neje családi há-
zának kertjét díszítette. A fát ők ültették 42 
évvel ezelőtt.

A fenyőfa a katasztrófavédelem szak-

embereinek, a honvédség és a rendőrség 
munkatársainak közreműködésével érke-
zett a Kossuth térre az apci Barátság útról. 

Orbán Viktor miniszterelnök advent má-
sodik vasárnapján a Facebook-oldalán tett 
közzé egy videót, amelyből kiderült, hogy 
Veronika néni és Mihály bácsi nála járt 
vendégségben, megtekintették a Karme-

lita kolostor teraszáról a már felékesített 
karácsonyfát és kaptak is tőle cserébe egy 
másik fát, amit kiültethetnek a kertjükbe. 

Az Ország Karácsonyfája adventtől víz-
kereszt napjáig díszíti a Kossuth teret, 
lebontását követően pedig a faanyagot - 
tűzifaként - rászorulóknak ajánlja fel az 
Országgyűlés Hivatala. 

Büszkeségünk: 

Apcról érkezett idén 
az Ország 
Karácsonyfája A 
Nemzet Főterére
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SÍRHELYEK, URNAHELYEK 
MEGVÁLTÁSA

Tisztelt Lakosság! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a temetke-
zési törvény szerint a temetési helyek rendelkezési jogának idő-
tartama (használati ideje):
 - hagyományos sírhelyek esetében: 25 év
 - urnasírhely esetében: 10 év

Fentiek szerint az 1997.év előtt megváltott hagyományos sír-
helyek, illetve a 2012. év előtt megváltott urnahelyek használati 
ideje lejárt. Kérjük a lejárati időt ellenőrizni szíveskedjenek! A 
használati jog meghosszabbítható, a hosszabbítás díjköteles.

Az Apc Községi Köztemetőre vonatkozóan a befizetés helye:
Apc Községi Önkormányzat

3032 Apc, Erzsébet tér 1.
ügyfélfogadási időben

06-37/385-309

A használati idő lejártával, meghosszabbítás hiányában a teme-
tési helyek rendelkezési jogát újra értékesítjük!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

FEJLESZTÉSEK
Önkormányzati önerős felújítások, beruházások
• Kisér u.- Erzsébet tér járda ..............................................................................5.080.000.- Ft
• Térfigyelő kamerarendszer bővítése ...............................................................3.033.370.- Ft
• Temető belső úthálózat ................................................................................. 19.569.430.- Ft
• Temető köztéri padok ..........................................................................................900.000.- Ft
• Temető új parcella .............................................................................................2.800.800.- Ft
• Háziorvosi rendelő lakásfűtés .........................................................................2.000.000.- Ft
• Általános iskola osztálybútor ..........................................................................3.048.920.- Ft
• Árpád-Bethlen utca járda felújítása ............................................................. 14.918.260.- Ft
• Idősotthon, Háziorvosi rendelő klíma 
• Bútorok beszerzése – művelődési ház, konyha, idősotthon

Elnyert pályázatok:
- MFP Közösségi terek felújítása II.2021. .........................................................9.994.899.- Ft
- MFP járda Orgona utca ....................................................................................3.966.210.- Ft
- MFP Szolgálati lakás II. – Fő út 41/2 ..............................................................4.999.990.- Ft
   Összesen: ........................................................................................................ 18.961.099.- Ft

2022. TOP + pályázatok (2021-2027)
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 3.3.2-21-HE1-2022-00016 (2 
funkciós egészségház építése Petőfi u. 35.) belterületi közutak fejlesztése 1.2.3-21-HE1-
2022-00024 (Barátság utca eleje)

Önkormányzati támogatások:
A szociális tüzelő 230 q barnakőszén, vásárlás szállítással együtt  ...............1.625.340.- Ft;                
70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomagja, 367 x 4000 Ft/fő    ...............1.440.823.- Ft,             
80 éven felüliek fűtéstámogatása, 96 x 8000 Ft/fő  .............................................768.000.- Ft 
Tanévkezdési támogatás 240 gyermek összesen:  ............................................2.925.000.- Ft
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás, 59 család összesen: ..............................376.000.- Ft
Ifjú házasok támogatása, 3 kérelem:  .....................................................................120.000.-Ft
Gyermekszületési támogatás, 4 kérelem:  ............................................................200.000.- Ft
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FEJLESZTÉSEK

BONTÁS ÉS TAKARÍTÁS
Egy évek óta húzódó eljárás végre ered-
ményt hozott. A Szabadság utca 28. szám 
alatt található romos, lakatlan ingatlanon 
felhalmozott kommunális hulladék el-
szállítása elkezdődött. A Heves Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya az Önkormányzat által beje-

lentett hulladékfelhalmozás ügyében in-
tézkedett. Alvállalkozó bevonásával szál-
lította el a szemetet, melynek költségét az 
ingatlan tulajdonosára, illetve használó-
jára terheli. A Rákóczi út 40. következik. 
Köszönjük a hatóság szakszerű munkáját! 
A József Attila utca 6. szám alatt található 
romos ingatlan bontása is elkezdődik.

Biztonságos a parkolás a 
Kossuth utcában

Elkészült a Kossuth utca 4. szám előtti par-
koló. Az egyirányú utcában a fogászatra és 
a védőnőhöz érkező kisgyermekes szülők 
most már biztonságosabban parkolhat-
nak.

Megújul a temető belső 
úthálózata is

Fejlesztjük a temetőt: új padok készültek, 
parcellabővítésre is volt lehetőség az új 
utak kialakításán túl.Nagykép az időseknek

Polgármesteri kérésre az apci Idősek Nappali Othona, egy Samsung 163 cm-s QLED 
televíziót. kapott ajándékba. Az idősek nevében is köszönjük a Samsung Electronics Zrt 
nemes gesztusát!

Kétszer kilencven

Czenke Károlyné Teri nénit, illetve Baráth Istvánné Ilonát is 90 éves születésnapján kö-
szönthettük az önkormányzat nevében. Jó egészséget, hosszú életet kívánunk!

Újraindul az Apc TV adása
Minden szerdán este 18 órától a HO TV 
adásában lesz újra Apc TV. Az Apci Kró-
nikák a Vodafone kábeltévés előfizetéssel 
rendelkezők számára elérhető az 502-es 
csatornán.
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GALÉRIA

Folyamatosak 
a járdafelújítások

A Magyar Falu Program pályázaton nyert 
támogatással elkészült az Orgona utcai 
járda felújítása is. Egy másik járdafelújítás 
esetében az érintett szakasz az Árpád utca 
(régi vásártértől), a régi temető mellett, a 
Bethlen Gábor utca teljes szakaszát érinti 
a Kossuth utcáig. Helyenként a régi beton 
járda nagyon rossz állapotban volt ezért 
ott nem csak aszfaltborítást, hanem új ala-
pot is kellett készíteni. A felújítás költségét 
az önkormányzat saját pénzügyi forrásból 
biztosította.

Jótékonysági bál

Idén is településünk egyik ünnepi fő éke a négy adventi gyertya. Sorra gyúlnak fel a 
lángjai karácsony közeledtét jelezve minden újabb vasárnapon.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS



2022. december

g 6

XXXII. évfolyam 2. szám

BÖLCSŐDEI HÍREK
2022.09.05.-től elindult bölcsődénkben is 
az új nevelési év. 10 kisgyermekkel kezd-
tük meg a 2022-2023-as nevelési évet. 

2022.09.17.-én részt vettünk a község szü-
reti felvonulásán. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a szülőknek a lelkes részvételt!

Októberben az Ady Endre Művelődési 
Ház és Könyvtárban jártunk. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, énekeltünk, 
mondókáztunk. Köszönjük a tartalmas 
délelőttöt Pápai Andreának!

Idén novemberben is készültek a gyere-
kek örömére Halloweenre töklámpások. 
A halloween ősi kelta hagyományokból 
kialakult autentikus ír ünnep október 31. 
éjszakáján, amit elsősorban az angolszász 
országokban tartanak. A mindenszentek 
vagy mindenszentek napja a keresztények 
ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, 
melyet a katolikus keresztény világ no-
vember 1-jén tart.

Már hagyománnyá vált, hogy rendszere-
sen megünnepeljük a bölcsődében a szüle-
tésnapokat, kis apró ajándékkal is kedves-
kedünk az ünnepelteknek.

Most 18 kisgyermek jár bölcsődénkbe, 
januártól azonban folytatódik az új gyer-
mekek beszoktatása.

Jelenleg az advent időszakában vagyunk, 
amit méltóképpen ünneplünk a gyerme-
kekkel. Az advent valódi jelentése – a nyu-
galom, az elmélkedés, az adakozás és meg-
nyugvás időszaka. Az advent a karácsony 
napját megelőző negyedik vasárnaptól 
számított időszak.

Mentovics Éva: Gyertyák fénye

Érces hangon szól a csengő,
itt van a karácsony.
Aranyfényű csengő csillog
ringó fenyőágon.
Apró gyertyák fénye lobban,
tündöklően fénylik,
szüleikkel a gyermekek
áhítattal nézik.
Kis Jézuska születését
ünnepeljük most meg,
ez adja a meghittségét
ennek az ünnepnek.

Ezzel a verssel szeretnék áldott, békés ün-
nepeket kívánni a község minden lakójának!

Király Noémi Mária 
A bölcsőde szakmai vezetője

EGYSZER VOLT, 
HOL NEM VOLT…

„A siker azokhoz pártol, akik elég energi-
kusak, hogy dolgozzanak érte,

Elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
Elég türelmesek, hogy várjanak rá,
Elég bátrak, hogy megragadják,
És elég erősek, hogy megtartsák.”
Az Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 

Kuratóriuma nevében tisztelettel köszön-
töm az Apci Hírek olvasóit. 2022.11.26-án 
került megrendezésre két szomorú év után 
az alapítványi bál.

Az ünnepben a legszebb és legfontosabb 
az együttlét. Az, hogy ilyen sokan össze-
gyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, 
melyből a közösség minden tagjának része 
van, az emlékeknek, melyek a mieink.

Emlékszem az első évek dekorációira. 
A felakasztgatott lufikra, kis virágokra, 
az oviból és az otthonról leszedett függö-
nyökre, melyből hátteret varázsoltunk. De 
az is szép volt, mert a miénk volt. Istenem, 
ha a csarnok mesélni tudna, ő maga is 
táncra perdülne a büszkeségtől! Hány és 
hány csillogó szemű gyerek boldog mo-
solya jutalmazta meg a hálás közönséget, 
szponzorainkat. Földrészek táncait ismer-
hettük meg nebulóink által, ide varázsol-
ták a föld szinte minden országát. A régi 
diákok szeretnek-e visszajárni? Mi is bizo-
nyíthatja jobban, mint az, amikor közel 40 
fiatal vonatozta be a termet, vagy a Pomá-
dé zenéjére fergeteges bulit csaptak?

Miből is van ennyi erő? Ennyi energia? A 
mi munkánk csapatmunka. Nagyon fon-
tos az összhang, mindenki egy szempil-
lantásból érti, hogy mit kell tennie, hogy 
igazán, szívből legyen közös a CÉL. Ám a 
csapat nem csak a csapatszellemből jó, ha-
nem attól, hogy tagjai külön-külön is egyet 
akarnak, együtt egymásért dolgoznak.

És mire költjük majd a befolyt támo-
gatást? Eszközökre? Energiára? Ezt jelen 
helyzetben nem tudom megmondani. 
Annyi bizonyos, hogy ezek a gyerekek 
nem szenvedhetnek hiányt semmiben. Ők 
nem tehetnek sem a jelen sem a jövő törté-
néseiről. Sem a háborúról, sem a gazdasági 
válságról. Nekünk felnőtteknek kell bizto-
sítani számukra a felhőtlen gyermekkort, 
hiszen mi vagyunk előttük az a példa, amit 
majd, talán, követni fognak.

És végül, de nem utolsó sorban, egyik 
kedvenc dalom szövegéből idézek:

„Annyi mindent kéne még elmonda-
nom, S ha nem teszem, talán már nem 
is lesz rá alkalom…” Igen. Már nem lesz. 
Ugyanis a bálon elköszöntem.

35 éves voltam, amikor ezt a csodálatos 
feladatot megkaptam. Úgy döntöttem, 
hogy  most leteszem azt a bizonyos lantot. 
Átadom a fiataloknak, játsszanak tovább 
Ők ezen a jelképes, de csodálatos hangsze-
ren. Hálásan köszönöm, az elmúlt 25 évet. 
Köszönöm a mindenkori önkormányzat 
anyagi és erkölcsi támogatását, támogató-
inknak az óriási bizalmat, a sok-sok anyagi 
hozzájárulást, az óvoda, illetve iskola pe-
dagógusainak munkáját, és mind azok se-
gítségét, aki tett azért, hogy az alapítvány 
töretlenül működni tudjon. 

A kuratórium tagjainak, valamint az új 
elnöknek kívánok további nagyon jó mun-
kát, erőt, egészséget! Emelt fővel, és nyu-
godt lelkiismerettel távozok, mert bízom 
abban, hogy őrizni fogják azt a lángot, 
amit oly rég nem hagyunk kialudni.

Böjte Csaba atya vallja: „Aki nem hisz 
abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, 
milyen sokan oda állnak mellé!”

Életünk folyamán minden perc ezer és 
ezer lehetőséget nyújt arra, hogy tetteink a 
jóra, a szépre, a nemesre, a minket gazda-
gítóra irányuljanak, s így cselekedeteink-
nek értelme és véghetetlen értéke legyen.

Isten éltesse Az Apci Iskoláért és Óvodá-
éért Alapítványt!

Gellénné Rezsnyák Erika
leköszönő elnök
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A 2022/23-as nevelési évet szeptemberben 
77 gyermekkel kezdtük. 24 gyermek érke-
zett a Bambi kiscsoportba, a Zsebibaba kö-
zépső csoport 25, a Micimackó nagycso-
port 28 fővel kezdte az évet. Alkalmazotti 
állományunk bővült 1 fővel, aki a tálaló-
konyhai feladatokat látja el. A nyár folya-
mán újra megszépült óvodánk belső tere, 
tisztasági festés történt a folyosókon, mos-
dókban, új lambériát kapott folyosónk, 
az elektromos hálózat részben megújult. 
Köszönjük mindezt fenntartónknak, Apc 
község Önkormányzatának!

Nevelő-oktató munkánk során továbbra 
is igyekszünk minél több tevékenykedte-
tésben, tapasztalat- és élményszerzésben 
részesíteni a gyermekeket, sok program 
színesíti óvodai életüket. Szabadidős te-
vékenységek közül ebben a nevelési évben 
is hittant, népi gyermekjáték- és táncot és 
angol foglalkozást indítottunk, melyekre 
a középső- és nagycsoportos gyermekek 
járhatnak.

Szeptember közepén részt vettünk az 
Apci Szüret felvonulásán és mulatságán. 
Óvodánkat a Micimackó nagycsoport 
képviselte egy vidám népi tánccal. Kö-
szönjük a lehetőséget, a gyermekeknek, 
szülőknek pedig az aktív részvételt!

Szeretnénk óvodánkba járó gyermekek 
és szüleik környezettudatos magatartá-
sát formálni, már kiskorban megalapoz-
ni, ezért év elején elektronikai hulladék-, 
és ruhagyűjtést szerveztünk, melyeknek 
a bevételét ismét egy közös gyermekna-
pi programra használjuk fel. Köszönet a 
szorgalmas gyermekeknek és szülőknek, 
falubélieknek!

Fontosnak tartjuk, hogy a hagyomá-
nyokat, a népi kultúrát megismertetve 
gyermekeinkkel, olyan pozitív élményt 
biztosítsunk, melyek mintát adnak az el-
következendőkre. Ezek az előadások, él-
mények, elősegítik a kultúra befogadását, 
erősítik a közösséghez való tartozás érzé-
sét. A Magyar Népmese napja alkalmából 
Bukovics János mesélt a gyermekeknek, 
mely nagy sikert aratott, köszönjük neki!

Októberben a Zenebona Társulat látoga-
tott el ismét óvodánkba. Zenés előadásuk 
vidámságot csalt a gyermekek arcára a bo-
rús őszi időben. Nemcsak zenés előadás-
ban volt részük a gyermekeknek, hanem 
bábelőadásokon is részt vehettek. Papp 

Ági bábművész és óvodánk Kacagó Báb-
csoportja is elvarázsolta az ovisokat.

Az Állatok Világnapja alkalmából cso-
portjaink tevékenységeinek célja az volt, 
hogy az ember és állat közötti barátságot 
erősítse, valamint felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára és szabályaira, az 
óvodás gyermekek az állatokkal közeli 
kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon 
bennük a szeretet, gondoskodás, védelem 
érzése. A Micimackó és a Zsebibaba cso-
port tanulmányi séta során háziállatokkal, 
hobbiállatokkal természetes környeze-
tükben ismerkedhettek meg. Köszönjük 
Magyarné Nikházy Flórának és Huczka 
Gyöngyinek a lehetőséget! A Bambi kis-
csoportosok játékos formában gazdagítot-
ták ismereteiket az állatok életéről, védel-
méről.

Október közepén Egészséghetet szer-
veztünk. Célunk az egészséges életmód 
kialakítása, megszerettetése sok mozgással 
és az egészséges ételek, - gyümölcs-, zöld-
ségsaláták – elkészítésével, fogyasztásával. 
A mozgásra, az egészséges táplálkozásra és 
a megfelelő higiéniai szokásokra fókuszál-
va terveztük meg a napi tevékenységeket. 
Meghívásunkra Sipkó Gabriella védőnő 
tartott előadást a gyerekeknek, a helyes 
tisztálkodásról és annak fontosságáról. 

A minden évben megrendezett Ovio-
limpia sem maradhatott el az Egészséghét 
programjaiból, ahol játékos akadályverse-
nyen vehettek részt a gyerekek. Köszönjük 
a szülőknek a zöldség-, gyümölcsfelajánlá-
sokat, védőnéni előadását és az Apci Tor-

na Egyletnek, hogy egy szép környezetben 
mozoghattak a gyerekek!

Október végén tökfaragó versenyt hir-
dettünk óvodánkban, melyre az alkotá-
sokat a szülőkkel együtt készíthették el a 
gyerekek. Nagyon sok ötletes töklámpás, 
tökfej készült. Ezúton gratulálunk a nyer-
teseknek, köszönjük a kreatív, lelkes gyer-
mekek és szülők aktív részvételét!

Két év kihagyás után újra Jótékonysági 
Bált szervezett az Apci Iskoláért és Óvodá-
ért Kuratóriuma. Óvodánkat a Micimackó 
nagycsoport 18 gyermeke képviselte. Let-
kiss tánccal szórakoztatták a közönséget, 
megköszönve mindenkinek a nagylelkű 
támogatást. Itt is szeretném megköszönni 
az óvoda gyermekei és dolgozói nevében 
az Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány 
Kuratórium tagjainak és leköszönő elnö-
kének: Gellénné Rezsnyák Erikának azt a 
kitartó, fáradhatatlan, szeretetteljes mun-
kát, amit 25 év alatt óvodánkért tettek! 
Köszönjük minden szülőnek és adomá-
nyozónknak is idei támogatását, munká-
ját! Igyekszünk továbbra is minden anyagi 
támogatást a gyermekekre és környezetük 
szebbé, komfortosabbá tételére fordítani. 

Megkezdődött óvodánkban is az adventi 
készülődés:

- December 5-én érkezett óvodánkba a 
Mikulás, majd Molnár Orsi vidám kon-
certjére szórakozhattak a gyermekek. A 
koncertet a Kisebbségi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat támogatta, köszönjük 
Bogdán Tibornak, hogy ismét gondolt az 
óvodás gyermekekre!

AZ APCI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÍREI
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Iskolai hírek
Tisztelt Apci Lakosok, Kedves Szülők, 
Brenneres Diákok!

Adventben nagyon szép készületünk 
van, hogy méltóképpen megérkezhessünk 
karácsonyhoz. Vágyakozás, várakozás va-
lakire, aki már időben megszületett. Mégis 
évről évre lelkünkben készülünk „csend-
ben”, várakozó szívvel Jézus születésére. 
Az adventi koszorú gyertyáit hétről hétre 
meggyújtjuk és rorate szentmiséken ve-
szünk részt keddi napokon az iskola ká-
polnájában.

Mécs László: Adventkor
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget

S ama jobb hazában megláthassunk Téged.
A Boldog Brenner János Katolikus Álta-

lános Iskola nevében köszönettel tartozom 
a pedagógus kollégáknak, a gyerekeknek, 

szüleiknek és minden segítő embernek, 
akik részt vettek az intézményünk életében! 

Szeptemberben elindítottuk a tanévet, 
szülői értekezleteket tartottunk, melyeket 

- Idén sem maradtak el a közös, karácso-
nyi mézeskalács sütögetések, amikor az 
egész óvodát mézeskalács illat árasztja el. 

- December 13-án a Palánta Misszió báb-
színháza látogatott el hozzánk, ingyenes, 
karácsonyi gyermekelőadással kedvesked-
tek a gyermekeknek.

- Szeretnénk, ha mindenkinek gyönyörű 
karácsonya lenne, ezért a Zsebibaba kö-
zépső csoportosok a bölcsődés gyerme-
kekhez, a Micimackó nagycsoportosok 
pedig az Idősek Otthonába látogatnak el 
és a Falukarácsonyon is részt vesznek ka-
rácsonyi műsorukkal. 

- Karácsonyi ünnepségeinket december 
16-án, pénteken délelőtt tartjuk, ahová 
sok szeretettel várjuk a kedves Szülőket, 
érdeklődőket!

2022. december 27-től 2022. december 
30-ig az óvoda zárva tart. Nyitás: 2023. ja-
nuár 2-án, hétfőn!

Minden kedves olvasónak Békés, Szere-
tetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, 
Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánok 
az Apci Gyöngyszem Óvoda minden dol-
gozója nevében!

„December deret fúj,
December fagyot hoz,
A világ mégis csak
Ünnepre harangoz.
Hamvadó alkonyban
Csillag gyúl faágon,
Meglátod, egyszer csak
Itt lesz a karácsony.”
/Fésűs Éva: December, december/

Hartman Imréné óvodavezető
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októberben és decemberben fogadóórák 
is követtek. Szeptembertől az iskolánkban 
a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola kihe-
lyezett tagozata kezdte meg a működését. 
Köszönjük az Önkormányzatnak a támo-
gatását! Az ősz igazán mozgalmasan telt. 
Több programon vehettek részt a diákja-
ink, valamint versenyeken is megméret-
tethették a tudásukat.  Elzarándokoltunk 
Mátraverebély-Szentkútra Kisboldogasz-
szony ünnepén, de nagy élményt adott a 
gyerekeknek a szüreti felvonulás, a vadá-
szati bemutató és hüllőshow, iskoladiszkó, 
a hatvani zeneiskola hangszerbemutatója, 
a középiskolák bemutatkozása pályavá-
lasztási értekezlete is. 

Megrendezésre került az ,,Apci Iskoláért 
és Óvodáért Alapítvány” jótékonysági bál-
ja, mely nagy sikert aratott. Köszönjük a 
szervezőknek, adományozóknak, szülők-
nek, és a segítőknek! 

Helyben ,,Helyesírási versenyt” rendez-
tünk, melyre meghívtuk a környező isko-
lák tanulóit is. Tanulmányi versenyeken 
részt vevő diákjaink szép sikereket értek 
el, melyért dicséret jár nekik. (pl. matema-
tikából, magyar nyelv és irodalom, idegen 
nyelv, hittan, sport területén.) A felkészítő 
pedagógusoknak köszönjük a munkáját!

Intézményünkben a tanév során beve-
zetésre kerül a robotika, robotika prog-
ramozás a digitális kultúra keretében. A 
jövő egy fontos területe az informatika 
tudásának fejlesztése. Ehhez tettünk most 
egy lépést. Az érdeklődő diákok ezen ke-
resztül közelebb kerülhetnek egy modern 
világhoz, új szakmák megismeréséhez.

Megemlékezést tartottunk az Aradi vér-
tanúk, valamint Október 23-i ünnepekre. 
Köszönjük a diákoknak és felkészítőiknek 
a színvonalas és méltó műsort. 

Decemberi programjaink:
-Advent minden vasárnapján, és intéz-

ményünkben a hétfő reggeleken adventi 
gyertyagyújtással indítottuk a heteinket. 

-Szent Miklós püspökről emlékeztünk 
meg – Mikulás – osztálykeretek között.

-Az intézményünk védőszentjéről, név-
adójáról, - Boldog Brenner János – Bren-
neres hetet tartottunk december 12-16 
között. Projekt feladatok elkészítésére, 
csoport verseny megrendezésére, valamint 
közös szentmisére került sor ennek a hét-
nek a keretében. 

-Alsós gyerekek rajzokat készítettek a 
Karácsonyi rajzpályázatra, mely alkotáso-
kat a Hatvan Online oldalon lehet megte-
kinteni. A Brenneres diákjaink tiszta szív-
vel és szeretettel várják a karácsonyt!

Karácsonyi ünnepi programok:
December 19-én, 9.00 – 16.00 óra között 

karácsonyi vásárt és jótékonykodást szer-
vezünk az iskolánkban.

December 20-án lesz az adventi lelki-
napunk az intézményünk tanulói részére. 
Zárásként az alsós diákok pásztorjátékkal 
készülnek, valamint szentmisével fejezzük 
be a napot. Erre az eseményre mindenkit 
szeretettel várunk, mely a tornacsarnok-
ban kerül megrendezésre. A lelkinapot a 
Gável testvérek tartják. (Eucharist együt-
tes tagjai.)

Idén is a karácsonyi pásztorjátékot isko-
lánk tanulói adják elő december 25-én, a 
szentmise után. Mindenkit szeretettel vá-
runk az ünnepi szentmisére és a misztéri-
um játékra. Pedagógus kollégáimnak kö-
szönöm a felkészítést a programjainkhoz! 

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási 
napunk 2022. december 20. (Kedd)

A pihenés utáni első tanítási napunk 
2023. január 9. (Hétfő)

Karácsonyhoz közeledve kívánok egész-
ségben, családban eltöltött békés, áldott, 
kegyelemteljes ünnepeket! Fogadják sze-
retettel az alábbi verset: 

Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind 
    összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony

Iskolánk életével kapcsolatosan az aláb-
bi bloglapon, valamint facebook oldalon 
képeket, események megosztását, frissen 
megtalálhatják a kedves érdeklődők és 
olvasók. Aki feliratkozik a facebook olda-
lunkra, az aktuális eseményekről minden 
esetben értesítést kapnak.

Apci Boldog Brenner János Katolikus Ál-
talános 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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Apci Faluszépítő Egyesület: 
2022 évi tevékenységünk, programjaink
Az idei évben sok, színes és tartalmas 
programot sikerült megvalósítanunk. Vi-
rágültetésekkel teltek a tavasz első napjai 
a falu több pontján. Az ősszel elültetett ta-
vaszi virághagymák életre keltek és csodás 
színfoltja lettek a temetőnek. Igyekeztünk 
egész évben ápolni, életben tartani a falu 
több pontján elültetett növényeket a nyá-
ri nagy meleg ellenére. Köszönjük szépen 
mindazoknak, akik locsolták, gyomlálták, 
kapálgatták a virágokat. Meghálálták a 
gondoskodást!

Márciusban sétát tettünk a Széleskő bá-
nyatóhoz, míg egy másik alkalommal fel-
mentünk a jobbágyi kilátóhoz. Április ele-
jén vidám húsvéti díszbe öltöztettük a volt 
Takarék előtti területet. A húsvéti ünnepre 
hangolódásként tojásfestésre, tojásfa díszí-
tésre, állatsimogatóra hívtuk a helybélieket 
a Művelődési Ház parkolójába. Tojásfát 
díszítettünk, a gyerekek elrejtett csokito-
jásokat kereshettek. A Magyar Színházban 
„A muzsika hangja” című előadást néztük 
meg. 

Idén is színes szalagokkal és lufikkal 
díszítettük fel az önkormányzat által fel-
állított májusfát. Anyák napja alkalmából 
kézműveskedéssel kapcsolódtunk a Ma-
jálishoz. Sikerrel szerepeltünk a „Magyar 
Falu Program Falusi Civil Alap keretében 
civil közösségi tevékenységek és feltételei-
nek támogatása”  pályázaton, mely támo-
gatást programok szervezésére használ-
hatjuk fel.

Május elején Tatára kirándultunk. Tar-
talmas, szép napot tudhatunk magunk 

mögött. Kézműveskedés és kaktuszültetés 
mellett pontgyűjtő ügyességi játékokkal 
és egzotikus kisállat simogatóval igyekez-
tünk hozzájárulni a községi gyermeknapi 
rendezvényhez.

A nyár elején tovább folytatódtak a falu-
szépítő munkálataink. Kipótoltuk a bok-
rokat a Művelődési Háznál, kiegészítettük 
és színesre festettük a gumikat a KRESZ 
parkban. Új keresztet állítottunk fel és fel-
újítottuk a korpuszt a parókia udvarán. A 
községben a virágok meghálálták a folya-
matos gondozást, hisz csodás színekben 
pompáztak.

Egyesületi tagunk által készített beton-
figurákkal, vidám katicákkal, gombákkal 
és csigákkal ajándékoztuk meg a Községi 
Óvodát és Bölcsődét. Augusztus közepén 
a Fővárosi Nagycirkuszban élvezhettük az 
Esőcirkusz előadást. Augusztus végén ellá-
togattunk a selypi Mekkentő gazdaságba. 
Szeptemberben köszönetképpen az anyagi 
támogatásért részt vettünk a CSABAcast 
Kft. családi napján, ahol a dolgozók cso-
daszép díszeket és mézeskalácsokat készít-

hettek. 
Egyesületi tagunk ötlete, kitartó kere-

sése tette lehetővé, hogy megvásároljunk 
egy régi szekeret (lőcsös kocsit). Az ön-
kormányzat engedélyével a szekér a falu 
középpontjában, a Petőfi téren lett kihe-
lyezve, a régi artézi kút helyén. Terveink 
szerint minden alkalomnak, évszaknak 
megfelelően díszítjük fel. 

A Szüreti Felvonuláson idén is felállí-
tottuk és feldíszítettük standunkat. Kü-
lönleges és finom étellel indultunk a fő-
zőversenyen. Október 8-án véradással 
egybekötött Egészségnapot szerveztünk, 
sokféle szűrővizsgálattal. Több, mint 100 
ember élt a lehetőséggel. Köszönet min-
denkinek a remek munkáért! Október 
8-tól beindítottuk az ultidélutánokat. Két-
heti rendszerességgel, vasárnap délután 16 
órától találkoznak a kártyajáték kedvelői a 
Művelődési Ház kistermében. 

Október 9-én a Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesületének Hotel Menthol előadá-
sát néztük meg. Idén ismét csatlakoztunk 
a Világ gyalogló(hó)nap kezdeményezés-
hez. Október 17-től beindítottuk a Re-
ceptklubot. Gyúrtunk házitésztát, készítet-
tünk derelyét, sztrapacskát és legutóbb az 
ünnepekre hangolódva bejglit sütöttünk. 
Októberben sem maradt el a faluszépítés, 
a szekerünket őszi és halloween díszekbe 
öltöztettük, tavaszra virághagymákat ül-
tettünk. Az idén és tavaly elültetett krizan-
témok csodálatosan virágoztak a temető-
ben. A virágok különlegessége, hogy a már 
kidobásra szánt virágokat ültettük el. Aki 
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emlékszik, melyik volt az övé, most büsz-
kén gyönyörködhet bennük.

Október 29-én „Újraélesztés” című elő-
adáson vehettek részt az érdeklődők, ahol 
minden korosztály képviseltette magát. 
Az október 30-ra meghirdetett Hallowe-
en partyn közel 130-an vettek részt ötletes 
jelmezekben és saját készítésű tök- vagy 
egyéb lámpásokkal. A töklámpák díszítet-
ték néhány napig a szekerünket is. Idei ter-
veink között szerepelt a Trianoni Emlék-
park felújítása, mely október végén meg is 
valósult. Felújítottuk a padokat, rózsákat, 
bokrokat ültettünk. Bízunk benne, hogy 
tavasszal sokan fogják élvezni a parkot. A 
tavalyi évben elmaradt, ezért november 
1-én virágkoszorúval díszítettük fel a ke-
resztet a temetőben, melyet egyesületünk 
elnöke készített.

Új hagyományt szeretnénk teremteni az 
Élő Adventi Kalendárium beindításával. 
December 1-től 24-ig naponta egy új ab-
lakot világítanak ki a településen, melyet 
baráti, családi társaságok séta során keres-
hetnek meg, fotókat készíthetnek. Novem-
ber végén feldíszítettük a község adventi 
koszorúját, a gyertyákat ünnepi műsor 
keretében gyújtottuk meg. Köszönjük szé-
pen mindazoknak, akik vállalták, hogy 
egy-egy verssel, énekkel, zenével szebbé, 
meghittebbé teszik mindannyiunk számá-
ra az adventi várakozás és gyertyagyújtá-
sok ünnepét!

Első alkalommal vártuk együtt az apci 
gyermekekkel a Mikulást. Rajzoltak, dí-
szeket készítettek, ügyességi játékban 
vehettek részt, mesét hallgattak, verset 
mondtak és énekkel hívogattuk a Miku-
lást, aki hamarosan meg is érkezett. A kö-
zös rendezvényhez a helyszínt és csomagot 
az önkormányzat biztosította. Karácsonyi 
díszeket készítettünk a falu karácsonyfá-

jára és sok-sok ajándéktárggyal várunk 
mindenkit az Apci Karácsonyi Vásáron. 
Vendéglátásban segédkezünk az önkor-
mányzat Falukarácsonyán. 

Az egyesülethez bárki csatlakozhat, 
akinek van ötlete, szívesen részt vesz a 
szervezésekben, munkálatokban. Tevé-
kenységünkről az egyesület Facebook 

oldalán tájékozódhatnak, érdeklődhet-
nek. https://www.facebook.com/profile.
php?id=100070431824059

Rendezvényeinkre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt, nem csak tagokat.

Juhász Krisztina
alapító tag

Az alábbi képpel kívánunk 
Önöknek Áldott és Szeretetben 
Gazdag Karácsonyi Ünnepeket,
az Új Évre jó egészséget és sok 

örömet!
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Növekedjünk a hálaadásban!
Az idei adventi napokra választott ve-
zérige a Bibliából a Kolossébeliekhez írott 
levélben így olvasható:

“...hálaadásotok legyen egyre bősége-
sebb.” Kol 2,7

Családsegítői és Gyermekjóléti Szolgá-
latunk ebben az esztendőben is csak há-
laadással nézhet az elmúlt évre. Sok-sok 
áldásban volt részünk. Igaz, hogy előre 
nem látható kihívások és feladatok is álltak 
előttünk, de mindenhez Isten kegyelmét, 
segítségét és erejét kaptuk és így tudtuk 
teljesíteni a feladatokat. Hála, hogy részt 
lehet venni mindezekben a feladatokban 
és kihívásokban. Ha csak arra gondolok, 
hogy az év elején kitört az ukrán–orosz 
háború és ez mennyi fájdalmat és nehézsé-
get okozott a menekülő emberek ezreinek, 
akik Magyarországon keresztülmentek, 
vagy itt kaptak gondoskodást és oltalmat. 
Emberfeletti kihívások, emberi értelmet 
meghaladó problémák, és mindezekben 
Isten drága kegyelmét megtapasztaló gon-
doskodás. Felhasználva és indítva sok-sok 
ember együttérző szívét, és segítő szerve-
zeteket, akik áldozatos munkájukkal segí-
tettek. Ahányszor van lehetőségem talál-
kozni a háború borzalmait átélt menekült 
emberekkel, annyiszor hallom azt, hogy 
milyen hálás a szívük a sok szeretetét és se-
gítségért, amit itt Magyarországon kaptak 
és kapnak a magyar emberektől.

Lassan hagyományként ezen a nyáron is 
részt vehettek az apci gyermekek prevenci-
ós gyermektáborozásainkon. A gyermekek 
vágyakozó szíve évről évre ragaszkodik, 
és örömmel vesz részt az alkalmainkon, 

amiket az ATE vezetőinek engedélyével a 
sportpályán szoktunk megtartani. Ezeket 
a táborokat közösen szervezzük az Apci 
Önkormányzattal, a Hatvani Gyermek-
jóléti Központ munkatársaival, valamint 
a MEK alapítvánnyal és a Hatvani Refor-
mátus Gyülekezet önkénteseivel. Sok-sok 
áldott és színes programban volt részük a 
gyermekeknek. Köszönünk minden hoz-
zájárulást, ez közös munka!

Ebben az évben is áldásosak voltak a te-
lepülésen szervezett Lelki segítségnyújtás 
keretein belül meghirdetett alkalmaink. 
Sok szív kaphatott itt lelki útravalót, imád-
ságot, segítséget, bátorító, biztató és buzdí-
tó szavakat Isten Igéjéből, a munkatársak 
szeretetéből, és a Református Szeretetszol-
gálat támogatásából. Akik részt szoktak 
ezen venni, mindannyian megtapasztal-
hatták ezt.

Az adventi időszakban a karácsonyi ün-
nepekhez közeledve azt tudom csak mon-
dani, hogy a szívünk megtelt hálaadással 
mindazért a hűségért és szeretetét, amit 
kaphattunk az év minden napjában Isten-
től az Ő egyszülött Drága fián, az Úr Jézus 

Krisztuson keresztül. Aki így látja az éle-
tét, hogy milyen nagy szeretettet tanúsít 
Isten irántunk, annak csak hálával telik 
meg a szíve.

Szolgálatunk sok áldást kíván mindenki-
nek ebben az adventi időszakban. Tanul-
junk meg mindent megbecsülni, minden 
kicsi és nagy dologért hálát adni, egymást 
szeretni, és tisztelni!

Szolgálatunk 2022.12.14-én tartja a Ka-
rácsonyi Lelki Segítségnyújtó alkalmát. 
Aki teheti jöjjön el, mi sok – sok szeretet-
tel hívunk, és várunk erre a szép alkalomra 
minden érdeklődőt! Szolgálatunk szervez 
a gyermekek számára külön is egy kis ka-
rácsonyi alkalmat 2022.12.23-án, amire 
minél több gyermeket várunk.

Minden kedves apci lakosnak kívánunk 
az Apci Szociális Szolgáltató Intézmény, 
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgá-
latától igazán Békés, Reményteljes, Szere-
tettel Átitatott Karácsonyi Ünnepeket, és 
Áldásokban Gazdag Újévet!

Sok szeretettel: 

Jeney Ottó, családsegítő

Az Ady Endre Művelődési Ház és 
Könyvtár történései képekben

Köszönöm az idei sikeres évet minden 
kedves segítőmnek, közreműködőnek és 
a résztvevőknek  – kollégáimnak, együtt-
működő egyesületeknek, civil szerveze-
teknek, segítőknek, a rendezvényeinkre 
ellátogató vendégeinknek! Áldott, békés, 
boldog ünnepeket kívánok, jó egészséget 
és sikeres új esztendőt!

Tisztelettel: 
Pápai Andrea
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A VILÁGPOLGÁR EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 2022-BEN

Az Apci Makettezők Baráti Köre hírei
Klubunk idei éve az elmúlt évekhez képest 
viszonylag visszafogottan és csendesen 
telt, ám tervekben és ötletekben viszont 
annál gazdagabban. A 2022-ben megren-
dezett makettkiállításokon és versenyeken 
próbáltunk klubszinten minél többen el-
jutni.

Az Apci Makettezők Baráti Köre a ka-
pott meghívásoknak is próbált eleget 
tenni minden téren mind kiállítás, mind 
látványmakettezés terén. Hatvan, Petőfi-
bánya, Apc településeken öregbítettük a 
csoportunk hírnevét. 

Az idei év egyik nagy célkitűzése volt 
hogy megújuljunk pólók, illetve logó te-
rén. Ez sikerült is legnagyobb örömünkre. 
Ezúton köszönjük a segítséget Apc Község 
Önkormányzatának!

Jövő évi terveink között szerepel, hogy 
országos szinten minél több versenyen 
részt vehessünk, illetve készülő munká-

inkkal minél több díjat elhozhassunk. Sze-
retnénk a helyi iskolákban is bemutatni, 
hogy mivel is foglalkozunk, illetve fiata-
lokkal is megszerettettni ezt a hobbit. 

Kívánunk mindenkinek Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Üdvözlettel:
Apci Makettezők Baráti Köre

A Világpolgár Egyesület (VPE) 
idén – eddigi projektjeihez 
képest – nagy dologra vállal-
kozott: egy mentorprogramot 
kívánt megvalósítani 7., illetve 
8. osztályos tanulók körében, 
melynek célja nem más, mint 
a természettudományok nép-
szerűsítése. Az apropót az szol-
gáltatta, hogy a felsőoktatás 
évről évre csökkenő-stagnáló 
számot tapasztal a természet-
tudományokat (műszaki-mérnöki, fizika, 
biológia, orvostudományok, csillagászat 
stb.) oktató képzések terén, amely nagy-
ban veszélyezteti a területek munkaerőpi-
aci helyzetét, holott a 21. század kihívása-
inak megoldásához éppoly nagy szükség 
mutatkozik a természet-, mint a társada-
lomtudományok iránt. Jól láthatóan az 
ehhez a területhez kapcsolódó szakmák 
hazánkban nem örvendenek nagy népsze-
rűségnek és társadalmi megbecsültségnek. 
További faktor, hogy ezeken a pályákon 
a nők nagyon alulreprezentáltak. Végső 
soron „csupán” 7. osztályos tanulók je-
lentkeztek, azonban minden elvárásunkat 
felülmúlta, hogy pont 4 lány jelezte érdek-
lődését. 

A mentorprogram 2 részből állt: minden 
hónapban, amelyben a szervezők, tehát 
az Egyesület tagjainak ideje és erőforrásai 
engedték, tartottunk egy nyílt alkalmat a 
Művelődési Házban, amelynek keretében 
egy-egy természettudományos területet 
mutattunk be, úgy, mint: műszaki tudo-
mányok, biológia, csillagászat. Mindezt 
egy bevezető alkalom előzte meg, amely a 
természettudományok átfogó és általános 
bemutatását tűzte ki célul. Minden alka-
lomra vendégként elhívtunk egy „pozitív 
példaképet”, tehát a terület egy képviselő-
jét, akivel egy beszélgetés keretében meg-
próbáltuk körbejárni, hogy mire számít-
hat az, aki például gépészmérnöknek vagy 
mondjuk biológusnak állna.

 A mentorprogram másik 
eleme a résztvevők számára 
nyújtott egyéni mentorálás 
volt, amely során a mentorok-
kal együttműködve hallhattak 
a 21. századot érintő társadal-
mi problémákról, azok meg-
oldásáról vagy éppenséggel 
technológiai újdonságokról. 
Ezen kívül tanulmányi utakat 
is tettünk, például az Álmok 
Álmodói c. kiállítást, illetve 

a Csodák Palotáját is megtekintettük. A 
mentorprogramot könyvadományok át-
adása a résztvevők számára, illetve egy 
záró és értékelő alkalom teszi teljessé, 
utóbbi december hónapban esedékes. 

Reméljük, hogy mind a nyitott előadá-
sok, mind pedig a mentorprogram részt-
vevői értékes tudással és élményekkel 
gazdagodtak, és reméljük, hogy ha nem is 
folytatják fizikusként vagy biomérnökként 
pályafutásukat, megismertek más néző-
pontokat. 

Ezúton is köszönjük az Ady Endre Műve-
lődési Háznak, valamint Apc Község Ön-
kormányzatának a helyszín biztosítását!

Szuhányi Levente
társelnök Világpolgár Egyesület
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LETT MÉG TAVASZ, VOLT MÉG NYÁR - 
AZ APC ÉS KÖRZETE BÁNYÁSZ NYUGDÍJASOK HÍREI

Az utóbbi írásomban úgy búcsúztam 
el, hogy mozgalmas év elé nézünk. Az 
évet értékelve szerencsére elmondhat-
juk, hogy igen, mozgalmas évünk volt. 
A tervezett programjainkat, üdülése-
inket megvalósítottunk, részt vettünk 
sok eseményen.

Bár a taglétszámunk csökkent, töb-
ben már csak az emlékeinkben van-
nak, de mindig, jó szívvel, igaz barát-
sággal gondolunk rájuk. Boldogság 
tölt el, hogy a tagság igen nagy szám-
mal megjelenik minden megmozdulá-
sunkon.

Ezt ezúton is köszönöm, és remélem, 
hogy a jövőben is szervezhetünk olyan 
programokat ami az Önök kikapcsolódá-
sát szolgálja. Mert ez az egyik feladatunk. 
A tagság összetartása és olyan programok 
rendezése, ahol jól érzik magukat.

Ugye emlékeznek az Anyák napjára? 
Az óvodások lenyűgöztek minket az elő-
adásukkal. Vagy arra amikor bogrács-
party-t rendeztünk a sportpályán? Több, 
mint 120-an voltunk. Vagy most a Szüreti 

Mulatságon 270 darab töltött káposzta 
készült, mert ott is több, mint 100 fölötti 
létszámmal voltunk jelen. Még nagyon sok 
programot említhetnék. 

Egy biztos: összetartó közösség vagyunk, 
és ígérem, mindent megteszünk, hogy ez 
így is maradjon. Igen, megteszünk, mert 
ennek a csapatnak az összetartásához a bi-
zalmiak munkájára nagy szükség van. Ez-
úton is szeretném nekik megköszönni az 
egész éves munkájukat, a kitartásukat, azt, 

hogy mindig, nagy lendülettel, el-
szántsággal állnak az Önök rendelke-
zésére, mindig számíthatunk rájuk, 
és kívánom, hogy erőben, egészség-
ben még nagyon sokáig tudják foly-
tatni azt a küldetést, amit vállaltak!

Mint mindig, most is bizakodva 
tekintünk a jövő felé. Jövőre ugyan-
ilyen energiával fogjuk szervezni 
programjainkat. Részt fogunk venni 
minden községi rendezvényen, fo-
gunk menni üdülni is és fürdeni is, 
de össze fogunk jönni egy-egy kelle-
mes délelőttre, vagy délutánra.

Összegezve azt gondolom, hogy egy si-
keres, eseménydús évet zárunk. Most egy 
kicsit elcsendesedünk, készülünk az ünne-
pekre, készülünk az új évre.

Kívánok a Vezetőség és a bizalmiak ne-
vében Szeretetteljes, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Egészségben Gazdag, Na-
gyon Boldog Új Esztendőt!

Jószerencsét!
Veszelka Pál

titkár

Közel 70 éves már a Posta-
galamb Egyesület

2022-ben jegyezhette fel az Apci V9 Pos-
tagalamb Egyesület alakulásának 66. esz-
tendejét. Alapító tagjaink közül 2 fő van 
közöttünk még az eredeti 16 főből: Kaszás 
János és Szuhányi József. Egyesületünk je-
lenleg 7 főből áll, várjuk a további jelent-
kezőket, érdeklődőket! 

Szeretettel köszöntjük az apci lakosságot, 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet kívánunk mindannyiuknak! 

Tisztelettel: 
Szuhányi József

Meghitt, Szeretetteljes, 
Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet 

kívánunk!
A Szabadidőklub Tagjai

Az Apci Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesü-
let nevében Áldott, Békés 

Ünnepeket Kívánunk!

Köszönjük, hogy rendezvényeinket részt 
vettek, 2023-ban is várjuk sok szeretettel 
az érdeklődőket színes programjainkra!

Tisztelettel: 

Hirschné Kovács Noémi 
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek:
Sebők Larina 2022. március 15. Sebők Dzsenifer- Kovács Rajmund
Grajzel Szofia 2022. május 16. Bátor Enikő- Grajzel Dominik
Radics Marcell 2022. május 25. Rácz Vivien- Radics Aladár
Berencsi Nara 2022. augusztus 15. Fodor Erika- Berencsi István
Német Nadin Alisa 2022. június 28. Juhász Enikő- Német Krisztofer
Magyar Elin 2022. augusztus 7. Szilfai Melinda Mária- Magyar Csaba
Berki Miron 2022. augusztus 20. Radics Éva Vivien- Berki Ernő
Háry Ruben Konstantin 2022. szeptember 23. Mezei Zsuzsanna- Háry Henrik
Kovács László Márk 2022. szeptember 27. Pap Zsófia- Kovács László
Rabb Martina Jázmin 2022. október 17. Rabb Éva Hajnalka- Sipos Patrik
Szabó Amanda 2022. november 27. Baranyi Renáta- Szabó Sándor
Lipusz Nola Bodza  2022. december 4. Bulcsu Éva- Lipusz Richárd Bence

Házasságot kötöttek:
Kocsis Tibor – Berczi Erzsébet Ilona 2022. június 25.
Molnár Attila – Huczka Anita Ibolya 2022. augusztus 1.
Cseresnyés Gergely – Szuhányi Réka 2022. augusztus 6.
Kocsis János – Adorján Tünde 2022. augusztus 13.
Lénárt József – Rudi Annamária 2022. augusztus 27.
Deák Attila István – Trugly Csenge Lilla 2022. október 22.
Ürmös Sándor – Budai Vivien 2022. október 29.
Berki Martin – Lakatos Kleopátra Klára 2022. október 29.

Elhunytak:      
Rigó Ferencné Csóré Piroska 2022. március 20.
Bódi Lajosné Pajkos Mária 2022. március 24.
Vidéki Istvánné Nagy Erzsébet Rózsa 2022. március 26.
Farkas Sándor 2022. április 8.
Nyerges Istvánné Szomor Ilona 2022. április 14.
Matányi Jánosné Kökény Emma 2022. április 25.
Mike Lajos Barna 2022. április 18.
Rádi Pál 2022. május 8.
Géczi Ferencné Molnár Erzsébet 2022. május 18.
Kovács Ferenc 2022. május 18.
Virág Józsefné Bacsó Zsuzsanna 2022. május 21.
Zólyomi Józsefné Papp Mária Valéria 2022. május 26.
Forrai Iván Károly 2022. június 12.
Kaszás Pál Lajosné Pető Erzsébet 2022. június 20.
Határ János 2022. július 2.
Nagy Krisztina 2022. július 10.
Baranyi Józsefné Nyerges Erzsébet 2022. július 16.
Rigó István 2022. július 26.
Kovács Józsefné Koncz Anna 2022. július 27.
Majoros Lajosné Rózsa Katalin 2022. augusztus 1.
Szűcs Károly Ferenc 2022. augusztus 2.
Pusoma Ádám István2022. augusztus 4.
Bede Istvánné Kelemen Terézia 2022. augusztus 9.
Haraszti Gyuláné Szalai Katalin 2022. augusztus 11.
Bogdán Tiborné Oláh Krisztina 2022. szeptember 29.
Bacsó Lajos 2022. szeptember 30.
Benus Jánosné Bocsi Mária 2022. október 2.
Fehér Lajosné Nagy Irén 2022. október 29.
Géczi Istvánné Varga Erzsébet 2022. november 3.
Győrffi Andrásné Kovács Irén 2022. november 5.
Kiss Istvánné Kovács Ilona 2022. november 9.

HIRDETÉS

Az apci templom 
megújulásának fázisai

Folyamatban van középkori Római Katolikus 
templomunk belső és külső felújítása. A Műem-
lékvédelem jóváhagyásával szinte teljesen megújul 
a belső tér, a burkolat cseréje mellett padlófűtés, új 
padok kerülnek a régiek helyére. A festés és resta-
urálás után a régi falazatok, festmények, ülőfülke, 
"déli kapu" (eredeti bejárati ajtó) és számos talált 
emlék részben láthatóvá válik a felújítás után.
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GALÉRIA

MAJÁLIS SZÉP IDŐBEN, 
REMEK HANGULATBAN

Szép idő, jó hangulat, remek szervezés, 
nagyszerű programok jellemezték az idei 
Majálist. Jack Spenót jóvoltából a gyerme-
kek egy igazi kalózkiképzésben vehettek 
részt, majd a bátrabbak biciklis akadályver-
senyen mutathatták meg tudásukat. Volt 
solymász- és kutyabemutató, íjászat, anyák 
napi kézműveskedés az Apci Faluszépítő 
Egyesület sátrában, sakkverseny, rönkhají-
tó verseny, majd a napot tombolasorsolás-

sal zártuk. A gyermekek körében népszerű 
volt az elmaradhatatlan ugrálóvár, tram-
bulin, arcfestés, büfé, vattacukor. A főző-
verseny győzteseként idén a Kodák család 
vihette haza a vándorfakanalat. Gyönyörű 
környezetben tölthette a falu apraja-nagyja 
május első vasárnapját a Somlyó-hegyi Lö-
vészklub bázisán. Köszönjük minden szer-
vezőnek, segítőnek, a bázisparancsnoknak 
és barátainak az önzetlen munkát.


