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APC Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Apc Községi Önkormányzat a Magyar 
Falu Program Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fejlesztése alprog-
ramjának keretében a Mária utca 2. szám 
(volt Takarékszövetkezet épülete) alatt 
található közösségi színtér további felújí-
tását szeretné megvalósítani 14.996.513.- 
forint értékben beadott pályázatával. A 
jelenlegi ütemben megvalósul hőszigete-
lés, homlokzati színezés, két új hőszigetelt 
műanyag bejárati ajtó beépítése. Sor kerül 
új kondenzációs gázkazán telepítésére és 
a kapcsolódó épületgépészeti munkák-
ra. A belső helyiségekben (közösségi tér, 
iroda, raktár, teakonyha, közlekedő, WC) 
padlóburkolatok készülnek, s belső festés 
szükséges. A jelenleg zajló felújítás a Mária 
utca 2. alatt a Magyar Falu Program kere-
tében meghirdetett, Önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanok fejlesztése pályá-
zaton nyert 9.994.899 forint támogatással 
folyik. A jövőbeni közösségi tér funkciót 
betöltő épület részleges belső felújítását 
és annak részeként akadálymentes mosdó 
kialakítását oldhatjuk meg, az átépítés mi-
att az épületben található is ATM új helyre 
került.

A Magyar Falu Program "Önkormányza-
ti járdaépítés/felújítás támogatása" alprog-
ramja keretében az Apc, Orgona utca járda 
építésére és felújítására szeretnénk szintén 
pályázati támogatást igényelni 3.996.210 
forint értékben. Ugyancsak beadott pá-
lyázatunk a Játszóudvar fejlesztése Apc 
községben a Magyar Falu Program "Óvo-
dai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése" alprogramjának keretében. A 
Gyöngyszem Óvoda ingatlanán meglévő 

FEJLESZTÉSEINKRŐL ÉS BEADOTT 
PÁLYÁZATAINK ÁLLÁSÁRÓL
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fémszerkezetű kerítést kívánjuk felújítani. 
A tervezett fejlesztésre 4.999.990.- forint 
támogatás érhető el.

A TOP Plusz programban előkészítés 
alatt áll egy kerékpárút, a falu szélétől a 
2404-es út mellett egészen a Qualitalig. 
Az új Egészségház terve is elkészült, ez a 
Petőfi út 35. számú önkormányzati ingat-
lanon épülne. Új adaptereket (szárzúzót és 
ágaprítót) vásároltunk az AVANT 755-ös 
munkagéphez. 

A községi temetőben a kiadható új sír-
helyek lassan elfogynak, ezért a fenntar-
tó önkormányzat elkezdte a temető bal 
oldalán található új parcella tisztítását és 
előkészítését a megnyitáshoz. Apc Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő-testületének 
idei határozata alapján az elhanyagolt 
és meg nem váltott sírhelyek (kimutatás 
szerint közel 400 hely) elbontása ebben 
az évben elkezdődik és újra értékesítésre 
kerülnek. 

Szerződéskötés előtt áll egy csomag-
pont (Z-Box) telepítése a Művelődési 
Ház parkolójánál. Az interneten rendelt 
termékeket a futár ide helyezi el és egy 
okostelefonra letöltött applikáció segít-
ségével a csomagkiadó automatából 0-24 
órás csomagfelvétel és csomagfeladást tesz 
lehetővé – tájékoztatott Juhász István pol-
gármester.
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Az elmúlt évek alatt megújultak az intéz-
mények Apcon Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő rövid ciklusértékelője alapján. 
A bölcsőde, az óvoda és az iskola mellett 
az idősek nappali ellátóhelye, valamint a 
polgármesteri hivatal épülete is felújítás-
ra került, nem beszélve számos belterüle-
ti útról, minden bevezető útról és a 21-es 

főútról. Megszépül a templom, megújult a 
plébánia, a következő időszakban többek 
között a tervek között szerepel új orvo-
si ellátóközpont és tornaterem építése is. 
Fontos kérdés a sportpálya, a Művelődé-
si Ház vagy a régi mozi korszerűsítése is, 
hangzott el Szabó Zsolt legutóbbi apci lá-
togatásán.

Szabó Zsolt: 

Büszke lehet Apc az eddig 
megvalósított fejlesztéseire
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HIRDETMÉNY
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szavazókörök Apcon 2022. április 3-án:
01. szavazókör  3032 Apc, Petőfi S. út 24.  Művelődési ház kö-

zépső terem
02. szavazókör 3032 Apc, Fő út 8. Idősek Nappali Otthona
03. szavazókör  3032 Apc, Fő út 48. Általános Iskola (régi épület)
Szavazáshoz kérjük vigye magával érvényes személyazonosító 
igazolványát, ennek hiányában jogosítványát vagy útlevelét és 
lakcímet igazoló igazolványát.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022.(II.22.) 
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabá-
lyozza Apc Község tekintetében, az Önkormányzat és intézmé-
nyei 2022. évi költségvetését, valamint annak végrehajtásának 
helyi szabályait.

Az elfogadott Rendelet 11. §-a az alábbiak szerint állapítja meg 
a költségvetési év bevételeinek főösszegét:

11.§ Apc Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költ-
ségvetésében a

Bevételek főösszege: 884.100.699.- Ft
A kiadások főösszegét a Rendelet 13. §-ának értelmében az 

alábbiak szerint hivatott részletezni:
13.§ (1) Az Önkormányzat, a kiadási főösszegen belül a módo-

sított kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerinti jogcímenkénti 
megoszlásban állapítja meg:

524 675 842  Működési költségvetés kiadásai
265 931 710 Személyi juttatások
  34 628 580  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
149 404 565 Dologi kiadások
    7 900 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai
  66 810 987  Egyéb működési célú kiadások
100 765 965  Felhalmozási költségvetés kiadásai
  33 300 000 Beruházások 
  67 465 965 Felújítások
                   0  Egyéb felhalmozási kiadások
  11 136 852 Tartalék
    6 887 390  Megelőlegezés visszafizetése
240 634 650  Finanszírozási kiadások
884 100 699 Mindösszesen

A normaszöveg értelmében nem változtak a „Bölcsődei”, „Óvo-
dai”, „Iskolai”, a „Dolgozói és külsősök”, valamint a „Szociális ét-
kezés” 2022. évben érvényes díjai.

A Rendelet teljes tartalma a www.apc.hu felületen érhető el.
Laskai István 

jegyző

Költségvetés – 2022.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK
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ÓVODAI HÍREK

Kikelet az óvodában
Óvodánkban a januári kezdés nehezebben 
indult, elég sok gyermek hiányzott külön-
böző betegségek miatt. 

Február 2-án medvelesre indultunk, mi-
vel a medvére ezen a napon időjósló sze-
rep hárult. A napos idő alapján megállapí-
tottuk, hogy a medve meglátta az árnyékát, 
így a tavaszra még várnunk kell, nem lesz 
vége gyorsan a télnek.

Mi azonban nem adtuk fel, ennek elle-
nére február 9-én megtartottuk farsangi 
bálunkat. Már reggelről jelmezbe öltözve 
érkeztek a gyerekek a csoportokba, ahol 
rövid fotózkodás után indult a táncos 
mulatság, majd Molnár Orsi farsangi kon-
certje fokozta a hangulatot. Farsangi lako-
mával és az elmaradhatatlan tombolával 
zártuk a napot. A téli időszak lezárásaként 
felelevenítettük a kiszézés hagyományát, 
az óvoda udvarán közösen elégettük a 
nagycsoportosok által készített kiszebá-
but, és jelképesen azokat a rossz dolgokat 
és tulajdonságokat, amelyektől szeretnénk 
megszabadulni. Közben a gyermekek tél-
űző rigmusokat, tavaszváró verseket, éne-
keket adtak elő.

A tavasz első hónapja elhozta újra a sza-
bad bejárást óvodánkba, mi is nyitottab-

bak lehetünk a világ felé, tervezhetünk 
újra ünnepségeket, külső programokat, 
kirándulásokat is.

Tehetségnapokat tartottunk március első 
hetén az óvodában. Mesemondó- és rajz-
versenyt szerveztünk a Micimackó közép-
ső-, és Bambi nagycsoportosok gyerme-
keknek. 

A mesemondó verseny legügyesebb-
jei voltak: Micimackó csoportban: Guba 
Csenge (1. helyezett), Dencs Boglárka (2. 
helyezett), Fehér Dorka Sára (3. helye-
zett), Bambi csoportban: Magyar Izabella 
Beatrix (1. helyezett), Dominek Botond 
(2. helyezett), Balogh Boglárka (3. helye-
zett). A tehetségnapi rajzversenyen a kö-
vetkező gyermekek alkotásai nyerték el 
a zsűri tetszését: Magyar Izabella Beatrix 
(1. helyezett), Guba Csenge (2. helyezett, 
különdíjas), Dencs Boglárka (3. helyezett). 
Gratulálunk minden ügyes, szorgalmas 
versenyzőnek és a helyezetteknek!  

Közös sétát tettünk Petőfi Sándor szob-
rához, ahol kis műsorral emlékeztünk meg 
az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc hőseiről és elhelyeztük koszorúnkat 
és a gyermekek által készített jelképeket az 
emlékműnél.
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Nevelési évünk tervezett további tavaszi 
programjai, a következők lesznek:

- Március 22. a Víz világnapja – séta a 
Zagyva folyóhoz

- Tavaszi Bozsik focifesztiválokon való 
részvétel a középső- és nagycsoportosok-
kal

- Zenés előadás Áprily Géza műsorával
- Húsvéti készülődés, tojásfa állítás, lo-

csolkodás
- Április 22. Föld napi virágosítás, óvo-

daszépítés
- Anyák napi készülődés, műsorok a cso-

portokban
- Májusfa készítés az udvaron közösen
- Május 5. Bányász Szakszervezet által 

szervezett Anyák napján való részvétel – 
Bambi nagycsoport

- Május 6. Bambi nagycsoport búcsúki-
rándulás a Mátrába

- Május 10. Madarak-fák napja, Lőtéri 
kirándulás

- Május 19. Gyereknapi programok – ug-
rálóvár, gumicsúszda, Zene-bona koncert

- Május 26-27. Zsebibaba kiscsoport, 
Micimackó középső csoport Évzáró ün-
nepségek

- Május 28. Bambi nagycsoport Ballagási 
ünnepsége. 

Az óvodai beiratkozás 2022. május 3-án 
és 4-én lesz az intézményünkben. A be-
iratkozásról bővebben óvodánk Facebook 
oldaláról tájékozódhatnak. Szeretettel vár-
juk leendő óvodásainkat a 2022/2023-as 
nevelési évre!

Nagy örömünkre szolgál, hogy fenntar-
tónk, Apc Község Önkormányzata egy si-
keres pályázat segítségével óvodánk köré 
szép, új kerítést készíttet a régi helyére.

Előreláthatólag a nyári takarítási, fel-
újítási szünet időpontja: 2022.08.01-
2022.08.26-ig. Nyitás: 2022.08.29-én, hét-
főn lesz. Az új kiscsoportos óvodásokat 
szeptember 1-től várjuk!

Kérjük, hogy aki teheti, támogassa óvo-
dánk alapítványát, „Az Apci Iskoláért és 
Óvodáért Alapítvány”-t, adója 1 %-val! 
Köszönjük szépen!

Minden kedves Olvasónak Kelle-
mes Húsvéti Ünnepeket kíván az Apci 
Gyöngyszem Óvoda minden dolgozója 
nevében: 

Hartman Imréné óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK

A Boldog Brenner János Katolikus Általá-
nos Iskola nevében köszönettel tartozom 
a pedagógus kollégáknak, a gyerekeknek, 
a szüleiknek és minden segítő embernek, 
akik részt vettek az intézményünk életé-
ben! 

A 2022. év elején a covid19 vírus a mi 
iskolánkat is jobban elérte, de Istennek 
legyen hála zökkenőmentesen folyhatott 
a tanítás. 2022. március 7-én, pedig intéz-
ményünkben is feloldottuk a korlátozások 
kellemetlenebb részét. (Pl.: maszk haszná-
lat.)

Januárban ,,Aranyszáj szép beszéd-Szép-
olvasó” helyi versenyt rendeztek az alsós 
pedagógusok a 3-4. évfolyamos diákjaink-
nak. 

Az Egri Főegyházmegye szervezésében 
Betlehem-készítő versenyen vettek részt 
diákjaink, akik közül többen különdíjban 
részesültek.

Rajzpályázatokon és matematika ver-
senyen is több tanulónk indult igen szép 
eredményekkel! 

Minden Brenneres diákunknak gratu-
lálunk az elért eredményeikhez, valamint 
köszönjük a felkészítést a pedagógusok-
nak!

A farsangi ünnepségünket osztályközös-
ségi szinten tartottuk meg. A gyerekek így 
is nagyon szívesen vettek részt a karnevál 
programjain. A tombolahúzás az iskolará-

dión keresztül valósult meg. Köszönjük a 
szülőknek a felajánlásokat!

A lelki élményeink között szerepelt a 
Vízkereszt ünnepe, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepe, hamvazószerda. 

A nagyböjt kezdetén az Egri Főegyház-
megye Katolikus Karitasz szervezésében 
gyűjtést hirdettünk mi is a hazánkba ér-
kező háborús menekültek részére. Nagyon 
szépen köszönjük az adományozók nagy-
lelkűségét!

 Március 11-én délután ünnepi megem-
lékezésre került sor. Büszkék lehettünk a 6. 
osztályos tanulóinkra és a felkészítő peda-
gógusra. Nagyon szép, felemelő, a március 
15-i ünnephez méltó és emlékezetes mű-
sort adtak elő. 

Az intézményünkbe való 
beiratkozásról:

Nyílt napot intézményünkben még nem 
tartunk, de a szülők tájékoztatása érdeké-
ben a bemutatkozó kisfilmünket minden-
ki megtekintheti az alábbi linken: https://
www.youtube.com/embed/qrUsv1M-
VX9c

A leendő első osztályosok szüleinek ér-
tekezletet, tájékoztatót, iskola bemutatót 
tartunk március 22-én 16.00 órakor az al-
sós épületben. (3032 Apc, Fő u. 48.) Szere-

tettel várjuk a szülőket! Az EMMI rende-
lete alapján az általános iskolai beiratkozás 
az első évfolyamra 2022. április 21-22-én, 
8.00 -18.00 óra között lesz. Érdeklődni az 
iskolakezdéssel kapcsolatosan hétköznap, 
hétfőtől-péntekig, 8.00-16.00 óra között 
van lehetőség az alábbi telefonszámokon: 
+36 37 385349 vagy +36 30 518 0978 vagy 
e-mailen; brenner.apciskola@gmail.com

Iskolánk aktuális életével kapcsolatosan 
friss híreket, eseményeket az alábbi web-
lapon, Facebook oldalon nézhetik meg 
az érdeklődők. Aki feliratkozik a Face-
book oldalunkra, értesítést is kap az ese-
ményeinkről. Apci Katolikus Általános 
Iskola: https://www.facebook.com/Apci-
Katolikus-%C3%81ltal%C3%A1nos-Isko-
la-140723316542940/ Honlapunk elérhe-
tősége: http://brenner-apc.edu.hu/

TISZTELT APCI LAKOSOK, KEDVES SZÜLŐK, BRENNERES DIÁKOK!
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Nagyböjtre kívánunk elcsendesedést, jó 
egészséget, békességet a világban, diákja-
inknak jó tanulást, valamint Kegyelem-
teljes, Áldott Húsvéti Ünnepet a Boldog 
Brenner János Katolikus Általános Iskola 
minden dolgozója nevében!

Szeretettel mindenkinek nagyböjtre:

Reményik Sándor: 
Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tóth Ferenc intézményvezető
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III. APCI VÁNDORTÁBOR – 2022.08.01-08.05.

Az Apc és Körzete Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet hírei

Lett még tavasz, lesz még nyár. Egy kicsit 
enyhülni látszik az a nyomasztó állapot, 
amibe körülbelül 2 éve kerültünk. Mint 
mindig, most is bizakodva tekintünk a 
jövő felé. Csoportunk továbbra is keresi 
azokat a lehetőségeket, amelyeken minél 
többen összejöhetünk. 

Az idei programtervezetünk:
Bizalmi és testületi üléseinket MINDEN 

HÉTEN KEDDEN  13:00 – 15:00 tartjuk 
az Ady Endre Művelődési Ház középső 
termében. Részt veszünk a nemzeti és te-
lepülési ünnepeken

1. Koszorúzási Ünnepség  MÁRCIUS 15.
2.  Nótadélután Budapesten – MÁRCIUS 

13.
3.  MÁJUS 1. – Majálison való részvétel  - 

Főzőverseny

4.  Anyák (nagymamák) Napja MÁJUS 5.  
Művelődési Ház 

    Alapszervezeti Taggyűlés Művelődési 
Ház

5.  Jászapáti 1 napos fürdőlátogatás JÚ-
LIUS

6.  Falunapon való részvétel – Főzés - JÚ-
LIUS

7.  Hajdúszoboszlói üdülés gyógykezelé-
sekkel MÁJUS 19. – MÁJUS 24. 

     részvételi díj: 37.620 Ft (Részvétel nem 
tagsághoz kötött)

8.  6 nap Erdély – Erdélyi kirándulás Au-
gusztus 8-13

     részvételi díj:  (Részvétel nem tagság-
hoz kötött)

9.  Kirándulás Magyarországon 1 alka-
lommal

10.  Bányásznap SZEPTEMBER  Művelő-
dési Ház

11. Szüreti Felvonulás – Főzés
12.  Hajdúszoboszlói üdülés gyógykezelé-

sekkel SZEPTEMBER 19 - 24
       részvételi díj: 37.620 Ft (Részvétel 

nem tagsághoz kötött)
13.  Nemzeti ünnepünkön való részvétel 

OKTÓBER 23.
14. Szépkorúak Napja – OKTÓBER
15. FALUKARÁCSONY
16. 
Mozgalmas év elé nézünk, melyhez nem 

kell más, csak hogy Önök is csatlakozza-
nak hozzánk és töltsük együtt, kellemesen 
az időnket. 

Szeretettel várjuk rendezvényeinken!
Jó szerencsét!

Veszelka Pál titkár

Az Egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, valamint Apc Községi Önkor-
mányzat támogatásával idén már a III. 
Apci Vándortáborba várjuk a gyerekek 
jelentkezését 6-17 éves korig. A tábor jel-
képes részvételi díja: 2500,- Ft/fő. A részt-
vevők reggeli, tízórai és ebéd ellátásban 
részesülnek. Napi program 8-14 óráig. A 
táborban való részvétel feltétele a jó maga-
viselet és megfelelő tanulmányi eredmény. 
Jelentkezni folyamatosan lehet – a tábor 
kb. 50 fővel (40 fő gyermek+kísérők) in-
dul idén is. Jelentkezés leadható: 37/385-
665, e-mailben a konyvtar@apc.hu címre, 
az Ady Endre Művelődési Ház és Könyv-
tár Facebook oldalán vagy személyesen a 

Könyvtárban. A létszám érkezési sorrend-
ben telik meg.

Programtervezet :

08.01. hétfő „Sakk és rétes”  
Generációk találkozása – nyújtott rétes 

készítése, valamint sakkmérkőzések 

08.02. kedd – Utazás Szurdokpüspökire 
a Szentlélek kúthoz – a kút, valamint a re-
metebarlang története

08.03. szerda – Utazás Budapestre – lá-
togatás a Természettudományi Múzeumba

Interaktív kiállítások

08.04. csütörtök – Ping-pong nap és kéz-
műveskedés a Művelődési Házban 

Délután sátorállítás a Lőtéren – készülő-
dés a Ki-Mit-Tud-ra, közös szalonnasütés 
és tábortűz a szülőkkel, majd sátorállítás. 
Este sátorozás a Lőtéren 

08.05. péntek – Lőtér – számháború, 
akadályverseny, Ki-Mit-Tud? 

Reggeli torna, akadályverseny, számhá-
ború; délután Ki-Mit-Tud?, este „Tini-dis-
co”, tábor zárás

PROGRAMAJÁNLÓ
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ESEMÉNYNAPTÁR 2022.
Apc községi rendezvények  

Május 1. (vasárnap) - Majális a Lőtéren

Május 29. (vasárnap) – Gyermeknap a Művelődési Ház kertjében

Június 25. (szombat) – Szentivánéji Mulatság a Lőtéren

Július 2. (szombat) – Falunap

Augusztus 1-5. - III. Apci Vándortábor

Augusztus 20. (szombat) – Ünnepi szentmise, este Tűzijáték

Szeptember 17. (szombat) – Szüreti Felvonulás és Mulatság

Október 8. (szombat) – Szépkorúak Napja

Október 21. (péntek) – Megemlékezés, Koszorúzás

December 17. (szombat) – Falukarácsony

Rendezvényeinkre minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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AZ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA HÍREI
A tél a szürkeség, a „fázós napok”, a be-
zárkózás időszaka. Klubtagjaink részére 
igyekeztünk több olyan programot is kí-
nálni, melyekből ki-ki kedvére válogatva 
jól érezhette magát ezeken a napokon is.

Hogy némileg ellensúlyozzuk a janu-
ári mindennapok rideg egyhangúságát, 
teadélelőttöt szerveztünk. A meleg teá-
hoz linzert készítettünk, eszegettünk. A 
gyógyteák hasznosságáról beszélgettünk.

Idén is megemlékeztünk a Magyar Kul-
túra napjáról. Ez alkalomra időseink közül 
többen is vállaltak versfelolvasást, majd 
közösen meghallgattuk a Himnuszt és a 
Szózatot.

A zord januárt hamarosan követte a „far-
sangolós” február, mely számos ötletet és 
lehetőséget kínált: aktuális dekorációk 
készítése (színes, bohókás farsangi, masz-
kok, álarcok); a farsangi fánk történetének 
ismertetése; a vidám, jelmezes időszakhoz 
kapcsolódó versek olvasása; fánksütés.

Takács Jánosné Ágota néni, Hoffmann 
Lajosné Marika, valamint Pesti József 
klubtagjaink jóvoltából több Valentin napi 
ötletet sikerült megvalósítani, melyet rész-
ben intézményünk dekorálásához hasz-
náltunk fel, részben pedig jelképes aján-
dékként a többi tag részére lett átadva.

Ez évben első ízben csatlakoztunk a ma-
gyar rejtvényfejtők napjához. Megismer-
kedtünk e nap magyarországi történetével, 
majd a keresztrejtvényeket egyénileg, illet-
ve csoportos formában, közösen oldották 
meg a tagjaink. Többek tetszését elnyerte 
a program, így a résztvevők javaslatára a 
csütörtöki napokat kineveztük „rejtvény-
fejtős” nappá.

A farsang végéhez közeledve az egyes ma-
gyarországi tájegységek korábbi népszoká-
sait felelevenítve kolléganőim segítségével 
télbúcsúztatót rendeztünk időseinknek. A 
jelképes „téltemető” szertartáson „Farsang 
Tóbi” (a kiszebáb) égetése jelképezte a far-
sangi időszak lezárását, valamint egyben 
a tél elűzését, „megsemmisítését”. Ilyen és 
hasonló játékokkal próbálták az emberek 
űzni a telet, a hideget, a rossz időt és segí-
teni, csalogatni a jó idő közeledtét.

A szebb, naposabb és melegebb időszak 
várása ihlette Serfőző Ferencné Ibolya né-
nit is, hogy tollat ragadva, papírra vesse 
gondolatait, megírja „Tavaszvárás” című 
versét, melyet szeretnék ezúton Önökkel 
is megosztani:

Ringó búzamezőről álmodtam az éjjel,
Pipacs és búzavirág benne szerte-széjjel,
Nótázó aratóktól zengett a határ,
Ez ám az igazi csodálatos nyár

Kislányok szedték a kalászokat,
Amit odahaza állataiknak adtak
Munka, betakarítás, ez a nyár
Milyen jó lenne ott tartani már

Ám egyszer mindennek eljön az ideje,
Ennek a bizonytalan időnek majdcsak vége
Tudom, most télnek kellene lennie,
Ám néha-néha mintha tavasz lenne

Mint az emberek, minden megváltozott.
Februárban fagy volt és általában havazott.
De naponta egy lépéssel előre
Majd csak egyszer tavasz lesz belőle

Jön majd az éledő természet,
Remélem körülöttünk minden szebb lesz.
Madarak hangját, ha meghalljuk
Tudom, már attól is élénkebbek vagyunk

Nőnap alkalmából az intézmény fenn-
tartója részéről Juhász István Polgármes-

ter Úr, Laskai István Jegyző Úr, valamint 
az idősek nappali ellátásának férfitagjai 
köszöntötték klubunk hölgytagjait. Az ün-
nepet lelkes készülődés előzte meg. Saját 
magunk által készített üdvözlőkártyával, 
ajándéktasakkal, némi édességgel, virággal 
leptük meg a hölgyeket. Kedves kis műsor 
keretében Pesti József klubtagunk, vala-
mint a Boldog Brenner János Katolikus 
Általános Iskola diákjai, Káré Dominik 3. 
osztályos, Molnár Zalán 6. osztályos tanu-
lók nőnapi versekkel, Lakatos Liliána 8. 
osztályos tanuló dalcsokorral köszöntötte 
őket. Időseink kellemes napot tölthettek 
ismét intézményünkben.

„Vállalkozó szellemű” hölgytagjaink se-
gítségével, elsősorban László Jánosné Ica 
nénink útmutatásával bepillanthattunk 
a házitészta készítésének rejtelmeibe. Jó 
időtöltésnek bizonyult a tészta gyúrása, 
nyújtása, de legfőképpen a közösen való 
elfogyasztása káposztás tészta formájában. 
A jó hangulatot csak fokozta a „zenei alá-
festés”: nosztalgikus zenék, valamint nóta-
csokor hallgatása.

Házi ünnepség keretében emlékeztünk 
az 1848-1949-es forradalom és szabadság-
harc hőseire.  Ez alkalomból versek olvasá-
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2022. évi eseményterv
Január: 
22. - Magyar kultúra napja
Február:
Farsang - kapcsolódva a központi ren-

dezvényekhez, Farsang farka kiszebáb ége-
tés + fánk osztás ????, Fánksütés (online)

Március:
15. – Koszorúzás
30. – A Föld órája (20.30-21.30) - Fáklyás 

séta vagy mécses kihelyezése az ablakba
Április:
11. – A magyar költészet napja - csatla-

kozás a központi rendezvényhez
22. - A Föld napja - Paskó Laci bácsi a 

Somlyó hegyről előadás + nyársalás a Lő-
téren?

Május:
1. – Majális - kapcsolódva a központi 

rendezvényekhez - főzés
10. - Madarak és fák napja - madáretető 

készítés/madárles? színházlátogatás

26. – Hősök Napja - Koszorúzás, (Gabi 
néni műsor/Hadkieg. Parancsnokság) I. 
vh hősök emléktáblája athelyezés (folya-
matban a megbeszélés), utolsó vasárnap 
- gyereknap- kapcsolódva a központi ren-
dezvényekhez, népi hangszerek és interak-
tív táncház

Június:
5. – Környezetvédelmi világnap újra-

hasznosítás – kézműves nap
24. - Szent Iván éji mulatság - kapcsolód-

va a központi rendezvényekhez
Július:
2. - falunap - kapcsolódva a központi 

rendezvényekhez, Kerékpár út - fagyitúra, 
bicikli hetente/kéthetente

Augusztus:
20. - kapcsolódva a központi rendezvé-

nyekhez - családi kirándulás(ok), utolsó 
hétvége - nyárbúcsúztató batyus falu pik-
nik - gyermek főzőverseny

Szeptember:
Szüreti felvonulás - kapcsolódva a köz-

ponti rendezvényekhez, Főzés, Apci fotó 
kiállítás - közönség szavazással - pályázat 
színházlátogatás

30. - A népmese napja - mesemondó ver-
seny - helyi zsűri

Október:
színházlátogatás
15. – Falusi nők világnapja (pl: hagyomá-

nyos régi ételek) - gyerekeknek felnőttek-
nek

November:
A HEGY fonója – kézműves napok hét-

végente színházlátogatás
December:
6. - "hagyj el egy mikuláscsomagot"
Karácsonyi hangolódás karácsonyfák a 

falu bejárataihoz Falukarácsony – kapcso-
lódva a központi rendezvényekhez

Zongora díszítése aktuális eseménynek 
megfelelően.

AZ APCI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ESEMÉNYNAPTÁRA

A SZABADIDŐKLUB HÍREI
Az idei évben újult erővel és pozitívan ál-
lunk az év eseményei elé. Tavasszal meg-
kezdődhetnek a jól megszokott névnapi és 
előkészületi összejöveteleink, több ízben 
készülünk a Lőtéren főzni, a községi nagy 
rendezvényeken is részt veszünk majd. 
Első közös programunk a Majális lesz, és 
reméljük azt követően folytatódhat az év.

Ezúton kívánnak Klubunk férfitagjai 
nagyon boldog nőnapot a klubtagoknak, 
valamint Községünk minden hölgy lakó-
jának!

Kuris Lászlóné

sával, majd régi katonadalok éneklésével, 
hallgatásával tisztelegtünk hazánk mártír-
jai előtt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a közel-
múltban két új taggal is bővült intézmé-
nyünk nappali ellátása. Ezúton is várjuk 
leendő tagjainkat, szívesen vesszük ér-
deklődésüket, ha némely programunk fel-
keltette figyelmüket, vagy csak szeretnék 
megtekinteni egy-egy napunkat, intézmé-
nyünket.

Ezúton is kívánok nagyon jó egészséget, 
szép tavaszt a település minden kedves la-
kosának.

Hevérné Hegedűs Márta
intézményvezető
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A SOMLYÓ-HEGYI LÖVÉSZKLUB HÍREI

„A haza örök, s nem csak az iránt tarto-
zunk kötelességgel, amely van, hanem az 
iránt is, amely lehet, s lesz.” ( Kossuth La-
jos )

Március 15-ről nagyon könnyű és egy-
ben nagyon nehéz beszélni. Könnyű, mert 
az események jól ismertek, minden évben 

meghallgatjuk, hogy Petőfi elszavalta a 
Nemzeti dalt, az ifjak felolvasták a 12 pon-
tot, lefoglalták Landerer nyomdáját és ki-
szabadították Táncsics Mihályt. 

Nehéz viszont azért, mert új dolgot alig 
lehet mondani róla.

Vagy mégis?

Március 15. a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének napja, az 
1848-49-es szabadságharc kezdete, amely-
nek célja a Habsburg-uralom megszünte-
tése, s a függetlenség és az alkotmányos 
berendezkedés kivívása volt.

Március 15. 1989-ben lett először mun-
kaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemze-
ti ünnep, s egyben a magyar sajtó napja 
annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a 
napon nyomtatták ki a magyar sajtó első 
szabad termékeit.

Településünkön a szabadságharcban 
részt vett hősök emléke előtt közösen 
tisztelgett a Somlyó-hegyi lövészklub, 
valamint a Vitézi Rend Honvédelmi és 
Sporttagozata. Együtt helyezték el a meg-
emlékezés virágait, s bár évek óta jó kap-
csolatokat ápol egymással mindkét szerve-
zet, most lángra lobbantották - jelképesen 
- az együttműködés örökmécsesét is a 
márciusi ifjak szellemiségében. 

Május 1-én szeretne bemutatkozni a 
Honvédelmi Tagozat a település lakossága 
előtt, Paskó László úr és a lövészklub tá-
mogatásával. Az eseményre minden helyi 
lakost szívesen invitál v.l. Bárány János 
alezredes a Vitézi Rend Honvédelmi és 
Sport tagozatának országos parancsnoka)

v. Tóth Dorottya zls.
v. Németh Kata zls.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. március

Újszülöttek:
- Balázs Dorián Zsolt 2022. január 21. Lovász Anett- Balázs Zsolt  
- Nédermann Bennett 2022. január 22. Széles Zsuzsanna- Nédermann Balázs
- Hegyi Máté Zsolt 2022. január 24. Kiss Zsuzsanna- Hegyi Zsolt
- Pajkos Dániel 2022. január 24. Zelinczki Zsuzsanna- Pajkos Richárd
- Káplár Levente Noel 2022. január 28. Benei Mária- Káplár Levente
- Szabó Bence 2022. január 28. Balkó Beáta- Szabó Gergő
- Kiss Natasa Kamilla 2022. február 7. Kiss Erika
- György Alex Dominik 2022. február 22. Juhász Katalin- György Dániel

Házasságot kötöttek:
- Könyves László – Lukács Alexandra 2021. december 11.
- Czinkota Zsolt Ferenc – Horvát Éva Mária 2021. december 11.
- Galambos Gergő – Jakab Vanda 2021. december 18.

Elhunytak:      
- Szabó László 2021. október 26.
Oláh Tivadar 2021. november 17.
Lévai Ottó 2021. december 13.
Tarkó Józsefné Váradi Valéria 2022. január 3.
Horváth Béla 2022. január 11.
Lengyel Sándorné Pisák Lenke 2022. január 14.
Nagy Józsefné Kikilai Ilona 2022. január 17.
Tarkó József 2022. január 18.
Vinkovics Péter 2022. január 22.
Varga Józsefné Bendik Terézia 2022. január 27.
Cselkó Ferenc 2022. január 28.
Albert Mihályné Hartmann Magdolna 2022. január 29.
Bendik Ferenc 2022. február 7.
Nagy Béla 2022. február 9.
Szalay Józsefné Vilimek Rozália 2022. február 14.
Havellant László Béláné Molnár Margit 2022. február 15.
Juhász Imre 2022. február 24.
Zólyomi Andrásné Varga Erzsébet 2022. február 26.
Zelnik Magdolna 2022. február 26.

Felnőtt sorsolás Heves Megyei II. osztály
Tarnamente SSZE  3 - 0  Apci TE február 26. 14:00
Apci TE  1 - 1  Szőlőskert-Nagyréde SC március 5. 14:30 
MSE-Mátraballa  2 – 3  Apci TE március 12. 14:30 
Apci TE  -  Hevesi LSC II.- Hevesvezekény március 19.  15:00
Mátraderecskei SE  - Apci TE március 27.  15:00  
Apci TE  -  Abasár SE április 2.  15:30
Hatvani Lokomotív SE  -  Apci TE április 9.  15:30
Apci TE  -  Atkár SE április 16.  16:00
Poroszló SE - Apci TE április 23.  16:30
Apci TE - Zagyvaszántó SE május 14.  17:00
Egerszóláti Sportkör  -  Apci TE május 21.  17:00
Vámosgyörk SE  -  Apci TE május 28.  17:00
Apci TE  -  Visonta SC június 4.  17:00

HIRDETÉS

Új apci vállalkozás az Önök 
szolgálatában!

VÁLLALOM nyílászárók, árnyékolók beépítését, 
cseréjét, javítását: ablak, ajtó, garázskapu, redőny, 

reluxa, szúnyogháló, teraszárnyékolók.
Ingyenes helyszíni felmérés, gyors határidők!

Keressen bizalommal: 
06 70/308-3378

Fáj a hátad, nyakad vállad? 
Az Angyal Masszázs 

téged vár majd! 

Gyere el és töltődj fel, relaxálj és pihenj.                                      
Vár rád a nyugalom szigetén minden! 

Relaxáló svédmasszázs, kismama masszázs, 
Arcmasszázs, szauna, ajándék tárgyak és szeretet ! 

Angyal Masszázs Szalon! 
Apc Petőfi út 28.

Elérhetőség telefonon: 
06-30-477-9985

https://angyal-masszazs-kucko6.webnode.hu/
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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

Az Apci Faluszépítő 
Egyesület – AFE hírei

Nagy örömünkre egyesületünk 50 db - lo-
góval ellátott - pólót kapott. Köszönjük a 
támogatónknak és a készítőknek!

További régiségekkel gazdagodott gyűj-
teményünk. Egyik kedvencünk a karácso-
nyi dísz. Köszönjük szépen Kuris Lász-
lónak és Kuris Istvánnak! Méltó helyre 
fognak kerülni.

Az AFE és az Önkormányzat közös díjait 
kaphatták meg a 6 fordulós szudoku játék-
ban résztvevők.

Az ajándékok könyvtárosunk segítségé-
vel eljutottak az érintettekhez. Köszönjük 
a részvételt, folytatjuk!

Február 14 – Valentin nap alkalomból 
32 kedves üzenetekkel, idézetekkel ellátott 
apró ajándékot helyeztünk el a falu több 
pontján, forgalmasabb tereken, intézmé-
nyeknél, parkokban. Akik megtalálták, 
örömet szerezhettek velük párjuknak, 
kedvesüknek. Kérésünk szerint néhányan 
az oldalunkra felírták az idézeten talált 
sorszámot, így tudjuk, hogy célba értek az 
ajándékok. Köszönjük nekik! 

Március 1. - A Palacsinta Világnapja 
alkalmából egyesületi tagunk által létre-
hozott Remek Ízek Facebook-csoportban 
felhívást tettünk közzé palacsintareceptek 
megosztására. Jövőre közös palacsintasü-
tésre hívjuk az érdeklődőket.

Március 10. - Készülődés a március 15-i 
ünnepségre. Elültettük az árvácskákat 
a Petőfi-szobornál és a Művelődési Ház 
előtt. Köszönjük Gémes Hildának a vi-
rágfelajánlást. A temetőben levágtuk az 
elszáradt krizantémokat. Az ősszel elülte-
tett virághagymák már szépen hajtanak, 
hamarosan gyönyörű színekben fognak 
pompázni. Soós Anna megmetszette a Ró-
zsakert rózsáit.

Március 11. – Részt vettünk a községi 
közös Március 15-i megemlékezésen, ko-
szorúzáson.

Március 13. – Hóvirágtúra - Mátraszent-
lászló-Ágasvár-Mátrakeresztes. Két éve 
tervezzük, végre sikerült. Csodálatos idő-
ben, gyönyörű környezetben, egy szuper 
csapattal, Kiss Gusztáv vezetésével 34-en 
vettünk részt és 12 kilométert gyalogol-

tunk. A többség megmászta az ágasvári 
csúcsot. Finomat lakomáztunk és végül 
sütiztünk is. Köszönjük a támogatást! Kel-
lemesen elfáradtunk. Na jó, egy picit job-
ban, de már tervezzük a következő túrát.

Terveink az idei évre: (a pontos időpon-
tokról az egyesület Facebook oldalán tud-
nak informálódni)

Március 27. – Széleskő túra - túrakedve-
lőknek

Április 10. – Jobbágyi kilátótúra - túra-
kedvelőknek

Április 15. – Tojásfa díszítés állatsimo-
gatóval összekötve a Művelődési Ház elő-
kertjében

Április 30. – Pesti Magyar Színház – A 
muzsika hangja színházlátogatás - szín-
házkedvelőknek

Május 1. – Községi majális a lőtéren: 
májusfaállítással, főzéssel, solymászbemu-
tatóval, anyák napi kézműveskedéssel kap-
csolódunk a programhoz

Május 7. – Buszos kirándulás Tatára

Május 15. – Ultiverseny
Május 29. – Gyereknap - állatsimogató-

val, ügyességi játékokkal, kézműveskedés-
sel szeretnék hozzájárulni a községi ren-
dezvényhez

Az egyesülethez bárki csatlakoz-
hat, aki szívesen részt venne a szer-
vezésekben, 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


