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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

HÚSVÉT
A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, hiszen a
feltámadás és a megváltás alapgondolatát foglalja magában.
Krisztus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban.
A húsvéti ünnep igen sok szálon kapcsolódik a tavasz
megérkezésével, az élet megújulásával és a termékenységgel
összefonódó népszokáskincshez.
Ezek nagyrésze nem épült be a keresztény vallás ünnepi
rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek
ünnepi szokásai maradtak fenn.
A virágvasárnapi barkaszentelés a keresztény és a pogány
szokások ötvözéséről tanúskodik.
A nagyhét napjainak ünnepi szokásai a bibliai történet
rendjét követik. Nagypénteken, Krisztus kereszthalálának napján
a víz mágikus ereje kap fontos szerepet. Nagyszombat a másik
őselem, a tűz ünnepe. A keresztény vallás Jézust a kialvó, majd
újra fellobbanó tűzzel is azonosítja. Az esti szentmisénaz újonnan
meggyulladó tűzzel gyújtják meg a húsvéti gyertyát.
Az igazi ünnep húsvétvasárnap, a feltámadás napja.
Húsvéthétfőt vízbevető hétfőnek is nevezik, ennek oka a
legismertebb húsvéti szokás, a locsolás, melynek szintén van
magyarázata az ősi hiedelemvilágban és a krisztusi legendában
is.
A korai kereszténység idején a húsvét volt a keresztelés
ideje is.
A mai húsvét megőrizte a tavaszünnep jelleget és a vallásos
tartalmat egyaránt.

JUHÁSZ GYULA:

HÚSVÉT
Köszönt e vers, te váltig visszatérő,
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson

Apc Község Önkormányzata és az
Apci Hírek szerkesztõi
a község valamennyi lakójának
áldott, békés
húsvéti ünnepeket kívánnak!
UPC előfizetők!
Jézus feltámadt a halálból

Örömmel közöljük, hogy május 6-ától újra lesz
APC tv!
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T Á J É K O ZTAT Ó

A 2014-ES ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOK
APCI EREDMÉNYEI
VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK SZÁMA:
EBBÕL A SZAVAZÁSON RÉSZT VETT:

2009 fõ
1177 fõ

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-JELÖLTEKRE LEADOTT
SZAVAZATOK:
SZAVAZAT
1. KORÓZS LAJOS MSZP-EGYÜTT-DK-MLP
405
2. SNEIDER TAMÁS JOBBIK
361
3. SZABÓ ZSOLT FIDESZ-KDNP
344
PÁRTLISTÁS EREDMÉNYEK:
1. MSZP-EGYÜTT-DK-MLP
2. JOBBIK
3. FIDESZ-KDNP

405
365
331

Az apci képviselő-testület tagjai
1. Gellénné Rezsnyák Erika Apc, Dózsa köz 3.
789-046, 06-70/7764191. delfina1202@gmail.com Fogadóidő:
bármikor elérhető.
2. Juhász István alpolgármester Apc, Erzsébet u. 5.
385-134, 20/9575705 Fogadóidő: bármikor elérhető.
3. Klajzsovics Ferenc Apc, Petőfi u. 39. 385-225, 20/9343944
apcihus@apcihus.hu Fogadóidő: bármikor elérhető.
4. Kovácsné Juhász Éva
Apc, Rákóczi út 18. 789-662, 30/4256001
istvankovacs176@gmail.com Fogadóidő: bármikor elérhető.
5. Kovács István Apc, Rákóczi út 18. 789-662, 30/4256001
istvankovacs176@gmail.com Fogadóidő: bármikor elérhető.
6. Mészáros Józsefné Apc, Rózsa u. 41. 385-479, 20/4137372
Fogadóidő: bármikor elérhető.
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 385-309, 20/4954528
Fogadóidő: hétfő: 8-9-ig közügyekben, időpontegyeztetés
után bármikor

A házi gyermekorvosi rendelés 2014. május 1től az alábbiak szerint alakul Apcon, a Szent
István tér 4. sz. alatti rendelőben:
Dr. Laczkó Katalin csecsemő és gyermekgyógyász
szakorvos rendel:
hétfő:
14.30-16.00 házi gyermekorvosi ellátás
kedd:
08.00-09.00 házi gyermekorvosi ellátás
09.00-10.00 iskola- és ifjúságorvoslás
10.00-11.00 csecsemő-tanácsadás
szerda:
14.30-16:00 házi gyermekorvosi ellátás
csütörtök:
08.00-09.30 házi gyermekorvosi ellátás
péntek:
14.00-15.00 házi gyermekorvosi ellátás

- Megtörtént a régi – lassan már életveszélyes – ravatalozó
elbontása, a temetői parkoló bővítése és folyamatban van a Béke
utca felőli megközelítés lehetősége is. A temető régi bejárati
kapuját is kicseréltük.
- Döntött a testület a petőfibányai út teljes felújításáról. A
közbeszerzési eljárás miatt várhatóan július végére lesz kész.
- A Kossuth utca és a Hunyadi utca (a Petőfi tértől az
átereszig) is fel lesz újítva.
- A járdák felújítására is sor kerül.
- Nyáron az óvoda külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és
a tetőszerkezet felújítása is megtörténik.
- A focipályán lévő színpad is be lesz fedve.
Dr. Bulcsu Elemér polgármester

Tisztelt Ebtartók!
Az idei szervezett veszettség elleni
PÓTOLTÁS Apcon a chippel megjelölt
kutyák részére az alábbiak szerint kerül
lebonyolításra, - a védőoltás + féregtelenítés
díja: 3.000,-Ft/kutya Pótoltás: 2014. május 24-én (szombaton) a
tűzoltószertár előtt 8.00 – 10.00 óráig
A tavalyi sorszámozott eboltási igazolványokat kérjük
hozzák magukkal !
Új sorszámozott oltási könyv ára 500,-Ft !
Az oltás a kutya tartási helyén udvaronként 3.000,-Ft
+
500,-Ft kiszállás.
Dr. Keszthelyi Ferenc 06-20/957-2581
2013. január 1-től a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 4.§ (7)
bekezdése szerint: „Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
megjelölt eb oltható.” A 147/2004.(X.01.) FVM rendelet 5.§ (3)
bekezdése szerint: „Kedvtelesből tartott állatok részére szervezett
összevezetéssel történő tömeges mikrochipbehelyezés tilos.”

Dr. Keszthelyi Ferenc sk.
jogosult állatorvos

Dr. Zsiga Szilvia sk.
jegyző

Értékes leletek
a 21-es főút mentén
Az egri Dobó István Vármúzeum szakemberei február óta
végeznek próbafeltárásokat Apc Berekalja és Apc -Farkasmajor
lelőhelyeken. A feltárások célja, hogy a 21-es főút bővítésének
nyomsávjában megvizsgálják a lelőhelyeket.
Több régészeti korszakot felölelő, eltérő rétegviszonyokat és
sűrű telepjelenségeket találtak. Elsősorban a Krisztus előtti 6.
évezred végére tehető neolit Dunántúl Vonaldíszes Kerámia
kultúra és a Krisztus utáni 3. és 5. századból származó szarmata
jelenségek kerültek elő: ház, tároló, szemetes gödrök kerámiatöredékek, pattintott és csiszolt kövek, korongolt kerámia
darabok, állcsontok.
Jelen pillanatban a neolitikus Dunántúli Vonaldíszes Kerámia
kultúra egyik legkeletibb és legnagyobb lelőhelyének tekinthető
az apci terület.
Természetesen a feltárások folytatódnak.
A Heves Megyei Hírlap ápri lis 4-i cikke nyomán
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Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy
É LET
Azt mondják, sosem hal
meg az, aki emlékeinkben
él. Amikor elveszítünk
valaki t, akit nagyon
szerettünk, megfogadjuk,
ho gy emlékét örökre
szívünkbe zárjuk és sosem
felejtjük el. Íme, ismét
elszaladt egy pillanat, egy
emberi élet, kialudt a tűz.
Kialudt elméjének tüze
is, megszűnt szíve
dobogása, és többé már nem állíthatjuk meg az utcán, nem
ragyog fel többé „kedves mosolya” amikor megszólítjuk.
Nem aludt ki, nem aludhatott ki azonban szívünkben a
láng, amit a sors vagy tán a mindenható pici mécsesként az
ő emlékére, emlékezetére gyújtott. Emlékezni fogunk mindig
Zólyomi Pálnéra, mindenki Margitkájára, Mandikájára. Áldott
jó ember volt, a közösségért tenni akaró, szorgalmas és bölcs.
Igazi nagykövete volt egy olyan közösségnek, melynek
először vezetője, majd tiszteletbeli elnöke lett. A Magyar
Rákellenes Liga Apci Alapszervezetének elnökeként végezte
áldásos munkáját. Miközben mások kérték segítségét, ő is
harcolt. Harcolt, de törhetetlen volt az élethez való hozzáállása,
küzdeni akarása. Felejthetetlen kirándulásokat szervezett,
orvos-beteg találkozóra hívta a falu lakosságát, gyerek gálára
vitte az érdeklődőket és ott volt mindenhol, ahol csak kellett.
Meghatottan gondolok vissza most is arra a pillanatra,
amikor felhívott telefonon és azt mondta ,,Édes Erikám elfáradtam, leteszem a lantot.’’ Testileg igen letette, de szíve
tovább zenélt. Még évekig jó tanácsaival látott el minket.
Azután egyik nap kihunyt a fény. De talán fényes, csillagos
éjszakákon, amikor végtelen magassá válik az ég, a szótlan
némaságba valahonnan túlról biztató hang hallik majd, mint
távoli szívdobbanások egy titokzatos égi helyről. És akkor
arra gondolunk majd, mégiscsak itt van ő közöttünk, égi
szárnyat öltve sorsunkat vigyázza.
Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen Napként az égen Nektek ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll, az éjféli égen
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
hogy boldog lehessen szívetek.
Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok...
Gellénné Rezsnyák Erika
A Magyar Rákellenes Liga Apci Alapszervezetének Elnöke

FELHÍVÁS!
Az Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola

elektronikai
hulladékgyűjtést szervez!
Közös célunk, hogy az elektronikai hulladék minél
nagyobb mértékben hasznosul jon, ill etve a
benne található környezetre, emberre veszélyt jelentő
mérgező anyagok ellenőrzött körülmények között
kerüljenek begyűjtésre és hasznosításra.
A gyűjtés időpontja:
2014. április 29-30. 13-16 óra között.
Kérjük a kedves szülőket, apciakat, hogy az otthon
feleslegessé vált elektronikai termékeket szíveskedjenek
iskolánkba eljuttatni és az arra kijelölt helyen hagyni.
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtésére
kerülne sor: TV, videó, magnó, rádió, hűtő, mosógép,
centrifuga, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek,
információs és távközlési berendezések, rádiótelefon
készülék, elektromos és elektronikai barkácsgépek,
szerszámok gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő,
elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató,
számológép, lemezjátszó stb..

EZZEL EGYIDEJÛLEG PAPÍR- ÉS
VASGYÛJTÉST IS SZERVEZÜNK!
KÉRJÜK, TÁMOGASSA
DIÁKJAINKAT!

RUHAGYŰJTÉS
A piactéren kihelyezésre került 2 db zöld ruhagyűjtő
konténer, amelybe a lakosság a feleslegessé vált ruhaneműt,
cipőt teheti. Az itt összegyűlt holmi újrahasznosításra kerül.
A konténerek ürítése kéthetente történik.
Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel az ingyenes
lehetőséggel! A ruhanemű kizárólag a konténerekbe
helyezhető, mellé, mögé tilos! Ügyeljünk a tisztaságra!
A szelektív ruhagyűjtés környezetvédelmi szempontból
is fontos!

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJ ÉKOZTATÓJA.
SZE RKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁ G.
FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ
ENGEDÉLYSZÁM: B/PHF/699/HE/91. - KÉSZÜLT 1200 PÉLDÁNYBAN.

Márton Anna 

NYOMDAI MUNKÁK:
J OBBÁGYI - 32/475-068.
A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a helye sírási hibákat javítja, az írások
stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet
közl ünk akkor is, ha azok tartalmával nem é rtünk e gye t. A re ndelkez ésre ál ló he ly
függvényében - tartalmat nem érintõ módon - fenntartjuk a rövidítés jogát.
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TÁJÉKOZTATÓ
a vészhelyzeti értesítési
szolgáltatásról
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013.
nov. 25-én elindította az okostelefonokra, valamint a táblagépekre
kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető Veszélyhelyzeti
Tájékoztató Rendszert.
A veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás (VÉSZ) segítségével
az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak
lakóhelyük, úticéljuk által érintett területek, figyelt útvonalak,
megyék, az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott
figyelmeztető és riasztási jelzésekről. A VÉSZ - egyebek mellett
meteorológiai, közlekedési vonatkozású tudnivalókról tájékoztat,
de ugyanúgy megjelennek rajta bizonyos tűzoltói beavatkozások
is.
Az alkalmazás képes földrajzi szűrésre, hang- és fényjelzést
tud adni. 2014. január elején elkészült az alkalmazás IO-s operációs
rendszerre optimalizált verziója, így a rendszer az Android,
Windows 8, Windows Phone és IO-s operációs rendszereken
mindenki számára elérhető, letölthető, akár BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi honlapjáról is.
Az alkalmazás segítségével háromfajta jelzés érkezik a
felhasználókhoz: a kéken jelölt tájékoztatás, a sárga színkódú
figyelmeztetés, valamint a piros színű riasztás.
A VÉSZ-t a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók így
nem csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló
beavatkozásairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti
balesetekről és útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási
körülményeiről, valamint a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról
és teendőkről is első kézből értesülhetnek.
Az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezőknek javasoljuk,
hogy telepítsék a katasztrófavédelem “VÉSZ” alakalmazását,
hiszen azonnali, gyors és naprakész információhoz juthatnak.

EGY CSODÁS
PROGRAM
Dr. Bulcsu Elemér polgármester úrnak és Szabó Zsolt
országgyűlési képviselő úrnak köszönhetően 50 apci nyugdíjas
látogatott el a most átadott Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeumba Hatvanba.
A képviselő úr végigkalauzolt minket a gyönyörűen
helyreállított és berendezett kastélyon.
A kiállítás nagyon látványos és érdekes, bemutatja a Kárpátmedence halászatát, vadászatát és Hatvan város történetét.
A képviselő úr készült egy meglepetéssel is: részt vehettünk
A hatvani Grassalkovich kastély című könyv bemutatóján is.
Ezúton is köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a szép
programon.
Benusné Nagy Eszter intézményvezető

CIVIL SOKADALOM

2014. május 10. szombat, mûv. ház és sportpálya
PROGRAMOK:
14 órától a nagyteremben:
- Barkácsolás az szmk vezetésével (óvodai, iskolai)
15 órától a klubteremben:
- Táplálkozással a betegségek ellen
(Magyar Rákellenes Liga Apci Szervezete)
- ,,Apcon lakom, keress meg . . ‘’ Amit Apcról tudni kell.
(Közösen Apcért Egyesület)
A kisteremben:
- Makettbemutató (Makett Szakkör)
- Így készül a zsürizett ágyú (Pohárdi József)
A lõtéren:
- Íjászat, fegyverismertetõ (Somlyó-hegyi Lövészklub)
16 órától a sportpályán:
- Sportprogramok az AmazonSE és az ATE
szervezésében
- Bemutatkozik az Apci Polgárõr Egyesület.
18 órától népmese, népdal, néptánc
19 ÓRÁTÓL TÁBORTÛZ
Egész délután kiállítások az apci alkotók
munkáiból (festmények, rajzok,
kézimunkák, bélyegek . . .)

Gyere el te is,
tölts velünk egy
kellemes délutánt!

Az Apci TE 2013/2014 évi bajnokság
tavaszi szezon sorsolása
14. ford. 03. 16. vas. 15.00
15. ford. 03. 22. szo. 15.00
16. ford. 03. 30. vas. 15.00
17. ford. 04. 05. szo. 16.30
18. ford. 04. 12. szo. 16.30
19. ford. 04. 19. szo. 17.00
20. ford. 04. 26. szo. 17.00
21. ford. 05. 03. szo. 17.00
22. ford. 05. 11. vas. 17.00
23. ford. 05. 17. szo. 17.00
24. ford. 05. 24. szo. 17.00
25. ford.: 05. 31. szo. 17.00
26. ford. 06. 08. vas. 17.00

Petőfibánya-ATE
ATE-Csányi SE
Ecséd SK-ATE
ATE-Lőrinci VSC
ATE-Gyöngyöstarjáni SK
ATE-Boldog Egyesület
Visonta SC-ATE
ATE-Szücsi KSK
Vámosgyörk SE-ATE
Hatvani Lokomotív SE-ATE
ATE-Zagyvaszántó SE
Energia Sc Gyöngyös-ATE
ATE-Gyöngyössolymosi SE

Az ifjúsági csapat mérkőzése minden felnőtt meccs előtt 2 órával
kezdődik.

