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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Apci Polgárok!
Az utóbbi hetekben-hónapokban néhányan (max. 10 fő)
lejárató kampányba kezdtek, valószínűleg politikai okokból.
Mindannyian - vagy közeli hozzátartozójuk - polgármesterek és
képviselők akarnak lenni. Természetesen joguk van hozzá.
Van mindenkinek elég baja, nem hiányzik az embereknek a
fölösleges uszítás, mocskolódás, riogatás a kőbánya megnyitása
miatt sem. Az engedélyeztetési eljárás a bánya megnyitásához
kb. egy - másfél év, és még el sem kezdődött! A környezetvédők
miatt pedig lehet, hogy meg sem lesz nyitva.
A fent említett kb. 10 fő - benne az Apci Hirháttér
főszerkesztőjével - rossz úton jár. Nem tanulnak pártjuk, az MSZP
sorsából, mely az április 6-i és a május 25-i súlyos vereség után,
vagya történelem szemétdombjára kerül, vagyfelfalja Gyurcsány.
Mindez a gyűlöletkampány miatt.
Nekünk, akik Apcon élünk, a legfontosabb a falu fejlődése.
Ezen dolgozunk a képviselőkkel együtt. Ők időt, energiát, (saját)
pénzt nem kímélve igazán sokat tesznek Apcért. Közben el kell
tűrniük az igaztalan vádakat.
Az említett kb. 10 ember vajon tett-e valami jót a közösségért?
A választók - az alkalmasságon túl - erre a kérdésre is adnak
választ október 5-én.
Lengyel László újságjával fölösleges sokat foglalkozni. A
nyelvtani hibák, a stílus, a tárgyi tévedések őt minősítik. A leírtak
hitelét ássa alá, hogy a polgármester nevét sem tudja helyesen
leírni. Ez nem vall túl nagy intelligenciára.
Hívő ember lévén nem hiszek a véletlenben, mindennek oka
van. Annak is, hogy az első áldozók szentmiséjén a templomban
Lengyel László mamája mellett ültem. Csodálkoztam is, hogy
kerül ide, de végül is örültem neki. Ez feltehetőleg az a kategória,
amikor Gyurcsányt megkérdezték, hogy bérmálkozott-e már, azt
felelte: ,,szoktam’’. (Köztudott, hogy bérmálkozni csak egyszer
lehet az életben.) A szentmise végén kezet fogtunk, és én
komolyan gondoltam a békesség szót.
Apcon sokan tudják, amit én már bő egy éve eldöntöttem,
hogy nem indulok az őszi önkormányzati választáson.
Dr. Bulcsu Elemér
polgármester

Felhívás
Községünk belterületén egyes szakaszokon a járdák igen
rossz állapotban vannak. Ezekkijavításában kérjüka lakosság
aktív közreműködését.
Aki a háza előtti járda kijavítását vállalja, annak az
önkormányzat térítésmentesen adja a sódert és a cementet, a
helyszínre szállítással együtt.
A polgármesteri hivatalban várjuk a jelentkezéseket.

Lakossági fórum
a közbiztonságról
2014. június 26., csütörtök, 16 óra
MŰVELŐDÉSI HÁZ, NAGYTEREM
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a hatvani rendőr-főkapitányság
munkatársai.

A 2014. május 25-én
megtartott
Európa Parlamenti választás
éredményei Apc településen
A névjegyzékben levő
választópolgárok száma
Szavazóként megjelent
választópolgárok száma
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Felhívás!
A 2014. május 26-án lehullott nagy mennyiségű csapadék
jelentősen megnehezítette településünk lakóinak életét. A
„sárlavina” fő oka az ingatlanok előtti vízelvezető árkok nem
megfelelő állapota, a hídgyűrűk jogellenes betömedékelése.
Apc község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről,
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 7/2002. (XII. 03.) rendelete szerint a közterületen lévő
árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan
előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek
építése és tisztántartása minden esetben az ingatl an
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Anyagi javaink megóvása és a lakók számára élhető
lakókörnyezet fenntartása érdekében minden ingatlanhasználó
(tulajdonos, haszonélvező, bérlő, kezelő, stb.) kötelessége a
rendeletben előírtak teljesítése.
Apci Polgármesteri Hivatal

HÍREK
az Apáczai Csere János
Katolikus Általános
Iskola életéből

HAZATÉRŐ
ELSZÁRMAZOTTAK
TALÁLKOZÓJA
A Közösen Apcért Egyesület 2004. május 22-én
hagyományteremtő céllal kezdte el szervezni a Hazatérő
Elszármazottak találkozóit. A kezdeti nehézségeken túljutva,
mi nden évben tö bben és t öbben fogadták el
meghívásunkat.
Az első négy találkozónak a Művelődési Ház adott
helyszínt, majd az ötödiknek és hatodiknak a Somlyóhegyi Lövészklub Lőtere. A hely adottságait kihasználva
volt íjászbemutató, sportlövészet, túra a Kopasz-hegyre bemutatva annak természeti értékeit - és Barátságfa ültetés.
A hetedik találkozó lebonyolítása ismét a Művelődési
Házban történt, ahol színes és változatos program várta a
hazalátogatókat.

Ismét nyár van!
A nyárral együtt a táborozások ideje is eljött.
Iskolánk diákjai számára több lehetőség is adódott a nyár
tartalmas eltöltésére.
- A Hertelendy Gábor Honvédelmi versenyen 1. helyezést
elért fiúcsapatunk: Kovács Barnabás, Müller Gábor, Kun
Krisztián Zánkán tölthet el júliusban egy hetet.
- 7 alsós tanulónk ingyenes jutalomtáborozáson vehet részt
a Balatonnál: Miczki Ferenc (2. o.), Hartyányi Vincent, Bige
Boglárka, Simon Levente (3. o.), Gulics Amina, Pajkos Fanni,
Gazda Izabella (4. o.) Ők a tanévben országos, megyei
versenyeken értek el sikereket. Ezt a lehetőséget a Hatvani
Művelődési Központtal közös sikeres pályázatunk biztosítja.
- Hittantáborosaink Fonyódon nyaralnak. Ez önköltséges
nyaralási lehetőség.
- Apc Község testvérközségével évek óta hagyomány a
gyerekek cserenyaraltatása. Az elmúlt évben ők vendégeskedtek
Apcon, most a mi 7. és 8. osztályból jelentkező 13 apci gyerek
mehet Kunadacsra. Mindezt teljesen ingyenesen biztosítja a
községi önkormányzatunk. Színes programokról a kunadacsiak
gondoskodnak. Remélhetőleg az idő sem gátolja a sok szabadtéri
programot. A szülők és a gyerekek örültek az ingyenes táborozási
lehetőségnek. Köszönjük!
MINDEN KEDVES SZÜLŐNEK, GYEREKNEK
TARTALMAS NYARAT,
JÓ PIHENÉST KÍVÁNOK!
Leskó Ferencné
igazgató

Ez évben május 17-én került sor a 8. találkozóra. A
rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődött a Petőfi téren,
ahol ágyúszó és az egyesület elnöke köszöntötte a
szülőfalujukba hazalátogató vendégeket. A program
to vábbi része a Mű velődési Ház nagytermében
folytatódott. Juhász István alpolgármester úr köszöntője
előtt megemlékeztünk azon elszármazottakról, akik már
nem lehetnek közöttünk. A köszöntőt követően az ezidáig
megtartott találkozók egy-egy érdekes pillanatát felidéző
film és fotóalbum került bemutatásra és a hangulatot csak
fokozta a zagyvaszántói nyugdíjasklub asszonykórusának
műsora és Bukovics János tréfás meséi.
Vendégeink az ebédet követően a találkozás apró
örömeit megélve az apci zenészek által előadott cigányzenét
hallgatva múlatták az időt, és közben élénk érdeklődéssel
szemlélték az apci Makettezők Baráti Köre által bemutatott
maketteket, valamint a Pohárdy József által készített és
zsűrizett mestermunkákat. A vidám hangulatú találkozó a
késő délutáni órákban ért végett.
Ezúton is köszönjük a találkozón közreműködők
önzetlen segítségét és a központi konyha dolgozói által
készített ízletes ebédet.
Hegedűs Gyula
elnök
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Bemutatkozás
Borsodi kisfaluban, Szakácsiban születtem. Iskoláimat
Edelénybenvégeztem, a helyi gimnáziumbanérettségiztem. Orvosi
diplomám a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi karán szereztem 1985-ben. Szakmai gyakorlati éveim a
Kazincbarcikai Kórház gyermekosztályán töltöttem. Csecsemőés gyermekgyógyászatból 1990-ben szakvizsgáztam. Házi
gyermekorvo sként 1 993 óta dolgo zom, ti zenhat évig
Kazincbarcikán, majd 2009-től Sülysápon. Közben iskolaorvosiés ifjúságvédelmi szakvizsgát tettem 1995-ben. A körzetemben
sok gyermekvédelmi problémával találkoztam. Ezek megoldásában
hatékonyan tudjak segíteni, ezért jogi szakokleveles orvos
diplomát is szereztem. Az általános gyermekgyógyászati
munkámon belül kiemelten foglalkozom az újszülöttek
oxigénhiányos állapotának korai felismerésével és kezelésével, a
bőrgyógyászati és légúti betegségek gyógyításával.
Ez év februárjától helyettes orvosként kerültem Apcra és
Petőfibányára. Rövid idő alatt nagyon kellemes tapasztalatot
szereztem. Az emberek nyílt, őszinte, tisztelettudó viselkedése és
a polgármester úr segítőkészsége nagy hatással volt rám. A jó
benyomások után, a polgármester úr felkérésére úgy döntöttem,
hogy május 1-től véglegesen átveszem a gyermek körzetet.
Szeret nék magas színvo nalú gyó gyít ó- és megelő ző
tevékenységet folytatni, az emberek bizalmát elnyerni és a
közösségbe beilleszkedni.
Jelenleg egyedül élek, 2 felnőtt korú fiúgyermekem van.
Rendelési idő:
HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK
BARANYI LIÁNA 2014. március 13.
Oláh Ginett, Baranyi István
BÁDER RÓBERT 2014. április 1
Pataki Vivien, Báder Róbert
MOLNÁR ATTILA 2014 április 29.
Panthein Judit, Molnár Attila
HIRSCH HELEN NOÉMI 2014. április 30.
Kovács Noémi, Hirsch Béla
BERKES BALÁZS 2014. április 10.
Berkes Krisztina
BERKI HAJNAL 2014. május 11.
Váradi Hajnal, Berki Ernő
MÓRICZ EMŐKE 2014. május 15.
Vozár Emőke, Móricz Károly

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
14-15.30
8-9.30
14.30-15.30
8-9.30
14-15

Telefon:

37/788-755

Tanácsadás:

Kedd: 10-11

Rendelési időn kívül, napközben elérhető vagyok a 06- 20326 3215 telefonszámon.
Tisztelettel:
Dr. Laczkó Katalin
gyermekorvos

Bernáth Béla-Fehér Mária Valéria 2014. április 28.
Iványi László-Péter Tünde 2014. május 24.
Baranyi Zoltán-Molnár Noémi 2014. június 4.
Székely Dániel-Forró Andrea 2014. június 7.

ELHUNYTAK
Kaszás Pál
Móricz Ferencné Szuhányi
Erzsébet
Kerek Pálné Zólyomi Mária
Pintér Zoltán
Huczka János
Orosz Ignác
Szlobodnyik Gyula

2014. március 10.
2014. március 23
2014. márc. 17.
2014. április 5.
2014. április 23.
2014. május 13.
2014. május 31.

Tisztelt Lakosok!
Apc településen 2014 . j úniu s 1 -jét kö vető en
ideiglenesen megváltozik az ügysegéd ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint:
Kirendelt ügysegéd: Zohó Istvánné
Ügyfélfogadási ideje:
minden héten szerdán 10.30-tól 12.00-ig.

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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Eseményeink - képekben

Ballagtak az óvodások

Pedagógusnap - 2014

Gyermeknapi mesejáték

Táncgála

Hazatérő elszármazottak találkozója

