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MEGHÍVÓ
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és az

APÁCZAI CSERE JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS
ISKOLA

tisztelettel meghívja Önt
a 2014. március 14-én 17 órakor tartandó

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
Program:

1. Ünnepi műsor a 8. osztályosok előadásában a művelődési házban
Ünnepi köszöntőt mond: Leskó Ferencné igazgató

2. Koszorúzás és  díszlövés  a Petőfi téren
Ünnepi beszédet mond: Juhász István alpolgármester

   VÁRUNK MINDENKIT, ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Kérjük a bejegyzett pártokat, szervezeteket, hogy koszorúzási igényüket  a
könyvtárban jelezzék személyesen vagy az alábbi telefonszámon: 20/5694695

Dr. Bulcsu Elemér
   polgármester

Leskó Ferencné
igazgató

Jobbágyi és Lőrinci között a jelenlegi
2X1 forgalmi sávos, 5,3 km hosszú utat
2X2 forgalmi sávra bővíti a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kivitelező:
Swietelsky Magyarország Zrt. 
Az Apc-Szarvasgede csomópontban

egy dupla körforgalmat tartalmazó felül-
járó készül.

Zagyvaszántó-Nagykökényes keresz-
teződésnél egy szintbeli turbó típusú
körforgalom épül.

Lőrinci (Selyp)-Petőfibányai bekötőút
(Vörösmajor) és a 21-es számú főút
kereszteződésében szintén szintbeli turbó
körforgalom épül, amely magában foglal
egy gyalogos aluljárót, így biztosítva a
Lőrinci Március 15. Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium diákjainak a
zavartalan és balesetmentes közlekedést.

 A Szuha patak felett építendő
felüljárónak vadátjáró funkciója lesz.

Az apci kereszteződés vázlata:

 JUHÁSZ ISTVÁN
alpolgármester

Folytatódik
a 21-es főút
fejlesztése

A Nõnap alkalmából tisztelettel köszöntjük
községünk lányait, asszonyait!
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Az  önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27. napján
tartott rendkívüli ülésén elfogadta az önkormányzat és szervei
2014. évi költségvetését. A költségvetés elfogadását megelőző
bizottsági egyeztetések során törekedtünk reális, megvalósít-
ható célokat kitűzni és azokat rangsorolni.

Az önkormányzat bevételi  és kiadási főösszege 385.478
ezer Ft-ban került meghatározásra.

Apc Község Önkormányzatának 2014. évi működési,
fenntartási, karbantartási kiadásainak összege: 304.217 ezer Ft,
a felhalmozási kiadási előirányzat: 15.017 ezer Ft, a tartalék:
66.244 ezer Ft.

BEVÉTELEK:
1. Normatív hozzájárulás és egyéb
normatív kötött felhasználású
támogatás 94.248 ezer Ft
2. Átvett pénzeszközök   69.254 ezer Ft
    Részletezve:
- Átvett pénzeszköz egyes szociális
támogatásokra és
közfoglalkoztatásra 36.380 ezer Ft
- Átvett pénzeszköz TB-től   3.728 ezer Ft
- Gyermekétkeztetés
üzemeltetési támogatás         1.916 ezer Ft
- Téli közfoglalkoztatás       27.230 ezer Ft
3. Helyi adók       110.000 ezer Ft
4. Gépjárműadó 5.500 ezer Ft
5. Intézményi működési bevételek 24.033 ezer Ft
6. Előző évi pénzmaradvány   82.443 ezer Ft

KIADÁSOK:
1. Személyi juttatások 135.800 ezer Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok   39.559 ezer Ft
3. Dologi kiadások           87.171 ezer Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatása   38.720 ezer Ft
5. Pénzeszköz átadás, támogatás 2.967 ezer Ft
6. Felhalmozási kiadások  15.017 ezer Ft
7. Tartalék 66.244 ezer Ft

Felhalmozási kiadások címszavakban: szabadtéri színpad
fedése, óvoda fűtésének korszerűsítése, temetőkapu cseréje
(régi ravatalozó melletti), gyermekorvosi rendelő melletti szol-
gálati lakás rendbetétele (házi gyermekorvosi praxis beöltése
esetén), Apc és Petőfibánya közötti összekötő út rendbetételé-
hez kapcsolódó előzetes költségek (nyomvonal rendezése,
felújítási terv, közbeszerzés).

A képviselő-testület a 2014. évi beruházásokról a későb-
biekben fog döntést hozni.

Apc Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÁS
Apc Községi Önkormányzat 2014. évi

költségvetési rendeletéről

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:

NYÍRI  KRISZTIÁN 2013. december   12.
Nyíri Gabriella

SERFŐZŐ  BENCE  GÁBOR  2014. január   05.
Pintér  Zsuzsanna, Serfőző   Gábor

Kiss Dominik 2014. február 25.
Smíd  Tímea, Kiss Gábor

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kobolák  Péter-Tóth  Tímea    2013. december 16.

25 ÉVES  HÁZASOK
Kovács Róbert-Szabó  Györgyi    1989. április  8.
Bogdán  Tibor-Oláh  Krisztina    1989. április  12.
Tóth Attila -Baranyi  Marianna   1989. junius 3
Bedő  Sándor -Vendel  Éva  1989.  junius   17.

Sőregi   Csaba -Kovács  Krisztina  1989. július  15.
Cselkó  Ferenc-Szőke   Katalin     1989.  augusztus  12.

Sidló   József  Zsolt-Kernek  Dorottya   1989. augusztus  19.
Matusik   György-Kovács  Valéria    1989. augusztus   26.

Papp Attila - Novák   Dóra  1989. szeptember  30.

50 ÉVES   HÁZASOK
Vendel  József -Sulyok  Ilona  1964  október 10.

Kovács  István-Kovács  Erzsébet 1964.  október  17.
Krecsmarik  Ferenc-Munár  Katalin 1964.  november   7.

60 ÉVES  HÁZASOK
Zelnik  Ferenc-Lévai Erzsébet  1954.   október   26.

ELHUNYTAK
Körömi Jánosné Konc Julianna 2013.  december  29.
Kállay  Károlyné Nagy  Mária  2013. december 29.
Zólyomi  Pálné   Németh  Margit 2014. január 8.

Kovács  Jánosné Serfőző Margit 2014.  január  19.
Sőregi András 2014. január  27.

Liszkóczi József  2014.  február  1.
Nagy  Béláné  Határ  Mária 2014.  február  7.

Molnár  Józsefné Vojtek Terézia  2014.  február  7.
Jónás Józsefné Trecska Piroska 2014. február 15.

RENDEZVÉNYTERV 2014
MÁRCIUS 14. ÜNNEPSÉG

ÁPRILIS 11. HÚSVÉTI SZÖSZMÖTÖLÕ
MÁJUS 10. CIVIL-NAP

(HELYI CIVIL SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
NÉPZENE, NÉPMESE, TÁNCHÁZ, TÁBORTÛZ)

JÚNIUS  3. GYEREKNAP
AUGUSZTUS 20. APCI BÚCSÚ

SZEPTEMBER 20. SZÜRETI FESZTIVÁL
OKTÓBER ELSÕ HETE: KÖNYVTÁRI HÉT

OKTÓBER 22. ÜNNEPSÉG
DECEMBER 21. FALUKARÁCSONY
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Mindannyiunk nagy örömére 2014. február 10-én
átadásra került az óvodai SÓSZOBA.

A gyermekek érdeklődéssel, határtalan kíváncsisággal
vették birtokba. Mindamellett, hogy meggyőződtek
„sósságáról”, önfeledten játszottak a só-homokozóban -
betemetve lábukat a porított sóval – és szinte elvarázsolta
őket a világító sótéglák - és színes fények látványa. Alig
győznek betelni egy olyan fajta nagyszerű érzéssel, amit
nem tudnak ugyan megmagyarázni - és persze nem is kell
- csak egyszerűen: JÓ!  Egyszerre jó és egészséges!

A gyermekek mellett a szülők megelégedettségét
mutatják a pozitív visszajelzések és az, hogy minden szülő
igényelte csemetéje számára a sószobai programban való
részvételt.

De mire is jó ez?
Napjainkban a légzőszervi megbetegedések gyakran

végigkísérik az óvodáskort. Sajnos nálunk is magas számban
fordulnak elő. A sószobás terápia éppen a felső- és alsó
légúti betegségek megelőzését és a tünetek enyhítését
szolgálja.

Hogyan hat?
A sószoba levegőjében nagy mennyiségben

felszabaduló sószemcsék vannak jelen, amit játék vagy
beszélgetés közben egyszerűen belélegeznek a gyerekek.
A légjáratokban, hörgőkben a só elolvad és megköti a
szennyeződéseket.

A sószobában, a sókoncentrációnak köszönhetően
csíra-, vírus- és baktérium mentes közeg található.

A gyermekeknek nincs is más dolguk, mint észrevétlenül
élvezni a tiszta, gyógyító levegőt!

Óvodánk sószobája dr. Bulcsu Elemér polgármester úr
kezdeményezésre, fenntartói, alapítványi támogatással és
magánszemélyek összefogásával került kialakításra.
Magánszemélyek társadalmi munkával és komoly anyagi
támogatással segítették a megvalósítást.

Intézményünk nevében ezúton szeretnénk  köszö-
netet mondani minden támogatónknak:

Apc Községi Önkormányzat, Apci Iskoláért és
Óvodáért Alapítvány, Kovács Norbert és barátai, Németh
Dezső, Szarvas András.

KÖSZÖNJÜK!
Reméljük, hogy a sószoba kialakítása és rendszeres

használata, gyermekeink fent említett problémáira egy
megoldási lehetőség lesz, és ezáltal a betegség miatt aggó-
dó szülők segítségére is lehetünk!

Lőke Jánosné
óvodavezető

 „Tisztább levegő,
egészségesebb élet!”

Apci Gyöngyszem Óvoda

Tisztelt Lakosság!
A 2013. decemberi Apci Hírekben közölt tájékoztatás óta az

alábbi - az Apc TV-vel kapcsolatos - fejleményekről tudok
beszámolni.

Elsőként felmerülő probléma az eddig általunk használt
helyiség megszünése, mivel a Lőrinci Polgármesteri Hivatal a
termet, kormányhivatallá alakította át. A hivatal ezt a tényt
közölte az APC TV üzemeltetőjével, Tóth Józseffel.

Másodszor, ennek tudatában, illetve egészségügyi okokra
hivatkozva, kérésére a felépülési időre szüneteltette a
műsorszórást.

Harmadik, egyben a legnagyobb akadály, hogy az eddigi
médiaszolgáltató, a KTV-Hírtech Kft. műsorszóráshoz szüksé-
ges engedélyét töröltette az NMHH (Nemzeti Média és Hírközlési
Hivatal) nyilvántartásból. Miszerint jogilag lehetetlenné vált az
APC TV sugárzása.

Jelen helyzet szerint, mindhárom probléma megoldódni látszik!
Vizsgáljuk annak lehetőségét az UPC munkatársaival közösen,

hogy a központi egységet Apcra telepítsük, a lehető legolcsóbb
megoldással, így meggátolva ezen probléma újbóli felmerülését.
Vígh Zoltán Lőrinci polgármestere - Klajzsovics Ferenc Apc
képviselője között történő egyeztetés után - lát megoldást arra is,
hogy a továbbiakban is kapjunk helyet a gépnek. Természetesen
egy előre kikalkulált bérleti díj fejében.

Itt kell megjegyeznem, hogy az egyes öncélú és hangos
híresztelések ellenére, eddig soha nem merült fel Lőrinci részéről
az az igény, hogy az apci önkormányzatnak bérleti díjat kellene
fizetnie, mint ezt a lőrinci polgármester úr is nyilatkozta.

Idézet: „…, hogy az Apci Önkormányzat nem fizetett sem
bérleti, sem rezsi díjat, a helyiségek használatáért ez valóban
így volt, de ez nem jelentette azt, hogy a helyiséget nem biztosítjuk
továbbra is.”

Tehát hamis az az állítás, hogy emiatt szűnt meg az APC TV
csatorna.

Örömünkre, Tóth úr hamarosan felépül, március közepétől
számíthatunk ismét a munkájára. Továbbá gondoskodott arról,
hogy azon eseményekről, programokról, melyek ez idő alatt
kerültek megrendezésre, készüljenek felvételek, melyeket utólag
Önök is megnézhetnek majd a helyi csatornán.

A médiaszo lgáltató nyi lvántartásba vétel i kérelem
folyamatban van, viszont ez hosszabb időt vesz igénybe. Nagyon
fontos, hogy egy helyi  tv-csatorna engedélye szigorú
feltételekhez kötött, melyektől való kismértékű eltérés is amel-
lett, hogy komoly összegű szankciókat von maga után, vissza is
vonhatják az engedélyt.

Talán ez is az oka annak, hogy a környezetünkben - Apcon
kívül - csak a nagyobb városokban (Hatvan, Gyöngyös, Pásztó)
üzemel helyi tv-csatorna.

Érezzük ennek igényét a lakosság részéről és a képviselő-
testület is egy hatékony tájékoztatási formának tekinti, ezért a
szükséges feltételek megteremtéséig egy átmeneti megoldáson
munkálkodunk a Média 60 Kft. szolgáltatói engedélyén keresztül.

Nagyon bízom abban, hogy az APC TV-t mielőbb el tudjuk
indítani, addig is kérem a türelmüket.

Semmilyen fontos eseményről nem fognak lemaradni!
Juhász István

alpolgármester

APC TV - tájékoztató
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS

KATOLIKUS  ÁLTALÁNOS ISKOLA
É L E T É B Ő L

„Szívvel, lélekkel”
A 2013-ban befektetett munka  2014-ben meghozta első

sikereit. Az Egri Főegyházmegye jóváhagyásával két pályázaton
indultunk:

- Az új épület tetőterében közösségi teret szeretnénk kialakítani.
Az iskola egyik épületében sincs olyan terem, ahol 2 osztálynyi
tanulót le tudnánk ültetni, nem is beszélve  minden  iskolásról !
Ennek kialakítására 5 millió forintra pályáztunk, amiből 2 milliót
sikerült  támogatásként  megkapnunk. A munkálatokat
mindenképpen elkezdjük! Azt reméljük, hogy fenntartói
támogatással sikerül a teljes beruházást kiviteleznünk.

- Másik pályázatunk egy 9 fős VW mikrobusz vásárlását
célozta meg, amit sikeresen megnyertünk! Ezzel lehetővé válik,
hogy tanulóinkat versenyekre , úszásra, szabadidős programokra
szállítsuk. Ezután fel tudjuk vállalni a más településről való
utaztatást is. Külön öröm, hogy a Plébánia is nyert egy új
mikrobuszt, így akár osztálykirándulásokat is le tudunk bonyolítani
olcsóbban.

A Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán 150.000,-Ft-
ot nyertünk, amit egészségvédelmi eszközökre fordíthatunk.
Vásárol tunk ambubabát az új raélesztés tanításához,
mentődobozokat , fali elsősegély felszerelést , vérnyomás- és
vércukor mérőt. Márciusban tervezzük a gyerekekkel közös
délutánon az ambubaba használatának megtanítását a szülők
részére is.

Leskó Ferencné
igazgató

  ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a község lakosságát, hogy az
EBEK  VESZETTSÉG ELLENI SZER-
VEZETT VÉDŐOLTÁSÁRA 2014. április
12-én (szombaton) 8.00  – 11.00 óráig kerül
sor a tűzoltószertár előtt.

PÓTOLTÁS: 2014. május 24-én (szombaton)  8.00 –
10.00 óráig

Minden 4 hónaposnál idősebb, transzpanderrel (chip)
ellátott eb oltása és féregtelenítése kötelező. Az oltásra az
állat oltási könyvét mindenki hozza magával. Az oltás,
féregtelenítés és az oltási könyv díja 3.000,-Ft, amelyet a
helyszínen kell fizetni.

Az oltást elmulasztókkal szemben a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.)
FVM rendeletben leírt szankciók lépnek életbe.

Dr. Keszthelyi Ferenc sk. Dr. Zsiga Szilvia sk.
jogosult állatorvos jegyző

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.

 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

ENGEDÉLYSZÁM: B/PHF/699/HE/91.   -  KÉSZÜLT 1200 PÉLDÁNYBAN.

NYOMDAI MUNKÁK:  Márton Anna JOBBÁGYI - 32/475-068.

A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a helyesírási hibákat javítja, az írások
stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet
közlünk akkor is, ha azok tartalmával nem értünk egyet. A  rendelkezésre ál ló he ly
függvényében - tartalmat nem érintõ módon -  fenntartjuk a rövidítés jogát.

Nagy Béláné Marika néni
itthagyott minket. Évtizedekig dolgozott az óvoda
konyháján, nyugdíjazásáig. Szolgálatkészsége,
vidámsága nagyon hiányzik. Ő angyal volt a földön és
angyal az égben is.

Dr. Bulcsu Elemér polgármester

Szegényebbek lettünk

Szakvélemény
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által

felkért szakértő bizottság  - Pohárdí József kérésére - 2013.
december 10-én megtekintette az általa készített, arányosan
kicsinyített, idealizált ágyúmodelleket. A bemutatott tárgyakat a
szakértők szerzői jogvédelem alá tartozó, igényesen kivitelezett,
egyedi jellegű, kézműves terméknek minősítették, kivitelezésre
elfogadták.

Pohárdi úrnak ezúton is gratulálunk!

Bombavetõ tarack rézcsõvel  (7 fontos réz) M: 1:10

HELYESBÍTÉS! Az óvodai sószóba megvalósításának
támogatói közül kimaradt Kun József. Köszönjük a segítségét.


