
XXIV/4.  2014. AUGUSZTUSA  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  TÁJÉKOZTATÓJA

PROGRAMOK:

Templom - ünnepi szentmise 11 órától

Művelődési ház és szabadtéri színpad
(felső salakos pálya)

17 órától

- népi játékpark
- körhinta,
- népi gyerekjátékok

- Vadállat simogató
Both Zoltán
vadállat-befogó segítségével
(sárkánygyík,  óriáskígyó,  afrikai  törpesün)

APCI  BÚCSÚ - 2014. augusztus 20.
18 órától
hastánc-bemutató
a Rose Belli Hastánckör
(Rózsaszentmárton)

18.30 órától
musical slágerek
- 4-Dance Club Miskolc

19.30 órától
Polgár Péter
humorista  műsora

20 órától sztárvendég:
DANICS DÓRA,
az X Faktor
2013-as győztese

20.40 órától

TŰZIJÁTÉK

KIÁLLÍTÁSOK  A  MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:

Bukovinszki Imre (autószerelő) fafaragásai,
Gaál József   térképgyűjteménye,

Takácsné Szabó Ágota új apci festménye,
Müller Melani rajzai.

Minden programunk ingyenes! Jöjjön el Ön is,  várjuk szeretettel!
Vattacukor, Büfé, Vidámpark
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A TIGÁZ-DSO Kft.
FELHÍVÁSA!

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 21. sz. főút
négysávúsítása miatt

ZAGYVASZÁNTÓ, APC, RÓZSASZENTMÁRTON,
SZŰCSI, GYÖNGYÖSPATA, LŐRINCI (SELYP) és
PETŐFIBÁNYA településeken

2014. augusztus 25-én (hétfő) 07 órától
2014. augusztus 25-én (hétfő) 19 óráig
A   GÁZSZOLGÁLTATÁS   SZÜNETEL!
Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a

nyomásszabályozó állomás
elzáróit, illetve a gázmérőnél felszerelt főelzáró csapot,

valamint a készülékek elzáróit tartsák ZÁRT állapotban!
A gázberendezések ismételt üzembe helyezését csak a

szakembereink által közölt
időpont után lehet elvégezni.
A gázszünettel kapcsolatosan további felvilágosítást

kaphatnak az éjjel-nappal hívható
06 (80) 300-300 telefonszámon.
A gázszolgáltatás kimaradásáért ügyfeleink szíves

megértését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű
elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

SZÜRETI
FELVONULÁS
2014. szeptember 20-án 15 órától

a szokott módon és útvonalon!

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

általános választásáról
Magyarország Köztársasági Elnöke, dr. Áder János a helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását  2014. október 12. napjára tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az
idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

A választópolgárok 2014. augusztus 25. napjáig kapnak
értesítést a névjegyzékbevételükről. Az értesítésen, melyet a
Magyar Posta Zrt. kézbesít, szerepel, hol adhatják le szavazataikat
a választók. Az értesítővel a választópolgárok már nem kapnak
ajánlószelvényt (úgynevezett kopogtató cédulát), mivel  –  a
tavaszi választásokhoz hasonlóan  –  a jelöltek ajánlása ajánlóíven
történik. Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 8-ig
lehet.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet
csak egyszer.

A szavazás napján a választópolgárok reggel 6 órától 19 óráig
járulhatnak az urnákhoz és adhatják le szavazataikat a
polgármester- és a képviselőjelöltekre. A választás lebonyolítására
a három szavazókörben a kijelölt szavazóhelyiségekben kerül sor.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán szavazhat a Magyarország területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, to-
vábbá  a  magyarországi  lakóhellyel  rendelkező,  menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú
személyek.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán nem szavazhat, akit a bíróság a választójogból kizárt
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választó-
polgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A
választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett
szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakó-
helye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhe-
lye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén
ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik
település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt
venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni,
akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.
Átjelentkezni október 10., 16 óráig kizárólag a választás kitűzését
megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig)
létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a
tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Mozgóurnát igényelhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgárok, akik  mozgásukban:

- egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
- vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.
Mozgóurnát október 10., 16 óráig a helyi választási irodától,

a szavazás napján 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló

bizottságtó l lehet igényelni, aho l a választópolgár a
névjegyzékben szerepel.

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalban működő
választási irodában), levélben, illetve online lehet igényelni.
Fontos, hogy aki mozgóurnát  kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A polgármester-választás során minden választópolgár egy
polgármester-jelöltre szavazhat.

Apc községben megválasztható képviselők száma: 6 fő. A
választópolgár a választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat,
ahány tagja a képviselő-testületnek lehet, vagyis 6 képviselő-
jelöltre.

Dr. Zsiga Szilvia HVI vezető
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Lassan véget ér a nyár és megkezdődik egy újabb tanév.
S bár a nyár pihenésre való, nálunk az oviban sok-sok
munkával telt.  Ezt persze mi csöppet sem bántuk, inkább
lelkesek voltunk, mert tudtuk régi álmunk válik valóra.
Eredményét most már mindenki megcsodálhatja. Felújított
tető, hőszigetelt nyílászárók, külső szigetelés és színezés, a
fűtés teljes korszerűsítése.

Májusban kezdődtek a felújítási munkálatok, melynek
pénzügyi fedezetét Apc Község Önkormányzata biztosította.

Az „Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány” jóvoltából
a csoportszobák panoráma ablakaira árnyékoló redőnyök
kerültek felszerelésre és a belső terében is történt megújulás.

A munkát úgy szerveztük, hogy a zárás időtartama ne
legyen hosszabb a szokottnál (3 hét) és lehetőleg ne legyen
fennakadás az óvodai ellátásban. Ezt sikerült megvalósítani
és június 23-án a tervezett időben, fogadni tudtuk újra a
gyermekeket.

Kik csodálkoztak rá leginkább a változásra? A település
lakói és a szülők mellett, természetesen a gyerekek!

Örültek a szép, színes tető látványának, a dekoratív,
halkan nyíló ajtónak.

A nyári kánikulában pedig sokkal jobban esett az ebéd
utáni pihenés, a hűvös csoportszobában, amit az árnyékoló
redőnyök biztosítottak.

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon is
hozzájárult e projekt megvalósulásához! Egyben köszönöm,
az óvoda dolgozóinak lelkes és támogató munkáját!

Mindannyiunk örömére tehát megszépült, megújult a
mi kis óvodánk!

Idevárjuk szeptember 01-től régi és új óvodásainkat. A
bölcsődéből érkező gyermekeket 2014. 09. 08-án fogadjuk.
A beiratkozók száma 25 fő (új kiscsoport), minden jelentkező
felvételre került. 3 óvodai csoportot indítunk, várható
létszámunk 70 fő lesz.

Kívánunk még mindenkinek jó pihenést a tanévkezdésig!

Lőke  Jánosné  óvodavezető

Megszépült
a Gyöngyszem Óvoda!

 A N Y A K Ö N Y V I
H Í R E K

HÁZASSÁGOT     KÖTÖTTEK:

Farkas  Heléna  és  Fekete   József  - 2014. 06. 14.
Soós Eleonóra  és Janik Roland  -  2014. 07. 05.

Zólyomi  Renáta  és  Kovács  István  -  2014. 07.  12.
 Kovács  Szandra  és  Hegyi   Péter  - 2014.  08.  02.

Egészségnap 2014
2014. július 12-én a Hatvani Egészségfejlesztő Iroda, vala-

mint a Magyar Rákel lenes Liga Apci alapszervezete
Egészségnapot tartott.

A szűrések között olyan betegségfeltáró vizsgálatok voltak,
mint a:

Boka-kar index
Testtömeg index
Táplálkozási tanácsok
Vércukor
Koleszterin
Vérnyomás
 Elsősegély nyújtási tanácsadás
Tájékoztató a mell önvizsgálatáról
Prosztatavizsgálat (egy csepp vérből)
Vastagbéldaganat szűrés (székletből)

Közel százan vettek részt a vizsgálatokon. A vizsgálatok
olyan népszerűek, voltak, hogy van amit meg fogunk ebben az
évben még egyszer ismételni.( vastagbéldaganat, prosztata
vizsgálat)

Köszönjük az iroda megkeresését, és bízunk benne, hogy ez
a mindannyiunk számára oly fontos program folytatódni fog.

Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen erkölcsi és anyagi
segítségért: Dr. Bulcsú Elemér polgármester úrnak, Szalay
Erzsébetnek, Dr. Balogh Andrásnak, Apc község napközi
otthonos konyhájának, Varga Antalné Marikának.

Gellénné Rezsnyák Erika
a Magyar Rákellenes Liga

Apci Alapszervezetének elnöke

ELHUNYTAK

2014. 06. 23. SOÓS  GYULA
2014.  07. 27. DOBROCSI  PÁL

2014.  07. 22. NAGY  JÁNOS
2014.  07.  31.  JANÁS  JÓZSEF

2014.  08.  02. BALOGH  ANDRÁS

50   ÉVES   HÁZASOK
 

Csizmadia Ferenc - Kondella Rozália  -  1964. 08. 22.

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.
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Minden évben már nagyon várom,
hogy érkezzen a felhívás a Túlélő Táborra.
Idén Erika és segítői Mátyás király
reneszánsz udvarába vittek el minket egy
4 napos nyaralásra. Évről évre egyre
többen csatlakoznak a mi KIS csalá-
dunkhoz, és idén már 68-an vágtunk bele
az időutazásba.

Csütörtökön 3 csapat kialakításával
indítottuk el a tábort. A Norci és általam
vezetett csapat a Sas nevet viselte, míg a
Dávid és Niki és Laura és Dzseni csapat a
Fekete Hollót választotta. A tartománynév
választása mellett el kellett készítenünk a
címerünket, a zászlónkat és a bemutatkozó
versünket is. De mivel egy ország nem
működhet király nélkül, minden csapatnak
választani kellett 1-1 királyt, és annak el
kellett készíteni a koronáját, országalmáját
és jogarát. Végül nagy nevetgélésekkel és
kellemes fáradsággal ért véget az első
napunk. (Mi a csajszikkal hajnali 3-kor
mentünk aludni, szóval..)

Pénteken a királyválasztási cere-
móniára készültünk, ezért kastélyt kellett
építenünk. E mellett pedig a harci
fegyvereinket is elő kellett állítanunk a
délutáni csata megnyerésének érdekében.
Erzsike néni meglátogatott minket, és
hozott a harcias társaságunknak egy jó
nagy adag csokit, amit innen is nagyon

köszönünk neki. Végül a délutánunk
sorversenyekkel és luficsatával telt. Mivel
ezen megerőltetésektől nagyon kellemes
illatunk lett, meglátogattuk a sportpályán,
ahol mindenki kedve szerint lefürödhetett,
és idő közben a fiúk is kifocizhatták
magukat.  Este a  szabadfoglalkozás alatt
az új barátainkkal és barátnőinkkel
traccsoltunk hajnal 4-ig.

Mátyás király udvarában jártam

Szombaton minden táborlakóval
aláírattam a királyi kastély egy darabkájából
megmaradt kartonpapírt.  Nap közben a
királyi vásárra és vacsorára készültünk,
ahol saját kezünk által készített portékáinkat
kellet t eladnunk a Főuraknak és
feleségeiknek. Este pedig ellátogattunk a
Kopasz hegyre, mint ahogy minden évben
tesszük, idén is csodálatos volt. Az estére
tervezett tábortűz elmaradt, ezért a
kukoricát, amit mindig a tábortűznél
fogyasztunk el, most az ebédlőben
lakmároztuk be. Mivel ismételten elérkezett
az esti szabad foglalkozás, és az utolsó
esténk, hajnalig kint nevetgéltünk.

Vasárnap Erika készítette a reggelinket
és az ebédünket is. Nap közben nem adott
feladatot, csak azt, hogy írjuk meg a tábori
élményeinket egy mesében. Az ebédidő
hamar eljött, és idén is elmondhatom, hogy
mennyei volt a Kristály Pörkölt, amit Erikán
kívül senki nem tud olyan fantasztikusra
elkészíteni.

Hamar eljött a vasárnap délután, ami a
búcsú ideje. Nagyon jól éreztem magam az
idei táborban. Hála ennek a tábornak,
megismerhettem a legjobb barátnőimet, és
idén is kibővülhetett a baráti köröm,
szerelmek is szövődtek, szóval
fantasztikus volt!

Rigó Tamara

Apcra látogatott a kunadacsi küldöttség


