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KEDVES APAGYI LAKOSOK, 
KEDVES OLVASÓINK! 

 

 Egy esztendő újra elrepült, sok-sok eseménnyel, 
eredményekkel, kudarcokkal, örömökkel, bánatokkal. Kö-
zeleg az év legmeghittebb ünnepe, majd kezdődik az új 
esztendő, új feladatokkal, célokkal. 
 Év végével eljött a számvetés ideje, szükséges mérle-
get készíteni saját dolgainkról. Minden év új és különböző 
feladatokat ró a családokra, intézményekre, önkormányzat-
okra egyaránt. Nekünk apagyiaknak mégis a legfontosabb, 
hogy tud-e a településünk fejlődni, tudnak-e javulni életfel-
tételeink, megélhetési lehetőségeink. 
 A mai rohanó és változó világban nagyon nehéz meg-
felelni a feltételeknek, kihívásoknak. Mégis egy kicsit min-
dig sikerül egy apró lépést előre lépni. Ehhez szükséges 
valamennyiünk tenni akarása, a jövőbe vetett hitünk és 
bizalmunk. 
 A Képviselő-testület nevében szeretném megköszönni 
minden apagyi lakosnak azt a segítségét, munkáját, mellyel 
hozzájárult ahhoz, hogy ezen a településen élhetünk, élhet-
nek szüleink, élhetnek gyermekeink. 
 Az előttünk álló esztendők tevékenysége nagyban 
meghatározhatja településünk jövőjét, lehetőségeit. Ezért 
nagyon fontos, hogy mindenki törekedjen családjában, 
intézményeiben, a település önkormányzati teendőiben 
maximálisan közreműködni, kihasználni a fejlesztés, fejlő-
dés lehetőségeit. 
 Fontos, hogy törekedjünk gyermekeink segítésén, 
tudásuk gyarapításán, hogy minél felkészültebben tudják 
vállalni a jövőben rájuk háruló kihívásokat. 
 Köszönet mindenkinek a település iránti hűségéért, 
szolgálataiért, a közös tenni akarásért! 
Kívánok minden családnak Istentől áldott karácsonyi ünne-
peket, és sikerekben gazdag Új esztendőt! 
 Kérem, hogy igaz legyen az év hátralévő napjaiban, 
majd az elkövetkezendő időkben is Ady Endre szavai: 
 

„Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.” 

Kiss István  
polgármester 

Kísérleti jelleggel az idén először díszítették fel 
a 
 

 „KÖZSÉG KARÁCSONYFÁJÁT” 
 
Kedves meglepetés várta szombat reggel a 
község lakosságát, mert a főtéren található 
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A Képviselő-testület 2001. november 16-án tartott ülésének 
 napirendjei, döntései 

 
1. Elfogadta a polgármester tájékoztatásáta két ülés 

között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 melynek során tudomásul vette az Akác-

Tüzép Kft. tevékenységének bérbeadását 
 tárgyalta a mezőőri tevékenység ellátását 

Tájékoztatást kapott a Területfejlesztési Tanács 
döntéseiről a benyújtott önkormányzati pályáza-
tokkal kapcsolatban. 
Támogatásban részesült a Nagymező út aszfalto-
zása, valamint az iskola tetőszerkezetének cseré-
je. 
A Széchenyi Terv keretében benyújtásra került 
Idősek Otthonának kialakítására vonatkozó pá-
lyázat még nem került elbírálásra. 

 
2. Elfogadta az Önkormányzat gazdálkodásának III. 

negyedévi helyzetéről szóló beszámolót. 
3. Megtárgyalta a 2002. évi költségvetési koncepci-

ót. 
4. Döntött a szociális étkeztetésre benyújtott kérel-

mezőkről. 
 

5. A „Bursa Hungarica” Ösztöndíj pályázatra be-
nyújtott kérelmeket elbírálta, melynek során 15 
főiskolai, egyetemi hallgatót 10 hónapra 2 500 
Ft/hó ösztöndíjban, 8 fő hallgatót 6 hónapra 2 
500 Ft/hó ösztöndíjban és 5 fő hallgatót 3x10 hó-
napra 2 500 Ft ösztöndíjban részesít. 

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

Apagy Község Polgármesteri Hivatala a hivatal te-
vékenységével összefüggésben minőségpolitikai célokat 
tűzött ki, melyet a hivatal épületében és a hírdetőtáblán 
közszemlére tettünk. 

A lakosság hivatali ügyintézéssel kapcsolatos vé-
leményének megismerése, a megelégedettség mérése 
érdekében  kérdőívet állítottunk össze, melyet kérjük 
kitölteni és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűj-
tőládába bedobni.  

A felmérés 2001. december 01-től 2001. december 
31-ig tart. 

A kérdőíven szereplő kérdésekre kérjük igennel 
vagy nemmel szíveskedjenek választ adni, ezen kívül a 
4. 5. és 6. pontban megfogalmazott kérdésekre adott 
lehetséges válaszok közül a megfelelőt aláhúzni.  
A kérdőíveket aláírni NEM kell! 
Segítő közreműködésüket köszönjük. 

Csépányiné Tóth Terézia 
jegyző 

FELHÍVÁS 
 

Apagy Község Jegyzője felhívással fordul a tele-
pülés lakosságához, hogy a köztisztaság fenntartása 
érdekében minden ingatlantulajdonos gondoskodjon az 
ingatlana előtti járdákon a hó és a hulladékok eltakarítá-
sáról, a járdák rendszeres tisztántartásáról, a síkos járda-
részek jégmentesítéséről. A síkossá vált járdát, lépcsőt 
homokkal vagy hamuval kell felszórni. 

Téli időszakban is, illetve az olvadás során gon-
doskodni kell a víz szabad elvezetéséről, a lefolyást 
akadályozó anyagok eltávolításáról. A közút és a járda 
közötti területet szintén az ingatlan tulajdonos köteles 
tisztán tartani. A felhívásban foglaltaknak szíveskedje-
nek eleget tenni. 

Csépányiné Tóth Terézia 
jegyző 

 
ÜGYFÉLFOGADÁS 

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje, valamint 
a polgármester és a jegyző fogadóórái: 

 

-A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: 
hétfőtől – péntekig minden munkanap 8 – 12 óráig. 
-A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden héten hétfőn 8 – 16 óráig. 
-A jegyző ügyfélfogadási ideje: 
minden héten szerdai munkanapokon 8 – 16 óráig. 

 
Karácsonyi ajándék 

A karácsony közeledtével, kedves ajándékkal lepte 
meg községünket a SZABADOS-OK Kft. Az 
óvoda és az általános iskola közelében a járművel 
közlekedők számára figyelmeztető táblákat helyez-
tek ki. A falu központjában pedig tájékoztató táb-
lákkal jelzik a fontosabb falurészeket. 
 A Kft. Megkéri azon lakosokat, akiknek a 
korábban egységesített házszámtáblája megsérült, 
vagy megrongálódott, vigye el a Kft- hez, ahol 
díjmentesen kicserélik azokat. 
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SZÉCHENYI-TERV PÁLYÁZATOK 2002 
 

A Gazdasági Minisztérium a Széchenyi-Terv Pályázato-
kat 2002. évre az alábbi kategóriákban írta ki: a Vál-
lalkozáserősítő Program pályázatai, A Regionális Gaz-
daságépítési Program pályázatai, a Turizmusfejlesztési 
Program Pályázatai, az Energiatakarékossági Program 
pályázatai, az Aktív Foglalkoztatási Program pályáza-
tai, a Lakásprogram pályázatai.A pályázati programok 
közül azokat, amelyek a lakosságot, illetve a vállalkozá-
sokat érintik, az alábbiak szerint ismertetem: 
 

I. A vállalkozáserősítő Program pályázatai közül: 
 

1. A kereskedelmi szálláshelyek bővítése és a hozzá 
kapcsolódó vendéglátás feltételei. 
/Kódszáma: SZT-2002-VE-8/ 
2. A kis- és középvállalkozások fejlesztéseit segítő 
kamattámogatás. /SZT-2002-VE-9/ 
Célja olyan fejlesztési programok támogatása, amelyek 
a vállalkozások versenyképességének javulását eredmé-
nyező beruházásokhoz kapcsolódnak. Gazdasági társa-
ságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak 
ebben a kategóriában a fejlesztéshez igénybevett hitel 
kamattámogatására. A támogatás formája vissza nem té-
rítendő támogatás. 
3. A belföldi közúti közlekedési szolgáltatás terüle-
tén működő mikro-, kis- és középvállalkozások gépjár-
műparkjainak fejlesztését segítő támogatás. /SZT-2002-
VE-17/ 
A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók pályázatá-
nak ebben a kategóriában, akik főtevékenységként bel-
földi személy, illetve árufuvarozást végeznek, ezeken a 
területeken (tehergépkocsi, pótkocsi, vontató, nyerges 
vontató) környezetkímélő járművek-EURO-2, pótkocsi 
esetén CEMT feltételeknek megfelelő-beszerzésére az 
elavult járműpark egyidejű selejtezése mellett. A támo-
gatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 
a fejlesztés összköltségének legfeljebb 30 %-a. 
4. A mikro-, kis- és középvállalkozások technikai 
korszerűsítését eredményező műszaki berendezések, 
gépek beszerzésének támogatása. /SZT-2002-VE-18/ 
A feldolgozóiparban igényelhető vissza nem térítendő 
állami támogatás a technológia fejlesztésére, a termelő, 
kereskedelmi, szolgáltató kapacitás bővítésére, ver-
senyképes új termék létrehozására. A támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás, mértéke a beruházás 
összköltségének max: 50%-a. 
5. A mikro-, kis- és középvállalkozások által üze-
meltetett önálló kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhe-
lyek és lakossági szolgáltató helyek bővítésének, felújí-
tásának,  
korszerűsítésének támogatása. /SZT-2002-VE-20/ 
 
 

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető a kiskeres-
kedelem, az éttermi, cukrászdai vendéglátás, egyéb 
nyílt árusítású vendéglátás, mosás, tisztítás, fodrászat, 
szépségápolás, fényképészet tevékenységi területeken 
az üzlethelyiség bővítéséhez, felújításához, korszerűsí-
téséhez, a telephelyen szükséges berendezések beszer-
zésére, fejlesztésére. A támogatás mértéke a beruházás 
összköltségének max: 50 %-a. 
 
II. Energiatakarékossági Program pályázatai közül: 

 
1. Lakossági energia-megtakarítás támogatása. 
/SZT-2002-EN-1/ 
 A támogatás célja a lakások energetikai korszerű-
sítése, a lakossági energiafelhasználás mérséklése, a la-
kosság energetikai terheinek csökkentése. Vissza nem 
térítendő támogatást igényelhetnek a lakástulajdonosok, 
a lakásszövetkezetek, egyházak, energetikai korszerűsí-
tést végző gazdasági társaságok. 
Támogatás nyújtható az épületek utólagos hőszigetelé-
sére, nyílászárók utólagos hőszigetelésére, cseréjére, to-
vábbá meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berende-
zések korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésre 
való cseréjére. A beruházást 2002. évben kell megkez-
deni és 2003. december végéig befejezni. A támogatás 
mértéke a beruházási költség max: 30 %-a, egyházak 
esetén max: 50 %-a. 
A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolá-
sa (számlákkal) mellett történik. Nem nyújtható támo-
gatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházás-
hoz, illetve tűzifa kiváltására más energiahordozóval. 
2. Intézmények energiafelhasználásának és energia-
költségeinek mérséklése /SZT-2002-EN-2/ 
A támogatás célja az intézmények energiafelhasználá-
sának mérséklése keretében a hőtermelő berendezések 
energetikai korszerűsítése, a hő és melegvíz felhaszná-
lás szabályozása és mérése, külső nyílászáró szerkeze-
tek hőveszteségének mérséklése, utólagos hőszigetelés, 
hőszivattyú beépítése, hulladékok hasznosítását lehető-
vé tevő berendezések felszerelése, beépítése. 
A beruházást 2002. évben kell megkezdeni és 2003. de-
cember végéig befejezni. A támogatás formája vissza 
nem térítendő támogatás, mértéke a beruházási költség 
max: 30 %-a. 
3. A tőkeszegény kis- és középvállalkozások ener-
giatakarékossági fejlesztései, valamint a termelő szféra 
energia felhasználásának mérséklése, az energiaköltség 
ráfordítások csökkentése.  
/SZT-2002-EN-10/ 

 
/folytatás a 4. oldalon/ 
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SZÉCHENYI-TERV  
PÁLYÁZATOK 2002 

 
III. Turizmusfejlesztési Program pályáza-

tai: 
 

1. A HACCP rendszer bevezetése a ke-
reskedelmi, munkahelyi vendéglátó helyeken 
és a közétkeztetésben. /SZT-2002-TU-8/ 
2. A lovasturizmus minőségi fejlesztése. 
/SZT-2002-TU-10/ 
3. Horgászturisztikai kínálat fejlesztése. 
/SZT-2002-TU-22/ 
 
IV. Az Aktív foglalkoztatási Program pá-

lyázata: 
 
Új munkahelyek létesítéséhez elnyerhető 
kiegészítő támogatás. /SZT-2002-FO-1/ 
 

V. A Lakásprogram pályázatai: 
 

1. Önkormányzati bérlakásállomány nö-
velésének támogatása. /SZT-2002-LA-1/ 

2. Közművesített építési telkek kialakí-
tása. /SZT-2002-LA-4/ 

 

Az egyes kategóriákban kiírt pályáza-
tok nem teljes körűen kerültek ismertetés-
re, a regionális illetve nagyvárosi környe-
zetben megvalósítható beruházásokra kiírt 
pályázatok nem szerepelnek a tájékoztató-
ban. 

A pályázatok benyújtásának részletes 
feltételeiről a Teleházban kaphatnak felvi-
lágosítást a pályázatok mellett feltüntetett 
kódszám alapján. 

A pályázatokat 2001. december 1-től 
2002. október 31-ig folyamatosan lehet 
benyújtani /6pl./ a Gazdasági Minisztéri-
umba, kizárólag a formanyomtatványon. 

 A formanyomtatvány letölthető a 
Gazdasági Minisztérium Internet honlap-
járól a Teleházban, vagy térítésmentesen 
beszerezhető a területi kereskedelmi és 
iparkamaránál, a munkaügyi központnál 
és kirendeltségeinél. 

A benyújtandó pályázatoknak tartal-
milag és formailag egyaránt meg kell felel-
nie a pályázati kiírásban szereplő feltéte-
leknek. 

 

Csépányiné Tóth Terézia 
jegyző 

  

Segítsünk magunkon… 
 

Az 1 % adó felajánlási lehetősége 
az apagyi emberek javára 

 
 A hatályos személyi jövedelemadó törvény 
alapján az állampolgároknak lehetősége van az 
összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel 
csökkentett és befizetett adójuk 2x1 %-ának fel-
ajánlására. 
 Az egyik 1 %-ot valamely bíróság által be-
jegyzett egyház, vagy a 2001. évi kiemelt költ-
ségvetési előirányzat javára adományozhatja. A 
másik 1 %-ot valamelyik közalapítvány részére 
juttathatja el. 
 Apagy községben 1999. június 10. óta mű-
ködik az „Apagyért” Közalapítvány, mely megfe-
lel a törvényi előírásoknak. Ahhoz, hogy közvet-
lenül az apagyi emberek javára fordíthassuk az 
adója 1 %-át, a következőt kell tenni:  
 Egy normál méretű boríték külső oldalára 
föl kell írni a nevét, lakcímét, és adóazonosító 
jelét. Az adóbevallás mellékletét képező rendel-
kező nyilatkozatra föl kell írni az „APAGYÉRT” 
KÖZALAPÍTVÁNY nevet, és a 18802948-115 
számú adószámot. Ezt a borítékba helyezni, 
majd lezárni, s a borítékot az adóbevalláshoz 
csatolni. 
 Minden felajánlott forintot köszönettel ve-
szünk, azt az apagyi lakosok javára fordítjuk. 

 

 

 
„Apagyért” Közalapítvány Kuratóriuma 
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Egészségügyi sarok: 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS 
Településünkön a házi szakápolás 1997-től műkö-

dik. Több községet ölel fel, melyeknek telephelye 
Apagy. Az otthoni szakápolást is, mint minden egész-
ségügyi tevékenységet, ezt is a NM rendelet szabályoz-
za, a Társadalombiztosító finanszírozza, így a betegek-
nek ingyenes. 
 Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában 
vagy tartózkodási helyén kezelőorvosának rendelésére, 
szakképzett ápoló által végzett tevékenység. 
 A kezeléseket ebben az esetben viziteknek nevez-
zük, amelyek meghatározott számban történnek, bete-
genként és szakápolási diagnózisként, amely meghosz-
szabbítható orvosi vizsgálat alapján. Ha a beteg állapota 
szükségessé teszi a kezelőorvos és a Pénztár ellenőrző 
főorvosának egyetértésével további vizitszám rendelhe-
tő el. 
 A lehetséges tevékenységek közé számtalan keze-
lés tartozik. 
 
 Településünkön a leggyakoribbak: 

 balesetek és különböző műtétek utáni szak-
ápolási feladatok, 

 műtéti területek /nyílt és zárt sebek/ ellátása, 
 decubitusok /felfekvések/, fekélyek ellátása, 

megelőzése, 
 tartós fájdalomcsillapítás, 
 beteg állapotától függően gyógytorna, diétás 

tanácsadás, stb. 

Ezen feladatokat elvégzi, és felelős érte: Bíró Miklósné 
szakápoló. Legfontosabb cél a szakápolás során a beteg 
pszichés vezetése és mindazon tevékenységek megtaní-
tása, amelyet maga a beteg vagy a családja megtehet az 
egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapot-
romlásának megakadályozásáért. 

A hatékonyabb gyógyulás érdekében rendszeres a 
kommunikáció a beteg házi-, vagy kezelőorvosával. A 
nagyszámú és változatos szakápolási tevékenységek 
zömét a gyógytorna teszi ki. 

 Ezen kezelésekkel a beteg kórházi ápolása lerövi-
díthető. A sürgős kórházi kezelések, műtétek után a 
további rehabilitálás a beteg otthonában megoldható. 
Rövidebb idő alatt látványosabb eredményeket érhetünk 
el a csoportos foglalkozásokkal szemben. 

 A gyógytorna során mindenkinek egyénileg sza-
bott gyakorlatanyaggal állunk elő, az otthonában kivite-
lezhető gyakorlatokkal. A megszokott környezetében 
tanítjuk meg a mozgásra, a mindennapi élettevékenysé-
gek elvégzésére. A családtagok általában jelen vannak, 
így megtanulják az egyes mozdulatokat, és segíteni 
tudnak a gyorsabb felépülés érdekében. A betegeket 
nem kell kitenni az utazás okozta kellemetlenségeknek, 
a vegyes korosztályú vagy betegségű csoportokban az 
esetleges kudarcoknak. 

 Ez az egész ellátás betegcentrikus. Itt csak ővele 
foglalkozunk, ő és a betegsége a fontos. 

Papp Lászlóné  gyógytornász 

Karácsonyra készülünk 
 

Az advent szent idő. Jellegéhez tartozik az önvizsgálat és a megtérés. Napjainkban ezekből keveset ta-
pasztalunk. Szenteljünk erre egy kis időt és tegyük fel magunknak a kérdést, amelyet egykor Jeruzsálem előke-
lőségei is feltettek Keresztelő Jánosnak: Ki vagy Te? Valóban keresztény, vagy csak bitorlod ezt a tisztességes 
nevet? 
 Az adventi előkészületek idején a hívő keresztények Isten lelkével töltekeznek. És aki Isten Lelkével tölte-
kezik, az a megtérés útjára lépett. Ha Isten Lelke  lakik bennünk, akkor arcunkon fel kell ragyogjon, az istenes 
élet vonása. Szívünket be kell, hogy töltse az isteni béke. A keresztény embernek el kell döntenie magában, hogy 
akar-e Isten képmása lenni. Ki vagy Te? Ki vagy valójában? Az vagy-e, akinek tartod magad?  
 János az Úr pusztába kiáltó szavának, az Úr szócsövének tekintette magát. Ő tanúságot Tett Jézus Krisztus-
ról. Tudta, hogy Jézus az Isten Báránya, aki Istentől jött. Isten lelkének ereje átsugárzott lényén, Ő valóban tanú-
ságot tett róla. 
 Vajon elmondható ez a mi életünkről is? Vajon rámutatunk-e életünkkel, mint Keresztelő János az ujjával, 
az Isten Bárányára? Milyen irányt mutat az életünk? Megkeresztelkedésünk és bérmálkodásunk idején az Úr 
előfutárai, küldöttei lettünk. Elküldött, hogy örömhírt vigyünk a szegénynek, és meggyógyítsuk a megtört szívü-
ket. A legtöbbször mégis csak magunkkal törődünk. 
 Igaz, mi nem vagyunk „próféták”, de Krisztus-i tanúságtételünk által mégis közelebb juthat a világ Istenhez 
és az üdvösséghez. Változtassuk meg életünket, tartsunk bűnbánatot és Krisztus jóságát, szeretetét, önzetlenségét 
vigyük az emberek közé. 
 Ezekkel a gondolatokkal szeretnék minden kedves olvasónak és szeretteiknek kegyelmekben gazdag kará-
csonyt és áldásos új esztendőt kívánni. 

Miló Miklós 
Gör.kat. esperes-paróchus



6 2001. DECEMBER V. ÉVFOLYAM 4. szám       APAGYI        Hírmondó   AZ APAGYI ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA  

  

EGYHÁZAINK ÉLETÉBŐL 
 

Áldás békesség! 
 

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehem-
ben…, íme, bölcsek érkeztek napkeletről…”  

Máté ev. 2, 1 
 

A szenteste varázslatos hangulatában feleleve-
nedik az első karácsonyi történet. Attól még szebb és 
örömtelibb a történet, hogy gyermekünket, vagy éppen 
unokánkat látjuk egy angyal, egy pásztor, vagy éppen 
Mária szerepében. 

A minap a próbán, amikor magabiztosan és 
hangosan verseltek a „bölcsek”, eltűnődtem, milyen 
érdekes színfoltja a karácsonyi történetnek a napkeleti 
bölcsek hódolata, (olvasandó: Máté ev. 2, 1-12) amiről 
csak a Máté evangéliumában olvashatunk. 
A minden embernek szóló karácsonyi evangélium ih-
lette meg a nagy költőt, József Attilát, amikor utánoz-
hatatlan kedvességgel önti versébe a „Betlehemi kirá-
lyok – Menyhárt, Gáspár és Boldizsár” hódolását az 
újszülött Jézus előtt. 

De kik is voltak ezek a „napkeleti bölcsek”? 
Nevüket nem tudjuk, sőt számukat sem, de azt igen, 
hogy mágusok voltak, csillagvizsgáló tudósok. Őseik-
től örökölt tudásuk szerint kutatták a csillagvilág tör-
vényeit és azokból következtetéseket igyekeztek le-
vonni az emberek és az emberiség sorsára nézve. 
 Sem az Ószövetség népe, sem az egyház soha 
nem hitt a csillagjóslásban, mert tudta, hogy az emberi-
ség sorsa és minden ember sorsa végsőképpen Isten 
kezében van. Mégis hallunk a bölcsekről a Bibliában. 
Hiszem, azért, mert e bölcsek esetében Isten az őt köz-
vetlenül nem ismerő, távoli népek vallási nyelvén adta 
tudtára az embernek: Megszületett a világ megváltója. 
 Ma hogyan kell érteni e történetet? Hiszem, 
úgy, hogy Isten sokféle módon tud szólni az emberhez. 
Meg tudja magát sejtetni a különböző vallási és bölcse-
leti rendszerekben gondolkozó emberek, egyszerűek és 
tudósok előtt egyaránt. Istennek van hatalma a távol-
valókat is közelvalókká tenni. Közelvalókká, hogy 
megismerjék Jézus Krisztusban az emberhez kinyilat-
koztatott isteni szeretetet. Isten szereti e világot, szereti 
az embert és az emberektől is szeretetet vár. Kívánom, 
hogy mindenki ismerje fel a maga életében az Isten 
hívását, s az Ő akaratát a szeretetre és a békességre. 
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olva-
sónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünneplést. 
 

Kozma Mihály 
  ref. lelkész 

 

 
 
 

Római Katolikus Egyház 
 

Az elmúlt hónapokban hitéletünk elmélyítésé-
hez a bibliai órákkal úgy járultunk hozzá, hogy hetente 
családokhoz gyűltünk össze. Meghitt beszélgetések is 
alakulhattak így ki. 
 Jócselekedetet gyakoroltunk olyan formában, 
hogy az egri Papnevelő Intézetnek zöldség-gyümölcs, 
és egyéb vegyes adományokat juttattunk el. Most pedig 
december óta az adventre összpontosul a keresztény 
ember figyelme. Advent = várakozás. Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelét várjuk, és a vele való találkozást 
szívben-lélekben. Nagyon fontos, hogy egyengessük az 
Úr útjait! Ez abban mutatkozik meg, ha megtisztítjuk 
életünket, minden ami bűn, kiiktatjuk és jóra törek-
szünk. Így megkapjuk a kegyelmet és a lélek gyümöl-
cseit. Ezek : a szeretet, öröm, békesség, türelem, ked-
vesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önuralom, 
tisztaság. Ha ezeket megkapjuk, méltó hírnökei lehe-
tünk a Megváltó születésének. Adja meg a jó Isten, 
hogy ehhez eleven hit legyen a szívünkben. Így kigyul-
lad majd nekünk is a betlehemi fény, és elkísér a jászo-
lig. 
 Szent estén pásztorjátékot mutatnak be a gyer-
mekek. 
 Minden keresztény testvérünknek az Úrjézus 
áldását és kegyelmét kérjük a közelgő ünnepekre. 
 

Jézus jöjj… 
 

Jézus jöjj, szállj közénk, küldj a mennyből égi fényt. 
Égi herceg jöjj közénk! 
Vár Rád egy bús világ, töröld le könnyét, hozz gyógyulást! 
Küldd el a béke angyalát. 
Virág nőjön a gyűlölet helyett, hallgassanak a gyílkos fegy-
verek! 
Ne legyen semmi más, csak boldogság. 
Ó jöjj el már! 
Jézus jöjj szállj közénk, küldj a mennyből égi fényt!  

Fejes Józsefné 
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HOGYAN ÉLTEK A GYERMEKEK RÉGEN? 
 

Hosszú téli estéken, amikor odakint nagy pely-
hekben hull a hó, mi pedig bent ülünk a jó meleg szo-
bában, mindig szívesen hallgatom az én drága nagy-
mamám igaz, de meseszerűen előadott történeteit ar-
ról, hogy mi hogyan történt az ő gyermekkorában. 
 Mondókáját hallgatva magamban mindig elgon-
dolkodom, hogy olyan dolgok történtek meg velük, 
olyan eseményeket éltek át, hogy ezt mi, mai fiatalok 
a mostani életvitelünk mellett el sem tudjuk képzelni. 
Szegény nagymamámék idejében nem volt például 
óvoda, mint most. A kicsi gyermekeket a hátukra köt-
ve vitték a határba, ott leültették a föld szélére, és 
majd este, munkájuk végeztével vitték haza őket. Ma 
már viszont nem is tudnak a szülők választani, olyan 
sok fajta óvoda van. Jelenleg már magánóvodák is 
működnek. Régen a gyermekeknek saját készítésű 
csutkababát vagy fababát és lószőrből készített labdát 
tudtak csak játékként adni. Azt sem tudták szegé-
nyek, mi az hogy Barbie baba vagy kisautó. 
 Nagyiék idejében még csak 6 osztályt jártak, 
nem mentek továbbtanulni, csak a kiváltságosaknak 
és a nagyon gazdagoknak volt erre lehetősége. Hirte-
len ezeket hallva azt mondhatnánk, hogy jaj de jó 
volt nekik, hiszen mi már eleve 8 osztályt járunk, és 
ma már lassan az érettségi alapvető követelmény lesz. 
Nem számít, hogy valaki szegény vagy gazdag, ha 
tovább akar tanulni meg van rá a lehetőség. Igen ám, 
csakhogy szegény gyerekeknek az iskola elvégzése 
után azonnal menni kellett a földekre, segíteni szüle-
iknek aratni, szalmát gyűjteni, amit ma már modern 
gépekkel végeznek az emberek. Szegények hamar 
megtanulták, mi az, hogy kétkezi munka.Régen a 
gyermekeknek vászonból varrt táskájuk volt. Ebben 
vitték az iskolába a palatáblájukat, az írás és számtan 
füzetüket, valamint a lúdtollat, amivel írtak. 

  Könyvük is csak az „Ábécés” könyv és a Biblia 
volt. Mi már különféle márkájú, színű, fazonú táskák 
között válogathatunk  mindenféle színes és grafitce-
ruza áll rendelkezésünkre, állandóan zsörtölődünk, 
hogy ez egyre több. 

 A gyermekeket régen nagyon szigorúan büntet-
ték, ha rosszul viselkedtek az órán. Vagy körmöst 
kaptak, vagy kukoricaszemen kellett térdepelniük. A 
mai tanárok azt sem tudják, hogy hogyan járjanak a 
gyermekek kedvében. A testi fenyítés tilos. Pedig 
némelyik rossz viselkedésű tanulónak nem ártana. A 
fiatalságnak akkoriban szórakozásra is alig volt lehe-
tősége. Néha tartottak csak bálokat. Nem volt mozi és 
televízió. A nagy szegénység miatt újságot sem tud-
tak járatni. Közös kukoricamorzsoláskor, vagy a fo-
nóban tudtak csak összegyűlni, és itt szórakoztatták 
egymást vicces történetekkel, mesékkel vagy ének-
léssel. 
 A mai fiatalok azt sem tudják, melyik discoba 
menjenek, mert lépten-nyomon van belőlük. Ma már 
szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyen minden ház-
tartásban színes televízió, valamint videó. Ezerféle 
napilap, hetilap, férfiaknak, nőknek, gyermekeknek 
szóló újság jelenik meg. A mozik jobbnál jobb filme-
ket vetítenek. 
 A térdemre könyökölve hallgatom nagymamá-
mat, magamban továbbra is összehasonlítgatásokat 
végzek és rá kellett jönnöm arra, hogy nem az a leg-
fontosabb, hogy ki mikor és milyen körülmények kö-
zött él, meg volt-e mindene vagy sem, hanem az a 
fontos, hogy az adott körülmények között meg tudott-
e maradni tiszta, becsületes embernek, aki büszkén 
vállalja a múltját, mint az én nagymamám. Én is ilyen 
felnőtt szeretnék lenni! 

 
Nyisztor Barbara 

 

Tisztelt apagyi Polgárok! Kedves Szülők! 
 
 Minden év végén az ember visszatekint az elmúlt időszak eseményeire, értékeli egy év időszakát. 
Számbaveszi az elért eredményeket, sikereket. A kevésbé sikeres eseményekből levonja a következte-
tést, és úgy tervez a jövőben, hogy ugyanazt a hibát másodszor ne kövesse el. 
 Mi is az iskolában és óvodában ezt tettük. Szép sikereket értünk el. Zökkenőmentesen áttértünk a 
kerettanterv fokozatos bevezetésére, amely a Nemzeti alaptantervet és az 1978-as tantervet váltja fel. 
 Ezekhez a sikerekhez az Önök, a szülők jó együttműködésével, támogatásával jutottunk el. A köz-
ség önkormányzata maximálisan támogatta céljaink elérését. Kérem, legyenek továbbra is jó partnerei 
óvodánknak és iskolánknak! 
 Közeleg egyik legszebb, legmeghittebb ünnepünk, a karácsony. A Zrínyi Ilona Általános Iskola és 
Óvoda testülete, technikai dolgozói és tanulóifjúsága nevében mindnyájuknak békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újévet kívánok! 

Lengyel László 
igazgató  
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Bizakodó ping-pongosok 
 

Beszámoltunk róla, hogy az első félévben szá-
mos szép sikert értek el asztalitenisz szakosztályunk 
csapatai, és utánpótláskorú versenyzőink. A folytatás 
már nem volt olyan bíztató, mivel több játékos is 
abbahagyta a versenyzést. Aztán mégis csak összeállt 
a keret, így reménykedtünk a jó folytatásban. Az NB 
II-ben szereplő csapatunknak nehéz dolga volt az őszi 
mérkőzések alatt, mivel  megerősödött ellenfelekkel 
kellett szembenéznie. 

Rossz kezdés után aztán sikerült a csapatnak 
pontokat szerezni, így a tavaszi folytatásra nyugod-
tabban készülhetünk. A megyei bajnokságra úgy 
készültünk, hogy csak utánpótláskorú versenyzőket 
tudunk szerepeltetni, de aztán össze állt a csapat és az 
őszi zárásnál az első helyen állunk, és ha ezt az ered-
ményt tavasszal is meg tudjuk ismételni, akkor felke-
rülhetünk az NB III-as bajnokságba. Szép lenne ha 
két csapattal is szerepelhetnénk a nemzeti bajnokság 
két csoportjában. Az őszi mérkőzéseken a két csapat-
ban játéklehetőséget kaptak: Hodász László, Héjj 
Tamás, Fodor Géza, Fodor István, Mráz László 
,Benga András, Misák Károly, Szmolka Csaba, Nagy 
Sándor, Oszlánszki László. 

Megyei egyéni ranglista versenyen Fodor Géza 
3. helyen végzett, a páros versenyszámban testvéré-
vel Istvánnal ugyancsak a 3. helyet szerezték meg. 
Nyírbátorban rendeztek I. osztályú országos ranglista 
versenyt, melyen Hodász László bejutott a 32-es 
főtáblára, ami nagy meglepetés volt. 

Utánpótláskorú versenyzőink december közepén 
bizonyíthatnak a Megyei ranglista versenyen. Érmes 
helyezések reményében készülnek:Vakály Adrienn, 
Oszlánszki László, Poór Tibor, Siklódi László. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a szakosztály 
versenyzőinek nevében a támogatást a Polgármesteri 
Hivatal, Általános iskola vezetésének, valamint tá-
mogatóinknak: Tallódiné ésTársa Csempe bolt Oros, 
Kosztyú László vállalkozó Apagy. 

Bízunk benne, hogy a 2002. évre az ÉBEN 
TRADE kft-vel a szakosztályunk támogató szerző-
dést tud kötni, ami nagyban segítené a működőképes-
ségünket. 

Tisztelt olvasók engedjék meg, hogy csapattár-
saim nevében békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánjak mindannyiuknak! 

 
Oszlánszki László 

szakosztályvez. 

Labdarúgás 
A 2001/2002-es bajnoki év nagyon sikeresen 

kezdődött, hisz 10 fordulón keresztül a csapat az 
élmezőnyben szerepelt, minden előzetes várakozást 
felülmúlva. 

Nagyon jó csapatszellem jellemezte a labdarú-
gókat, rendszeresen végezték munkájukat. Sajnos az 
utolsó öt forduló rosszul sikerült, amihez hozzájárul-
tak a játékvezetők ténykedései is. 
Így az őszi szezont a 9. helyen zárta a csapat, erős 
középcsapattá fejlődve. 

A tavaszi fordulóban a jobb szereplés lehetősége 
adott, egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, rutinnal, és 
főképpen fegyelmezettséggel. Reméljük, hasonló 
örömöket szereznek szurkolóiknak, mint az első 10 
fordulóban sikerült. 

Az ifjúsági csapat tudása is sokat javult, egy-két 
meghatározó ember hiányát érzi a társaság. Hozzáál-
lásuk sokat komolyodott, az edző kérdése sajnos nem 
véglegesen megoldott. 

Örvendetes, hogy kialakulóban van egy kölyök-
csapat, mely elsősorban az általános iskolások köré-
ből tevődik össze. Ezzel remény bontakozik ki, hogy 
lesz az ifjúsági csapatnak utánpótlása. 

Megköszönöm a labdarúgók tevékenységét, a 
sportszervezők segítségét, és kívánok mindenkinek 
sikerekben gazdag boldog új évet. 

Kiss István 
SE elnök  
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