Apagyi Hírmondó
AZ APAGYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2007. JÚLIUS XI. ÉVFOLYAM 2. szám

Nyolcadikosaink ünnepélyes keretek között június 16-án búcsúztak el iskolánktól. Nagy örömünkre szolgál,
hogy mind a 25-en megtalálták a következő iskolájukat, s kívánjuk, hogy ott állják is meg a helyüket.
Nyolcadikosainknak sikerült bejutni a megye legjobb iskoláiba is, s reméljük méltóan fogják képviselni az
általános iskolát.

Június 11-én Gyermeknapi délutánt szerveztünk, amit a gyerekek nagyon élveztek.
A délutánt íjászbemutató és kaktuszkiállítás is színesítette.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2007. ÁPRILIS 16-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK DÖNTÉSEI
-

A testület elfogadta az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
Jelenlegi háziorvosi ügyelet a leveleki önkormányzat döntése miatt megváltozik ezért a képviselő-testület úgy döntött,
hogy a központi ügyeletet a Nyíregyházi központi ügyelet igénybevételével biztosítja a lakosság részére.
Döntés született a gyógyszertár épületében üresen álló lakás értékesítésének meghirdetésére.
Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a belső ellenőr által jóváhagyott ellenőrzési jelentést.
Pályázat benyújtására került sor önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására.
Az Apagyért közalapítvány 2006. évi tevékenységét arról készült beszámolót a testület elfogadta.
Meghatározásra került az önkormányzat Gazdasági Programja melyet a testület településfejlesztési elképzelésekkel
jóváhagyta.
Jóváhagyta a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Idősek Otthonának Szakmai Programját és
Házirendjét.
Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgált 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót a polgármesteri hivatal 2006. évi
Hatósági tevékenységéről Informatikai és Létszámhelyzetéről szóló tájékoztatást.
Döntött az első lakáshoz jutók támogatásáról valamint a személyes gondoskodásra benyújtott kérelmekről.
Jóváhagyta az Idősek Otthonának alapító okiratát.

A képviselő-testület 2007. május 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen meghallgatta a tervezett „biodízel” üzem
ipari területen történő megvalósításának elgondolásait. Beruházó által elmondott tájékoztatót.
A beruházás támogatásáról döntött a szükséges környezetvédelmi és engedélyezési eljárások lefolytatásának pozitív
eredményei alapján.
Felhatalmazta a polgármestert a – Gergely gyümölcsös – tulajdon jogának megszerzése céljából a tárgyalások
lefolytatására.
Kiss István
polgármester

TÁJÉKOZTATÁSOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2007. június 23-tól kezdődően, szombati napokon, eboltásra kerül sor a településen a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően, körzetenként beosztva.
Az eboltás kötelező, az ebek oltás alóli kivonása veszélyt jelenthet az emberre, állatra egyaránt, illetve az állat
tulajdonosa felelősségre vonható. Az eboltás díja ebenként 2.000.-Ft.
Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet értelmében családi házanként 2 db eb tartható. A nem kívánt ebek
elaltatásáról a tulajdonos kérelmére a hatósági állatorvos kedvezményes díj fizetése ellenében gondoskodik.
A Magyar Nemzeti Bank az új biztonsági elemekkel ellátott 1000.-Ft-os címletű bankjegyek kibocsátásával egyidejűleg
a régi 1000.-Ft-os bankjegyeket a forgalomból 2007. augusztus 31. napjával bevonja. A régi bankjegyek ezt követően nem
használhatók fel a készpénzforgalomban, azok a postákon, vagy bankokban visszaválthatók.
A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium a nagy melegre való tekintettel tűzgyújtási, tűzrakási tilalmat rendelt
el az erdős területeken. Kérjük a dohányzókat, hogy az égő cigarettacsikkeket ne dobják el a közterületeken és gyúlékony
anyagok közelében.
A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján folyamatosan kifüggesztjük az aktuális híreket, információkat. Kérjük,
szíveskedjenek figyelemmel kísérni a hirdetményeket, közleményeket, tekintettel arra, hogy a nagyszámú ügyfelet érintő
jelentős államigazgatási és egyéb ügyekben nem postázással, hanem hirdetőtáblára történő kifüggesztés útján történik a
határozatok kézbesítése.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 5. §. (3) bekezdése szerint :
A földhasználó köteles az adott év június 30.napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni,
és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Kérem, gondoskodjon mindenki a saját tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanán és az ingatlan előtti
közterületen a parlagfű irtásáról, mert a mulasztóval szemben 20.000-5.000.000.Ft-ig terjedő bírságot lehet kiszabni.
Csépányiné Tóth Terézia
jegyző
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HIRDETMÉNY
A Környezetvédelmi Felügyelőség védett állatfajt
regisztrált Apagy Községben, HÓD előfordulását
észlelték az apagyi 095/23a és a 095/24. hrsz. alatti
területeken.
A Hód védett állat, veszélyeztetett vörös könyves
állatfaj, Európa minden országában természetvédelmi
oltalom alatt áll, előfordulása az Apagy környéki vizes
élőhelyeken rendkívüli esemény. Az állatfaj károsítása,
veszélyeztetése, élőhelyének lerombolása esetén
természetvédelmi bírság szabható ki.

A képviselő-testület pénzügyi megtakarítási okok
miatt ebben az évben falunapot nem tart azonban
augusztus 25-én (szombaton) tervezi az apagyi
kenderáztató tónál egy főzőverseny megszervezését.
Kérjük, hogy önszerveződő baráti társaságok
munkahelyek jelezzék a Polgármesteri Hivatalban
részvételi szándékukat a rendezvény megszervezése
céljából!

ALAPÍTVÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
Az
„Apagyért
Közalapítvány”
gyermeknap
alkalmából az idei évben is rajzpályázatot hirdetett az
apagyi gyerekeknek. Több témában lehetett választani:
- Kedvenc mesém
- Kedvenc időtöltésem
- Környezetvédelem, egészségvédelem gyerek
szemmel.
Az iskolából 88 gyerek élt a lehetőséggel nevelőik
irányításával. Köszönet segítségükért.
A kuratórium tagjai Tomcsák Andrásnét – Gál Edinátkérte fel zsűri elnöknek, aki alaposan mérlegelte a döntést.
Elsősorban nem a szépség, színesség volt a szempont
hanem inkább a saját elképzelés, s ennek kornak
megfelelően képesség szerinti kivitelezése.
Három kategóriában 9 gyerek kapott díjat.
1-2. osztály:
- 1 helyezett: Orosz Tamás (2. o.) Kedvenc mesém: A
búbos pacsirta
- 2. helyezett: Márkus Bence (1. o.) Kedvenc időtöltésem:
A tónál
- 3. helyezett Minya Dorisz (1. o.) Kedvenc időtöltésem:
A tónál

3-4. osztály:
- 1. helyezett: Tropa András ( 4.o.) Kedvenc időtöltésem:
Játszótér- 2. helyezett: Sinka Nóémi ( 4.o.) Kedvenc időtöltésem:
Fürdőzés- 3. helyezett: Szmolka Fanni (3.o.) Kedvenc mesém:
Nagytakarítás a Napnál
5-8. osztály:
- 1. helyezett: Tornai Gergő (5.o.) Kedvenc időtöltésem:
Horgászat
- 2. helyezett: Nazarenkó Frederik (7. o.)
Egészségvédelme gyerekszemmel
- 3. helyezett: Nagy Sándor (5.o.) Kedvenc időtöltésem
Apagyon
A díj kiosztásra 2007. június 19-én a tanévzáró
ünnepségen került sor, a gyerekek nagy örömére. Hiszen
az első díjazottak kerékpárt, második díjazottak
görkorcsolyát, a harmadik díjazottak mp3 lejátszót kaptak.
Akik nem jutottak az első három helyre: 79 gyerek
jégkrémet kérhet egy kapott matricáért a helyi kis ABCben.
Gratulálunk minden kis alkotónak a vakációhoz
kellemes időtöltést kíván a kuratóriumi tagok nevében is:
Jurkinya Jánosné
kuratóriumi tag

ÜGYELETI REND
Mint azt már az előző számban is jeleztük, 2007.
július elsejétől rajtunk kívülálló okok miatt ismét
megváltozott az orvosi ügyelet rendje.
E naptól Apagy, Napkor és Nyírtét a nyíregyházi
központi ügyelethez tartozik. Az új ügyelet ellátási területe
igen nagy, kb. 160 ezer ember ellátásáért felelős.
Egyszerre több orvos ügyel, külön van gyermek és felnőtt
ügyelet. Szükség esetén lehetőség van házhoz is hívni az
ügyeletes orvost (mind a gyermek, mind a felnőtt ügyelet
rendelkezésére áll egy-egy terepjáró állandó jelleggel), de
tekintettel az ellátandó terület nagyságára, amennyiben ez
megoldható, inkább azt javasoljuk, hogy a központi
ügyelet székhelyén vegyék igénybe az orvosi ellátást.
Jelenleg úgy tűnik, hogy ez marad a végleges
megoldás, további változások már nem várhatók. Az
eddigi ügyeleti diszpécser telefon terveink szerint ez év
végéig még elérhető lesz, hívása esetén automatikusan
bemondásra kerül majd a központi ügyelet címe,

telefonszámai. Kérjük, hogy az alul található, adatokat
tartalmazó névjegyet mindenki vágja ki az újságból és
számára könnyen elérhető helyen tárolja.
Dr. Veress Attila
A NYÍREGYHÁZI KÖZPONTI ÜGYELET ADATAI:

CÍM:
NYÍREGYHÁZA, SZENT ISTVÁN ÚT 70.
(a mentőállomás mellett)
ÜGYELETI IDŐ:

HÉTKÖZNAP: 18 h-TÓL, MÁSNAP REGGEL 8 h-IG
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON: EGÉSZ NAP
TELEFONSZÁMOK:

GYERMEKEK RÉSZÉRE: 06-42/445-500
FELNŐTTEK RÉSZÉRE: 06-42/402-377
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ISKOLAI ÉLET

Véget ért iskolánkban a 2006/2007-es tanév szorgalmi időszaka. A tanévet 194 tanuló fejezte be. Eredményesen zárta 185 tanuló, sajnos 9 tanuló nem teljesítette a
minimum követelményeket sem. Közülük 2-en biztosan
évfolyamot ismételnek, 7-en pedig augusztus végén javítóvizsgán javíthatnak.
1-2-3. évfolyamon kiválóan teljesített: 20 tanuló,
4-8. évfolyamon kitűnő eredményt ért el: 17 tanuló,
szintén 4-8. évfolyamon jeles eredményt ért el: 15 tanuló.
Összesen tehát 52 tanuló teljesített kiválóan, ez a tanulóifjúság több mint 25 %-a.
Iskolánk tanulmányi eredménye kereken 4 egész,
ami jó minősítést jelent.
A mulasztásokról röviden:
Tanulóink 1668 napot hiányoztak a tanév során, 1
főre vetítve ez 9 nap. (Elég magas) Sajnos előfordultak
igazolatlan hiányzások is, 48 napot nem tudtak igazolni a
tanulók.

Június 27-én a tanulmányi eredményén javító és
szorgalmas tanulókat vittük el egy jutalomkirándulásra,
mely egy szabolcs-szatmári körút volt. Jó hangulatban, sok
érdekességgel hazatérve kezdhették a vakációt a résztvevő
tanulók.
A vakációhoz gyereknek, szülőnek nagyon jó pihenést, kikapcsolódást és remélem szeptemberben mindenkivel épen, egészségesen újra találkozunk.
Benga András
igazgató

VERSENYEK

¾ Német verseny:
Hegedűs Csilla 6. o. 3. helyezett
Bíró Bella 7. o. 1. helyezett
Kulcsár Szabina 7. o. 2. helyezett
Király Éva 8. o. 2. helyezett
¾ Megyei földrajz verseny:
Papp Dániel 7. o. 2. helyezett
¾ Megyei történelem verseny:
Papp Dániel 7. o. 5. helyezett
¾ Kistörténész-kutató verseny:
Papp Dániel 7. o. 7. helyezett
¾ Megyei fizika verseny:
Bánházi Petra 8. o. 4. helyezett
¾ Országos fizika verseny:
Bánházi Petra 8. o. 6. helyezett
¾ Bevetéspróba:
Dávid Réka 7. o., Pádár Norbert 7. o., Bánházi Petra 8.
o., Kovács Márk 8. o. csapatban 6. helyezett
Sportverseny eredmények:
¾ Megyei futóverseny:
III. korcsoport 4. helyezett (Dudás Kinga, Jakab Anett,
Szebényi Szabina, Kulcsár Szabina)
III. korcsoport 6. helyezett (Sándor Dávid, Papp Kristóf,
Pataki Tibor, Zsigó Krisztián)
IV. korcsoport 6. helyezett (Kiss Márk, Kiss Tamás,
Papp Dániel, Pádár Norbert)
II. korcsoport – fair play – díjasok: Tropa Szabolcs,
Kozma Mihály, Kondás Bence, Gönczi Alex
¾ Nyírerdő futás – Pünkösdi futás (egyéni)
1. helyezett: Tropa Szabolcs, Sándor Dávid, Szebényi
Szabina, Pádár Norbert
2. helyezett: Bíró Bella, Papp Dániel
3. helyezett: Bánházi Petra
4. helyezett: Papp László
5. helyezett: Jakab Anett, Bartha Petra, Kovács Márk,
Hosznyák János
7. helyezett: Dudás Kinga
Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítőiknek!
Siklódi Lászlóné
igazgatóhelyettes

IDŐSEK OTTHONA

Tanulóink a tavaszi időszakban is szép számmal vettek
részt és értek el szép eredményeket mind tanulmányimind sportversenyeken.
Tanulmányi versenyek
Iskolaszövetségi eredmények:
¾ Kazinczy szépkiejtési verseny
Hegedűs Csilla 6. o. 2. helyezett
¾ Matematika verseny:
Majláth Ákos 4. o. 2. helyezett
Simkó András 7. o. 1. helyezett
¾ Mesemondó verseny:
Szegfű Anna 1. o. 3. helyezett
Majláth Ákos 4. o. 2. helyezett
¾ Szavaló verseny:
Majláth Ákos 4. o. 2. helyezett
Hegedűs Csilla 6. o. 3. helyezett
Kulcsár Szabina 7. o. 1. helyezett

Névnapi és születésnapi ünnepséget tartottak
az Idősek Otthonában Dósa Mihály részvételével.

APAGYI Hírmondó – 2007. JÚLIUS
ÓVODAI ÉLET
Óvodánkban 2006/2007-es nevelési
évet 72 gyerek kezdte el három csoportban, ebből 19 gyerek indul ősszel iskolába.
Helyüket 18 új gyerek váltja fel szeptemberben, majd még év közben 6 három éves
kezdi el az óvodai életet. A rendszeres
óvodába járást, sajnos a sok betegeskedés
akadályozta pl. himlő.
Az elmúlt évi feladatokat a tervezettnek megfelelően, zökkenőmentesen végeztük. A mindennapos kihívásokat sok-sok
élmény gazdagította. pl: őszi csalogató –
óvónői bábjátékkal próbáltunk kedvet
csinálni az egész évi bábozáshoz, őszi
erdőlátogatás Harangodon, bábszínházi
előadás megtekintése, s még számos különböző alkalmat az óvodai pedagógusaink
munkaközösségének bábjátéka tett színesebbé.
Nagycsoportosaink rajzpályázaton és
mesemondó versenyen vettek részt. Ellátogattak karácsony és anyák napja alkalmából az idősek Otthonába és köszöntötték az ott lakokat. A helyi könyvtárat és
iskolát is meglátogatták. Az általános
iskolások a sok versenyt nyert meséit óvodásainknak is előadták, nagy örömmel,
köszönettel fogadtuk őket óvodánkban.
Tavaszi gyermeknapi rendezvény sorozatunkban egymásnak mutatkoztak be
csoportjaink, egy-egy kis mesedramatizálással – nagy sikerrel – mielőtt sokan a
nyári szünetet elkezdték volna, szülőkkel
együtt autóbusz kiránduláson vettek részt:
a középsősök a Tokaji környezetet csodálhatták meg a hegy tetejéről s hajózás közben. A nagycsoportosok már távolabbra
merészkedtek, Aggtelek rejtélyes barlangjaiban gyönyörködhettek. A kicsik a helyi
tangazdaság környezetével, állat világával
ismerkedhettek. Támogatásban is részesültünk: Takács Péterné vállalkozó gyermeknapja alkalmából könyvekkel lepte meg
óvodánkat, Gönczi Tüzép homokozóinkat
friss homokkal töltötte fel, az Apagyért
közalapítvány kirándulásunkat támogatta.
Köszönet érte.
Nevelési évünket évzárói, ballagási
ünnepséggel fejezték be sokan, különösen
nagycsoportosaink, s elkezdték nagy nyári
szabadságukat bár még az óvoda üzemel.
Várjuk továbbra is óvodásainkat.
Zárás augusztus 6-tól augusztus 31ig lesz.
A vakációjukat elkezdőknek, s minden kedves olvasónak kellemes nyarat, s jó
pihenést kívánok az óvoda dolgozói nevében is
Jurkinya Jánosné
óvodavezető

A ballagó nagycsoportosok műsora

Várjuk az Apagyi Postán!
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

Egyházközségünk életét az elmúlt
időszakban az ünnepek határozták meg.
Május 13.-án közösségünk 18 fiatalja
részesült a bérmálás szentségében. Az ünnepi
szentmisén Felföldi László püspöki helynök tartott
prédikációt és ő szolgáltatta ki a szentséget
fiataljaink számára, hogy a Szentlélek erősítse, és
töltse el őket ajándékaival. Reméljük, hogy ez a
megerősítés egész életükre szól majd, és mind
hitükre mind erkölcsi tartásukra áldó pecsétet tesz
majd,
ami
megnyilvánul
Isten
és
emberszeretetükben egyaránt.
Következő szép ünnepünk volt amikor
templomunkban 5 gyermek az elsőáldozás
szentségében részesült. Gyermeki boldogság
töltötte el őket, amikor először találkozhattak és
vehették magukhoz Jézus testét a szentáldozásban.
Versekkel és énekekkel köszönték meg Jézusnak,
hogy életét adta értünk emberekért, hogy mi
megszabadulhassunk a bűn rabságából.
Itt hagyta számunkra csodálatos testét, hogy
lelkileg táplálkozhassunk nap mint nap,
megerősödve ezzel hitünkben és
jócselekedeteinkben.
Bízunk abban, hogy gyermekeink e
szentségekkel, amelyek a kegyelem eszközei
számunkra, egész életükre olyan értéket és mércét
kaptak, amely erősíti őket abban, hogy a hit
fényével éljék mindennapjaikat.
Június 10-én Úrnapja volt. Körmenetben
köszöntöttük Jézus titokzatos testét és vérét a
kenyér és bor színe alatt.
Június 24-én templomunk búcsúján együtt
ünnepelhettünk görög katolikus és református
testvéreinkkel. A Szentmisén Tamás László
demecseri káplán atya tartott ünnepi prédikációt.
Templomunk védőszentjei Jézus szent szíve és
Szent László király példája mutasson nekünk
helyes utat, hogy hogyan lehetünk hittel és
szeretettel Egyházunk és közösségünk méltó és
hasznos tagjai.
Együttléteinket még szebbé tette, a nem rég
alakult énekkar közreműködése. Köszönjük, hogy
idejüket nem sajnálva részt vesznek a próbákon,
dicsőítve ezzel a jó Istent és örömet szerezve
embertársaiknak.
A nyári szünetben, a pihenés időszakában is
szánjuk időt, és adjunk időt a Jó Isten számára.
Vegyünk részt a szentmiséken ahol lelkileg
töltekezhetünk. A testi pihenés mellett ez is fontos
az ember számára, hogy teljes boldog életet
élhessen.
Gyermekeink a napkori egyházközség
tagjaival, Lázár István atya vezetésével
Erdőhorvátiba terveznek sátortáborozást július 22.29-ig.
Sok
gyermek
már
jelentkezett,
érdeklődjetek majd az indulással kapcsolatban.
Minden kedves olvasónak kívánok szép
nyarat, jó pihenést, feltöltődést.
Ignácz Istvánné

Gondolatok a mindennapokról:
A bűn sivatagos szenvedés. Mindaddig, amíg nem
szomjúhozzuk az igazságot egész valónkból, hasonlítunk ahhoz az
eltévedt vándorhoz, aki a sivatagban vizet keres. Indulna előre vagy
hátra, erre vagy arra, s arra nem is gondol, hogy ott ahol áll talán
néhány méterrel a talpa alatt, a mélyben ott az éltető víz. A hazugság
szele telefújja szemét apró homokszemekkel, s végül már arra sincs
módja, hogy kitörölje begyulladt szeméből a port, mert már nem tiszta
a keze. Aki ilyen körülmény között, csak felszínesen tájékozódik,
belefullad a homoktengerbe. Pedig csak azt kellene tudnia, hogy mi
van a dolgok mélyén.
Egyházmegyei programok:
Felnőtt lányok lelkigyakorlata július 22-27 között a Máriapócsi
Lelkigyakorlatos-házban téma: hivatás és szentségi élet. 18 évnél
idősebbeket várnak.
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat augusztus 12-18-a között
Csenger-Máriapócs között „Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten
fiai.” 16 év felettiek számára akik szeretik a kihívásokat, a jó
közösséget. www.ifjusagizarandoklat.hu további információkkal.
KÖZ-tábor (Keresztény Összejövetel Zemplén) augusztus eleje.
Fiataloknak változatos programú jó hangulatú tábor.
Szent Damján Tábor KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMILEG
AKADÁLYOZOTT és MOZGÁSKORLÁTOZOTT gyerekek
számára július 22-29 között. Célja: imádságos környezetben
felejthetetlen élményben gazdagodjanak, és a nyaralás alatt a szülők
is pihenhessenek egy hétig. A görög katolikus kispapok által
szervezett tábor idén 10. alkalommal indul. (Segítők jelentkezését is
várják.) www.damjantabor.hu
Bármely programmal kapcsolatban további információt lehet
kérni a PARÓKIÁN vagy a 06-30-4796799-es ill. a (06-42)-248023es telefonszámon.
2007.június 10-én nyolc gyermek járult elsőáldozáshoz:
Hanuscsák Zsolt, Minya Dalma, Pásztor Ádám, Pintye Miklós,
Sivadó Patrícia, Stankóczi Viktor, Tarr Anita, Volosoczki Dávid.
Növekedjék életükben a hit a remény és a szeretet. Közeledjenek
életükkel méginkább Isten szeretetéhez rajtuk és családjaikon legyen
az Úr áldása!
Folyamatban levő munkálatok: Parkolóhely kialakítása. Cél:
a templom biztonságos megközelítése a forgalom akadályoztatása
nélkül. Reméljük, hogy a lelki kikötő vasárnaponként megtelik majd
a hívek négykerekű „bárkáival”. A sekrestye átfedése, a
mennyezetének belső megemelése, bejárat kialakítása. Vízöblítéses
WC és kézmosó kialakítása a hívek részére a templom hátánál.
Növényzetet valószínűleg ősszel lehet telepíteni. Köszönet minden
közreműködőnek!
Tartson meg mindnyájunkat az Úr az Ő szeretetében!
Sivadó Miklós
parochus

APAGYI Hírmondó – 2007. JÚLIUS
REFORMÁTUS EGYHÁZ
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek…” Jel 3, 20
Gyülekezetünk életének nagy, boldog ünnepi eseménye volt a
konfirmáció. 11 fiatal tett fogadalmat Jézus Krisztus követésére
május 20-án vasárnap az ünnepi istentiszteleten. Isten áldása legyen
az életükön!

Ha egy képben szeretnénk kiábrázolni a konfirmációt, akkor
talán azt kellene megfesteni, amiről a fent említett Ige szól.
Képzeljük el most magunk előtt ezt az Igét. Egy ajtó, egy becsukott
ajtó, előtte Jézus, Aki bebocsátásra vár. Képzeljük el, hogy az az ajtó
a szívünknek az ajtaja, és hogy a mögött az ajtó mögött a lelkünk, a
magánéletünk van. Így halljuk meg az Igét: „Íme, az ajtó előtt állok
és zörgetek.”
- Zörgetek. Zörgetni, ugye az szokott, aki be akar jutni valahová, aki
bebocsátást kér? Jézus fölajánlja itt magát, de reánk bízza a döntést.
Nem erőszakkal jön, nem alkalmaz semmi kényszert, nem titokban
akar beosonni. Zörget és vár. Akarjuk-e Őt?
- Miért zörget Jézus? Ha tovább olvassuk az Igét (Jelenések 3, 20kk)
megtudjuk, hogy az Ige képletesen egy bensőséges, bizalmas
életközösségről szól. Jézus mielőtt életeket akar bevinni a
mennyországba, azt megelőzőleg a mennyországot akarja bevinni az
emberek földi életébe. Jézus bejön a gondolatainkba, az érzéseinkbe,
az akaratunkba, a cselekedeteinkbe. Birtokba veszi az életünket Isten
országa céljaira. Így lesz igazán boldog az életünk.
Örömteli, amikor a konfirmációkor megtörténik lelkiképpen ez
a bebocsátás, de nyilvánvaló, hogy Krisztusnak ez a bebocsátása
nincs egyszer s mindenkorra elintézve. Holnap újra az ajtónk előtt áll
és zörget. És valahányszor valami döntés elé kerül az életünk, újra
zörget. Ne dönts nélkülem, hanem Velem!
Nyissuk ki az ajtót a (naponta) zörgető Jézusnak és kérjük
mind együtt: „Vezess, Jézusunk, s Véled indulunk”!
(A nyári gyermek- és felnőtt programjaink még szervezés
alatt állnak. Hirdetjük majd alkalmainkon.)
Kozma Mihály
ref. lelkész
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ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ
Szabadság
Galilea álomszép vidékén, a Genezáreti tó
keleti partvidékén volt egy város, Gadara.
Történetünk idején lakosai közül sokan kisiettek a
városból, mert nagy látványosság ígérkezett (Lk
8,26-39.). Amikor megpillantották, mindannyian
elámultak. Egy embert láttak, aki a többiekkel
együtt figyelmesen hallgatta Jézus Krisztus
tanítását, sőt, ezen felül nagyon ragaszkodott a
Mesterhez, szinte egy lépést sem tágított mellőle.
Csodálkoztak az emberek, és kérdezgették
egymást, hogy lehet ez. Talán nem értjük Gadara
lakóinak a megdöbbenését. Mi különös lehet
abban, hogy valaki a többiekkel együtt ül és figyel?
Ez az ember hosszú időn keresztül, egészen
addig a napig megszállott volt. Alkalmatlan volt
arra, hogy a többi ember között éljen, őrjöngött, és
általában veszélyt jelentett mindenkire, aki a
közelébe merészkedett. Egyszer láncokkal akarták
megkötözni, de azokat is leszaggatta magáról!
Senki sem tudta megfékezni. Komoly gond volt ez
az ott lakóknak. És most? Megszűnt a baj. Ez az
ember megváltozott. Jézus Krisztus megváltoztatta.
Már nem kell őrjöngenie. Élhet normális ember
módjára. Eddig megkötözött rab volt, most szabad!
Jézus Krisztus szabadította meg. Ő tudta ezt. A
Biblia leírja, hogy mindenhova Jézussal akart
menni, tudta, hogy mit köszönhet neki.
Napjainkban is vannak megkötözött emberek.
A nagy többség esetében ez nem nyilvánul meg
látványos jelenségekben. A Biblia azt írja: „ aki
bűnt cselekszik, a bűn szolgája (rabszolgája!) …
Ha tehát a Fiú ( Jézus Krisztus) megszabadít
titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,34-36.
Sokan rabjai napjainkban is a bűnnek. Látszólag
saját
akaratukból
élnek
úgy,
valójában
kényszerpályán vannak, amelyről nem tudnak
szabadulni. Káros szenvedélyek rabjai, a pénz, a
hírnév bálványozói, a féktelen, vagy éppen az
elfojtott
szexualitás
rabszolgái,
gőgtől,
büszkeségtől elvakult, vagy éppen a félelemtől,
aggodalmaktól földre sújtott, és tévútra vezetett
emberek ők. A probléma gyökere: elidegenedtek
Istentől, fellázadtak ellene.
Most, amikor eljön a nyár, meg kell
gondolnunk, mi is az a szabadság, amire
szükségünk van. A Biblia szerint nem a korlátok
nélküli akarat-kiélés a szabadság. Az igazi
szabadságot Istentől kapjuk. Az igazi szabadság
megmenekülés (megszabadulás!) a bűnből, és az
istenhez-tartozás bensőséges közösségében való
kiteljesedés. Jézus Krisztus azért halt meg a
kereszten, hogy ez a miénk lehessen!
Eltelik hamar a nyár. Munkával is,
kikapcsolódással is. Vajon talál-e lelkünk
megnyugvást, tud-e örülni a szabadságnak? Tárd ki
szíved Jézus Krisztus felé, fogadd el Őt, hogy
megajándékozhasson téged valódi szabadsággal!
Dezső Gergely
mb. lelkipásztor
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APAGYI Hírmondó – 2007. JÚLIUS
ASZTALITENISZ
Eredményesen zárták a 2006/2007. bajnoki évet az asztaliteniszezők

Az NB I-es csapatbajnokságban a 7. helyezést érte el csapatunk, azt követően, hogy az utolsó fordulóban egy esetleges
győzelem megszerzése esetén a 6. hely elérése volt a cél, de a Szeged csapata ellen 10-8-ra vesztettünk. Ennek ellenére a
csapat kiharcolta a biztos bennmaradást, ami az elsődleges cél volt. Az NB III-as csapatbajnokságban a NYÍRTÉTI DSK-val
közösen indított második csapatunk szereplése ingadozó volt, hisz a bravúros győzelmek mellett váratlan vereségeket
szenvedtünk, így a 7. helyezés nem tükrözi a csapat játéktudását. A megyei csapatbajnokságban két csapattal szerepeltünk. A
NYÍRTÁVHŐvel közösen szerepelve a 2. helyezést értük el, míg az utánpótlás versenyzőkre és a nemrég játszó felnőtt
versenyzőkre alapozott csapat a 11. helyen végzett. Mindkét csapat eredménye bravúrosként értékelhető.
Utánpótlás versenyzőink közül a Kozma testvérek egy nemzetközi versenyen szerepeltek Püspökladányban, ahol ifj.
Kozma Mihály 2. ,míg Kozma Bálint az 5. helyen végzett úgy, hogy a 4-közé jutásért a későbbi győztes ellen veszített.
Megyei Serdülő 20-ak bajnokságán játékosaink helyezései :
6. Vakály János
7. ifj. Kozma Mihály
9. Erdős Máté
10. Kozma Bálint
12. Lukács Zoltán
13. Pádár Norbert
15. Orosz János
17. Dudás Richárd
Nemzetközi edzőtábort szerveztek Tiszakerecsenyben ahol a versenyzők részvétele teljesen ingyenes volt.
Szakosztályunkból 3 gyereket hívtak meg (Erdős Máté, Vakály János, Lukács Zoltán), akik kellemes élményekkel
gazdagodtak .
Szakosztályunk Székelyudvarhelyre kapott meghívást egy nemzetközi tornára. A profik mezőnyében két csapatunk
szerepelt 2. és 3. helyezést elérve. A helyi szervezők és szponzorokból összeállított csapat ellen mérkőztek a mi
szakosztályunk vezetői és szponzorai melyen a mieink sima győzelmet arattak (Szabados László, Papp Sándor, Zoltai István,
Pataki István). A kellemesen eltöltött hét után természetesen szeptemberben visszavárjuk a Székelyudvarhely csapatát egy
hasonló tornára.
Készülünk a 2007/2008-as bajnoki évre a csapataink eredményes szerepléséről nehéz lenne előre beszélni, még akkor
sem, ha tudjuk, hogy Poór Tibor visszatért a csapathoz (Mátészalkán kölcsönjátékosként szerepelt és eredményei alapján az
első embere volt az NB III-as csapatnak), de valószínű, hogy távozó vagy távozók is lesznek, így az NB I-es tagság
megtartására esélyünk sem lesz. A csapat támogatói, szponzorai nagyon sokat segítenek, főleg a különböző rendezvényeink
kimagasló lebonyolításában, de a csapat működőképessége anyagi háttere nem lesz jobb .
De azért ki kell emelni Szabados Lászlót, a Szabados-ok KFT vezetőjét, aki a csapatért mindent megtesz. A község
Önkormányzata továbbra is támogatja a szakosztályt a minél jobb eredmények elérésében. Köszönjük Sziráky Zoltánnak, az
Apagyi Bútordiszkont által nyújtott segítségét, a Tallódiné és Társa KFT-nek (Olcsó Csempe Oros), Bakti Jánosnak, az
Apagyi Pékség, Bíró Attilának, a Biró és Bíró BT, a Gála Panzió, és az NPR Reklámstúdió támogatását.
A szakosztály tagja nevében köszönjük a segítségüket :
Benga András, Oszlánszki László, Fodor István, Fodor Géza, Hodász László, Gergely Máriusz, Poór Tibo , ifj. Oszlánszki
László, Misák Károly, Ráti Sándor, Gyulai László, Lengyel Miklós, Garad József, Mráz László, Papp Sándor, Kozma Mihály,
Pataki István, Oszlánszki Zoltán, Vaszlovics Ferenc, Kiss István, Szabados László és a fent említett utánpótlás versenyzők .
Oszlánszki László
szakosztályvezető

LABDARÚGÁS
Labdarúgó csapatainknak befejeződött a 2006/2007.
évi bajnokság.
A felnőtt csapat teljesítette a vezetőség által kitűzött
célt és a nyolcadik helyen végzett. A cél eléréséhez
szükség volt a hazai pályán való jó szereplésre, a hazai
mérkőzések jelentős részét sikerült megnyerni, és csak
három csapat (Nyírtelek, Kótaj, Kék ) távozott győztesen
tőlünk. A nyári átigazolási időszakban sok változás nem
várható, a jelenlegi keret alkalmas arra, hogy a következő
bajnokságban is erős középcsapatként szerepeljen. Az
ifjúsági csapatnál sajnos már nem ilyen jó a helyzet, de az
ifjúsági csapatunk is minden mérőzésre kiállt, a sorozatos
vereségek ellenére. A csapathoz egy kapust szeretnénk
igazolni,
mivel
többször
előfordult,
hogy
mezőnyjátékosnak kellett a kapuban „állni”. Ez úton is
szeretnénk felhívni a focizni szerető gyerekek és szülőik
figyelmét mindenkit szeretettel várunk. A sportegyesület a
Díjözön MB. II. osztály legsportszerűbb csapata lett, ezért
Fairplay díjban részesült.

Megköszönjük az Önkormányzat, a baráti kör és
azon vállalkozók segítségét, akik az egész szezonban
támogattak bennünket.
A 2007/2008. évi bajnokság 2007. augusztus 18-án
kezdődik. Addig több edzőmérkőzést játszanak a csapatok,
valamint részt veszünk Balkányban rendezésre kerülő
Sinka Tibor emlékkupán.
Szegfű Mihály
edző

