
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
 

  
Március 16-án községünk Önkormányzata köszöntötte 62 évnél idősebb lakosait.

M Legrand 

 Az idősek tisztelete! 

Amíg fiatal vagy, 
Sosem gondolsz arra, 
Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak. 
 
 

Amíg fiatal vagy, 
Nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi, 
Csak a saját dolgod. 
 
Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 
S jártak a kedvedbe. 
 

Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, 
Legyél hálás nekik, 
S ne legyen feledve. 
 
Szüleid, akik az 
Életedet adták, 
Nagymamák, nagyapák, 
Ne legyenek árvák. 
 

Tanítóid, kiktől 
Csak a jót tanultad. 
Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad. 
 
Törődjél és szeress, 
Mindenki azt mondja: 
Hogy amennyit most adsz 
Annyit kapsz, majd vissza! 

 

 
 
Március 1-én az apagyi horgásztónál, gyönyörű környezetben tartották a „Hagyományőrző disznóvágást” az 
önkormányzat szervezésében. 
A polgárőrök, intézmények dolgozói, apagyi lakosok, civil szervezetek képviselői töltöttek el egy kellemes napot. 
Az időjárás nem nagyon kedvezett a rendezvénynek, de a fűtött sátorban minden elkészült finom étel gazdára talált. 
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Változások a járandóságokban 2008. január 1-től: 
 

- A kötelező legkisebb munkabér összege: 69.000.-
Ft 

- Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500.-Ft 
 

Nyugdíjkorrekció az 1991-1996 között megállapított 
nyugdíjak esetében 4-10 % 
    - rokkantsági járadék: 32.610,-Ft 
    - Vakok személyi járadéka: 15.020,-Ft 
    - Ápolási díj, gyes, gyed: 28.500,-Ft 
    - Árvaellátás legkisebb összege: 24.250,-Ft 
    - Rendszeres szociális járadék: 26.420,-Ft 
 

A családi pótlék összegei 2008. január 1-től havonta, 
gyermekenként: 
- egygyermekes család esetében: 12.200,-Ft 
- egygyermekes egyedülálló: 13.700,-Ft 
- kétgyermekes család: 13.300,-Ft 
- kétgyermekes egyedülálló: 14.800,-Ft 
- három-és több gyermekes család: 16.000,-Ft 
- három-és több gyermekes egyedülálló: 17.000,-Ft 
- fogyatékos gyermeket nevelő család: 23.300,-Ft 
- fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló: 25.900,-
Ft 
- nagykorú fogyatékos személy: 20.300,-Ft 
 

Módosítások a szociális ellátások területén: 
 

A szociális étkeztetésben az ellátást igénybevevő csa-
ládjának jövedelemvizsgálatát követően a jövedelemtől 
függően differenciált térítési díj bevezetésére kerül sor 
2008. március 1-el. 
A házi segítségnyújtás igénybevétele továbbra is térí-
tésmentes lesz, szintén jövedelem-vizsgálat szükséges 
és szociális szakértői bizottság állapítja meg majd az 
igénylő gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet 
az igénylő egészségi állapotától függ. 
Amennyiben az igénylő gondozási szükséglete a napi 4 
órát meghaladja, nem a házi segítségnyújtást, hanem az 
Idősek Otthona teljes körű szolgáltatásait veheti igény-
be. 
Változás, hogy a bentlakásos intézménybe történő fel-
vételnél szükséges vizsgálni az igénylő vagyoni helyze-
tét is. 

 

 
 

Március 10-én falugyűlés keretében a polgármester be-
számolt a 2007. év gazdálkodásáról és a 2008.évi lehetősé-
gekről, fejlesztési elképzelésekről. Tájékoztatta a lakossá-

got a pályázati lehetőségekről, az időszerű teendőkről a 
2008. évben tervezett rendezvényekről. 

F e l h í v á s ! 
 

Apagy község jegyzője felhívja a lakosság és a külterü-
leti földtulajdonosok figyelmét a tavaszi munkálatok 
megkezdésével egyidejűleg és azt követően folyamato-
san a parlagfű és egyéb, allergiát okozó gyomnövények 
irtására! 
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatosan módosultak a 
növényvédelmi jogszabályi rendelkezések, melyek júli-
us 1-jét követően nem teszik kötelezővé az önkormány-
zat hivatalának a tulajdonosok előzetes írásbeli felszólí-
tását területük parlagfű-mentesítésére.   
A növényvédelmi hatóság a parlagfüves területekre – a 
tulajdonos felszólítása nélkül – közérdekű védekezést 
rendel el, melynek költségeit a tulajdonosnak kell fe-
deznie és ezen felül növényvédelmi bírsággal sújtható. 
Fontos szabály, hogy a hatóság a lezárt területekre is 
beléphet és foganatosíthatja a közérdekű védekezést. 
Külterületi földek esetében (a helyrajzi száma 0-val 
kezdődik vagy zártkerti besorolású) növényvédelmi 
hatóságként a Növény-és Talajvédelmi Szolgálat jár el a 
Körzeti Földhivatal bizonyítékai – fényképfelvételek – 
alapján. 
Felhívom a földtulajdonosok vagy földhasználók fi-
gyelmét, hogy a bírságok elkerülése érdekében folya-
matosan tisztítsák meg saját területüket a parlagfűtől és 
egyéb gyomoktól, mivel 2008. június 30-át követően a 
védekezés elmulasztása miatt a mulasztóval szemben az 
ismertetett eljárás indítható. 

 
2006. decemberében az Európai Parlament elfogadta a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irány-
elvet, melyet a hazai jogszabályokba át kell ültetni 
2009. december 28-ig. 
Az irányelvben foglaltak lényege, hogy az alapszabad-
ságok közül a szolgáltatásnyújtás szabad áramlása a 
gyakorlatban minél szélesebb körben megvalósuljon, 
tehát nem lehet korlátozni  sem jogi sem egyéb tekin-
tetben a szolgáltatásnyújtás szabadságát a tagállamok 
állampolgárai tekintetében akkor sem, ha a szolgáltatás 
igénybevevője az országától eltérő tagállamban telepe-
dett le. A szabad verseny, a piac, a piaci szereplők (a 
szolgáltatást igénybe vevők) határozzák meg, hogy az 
adott szolgáltatásra az adott értékben szükség van-e 
vagy sem. 
Ugyanez a szabály vonatkozik a különböző árúkkal, 
termékekkel történő kereskedelemre,  
a személyek és a tőke szabad áramoltatására is. Ebből 
következően a mozgóárusítást, mozgóbolti kereskedést, 
üzletnyitást és egyéb vállalkozói alapú kereskedéseket, 
szolgáltatást nyújtókat a  tevékenységükben korlátozni 
nem lehet, arra tekintettel sem, hogy helyi szinten 
az ellátást az egyéni vállalkozók, vagy szolgáltatásnyúj-
tók biztosítani tudják a lakosság részére. 

Csépányiné Tóth Terézia 
jegyző 
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Értesítés 
 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a tavaszi 
lomtalanítást a Nyír-Flop Kft. 2008. május 9-én, 
pénteken végzi. 
Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladé-
kot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a jármű 
és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a begyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, to-
vábbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyé-
nek előidézésével. 
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, 
mivel az sok esetben nem azonosítható, és a cso-
magoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, 

mind az ember egészségére megnövekedett kocká-
zatot jelent. 
Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, 
festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok 
csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes 
összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elekt-
ronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt 
olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, 
pala, autógumi stb. 
 
 

 
2008. 03. 09. napjára kitűzött Országos Népszavazás Apagy községben eredményes volt. A választás so-
rán településünkön a választójogosultak 46 %-a vett részt a szavazáson. 
A szavazatok alakulása: 
 
Kérdés Érvényes szavazatok Érvényes szavazatokból 
  Igen Nem 
1. Kórházi napidíj 842 754 88 

  89,55% 10,45% 

2. Vizitdíj 843 756 87 

  89,68% 10,32% 

3. Képzési hozzájárulás 844 767 77 

  90,88% 9,12% 
 

 

  
 

 Február 12-én ünnepelte 100. születésnapját özvegy Papp Jánosné. 
 34 év házasság alatt szült 7 gyermeket, közülük ketten csecsemőkorukban meghaltak, egyikük pedig 45 éves 
korában hunyt el. 15 unokája, 17 dédunokája és 6 ükunokája van. 
 Mindig nyugodt és mérsékelt természetű volt. Ez nagyrészt annak tudható be, hogy 40 éves kora óta meghatá-
rozó szerepet játszott életében a Biblia tanítása. Ennél fogva a hosszú évek során a nehézségeket és a problémákat 
mindig türelemmel és belenyugvással fogadta. 
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GYERMEKEINK VISELKEDÉSÉRŐL 
 

 Közeledik a jó idő, így gyermekeik egyre többet 
tartózkodnak a szabadban a falu különböző pontjain – 
játszótér, teleház, parkok, sajnos a temető területén is – 
ahol a szülők nem felügyelhetik viselkedésüket. 
 Szomorúan tapasztaljuk, hogy a szépen rendbe tett 
utcák, faluközpont tisztaságára, épségére nem vigyáz-
nak. E téren a felnőttek példamutatása lenne a legfonto-
sabb. Ezen kívül, ha helytelen viselkedést tapasztal 
bárki – szemetelés, növények letördelése, kukák boron-
gatása, a játszótér játékainak rongálása – kötelességé-
nek kellene éreznie, hogy figyelmeztesse a rendetlen-
kedőket. 
 A játszótéren eleve 12 éven aluliak játszhatnának, 
ahol kerékpározni nem szabad! A kisebb gyermekekre 
felügyelő szülőket is kérnénk, ügyeljenek arra, hogy a 

homokot ne szórják ki a homokozóból. Ami értéket 
eddig sikerült mindannyiunk hasznára előteremteni, 
vigyázzunk rá, mint saját tulajdonunkra. 
 Szomorúan tapasztaljuk, hogy 14 éven aluli gyer-
mekek is éjszaka, éjfél körül is a faluban randalíroznak, 
és a szülők sajnos el sem hiszik hogyan viselkednek 
(isznak, cigarettáznak, stb.) 
 Intézményeink dolgozói ezen problémák elkerülé-
sére nevelnek, de ez csak a szülők odafigyelésével, 
számonkérésével sikerülhet. Ezért is kérjük a Kedves 
Szülőket, hogy gyermekeikkel beszélgessenek el, hol és 
merre jártak, mivel töltötték szabadidejüket. Reméljük 
„együttnevelésünknek” lesz eredménye. 

Az intézmények dolgozói

 

ISKOLAI ÉLET 
 

Tanulóink továbbra is szívesen vesznek részt 
tanulmányi és sportversenyeken. Több alka-
lommal sikerült ezúttal is dobogós helyezése-
ket szerezniük. Az elmúlt időszakban a követ-
kező eredmények születtek. 
- Iskolaszövetségi Kazinczy szépkiejtési 
verseny: 

Hegedűs Csilla - 7. o. 1. helyezett 
Majláth Ákos - 5. o. 1. helyezett 

- Iskolaszövetségi nyelvtan-helyesírás 
verseny: 

Kulcsár Bianka - 4. o. 1. helyezett 
Szegfű Tibor - 5. o. 3. helyezett 

- Iskolaszövetségi kémia verseny: 
 Papp Dániel - 8. o. 2. helyezett 

- Megyei Apáczai Természettudományi 
tehetségkutató verseny: 

Bíró Bella, Nazarenkó Frederik, Papp 
Dániel - 8. osztályos tanulók csapatban
 3. helyezett. 

- Iskolaszövetségi számítástechnika ver-
seny: 

Dudás László - 6. o. 2. helyezett 
Rubóczki Tamás - 6.o. 3. helyezett 
Papp Dániel - 8.o. 2. helyezett 

- Megyei német nyelvi verseny: 
Hegedűs Csilla - 7. o. 5. helyezett 
Kulcsár Szabina - 8.o. 8. helyezett 

- Az asztalitenisz Diákolimpia országos 
döntője: 

Kozma Bálint - 5. o. egyéniben 2. helye-
zett lett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
csapatában a 3. helyet szerezték meg.  

Gratulálunk nekik és felkészítőiknek! 

 
 

Szabadidős tevékenység keretében nyújtották a tésztát és tekerték 
a csigát a tanárnénik és a lányok a „csigacsináló”-ban. 
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A 8. osztály létszáma 24 fő. Minden tanuló készül 
továbbtanulni. A felvételi vizsgák lezajlottak, áprilisban 
értesítik a tanulókat, hogy ki melyik iskolába nyert 
felvételt. Két tanuló felvételi mentességet kapott a 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumba a felvételi előkészítőn 
nyújtott teljesítményükért, valamint német nyelvi 
versenyen elért helyezésért. Ők Kulcsár Szabina és 
Papp Dániel 8. oszt. tanulók 

 

 
Az iskolások méltóképpen ünnepelték az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 160. évfordulóját. 

Az első félévet január 18-án zártuk le. A tanévet 
187 tanuló kezdte meg, a félév zárásakor 184 volt a 
tanulók létszáma. Ebből eredményesen teljesített 178, 
elégtelen osztályzatot kapott  
6 tanuló. Az 5-8 évfolyamon a kitűnő tanulók száma 12 
fő. Az 1-4 évfolyamon szöveges értékeléssel történt a 
tanulók teljesítményének értékelése. Közülük kíválóan 
megfelelt 19 fő, felzárkóztatásra szorul 5 fő. 
 

Felhívás 
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Zrínyi Ilona 
Általános Iskola 1. osztályába a beiratkozás 

2008. április 21, 22, 23-án lesz. 
 

Helye: Az általános iskola igazgatói irodája. 
Ideje: 21-én: 8 - 17 óráig, 
 22-én és 23-án: 8 - 16 óráig. 
 
Kérjük hozza magával: 
- gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,  
- lakcímkártyáját, 
- diákigazolvány igényléséhez 1 db fényképet és 550,- 
Ft-ot, 
- egyennyakkendőre (fiúknak), egyensálra (lányoknak) 
1.500,-Ft-ot.  

Iskolavezetés 
 

ÓVODAI ÉLET 
 

Az óvodába lépés feltételei 
 

• A beiratkozásra olyan gyermekek esetében kerülhet sor, 
akik a következő nevelési év során betöltik 3. évüket. 
(1996. évi LXII. törv., - Közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény módosítása 65. §) 

• A beiratkozáshoz szükséges adatok: a gyermek személyi 
adatai, anamnézise 

• Óvodába lépéskor legyen szobatiszta, tudjon a 
környezetével kommunikálni (megértetni magát, illetve 
megérteni mások közlését). 

• A beírt gyermekek felvételéről – túljelentkezés esetén 
felvételi bizottság (vezető, helyettes, GYIV felelős) 
mérlegeli a lehetőségeket, a szükséges döntést 
meghozza. Ezek szempontjai: a gyermek életkora (4-5 
éves gyermeket lehetőleg nem utasítunk el, 3 éves 
gyermek esetében a szülők munkaviszonya döntő lehet), 
3 éven aluli gyermeket indokolt esetben (pl. ha mindkét 
szülő dolgozik). 

• Fellebbezési lehetőség: az óvoda vezetőjénél vagy a 
fenntartónál, megfelelő indokkal. 

• A gyermek óvodai elhelyezésének megszűnésére a fent 
említett törvény 74. §-a alapján kerülhet sor. 

 

 
 

Az iskolába lépés feltételei 
 

• A beiratkozáshoz szükséges feltételek: A gyermek 6 
illetve 7 éves kora, amennyiben eléri az iskolai 
munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 
fejlettségi szintet, a rugalmas beiskolázást figyelembe 

véve. (1993. évi LXXIX törvény 6. §-a Alapprogramban 
meghatározottak szerint.) 

• A beiskolázáshoz a gyermek személyi adatai, a szülők 
szándéknyilatkozata szükséges, hogy melyik iskolába 
szeretné íratni a gyermeket. 

• Az érettség jellemzői: 
 A programban jelzett érettség-jellemzők az 

óvodáskor végén. – Az alapprogramban rögzített 
alábbi kritériumok: 
a testileg egészségesen fejlődő 
b lelkileg egészségesen fejlődő 

− megjelenik a szándékos figyelem, bevésés, 
felidézés 

− kialakulóban van a fogalmi gondolkodás 
− életkorának megfelelően, érthetően 

folyamatosan kommunikál 
− elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról 

és környezetéről 
− ismeri a viselkedés alapvető szabályait 

c Óvodáskor végére szociálisan is éretté válnak 
az iskolára, 
− megfelelő szabálytudata van 
− feladattudata kialakulóban van 

• Neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek 
esetében a Nevelési Tanácsadó javaslatát vesszük 
figyelembe. 

• A gyerekek iskolai felvételéről az óvoda, illetve a szülő 
kérése alapján az iskola igazgatója dönt. 

• Fellebbezési lehetőség: az iskola igazgatójánál, illetve a 
fenntartónál. 

Óvodavezetés 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Hamvazó szerdával elkezdődött a nagyböjti idő Egyhá-
zunk életében. Ez a 40 nap a keresztény ember számára bűn-
bánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, hitünk elmé-
lyítésére, megbocsátásra, kiengesztelődésre. Ezek mind fon-
tos lelki élményeket adnak mindnyájunk számára, hogy Jézus 
Krisztus feltámadásának ünnepére méltóképpen felkészülhes-
sünk. 

Ez az idő alkalmas imádságos életünk elmélyítésére is. 
Figyeljünk arra, hogy mit vár tőlünk a Mennyei Atya, mi az 
üzenete a ma élő emberek számára. A 2008-as év a Biblia 
éve. Boldog aki olvassa. Tegyük mi is bátran, olvassuk Isten 
hozzánk szóló üzeneteit. Biztosan találunk pont számunkra, a 
mi élet helyzetünkre segítséget nyújtó, személyes üzenetet. 

A nagyböjti készülődésben törekedjünk arra, hogy job-
ban megértsük Jézus örömhírét és megváltói halálát. Hirdes-
sük minden ember számára, hogy Krisztus legyőzte a bűnt, 
megtörte a sátán hatalmát, legyőzte a halált és ezáltal nyer-
tünk mi is örök életet. Krisztussal meghaltunk a bűnnek és 
vele együtt fel is támadunk. Ez a mi igazi örömhírünk. 

A 3 legfőbb erény a HIT, a REMÉNY és a SZERETET. 
Minden ember vágyik a bűntől való szabadulásra, amelyre 
csak a hit által juthatunk el. Húsvét üzenete örök értékű re-
mény számunkra, hogy Jézus példáján mi is feltámadunk. Az 
Istennel való szeretetkötelék pedig összetartó erő az emberi 
kapcsolatainkban. Fedezzük fel Isten irántunk való irgalmát 
és szeretetét, és így forduljunk mi is minden embertársunk 
felé. Cselekedjünk az Evangélium szerint, tegyünk jót 
felebarátainkkal, legyünk Jézus Krisztus hű követői, építsük 
az Ő egyházát! Így kaphatunk erősebb hitet és maradandó 
boldogságot. Engedjük, hogy a húsvét üzenete átformálja a 
szívünket, hiszen Jézus értünk vállalta a szenvedést és a ke-
reszthalált, majd dicsőséges feltámadásában is részesíteni fog 
bennünket. Az igazi keresztény élet a meghalás és a feltáma-
dás együttese: meghalunk a bűnnek, a világnak, és feltáma-
dunk Istenben és Istennek. 

Kívánom minden kedves falubeli embernek, hogy érez-
ze és tapasztalja meg a Húsvét üzenetét. 

Így kívánok minden kedves olvasónak kegyelemteljes, 
áldott ünnepet. 

Ignácz Istvánné 
 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Hogy mi van mögöttünk? Talán furcsa, hogy ezt 
írom le: „Nem számít!” Ahhoz képest, ami előttünk áll, 
tulajdonképpen elhanyagolható az a néhány hét, ami a 
legutolsó újság megjelenése, vagy az a néhány év, ami 
születésünk óta eltelt. Mert ami előttünk áll, az az Isten 
szerető, segítő jelenlétében megélt földi élet, és az elnyert 
örökkévalóság lehetősége. Ha tudok így a jövő felé tekin-
teni, akkor már elindultam a kegyelem útján. Akkor Hús-
vét eseménye az én húsvétommá válik, melyben az én 
Istenem mutatja meg nekem szeretetét. Mely az én elesett 
voltomat emeli fel, az én törékeny létemet újítja meg em-
berszerető-’engemszerető’ kereszthalálával és dicsőséges 
föltámadásával. Semmi el nem szakíthat minket Krisztus 
szeretetétől. Csak el ne feledkezzek róla, csak el ne zárjuk 

magunkat jóságától. S miközben annyiszor kimondom, 
vagy leírom, hogy ’én’ ezt csak azért teszem, mert Ő az, 
aki megérintette lényemet. Ő az, aki énem középpontjává 
válik. „Élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem” – mondja Szent Pál apostol. Hagyjuk mi is, hogy 
bennünk éljen, hogy föltámasszon minket a holt cselekede-
tekből, hogy megújult életünkkel az élő Istennek szolgál-
junk. Húsvét, a föltámadás ünnepe. Áldott Húsvétot! 

Sivadó Miklós 
parochus 

 

Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 
hat órakor kezdődnek a szertartások, Húsvétvasárnap 11 
órakor. Mindenkit szeretettel várunk! 

 
REFORMÁTUSOK 

 

Kedves Testvéreim! 
 

Nagyon szeretem az emmausi tanítványok törté-
netét (Lukács ev. 24, 13-35), ezt az igazán húsvéti történe-
tet.  

A legutóbb úgy olvastam el, hogy a történet felépíté-
sére koncentráltam. Már maga a textus dinamikája is el-
gondolkodtató. A történet elején a tanítványok elhagyják 
Jeruzsálemet (13. vers) és a végén visszatérnek Jeruzsá-
lembe (33-35. vers). Először arról beszélgetnek, hogy mi 
volt az oka elbátortalanodásuknak (14. vers), majd később 
elmondják azt, ami betölti a szívüket (32. vers). A szemü-
ket homály fedi (16. vers), kis idő múlva szemük megnyí-
lik (31. vers). Mindez a változás azért történhetett meg, 
mert találkoztak a feltámadt Jézus Krisztussal.  
 Húsvét ünnepére készülünk. A húsvét üzenete e 
történet kapcsán a következőkre hívja fel a figyelmünket: 
Először arra, hogy Jézus velünk van. Isten nemcsak ak-
kor van az emberrel, ha az ember ezt tudja, elismeri, 
hanem akkor is, amikor nem tud róla,  

mint ahogyan ez a két tanítvány nem tudta, hogy ki a har-
madik útitárs. Másodszor pedig, hogy ez a két tanítvány 
ismeri a járást Emmaus felé, de a belső békességnek, a 
csendességnek, a biztonságnak és a boldogságnak az 
útját Jézus tudja és Ő ebben az igazi vezető.  
 Azt kívánom, így éljük meg húsvéti ünnepünket, 
mint egykor az emmausi tanítványok, Jézussal közösség-
ben, az Ő vezetésével! 

Minden kedves olvasónak áldott húsvéti ünnepet 
kívánok! 
 

Az ünnepi istentiszteletek rendje: 
Bűnbánati hét: március 17-22. - 18.00 óra 
Nagypénteki istentisztelet – 11.00 óra 
Húsvét I. de. istentisztelet (úrvacsora) – 11.00 óra 
Húsvét I. du. istentisztelet (legátus) – 16.30 óra 
Húsvét II. de. istentisztelet (legátus) – 11.00 óra 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra! 
Kozma Mihály 

református lelkész
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ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 
 

Jézus Krisztus feltámadása történelmi tény. Nem engedi 
meg nekünk azt, hogy lemondjunk arról a győzelemről, ame-
lyet ő a golgotai kereszten kivívott a bűn és a halál felett. 
Nem engedi meg azt, hogy puszta filozófiává, vagy üres 
szertartásokká, szokásokká fokozzuk le azt, amit Ő így fo-
galmazott meg: „Kövess engem!”. Isten Fia nem kevesebbet 
kíván, mint magával vinni az embert. Ő eljött, hogy közössé-
get vállaljon velünk a halálban. Ez azonban nem valamiféle 
„baleset” volt, ahogy némelyek gúnyolódva találgatják. Sza-
badítás volt. Arra szabadított fel minden embert, hogy új 
életet nyerjen. Lehet, hogy hallottál Krisztus feltámadásáról, 
de nem hiszel benne. Lehet, hogy hiszel benne, de nem lát-
szik meg rajtad. Pedig Krisztus feltámadása után olyan ese-
mények következtek, amelyek megrengették a világot: létre-

jött a keresztyének közössége, amelyet egy világbirodalom 
sem tudott elpusztítani.  

Krisztus feltámadása nem öncélú. Krisztus azért támadt 
fel, hogy minden embernek új életet adjon. Feltámadt-e már 
benned Krisztus? Feltámadtál-e mát te Krisztusban? 
 

Meghívó 
 
Az Őskeresztyén Apostoli Egyház 2008. július 10-13-án, 
Apagyon ifjúsági napokat szervez. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

Dezső Gergely 
mb. lelkipásztor 

 

IDŐSEK OTTHONA 
 

 
Megkönnyíti lakóink életét a korlátlift 

 

 
Ismét vidáman teltek a névnapi ünnepségek 

Új lakóink is jól érzik magukat az intézményben 
 
Ismét részt vettünk, az önkormányzat által szervezett idősek köszöntésén. Szép vasárnap délutánt köszönhe-

tünk az önkormányzatnak és a minden fellépőnek.  
Apagy Község Önkormányzata Idősek Otthona minden lakója és dolgozója kellemes húsvéti ünnepet kíván 

minden olvasónak 
Szűcs Tiborné 

intézményvezető 
 

LABDARÚGÁS 
 

Március 9-től folytatódik a Megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság. A téli átigazolási időszakban 
sikerült megerősíteni a felnőtt csapatot, valamint 
szerencsére a sérült játékosok (Orosz Gábor kivételé-
vel) felépültek.  Új játékosok Riskó János (Székely), 
Krakkó Gábor (Balkány), Sipos János (Levelek), 
Tóth Antal (Napkor) érkeztek, távoztak Hímmer 
András (Dombrád) és Tóth Attila (Rohod). A téli 
felkészülés eredményesnek mondható, a jó időjárás-
nak köszönhetően három edző-mérkőzést játszott a 
csapat. A vezetőség és a település közös érdeke, hogy 
a Megyei II. osztályban bent maradjon a csapat. 

Az ifjúsági csapat kerete is kis mértékben válto-
zott, Korpás Zoltán (Nyírtét) és Szabó Viktor (Sényő) 

egy fél évre kölcsönbe kerültek, Jakab Péter (Nyírtét) 
ismét vissza igazolt. Az ifjúsági csapat célja a dobogó 
elérése, a riválisokat itthon fogadjuk, így reális a cél. 

Mindkét csapat eredményesen kezdett Apagy - 
Nyírmihálydi 1:1, ifjúsági 2:0. Húsvét első napján 
hazai pályán fogadjuk Kék SE csapatát, a szurkolók 
segítségével a 3 pont megszerzése a cél. 

A csapatunk hivatalos web oldala: 
http://apagyifoci.atw.hu, ahol mindenki naprakész 
információt szerezhet. 
A Húsvét alkalmából mindenkinek kellemes ünnepe-
ket kívánunk! 

Szegfű Mihály 
edző
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ASZTALITENISZ 
 

Pörögnek az események 
az asztaliteniszezőknél 

 

Az NB I-es csapatunk az őszi befejezést 
követően a 4. helyen zárt, így már nem azzal 
kellett foglalkoznunk, hogy az igen erős me-
zőnyben meg tudjuk-e tartani az első osztályú 
tagságunkat. A 3. hely megszerzésére is volt 
esélyünk, de a ki-ki meccsen az igen csak erős 
játékerőt képviselő Borsod Volán csapata 
ellen veszítettünk 11-7-re, mondhatni balsze-
rencsés körülmények között. Vereséget szen-
vedtünk a Kiskunfélegyháza csapatától, akik 
az első helyen állnak, viszont három magabiz-
tos győzelemmel (Békés, Szolnoki Tisza, 
Jászberény) továbbra is tartjuk a 4. helyezé-
sünket. A hátralevő négy mérkőzésünk sem 
lesz könnyű, de a csapat mindent elkövet a 
minél jobb eredmény elérésének érdekében. 

Az NB III-as csapatunk az őszi zárást 
követően az első helyen állt, amit a tavaszi 
folytatásban egy váratlan vereséggel elvesz-
tett. Ennek ellenére még nyílt a harc az első 
három helyezett csapat között, és úgy gondo-
lom, hogy itt bármelyik helyen végez a csapat 
elégedettek lehetünk a végeredménnyel. A 
megyei bajnokságban is szépen teljesítenek 
csapataink, itt a lényeg az, hogy minél több 
játékos kapjon lehetőséget a szereplésre, hisz 
a fejlődésük csak így biztosított. 

Az utánpótláskorú versenyzőink egyre 
jobban teljesítenek, a megyei bajnokságban a 
felnőttek között és az utánpótlásversenyeken 
egyaránt. A megyei diákolimpián Kozma 
Bálint két első helyezést ért el a saját illetve az 
összevont korcsoportban mellyel kiharcolta az 
országos döntőn való indulás jogát. ífj. Kozma 
Mihály a saját korcsoportjában 3. helyezést ért 
el. Az 5-8. helyen végzett Lukács Zoltán, 
Erdős Máté,9-16. között végzett Vakály Já-
nos, Orosz János  és Dudás Richárd. 

Az Országos döntőn Kozma Bálint na-
gyon eredményesen szerepelt, hisz a megyei 
válogatott tagjaként mérkőzést sem veszítve 
nagyban hozzájárult a csapat 3. helyezéséhez. 
Az egyéni versenyszámban 2, helyezést ért el, 
ami bravúrosnak mondható, hisz az összevont 
korcsoportban érte el ezt a sikert a nálánál 3 
évvel idősebbek között. 

Gratulálunk neki és a többieknek is, hisz 
elmondhatjuk, hogy a hagyományainkhoz 
méltóan képviselik községünket és az iskolát. 
Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló 
vagy ennél is jobb eredményeket érnek el. 

Az elmúlt év elején rendeztünk egy nem-
zetközi versenyt a csapat felkészülésének 

segítése érdekében, ez januárban Szabados László szervezésé-
ben újra megvalósult. A színvonal kiemelkedő volt, hisz a ma-
gyar válogatottban is szerepelt versenyzők közül Marsi Márton 
mellett itt volt a magyar ranglista 2. helyezettje Lindner Ádám, 
valamint az Ausztriában profiskodó Pálosi Balázs, valamint 
Szatmárnémetiből érkezett versenyzők. 

Köszönjük mindazoknak, aki segítik a munkánkat és bí-
zunk benne, hogy a jövőben is rászolgálunk a bizalmukra, és 
még újabb támogatókat találunk az eredményes működéshez. 

Szabados-ok KFT ,  Bútordiszkont Apagy, 
Tallódi Csempe Oros, Kiss István, Vakály János 

 

Oszlánszki László 
szakosztályvezető 
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