Apagyi Hírmondó
AZ APAGYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2008. OKTÓBER

XII. ÉVFOLYAM 3. szám

Védőnői körzet akadálymentesítése
Az épületbe érkező
mozgáskorlátozottak
közlekedése
vált
könnyebbé, a gyengén látók részére
kiépítésre kerültek a
szükséges eszközök,
kialakításra
került egy mozgáskorlátozottak részére alkalmas WChelyiség. Belső nyílászárók és burkolatok cseréje történt
meg, festés és átalakítási
munkák
kerültek elvégzésre.
A beruházás
bruttó értéke:
7.641.625,- Ft
Uniós támogatás:
6.853.160,- Ft
Saját forrás:
761.465,- Ft

Idén ősszel pályázati forrásból
a sportöltöző felújítására is sor kerül.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
lés. A beruházás értéke 6 milliárd forint, ebből Apagyot
érintő beruházási érték 1,1 milliárd forint. Az első fordulón sikeresen túljutott a pályázat, így a második fordulóra
kell előkészíteni a beruházás pályázatát, és amennyiben
2009 februárjában minden feltételt teljesíteni tudunk, meg
van a remény arra, hogy 2009 őszén megkezdődjék a kivitelezés. Ennek kapcsán el kell készíteni a létesítési engedélyeket, létre kell hozni a szükséges munkaszervezetet, tender dokumentációkat és lefolytatni a szükséges
közbeszerzési eljárásokat. Az uniós forrás támogatási
mértékéről még nem született döntés, így a saját erő mértéke még bizonytalan.

Tisztelt Apagyi Lakosok!
Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének jóváhagyásakor meghatározta az intézmények működtetése mellett a
legfontosabb fejlesztési célkitűzéseit is.
A lakosság részére 2008 tavaszán falugyűlés keretében
adtunk tájékoztatást.
Ezek alapján kezdtünk a feladatok végrehajtásának előkészítéséhez, tervek, pályázatok, engedélyek megkéréséhez
az uniós források elérése miatt.
Örömmel adok tájékoztatást, hisz az utóbbi évtized legnagyobb számú és mértékű fejlesztési forrásait nyerte meg az
önkormányzat ebben az évben.

-

A következő pályázatunk, ami hasonlóan fontos, az oktatás feltételeinek javítására irányult. A régióban 220 db pályázat érkezett erre a célra, azonban csak 53 pályázat támogatására volt elegendő a rendelkezésre álló forrás. Nagyon nagy sikernek tekintjük, hogy ilyen körülmények
között a pályázatunk 300 millió forint támogatásban részült, ami a bekerülési összeg 95%-a. Az önkormányzatnak
15 millió forint saját erőt kell biztosítani. A beruházás
kapcsán újjáépítjük a konyhát 100 férőhelyes étkezővel,
felújítjuk az óvodát és az iskola épületét, külső hőszigeteléssel, korszerűsítjük a fűtési és elektromos rendszereket,
burkolatokat. Megszépülnek az intézmények udvarai, újjáépülnek a meglévő kerítések. Mindkét intézményben
megvalósul a teljes körű akadálymentesítés. Kicserélődnek az eszközök, a bútorzat egy része, és kiépítésre kerülnek az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges csatlakozási lehetőségek. Az óvoda átalakítási
munkálatai kapcsán szeretnénk egy bölcsődei ellátást biztosító épület részt is kialakítani. Várhatóan még ebben az
évben sor kerül a végleges pályázat elbírálására és már
2009 májusában a közbeszerzési eljárás lefolytatása és
kiviteli tervek elkészítése után elkezdődhet a kivitelezés.
Nem lesz egyszerű feladat, mivel a konyha üzemeltetésére folyamatosan szükség lenne.

-

Ehhez a pályázathoz kapcsolódik, hogy az általános iskola informatikai eszközeire digitális táblák elhelyezésére
benyújtott TIOP pályázatunkkal 10 millió forint értékű
központosított beszerzésre kerül sor, ami egy éven belül
gyerekeink oktatását, a legmodernebb eszközök igénybevételét teszi lehetővé.

-

Hazai forrás elnyerésével megkezdtük a sportöltöző felújítását, az épülethez tartozó akadálymentesítés kialakítását. A pálya körül új padokat helyezünk el, és az utcafronton kerítést építünk. A hazai forrás mértéke 17 millió forint. Várható befejezés 2008. november 30.

-

A védőnői körzet akadálymentesítésére került sor, aminek
átadása 2008. október 2. Természetesen tervezzük a további intézmények akadálymentesítésének megteremtését
is.

-

Lehetőség nyílott arra, hogy a szociális és falugondnoki
célokat biztosító autóbusz beszerzését pályázzuk meg,
ami szintén sikerült, ennek beszerzése folyamatban van.
Az önkormányzatnak 20% saját forrást kellett biztosítani.

A pályázatainkat az Irányító Hatóság által megjelent pályázati felhívások alapján tudtuk benyújtani:
-

-

2008 februárjában került sor az első forduló elbírálására
az ipari park kialakítására beadott pályázat esetében. Ehhez szükséges közművek – szennyvíz, ívóvíz hálózat, úthálózat, csapadékvíz, elektromos áram, gázvezeték – kiépítésére benyújtott pályázatunk sikeres volt. A pályázat
alapján kivitelezés megvalósítási költsége 980 millió Ft,
melyhez előzetesen 50% támogatást ítéltek meg részünkre. Ez nyilván nem jelenti a végleges támogatás megítélését, mivel a második fordulóra csatolni szükséges az építési és kiviteli terveket, hatásvizsgálatokat és nem utolsó
sorban a másik 50% saját erő meglétét igazoló dokumentumokat. Ez sajnos meghaladja az önkormányzat anyagi
lehetőségeit, ezért folyamatos tárgyalásokat folytatunk,
első sorban külföldi befektető cégekkel. A második forduló pozitív elbírásához szükséges megállapodásokkal bizonyítani, hogy az ipari parkba hány vállalkozás, milyen
árbevétellel és hány fő foglalkoztatásával fog betelepedni.
Ez nagyon sok feladatot, és körültekintő munkát kíván
meg az önkormányzattól, de meggyőződésünk, hogy
megfelelő gazdasági háttér, a foglalkoztatottság növelése
nélkül nem lehet a folyamatos fejlődést biztosítani. A betelepülő vállalkozásoktól a foglalkoztatási lehetőségeken
túl elvárható az árbevételük függvényében iparűzési adó
fizetése, ami megteremtheti az önkormányzat saját bevételét a további fejlesztések saját forrásának biztosításához.
A megyei önkormányzat vezetésével közösen tárgyalásokat folytatunk egy belgiumi befektető csoporttal Nyírtass
községben tervezett erőműhöz hasonló - igaz kisebb teljesítményű - létesítmény megépítése miatt. Ez a beruházás
22 milliárd Ft értékű lenne, és 60 fő foglalkoztatását segítené elő. Az éves nettó árbevétele után évente 100 millió
forintot meghaladó iparűzési adó megfizetésére kerülne
sor. Az ipari park területére további vállalkozások betelepedését várnánk, újabb foglalkoztatási lehetőségekkel.
Amennyiben ezt a pályázatot sikeresen meg tudjuk valósítani, a szennyvízcsatorna kivitelezéséhez nem kellene
lakossági hozzájárulást kérni, mert az önkormányzat saját
forrásból meg tudná finanszírozni.
Szennyvízberuházásra
Apagy-Napkor-Nyírtét-MagyÓfehértó-Nyíribrony-Ramocsaháza-Baktalórántháza településekkel közös társulás útján nyújtottuk be pályázatunkat. A beruházás gesztora és lebonyolítója Apagy telepü-
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Megvan az esély az Apagy és Magy településeket öszszekötő út megépítésére is, a leghátrányosabb kistérségek
részére biztosított uniós forrás igénybevételével. Ennek a
pályázatnak az előkészítése folyamatban van.
Pályázatot készítünk elő a Halastó környezetének fejlesztésére, melynek beadási határideje 2008. október és november.
A fentiekből megállapítható, hogy nagyon nagy feladatok előtt állunk, nagyon sok türelemre, egymás segítésére
lesz szükség.

Ezekkel a beruházásokkal a település óriási fejlődés elé
néz, ami az itt élők életkörülményeit, lehetőségeit fogja szolgálni. Remélem, tudunk közösen gondolkodni, áldozatokat
vállalni a gyerekeink, a település érdekében.
Ehhez a munkához kérem az Önök segítségét, támogatását.

Tisztelt Szülők!

mányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázatra jelentkezhetnek azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
akik államilag támogatott, teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
illetve felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
/„A” típusú pályázati kiírás/
Pályázhatnak azok a fiatalok is, akik a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. /„B” típusú
pályázati kiírás/
A pályázatot az állandó lakóhely szerinti Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani, 2008. október 1-től az erre rendszeresített pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva 1 példányban. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló
igazolást és a szociális rászorultságot igazoló iratokat. Az
önkormányzat 2008. november 24-ig bírálja el a beérkezett
pályázatokat, döntéséről 2008. december 5-ig értesíti a pályázókat.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap (2 egymást követő félév)

A Polgármesteri Hivatal 71 családnak küldött ki tájékoztató levelet, melyben nyilatkozattételre kértük fel a hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és iskolai tanulók
szüleit az iskolai végzettségükről, a halmozottan hátrányos
helyzet megállapítása érdekében. Felhívásunknak kevés család tett eleget és csatolt be önkéntes nyilatkozatot.
A különböző kedvezmények, támogatások igénybevétele érdekében kérjük azokat a szülőket, akik esetében mindkét fél legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, hogy minél előbb tegyék meg nyilatkozatukat a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról. Amennyiben az
általunk kiküldött nyilatkozat már nem áll rendelkezésükre, a
formanyomtatvány a hivatalban beszerezhető. Kérjük az
érintetteket, hogy rövid időn belül juttassák el nyilatkozataikat a polgármesteri hivatalba! A nyilatkozatban közölt adatokban történő változást 15 napon belül be kell jelenteni.

Óvodáztatási támogatás
Tájékoztatom a kisgyermekes családokat, hogy 2008.
július 3-tól új támogatási forma lép életbe a gyermekek után
igénybe vehető pénzbeli ellátások között óvodáztatási támogatás néven.
Az erre vonatkozó szabályozás értelmében azoknak a
szülőknek, akik önkéntes nyilatkozatot tettek arról, hogy
gyermekük hároméves koráig legfeljebb az általános iskola 8.
évfolyamát végezték el, továbbá jogosultak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre és gondoskodnak három, ill.
négy éves gyermekük rendszeres óvodába járatásáról óvodáztatási támogatás állapítható meg. Azoknak a szülőknek,
akik 2009. január 1. előtt már beíratták gyermeküket az óvodába, első alkalommal 2009. június hónapban 10.000,-Ft
összegű támogatás nyújtható. Új jelentkezők részére első
alkalommal annak a szülőnek folyósítható támogatás
20.000,-Ft összegben, aki gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába, ezt követően gyermekenként és
esetenként 10.000,-Ft támogatás adható. Kérem, amennyiben
igénybe kívánják venni ezt a támogatási formát, az iskolai
végzettségről szóló nyilatkozatot a gyermek beíratásával
egyidejűleg tegyék meg.

Apagy Község Önkormányzata a 2008/2009. tanévben
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

Kiss István
polgármester

Felhívjuk azoknak az ingatlantulajdonosoknak a
figyelmét, akik az ingatlanuk előtti közterületet karók kihelyezésével, összekötésével, vagy egyéb módon elfoglalták,
hogy haladéktalanul állítsák vissza az eredeti állapotot és
távolítsák el a balesetveszélyes tárgyakat, eszközöket!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a közterület rendeltetése:
közhasználat céljára szolgáló terület, amelyet bárki ingyenesen igénybe vehet a rendeltetésének megfelelő célra (gépjármű tárolására nem). A közterület eltérő használatához a polgármester írásbeli engedélye szükséges. Nem kell engedélyt
beszerezni a járda építésével, fenntartásával kapcsolatban a
közút területének elfoglalásához, az úttartozékok (töltés,
cserjesáv, közút határától számított 2 méter távolságon belül
ültetett fa, gyümölcsfa) elhelyezéséhez, postai távközlési
kábelek lerakásához, hibaelhárításhoz. A közterület engedély
nélküli vagy eltérő használata esetén szabálysértési bírság
szabható ki. Kérjük az érintetteket, a fentieknek tegyenek
eleget, mivel annak betartását ellenőrizni fogjuk.
Csépányiné Tóth Terézia
jegyző
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KÉPVISELŐTESTÜLET 2008. AUGUSZTUS HAVI ÜLÉSEINEK DÖNTÉSEIRŐL

A Képviselő-testület :
‐ határozott a tankönyvtámogatás összegéről azoknak az iskolásoknak az esetében, akik nem részesülnek ingyenes tankönyv ellátásban: az 1-4. osztály részére 3.000.-Ft, 5-6.osztály részére 4.000.-Ft, 7-8. osztály részére 5.000.-Ft támogatás került megállapításra. A középiskolai tanulók részére 6.000.-Ft, a Felsőoktatási hallgatók részére 8.000.-Ft támogatás nyújtható iskolalátogatási bizonyítvány bemutatásával. A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatót ez a támogatás nem illeti meg.
‐ Kezdeményezte a település-szerkezeti terv módosítását és jóváhagyta a Helyi Építési Szabályzat módosítását,
‐ Tájékoztatót fogadott el az önkormányzat gazdálkodásának 2008.I.félévi helyzetéről,
‐ Módosította a 2008.évi költségvetési rendeletét,
‐ Állást foglalt az ivóvízminőség-javító program II. ütemének megvalósításáról,
‐ Módosította a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát,
‐ Jóváhagyta a Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét
2008-2013-ig,
‐ Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról,
‐ Jóváhagyta az Idősek Otthona módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, és házirendjét,
‐ Döntött a sportpálya épülete és a sportpálya rekonstrukciója és bővítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról, a beruházás kivitelezőjéről,
‐ Határozott az önkormányzat élelmiszer beszerzéseire kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseiről,
‐ Határozatot hozott a támogató szolgáltatás kistérségi társulás útján történő fenntartásáról,
‐ Döntött az Idősek Otthonába történő felvételi kérelmekről és a szociális étkeztetés iránti kérelmekről.

ÓVODAI ÉLET
A 2008/2009-es nevelési évet 47 gyerekkel kezdtük. Az iskolába menő 21 gyerek helyett ez
évben 24 új gyerek jelentkezett. A jelentkező gyerekek nagy része már el is kezdte az óvodás
éveket. A még otthon maradókat is szeretettel
várjuk.
Az elmúlt évben kapcsolatot vettünk fel az
angol doveri óvodával. Köszönet a Dezső házaspárnak, kiknek segítségével levelek, rajzok, fényképek cserélődtek a két intézmény között.
Július 28-án az óvoda vezetője, Nigel
Bainbridge személyesen is meglátogatta óvodánkat. Szívesen fogadtuk, hiszen így még többet,
érdekesebb dolgokat tudhattunk meg róluk. Vendégünknek nagyon tetszett az óvodánk, különösen
a tágas terasz és udvar. Érdeklődött a létszám,
Helyi Nevelési Programunk iránt. Mi is érdeklődéssel hallgattunk a doveri óvodáról, programjukról, szokásaikról. Kellemes volt ez a tapasztalatcsere, bízunk a további kapcsolattartásban.
Jurkinya Jánosné - vezető óvónő

Osztálytalálkozó
1968 - 2008
Szeptember 6-án 40
esztendő
elteltével
találkoztak újra az
általános iskola 1968ban végzett diákjai és
egykori tanáraik. A két
osztálynak előbb osztályfőnöki órát tartott a
Teleházban a „B” osztály volt alsós osztályfőnöke, Köbli Józsefné
tanárnő, ahol az osztálytársak elmesélhették, mi történt velük az eltelt 40 év alatt, majd meglátogatták régi iskolájukat
és a Helytörténeti Gyűjteményt. Azok, akik az utóbbi években ritkán jártak Apagyon, rácsodálkoztak az eltelt évek alatt alaposan megváltozott iskolára és a megszépült faluközpontra. Az öregdiákok és tanáraik a napot egy jó hangulatban elköltött vacsorával zárták a Gála Étteremben.
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ISKOLAI ÉLET
Új tanév, új kihívásokkal
2008. szeptember elsején tanévnyitóval kezdetét vette a
2008/2009-es tanév. Ekkor köszöntöttük a 20 elsős tanulót és adtuk
át részükre az egyen sálakat és nyakkendőket, amivel jelképesen is
iskolánk tanulói lettek. Kívánjuk érezzék jól magukat az elkövetkező években.
A tanévet 175 tanuló kezdte meg nyolc osztályban, s remélem
mindenki sikeresen fogja majd zárni. Délutánonként 2 napközis
csoport várja a gyerekeket, ahol pedagógusok segítenek a rászorulóknak. A tantestület összetételében változás történt. Rabináné Németh Katalin tanárnő nyugdíjba ment, s a szakos ellátottságot már
csak úgy tudtuk biztosítani, hogy óraadó kollégákat alkalmaztunk. A
kémiát Káplár Csaba, a rajzot pedig Babály Krisztián tanítja ebben a
tanévben.
A tankönyvek időben megérkeztek, s kiosztásra kerültek. A
175 tanulóból 107-en ingyenes tankönyvellátásban részesültek, 68
tanulónak teljes térítést kellett fizetnie. Nekik az önkormányzat
egyszeri támogatást adott, mint az előző években. A tankönyvekre
vigyázni kell, mert év végén vissza kell szednünk a tartós tankönyveket.
A nyár folyamán nagyobb felújítás nem történt, csak a legszükségesebb karbantartás és nagytakarítás volt. Úgy gondolom,
hogy így is kellemes környezet fogadta a gyerekeket az iskolában.
Vártuk a döntést az iskola felújítási pályázatról, s a polgármester úr
már az előzőekben szólt is róla.
A tanév tartalmi elemei közül a legjelentősebb változás a nem
szakrendszerű oktatás bevezetése 5. évfolyamon. Itt az elsődleges
cél új módszerekkel hatékonyabban fejleszteni a kulcskompetenciákat, képességeket, készségeket.
A tanév 181 tényleges tanítási és 5 tanításnélküli munkanapból
fog állni, amit szünetek szakítanak meg az őszi, téli és tavaszi. Az
első félév 2009. január 16-ig tart és január 23-ig fogjuk a tanulókat
és szülőket értesíteni az elért eredményekről. A tanév utolsó napja
pedig 2009. június 15-e lesz.
Ebben az évben az iskola rendez jótékonysági bált, melynek
idejéről már döntött is az iskolai SZMK és nevelőtestület.
Szeretnék ezúton is átnyújtani egy meghívót 2008. november
29-ére a Teleházban tartandó bálunkra, ahova tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Végezetül az új tanév feladataihoz, kihívásaihoz, gyereknek,
szülőnek, pedagógusnak türelmet és sok sikert kívánok.
Benga András
igazgató

Ezen kívül a szabadidő hasznos eltöltésére a
pedagógusok érdekes, színes programokat szerveznek a tanulóknak. A különböző tevékenységek iránt
mindig nagy létszámú az érdeklődés a tanulók részéről. A tanév első programjaként egy 36 fős csoport
tett látogatást a nyíregyházai Vadasparkba, ahol egy
vidám délutánt tölthettek el együtt.
December végéig előre megtervezett foglalkozások
várják tanulóinkat.
Ezek a következők: kerékpártúrák; filmvetítés a
Teleházban; tokaji túra; Sudoku-verseny; színházlátogatások Nyíregyházára; helytörténeti múzeum
látogatása; időtérkép készítése; osztály sakkbajnokság; madárvédelem – madáretetők, madáreleségek
kihelyezése, figyelemmel kísérése; vonatozás Vajára
– kastélylátogatás; őszi szüreti disco; karácsonyra
készülünk – kézműves foglalkozás.
Bízom abban, hogy a fenti kínálatból mindenki
tud magának kedvére valót választani, a hétköznapokat ezzel is színesebbé, változatosabbá tenni. A foglalkozásokat minden esetben pedagógusok irányítják,
a tanulók felnőtt felügyelete alatt vannak. Így a szülők is jó helyen tudhatják gyermekeiket.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánok!
Siklódi Lászlóné
igazgatóhelyettes

Az iskolapadban matematika órán

A szabadidő hasznos eltöltése
Helyes napirend megtervezésével a tanulás mellett jut ideje tanulóinknak a délutáni iskolai foglalkozásokon is részt venni. Ebben
a tanévben az alábbi lehetőségeket használhatják ki már szeptember
hónaptól kezdődően. Hetente járhatnak tömegsportra, ahol mozoghatnak, játszhatnak – a közösségi játékszabályokat betartva. Hangszeres oktatáson megtanulhatnak: furulyázni, fuvolázni, zongorázni,
szintetizátorozni, rézfúvós hangszereken játszani. Az első, második
és harmadik osztályosok társastáncot tanulhatnak heti két alkalommal. Néptánc szakkörön felelevenítik, őrzik a népi hagyományokat.
Kézműves foglalkozásokon fejleszthetik kézügyességüket, kreativitásukat.

Az első osztályosok verset mondtak a tanévnyitó
ünnepségen.
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APAGYI Hírmondó – 2008. OKTÓBER
KÁNON: az első zenei tábor Apagyon

2008 augusztus 4. és 8. között zajlott le az első zenei tábor Apagyon. A Vivaldi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és az Őskeresztyén Apostoli Egyház programjának célja a gyermekek, fiatalok művészeti nevelése és
szabadidős tevékenység biztosítása volt. A hét minden napján délután három és hat óra között huszonegyhuszonhét résztvevő, és a velük foglalkozó felnőttek töltötték meg a Művelődési Házat (Teleház). Közös éneklés,
hangszeres órák, ezután pedig társasjátékok és kézműves foglalkozások várták mindazokat, akik meglátogatták a
rendezvényt. Nyitottak voltunk arra is, hogy menet közben csatlakozzanak hozzánk, ami több esetben meg is történt. A zárónapon a legtöbb résztvevő bemutatta a többieknek azt a zeneművet, amit a héten megtanult. A szabadidőben többen lelkesen láttak neki annak, hogy leírják élményeiket, amit lentebb közre is adunk. Ennek olvasásával
mindenki betekintést nyerhet a tábor hangulatába, és részletesen megtudhatja, mi mindennel foglalkoztunk.
Szeretnénk megköszönni felnőtt segítőink és tanáraink magas színvonalú, és nagy odaadással, szeretettel végzett munkáját: Fábiánné Nyeste Viktória, Dósa Mihály, Kozma Mihályné, Juhász Mihályné, Szegfűné Vilmányi
Anikó. Köszönjük, hogy az épületet díjmentesen használhattuk, és hálásak vagyunk az ott dolgozók segítőkészségéért is.
Zubályné Szilágyi Erika, Zubály Sándor, Dezső Gergelyné, Dezső Gergely szervezők

Nagyon jó volt itt lenni. Sokat nevettünk, Én 5 napból 2-szer voltam a táborban. Ebben Nagyon jó volt a tábor, remélem,
játszottunk, énekeltünk. Rengeteg játék várt a két napban jókat játszottunk, nevettünk. lesz jövőre is (de más helyen). Naminket. Sokat zenéltünk, új barátokat (is) Sajnos nem tudtam sárkányt építeni, mert gyon jó volt az éneklés és a játékok !
szereztünk. Minden nap új élmények, játékok keveset voltam a táborban. Sok érdekes
Poór Ádám
és kézműves foglalkozások leptek meg. Ez a dolgot láttam, játszottam, és ott volt sok oszzenei tábor tényleg a zenéről, énekekről, tálytársam és barátom. Én a két napból egy- Jó volt! Jól éreztem magam! Csináljátékokról szólt. Nagyon jó volt. Remélem, szer szintiztem. Most is, mint mindig elkéstem, tam sárkányt, gyöngyöt fűztem.
jövőre is lesz. Köszönjük ezt a szép hetet.
ezért 1-2 órát játszottam. Szeretettel írta: Énekeltünk és volt zeneóra is.
Varga Virág
Petró Stefanie Tropa Szabolcs
Nekem nagyon tetszett a 3 nap, amit itt tölthettem. Ezalatt megtanultam elszintetizátorozni egy kis dalt. Délután, mikor megérkeztünk énekeltünk, azután mehettünk játszani. Mikor elérkezett a péntek, és elénekeltük a dalainkat, akkor Dezső Gergely bácsi szavazást csinált,
hogy jövőre legyen-e, és nagy túlerővel győzött az igen. Így, ha jövőre lesz, egy percet sem mulasztok el belőle. Köszönöm a rendezőknek,
hogy kellemes hangulatú 3 napot tölthettem együtt a barátaimmal.
Nagy Sándor
Nagyon jó volt a tábor. Sokat énekeltünk és
Nagyon jól éreztem magam, minden Nekem nagyon tetszett a tábor. Sokat
nagyon jó volt. Remélem, máskor is játszottunk. Voltak jó társas játékok, de volt, zenéltünk. A kézműves foglalkozások is jók
voltak, de a társasjátékok tetszettek leginkább.
lesz.Sokmindent csináltunk pl. gyöngyöt amit nem értettem. De a kedves felnőttek
fűztünk, énekeltünk, papírsárkányt segítettek nekem. Sok gyöngyöt fűztem, ez Papírsárkányt is csináltunk, de a föleresztése
készítettünk, pólót mintáztunk, faliképet is jó volt. Az egész tábor nagyon teteszett.
elmaradt, mert nem fújt a szél. Remélem, hogy
és borítékot csináltunk stb.
Remélem, jövőre is ilyen jó lesz.
jövőre is lesz, és még többen jönnek a KÁNON
Minya Dalma
Dávid Andrea táborba
Dezső Gergely
Közlemény
Tájékoztatom a 18‐45 éves korú munkanélkülieket, hogy akiknek nincs érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége ‐ akiknek van, de
abban a munkakörben nem volt munkaviszonyuk ‐ lehetőségük nyílik részt venni egy felnőttképzési programban, melyet a MTESZ szervez a
Tudomány és Technika Házában pályázati támogatásból. A felnőttképzés során az elméleti és gyakorlati oktatás ingyenes, a képzés időtar‐
tamára képzési hozzájárulást, utazási költségtérítést és étkezési hozzájárulást kapnak. A felnőttképzés keretében élelmiszer és vegyi áru
eladó, valamint minősített hegesztő államilag elismert szakképesítést lehet szerezni.
A további tájékoztatás és kiválasztás tervezett időpontja: 2008. október 2. csütörtök 9 óra, Helyszíne a Tudomány és Technika Háza
Nyíregyháza, Országzászló tér 8.

APAGYI Hírmondó – 2008. OKTÓBER
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Egyházközségünk életét a nyári időszakban, pihenés, feltöltődés és
dolgos napok is meghatározták. Volt helye a kikapcsolódásnak és volt
helye a munkának.
A gyermekek közül sokan részt vettek július végén Lázár atya
és a napkori hívek szervezésével sátor-táborban. Sajnos az esős időjárás nem kedvezett, ezért hamarabb el kellett hagyniuk a tábort. De
bízom benne, hogy az a pár nap, amit együtt töltöttek, lelkiekben
maradandó élményt nyújtott.
Július utolsó hetében egy régi álom vált valóra. 12 éve amióta
templomunk felépült, a hívek szívében egy remény ébredt, hogy
valamikor kis templomunk festményekkel is gazdagodhat. Ez a remény valóra vált. Köteles István mezőkövesdi származású, Budapesten élő festő művész elképzelésünket valóra váltotta és elkészítette a
képeket. Hónapokig tartó kutatással, kitartó munkával érte el, hogy a
festmények elkészülhettek.
Természetesen ez nem valósulhatott volna meg, ha közösségünk tagjai idősek és fiatalok egyaránt adományaikkal nem segítettek
volna. Két helybéli jó szándékú ember komoly összegekkel járult
hozzá, hogy a művészi alkotások elkészülhettek, de más községből is
kaptunk segítséget.
Mielőtt a kép méltó helyére került volna egy helyi fiatal festő
vállalkozó, aki egyházközségünk tagja, jutányos áron a templom teljes
festési munkálatait is elvégezte. Köszönet érte, további életükre Isten
áldását kérve.
1 hét alatt, amíg a festmények helyre kerültek és az apró kidolgozások is elkészültek, megtapasztaltam az emberek jó szándékát és
összefogását.
Nagyon sokan, más egyházközségbe tartozó emberek, az önkormányzat dolgozói is szívügyüknek tekintették, idejüket és erejüket
nem sajnálva segítették a munkálatokat. Ideszállították Budapestről a
festményt, lakatosmunkát, kőműves munkát végeztek. Köszönet érte.
Amíg a kép elkészült nagyon sokan eljöttek és érdeklődtek a
munkálatokról. Bizony sok idős embernek könnybe lábadt a szeme,
amikor először megpillantották, és elérzékenyülve csak annyit mondtak: Hála Istennek, ezt is megéltük!
Akkor elgondolkodtam rajta, hogy a sok munka és anyagi áldozat ellenére is megérte, hiszen reményem szerint Istennek és embernek egyaránt tetsző dolog valósult meg.
A képek témája templomunk védőszentjeihez kapcsolódnak, az
egyik Szt. László királyt ábrázolja ima közben, Magyarország oltalmát kérve a Szűz anyától és a kisded Jézustól. A másik kép Alacoque
Szt. Margitot, akinek nagy szerepe volt abban, hogy Jézus szívének
tisztelete és ünnepe elterjedhetett. Őt ábrázolja a kép amint látomása
van Jézus szent szívéről. A tabernákulum feletti kép az Oltáriszentség
szimbólumait ábrázolja.
Reméljük, évvégére a szentély teljes sorozata elkészülhet, de
erre szükség van a jó szándékú emberek segítségére. Köszönjük
mindenkinek, aki valamilyen formában segítségünkre volt.
Kívánunk Istentől jó egészséget, boldogságot, örömet életükre.
Ignáczné Fejes Ildikó

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
„A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom…”
(Pilinszky János)
Olyan rohanó világban élünk, amikor az ember valóban elmondhatja, nem lehet kiszámítani a holnapot, nehéz előre tervezni a
jövőt, pillanatok alatt változik a világ, s nem igazán jó irányba. Mit
tehet ilyen korban az ember? Tovább kell tekinteni a holnapnál, s
megkeresni azt a pontot, mely mint világítótorony a tengeren hajózónak, irányt mutat a bizonytalanságban élőnek. Hogy hol van, s miféle
biztos pontról van szó? Minden hajós, ki tengerre száll, partról indul,
de partot keres. Cél a túlpart. Minden kormánymozdulat, minden
erőkifejtés azért a távoli, még láthatatlan kikötőért van. Még járni sem
tudtunk, mégis, mióta megszülettünk, akarva-akaratlan elindultunk a
túlpart felé. S milyen az a távoli hely? Valaki már beszélt róla: mint
ünnepről, menyegzős lakomáról, a szeretet vendégségéről. A Fiú, az
Ige szólt, hogy eloszlassa félelmeinket, bizonytalanságainkat. Beszélt
az Atya országáról, s az Atyáról, aki minden gyermekét hazavárja.
Aggódó szeretettel nézi a látóhatárt, vár reánk. A tőle eredő ragyogó
világosság az, mely mint túlparti világítótorony utat mutat most is
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számunkra. Minden gondolat, minden szó, minden cselekedet, mely
nem felé irányul, csak fárasztó kerülőút, időveszteség az élet tengerén.
Hogy hol tartunk most az úton? Mindenki máshol. Van aki épp dübörgő vihar közepén, van aki épp nyugodt és szelíd hullámok hátán,
de a hátralevő út mindannyiunk számára ismeretlen. Ez az ismeretlen
út, a jövő, mely előttünk áll, mely bizonytalan, de egy biztos: ha
engedjük, az Örök Fiú, aki minket testvérévé fogadott velünk tart!
Sivadó Miklós
parókus

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Egyházi életünknek egy érdekes és sokat jelentő alkalmára emlékezhetünk vissza, az ibrányi augusztus 31-ei csendesnapra. Az
ibrányi, az encsencsi és az apagyi hívek találkozhattak egymással egy
közös istentiszteleten és az azt követő szeretetvendégségen. Sokat
jelentett ez az alkalom a gyülekezetünknek, s hogy mit jelentett a
többieknek? Szóljon erről Vass László ibrányi református lelkész
néhány sora:
„Az ibrányi gyülekezet nevében szeretném megköszönni az
Apagyi Református Gyülekezet csendesnapon való részvételét. Köszönjük a lelkészházaspár szolgálatát, és az apagyi gyülekezet szeretetét. Azt gondolom, hogy valóban megújulhattunk a hitben, s megerősödhettünk lélekben. Külön öröm volt az számunkra, hogy az elhangzott szolgálatok és beszámolók alapján jobban megismerhettük egymást. Köszönjük különösképpen azt a bibliai vetélkedőt, amely során
Bibliákat kaphattunk ajándékba. Isten legyen segítségünkre a továbbiakban is a jó kapcsolatok ápolásában. Az apagyi gyülekezet tagjaira és
szolgáira Isten gazdag áldását kérjük.”
Egy másik ünnepi alkalomban is része volt gyülekezetünk küldöttségének. Haranglábszentelés volt Napkoron.
A zsúfolásig megtelt imaházban Sipos Kund Kötöny esperes úr,
a Nyírségi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét.
Biztatta a gyülekezet tagjait, hogy merjék vállalni Istentől kapott
küldetésüket, feladataikat, ha kell, a küzdelmet Isten ügyének szolgálatáért. Kocsis Antal színművész, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház örökös tagja Wass Albert: Üzenet haza c. versével örvendeztetett meg bennünket. Dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere
pedig örömét fejezte ki, hogy a községben immár önálló református
egyház alakult, s azt kívánta, hogy mindig bizonyuljon kicsinek az
imaház a gyülekezeti alkalmakon.
Kozma Mihály
ref. lelkész

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ
Amikor kis gyermeked remegő kezét fogva haladsz az óvoda,
vagy az iskola felé, elgondolkodhatsz arról, mi a remény. Ha nagyobb
gyermeked szemében a könnyfátyolon keresztül kutatsz valamit,
megkérdezheted magadtól: „mi a remény?”. Betegek kezét fogva,
koldussal találkozva, vagy éppen saját életed kilátásain merengve nem
kerülheted el a kérdést: mire számíthatsz, mire alapozhatsz? A remény
alapvető emberi szükséglet. Legalább olyan fontos, mint a kenyér és a
víz. Éppen ezért olyan fájdalmasak a csalódásaink. Ez az oka annak is,
hogy oly sok fájdalmat tudunk okozni egymásnak hűtlenségünkkel,
állhatatlanságunkkal. Nincs jogunk megfosztani másokat reményeiktől, ugyanakkor óvakodnunk kell, és egymást is óvnunk kell a hazug
reményektől.
Jézus Krisztus, Isten Fia önmagát adta minden ember életéért.
Ez reményt jelent üdvösségünkre, örök életünkre, és hétköznapi
teendőinkre nézve is. Vajon mennyire kell ezt komolyan vennünk? Ő
úgy szeretett minket, hogy a vérét ontotta ki. Nincs ennél hitelesebb
üzenet a világon. Ő azonban nem csak meghalt, hanem feltámadt, és
él! Ma is személyes kapcsolatod lehet vele. A keresztyén élet lényege,
hogy az ember, aki Istentől elidegenült, most kegyelemből békességet
nyer Istentől. Ez nem egy üres hittétel, hanem élő valóság, amely
megragadja szívünket, és átformálja életünket. Aki elfogadja Őt élete
Urának olyan, mint aki kősziklára építette a házát. (Mt 7,24-25.) Így
kiáltott fel Mózes is: „Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő
útja igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!„ (5Móz
32,4.) Szükségünk van rá.
Dezső Gergely
mb. lelkipásztor
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APAGYI Hírmondó – 2008. OKTÓBER
IDŐSEK OTTHONA

Újra elérkezett az ősz és újra itt van az idősek ünnepe. Otthonunkban ez alkalomból vendégül látjuk a Balkányi Szent
Antal Idősek Otthona lakóit és dolgozóit. Eltöltünk együtt
egy kellemes napot. Jó alkalom lesz ez arra, hogy hasonló
helyzetben lévő, hasonló betegségekkel küzdő emberek elbeszélgessenek egymással, megismerve a másik ember problémáit, örömeit.
Megszokott életüket folytatván, még sokáig melengetik szívüket a szép emlékek. Minden találkozás alkalmával így
történt, sokáig beszédtéma volt a találkozó.
Kérem, hogy akik már érzik, hogy segítséget igényelnek, a
mindennapi tevékenységeikhez jelentkezzenek az Idősek
Otthonába! Akik bizonytalanok még, látogassanak el hozzánk. Könnyebb lesz így a döntést meghozni.
Az Idősek Világnapja alkalmából, az Idősek Otthona minden
dolgozója nevében köszöntök minden apagyi idős embert.
Szűcs Tiborné - intézményvezető

Rendezvényeinken mindig jó a hangulat

LABDARÚGÁS

ASZTALITENISZ

Megkezdődött a 2008/2009 évi labdarúgó bajnokság.
A csapat az átszervezések és a visszalépések miatt bennmaradt a Megye II. Díjözön csoportjában. A bennmaradás
miatt több korábban nálunk játszó labdarúgót visszaigazoltunk. (Kovács Ottó Kótajból, Nagy János Nyírlugosról,
Jakab Richárd Szentendréről) került a csapathoz. A játékosok főleg támadó szelleműek, az eredményesebb szereplés miatt választottuk őket. Az ifjúsági csapatnál jelentős
változások nem történtek Korpás Zoltán Nyírtétről igazolt
vissza.
Megkezdődött a közel 20 éves öltöző felújítása és átalakítása a mai követelményeknek megfelelően. Az eredeti
sorsolás szerint 8 mérkőzést játszott volna a csapat idegenben az őszi a 15 fordulóból, de ez további 2 mérkőzéssel bővült a pályaválasztói-jogok felcserélése miatt.
Teljes mértékben bízunk a játékosokban, hogy a tavaszi fordulókban a 10 hazai mérkőzésen megszerzi a
pontok többségét. Az a kevés szurkoló, aki elkíséri idegenbe is a csapatot, láthatja, hogy jelentősen megerősödtünk, minden csapatnak keményen meg kell küzdenie
ellenünk a győzelemért.
Meg kell még említenünk, hogy szabály-módosítás
történt a verseny kiírásban: két 21 éven aluli játékosnak
mindig a pályán kell tartózkodnia. Ezt a Szilágyi Zoltán,
Jakab Péter, Bakró Attila, Kiss Zoltán négyesből tudjuk
megoldani, sajnos az ifjúsági csapat kárára. Ha a felújítás
befejeződik, valószínűleg Gávavencsellő csapatát már
otthonukban tudjuk fogadni 2008. október 26-án.
Szegfü Mihály - edző
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Legalább is bízunk benne, hogy csapataink az NB I –
ben, az NB III-ban és a megyei bajnokságban is eredményesen fognak szerepelni.
Az NB I-es bajnokságban csapatunkat erősíti a paraolimpián 5. helyezést elért Berecki Dezső és nem távozott
senki. Az NB III-as csapathoz is érkezett egy játékos
Márföldi István személyében.

Az NB-I-es csapat: Fodor István, Hodász László,
Berecki Dezső, Sallai Zoltán és Fodor Géza

Az első csapatunk az elmúlt évi bajnokságban a 4.
helyen végzett, amit nehéz lesz megismételni több okból
is. A mezőny 10-ről 12 csapatra bővült, és minden csapat
több új játékossal erősödött, ezért nagy harcban leszünk a
minél jobb helyezés megszerzéséért. Az NB III-as csapatunk akár a feljutásért is versenghet, ehhez a 12 csapatos
csoportban az első helyen kellene végezni. A megyei bajnokságban 3 csapattal is részt veszünk annak érdekében,
hogy minél több játékosunknak lehetősége legyen a versenyzésre.
Az utánpótláskorú versenyzőinkkel megpróbálunk minél
több versenyen részt venni a fejlődésük és az eredményes
szereplésük érdekében.
Oszlánszki László – szakosztályvezető

