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Tájékoztatás a szennyvíz beruházásról
A szennyvíz beruházás jelenlegi állásáról szórólapokon, valamint lakossági fórum keretében tájékoztattuk a lakosságot a művelődési házban megtartott rendezvényen.

A lakossági hozzájárulás mértéke 1900.- Ft/hó
hozzájárulást jelent 60 hónap időtartamon keresztül. A
társulás szervezésére a nyilatkozatok aláírására 2009.

július és augusztus hónapban kerül sor, melynek során
minden ingatlan tulajdonosát felkeressük.
Az előkészítő munkák a tervezetnek megfelelően
folynak, a közbeszerzési eljárások lezárultak a második
fordulóra történő pályázati beadási határidő 2010. február.
Reményeink szerint a kivitelezést 2010 augusztus
hónapjában megkezdhetjük. Ehhez azonban szükséges a
lakosság pozitív hozzáállása, a beruházás támogatása.
A településen a legfontosabb infrastrukturális beruházások közül a szennyvíz hálózat még nem valósult
meg és ha jelenlegi lehetőséget nem használjuk ki, ahol
a támogatási mérték eléri a 95%-ot, akkor a későbbi
időpontban még a reményét is elveszítjük a beruházás
megvalósításának.
Ezúton is kérem a lakosság segítségét a Víziközmű
Társulásba történő belépésüket.

Megkezdődött az iskola és az óvoda felújítása, illetve a konyha újjáépítése
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉszakAlföldi Operatív Program támogatási rendszeréből a
korábbi tájékoztatásnak megfelelően az Önkormányzat II. fordulóban is sikeresen pályázott, így a fenti
beruházáshoz 300.637.995.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Az előkészítési munkák befejeződtek a közbeszerzési eljárás befejezésével megkötöttük az épületek kivitelezésére a kivitelezői szerződést, valamint a
konyhai eszközök és bútorzat beszerzésére a szállítási
szerződést.
Az iskolai épület teljes villanyszerelése, hidegburkolási munkálatok, akadálymentesítés, fűtési és
vizes rendszerek átalakítása, külső hőszigetelés homlokzatvakolással, belső festés és iskolaudvar teljes
felújítására kerül.
450 adagos konyha kialakítására kerül sor teljes
konyha eszközök és berendezések beépítésével, valamint egy 100 férőhelyes étkező kialakításával.
Ennek a két épületnek a kivitelezése június 13án kezdődött és szeptember 1-je a befejezési határidő.
Az óvoda épület és a hozzá tartozó udvar és játékok
felújítására ezen belül bölcsőde kialakítására 2010
júniusi kezdéssel kerül sor és 2010 szeptember 1-jére
a teljes beruházás befejeződik. Az önkormányzat

saját forrást 16 millió forintot biztosít a beruházás
befejezéséhez.

Az épület nyertes kivitelezője: HARCON Kft. Nyíregyháza
Tervezője: Dérosz-Plusz Kft. Nyíregyháza
Műszaki ellenőre: Nyír-Ber Kft. Nyíregyháza
Projektmenedzsment: Kontír R+F Kft. Nyíregyháza
Kiss István
polgármester
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A Képviselő-testület ülésein 2009. II. negyedévben az alábbi döntéseket hozta:

2009. április 15-én megtartott ülésén a testület:
-Megállapította a 2009. évre vonatkozó hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat, melyet az önkormányzat fizet a hulladékszállításért a Nyír-Flop Kft. részére. A 2009.évben várható költségek és ráfordítások alapján a díj mértékét 736.Ft/ingatlan/hóban állapította meg.
-Elfogadta az Apagyért Közalapítvány közhasznúsági jelentését a 2008.évi tevékenységéről,
-Elfogadta a Civil szervezetek támogatására irányuló előterjesztést,
-Rendeletet alkotott a szociális ellátásokról,
-Jóváhagyta a 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet,
-Rendeletet alkotott a gyermekvédelem helyi szabályairól,
-Beszámolót hagyott jóvá a gyermekjóléti szolgálat 2008. évi
tevékenységéről,
-Rendeletet alkotott a 2008. évi költségvetés módosításáról,
-Rendeletet alkotott az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról,
-Jóváhagyta a 2008. évi belső ellenőrzési jelentést, és elfogadta az erről szóló beszámolót,
-Elfogadta a Könyvtár és a Művelődési Ház 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
-Jóváhagyta a 2009. évi közbeszerzési tervet, és módosította
a közbeszerzési szabályzatot,
-az apagyi 2817, 2814 hrsz. alatti, a 2900 és 2901. hrsz. alatti
ingatlanokra vevőt választott,
-Idősek Otthonába beutalt 1 főt, és jóváhagyta az étkeztetés
iránti kérelmeket.

A 2009. május 25-én megtartott ülésén a testület:
-A szennyvízberuházás megvalósítására Víziközmű-társulat
létrehozása mellett foglalt állást,
-Jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal, a Zrínyi Ilona Általános
Iskola és óvoda, valamint az Idősek Otthona új, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát,
-Döntött az étkeztetési kérelmek jóváhagyásáról,
- Kezdeményezte pályázat benyújtását a Térfigyelő Rendszer
kialakítására és a közcélú foglalkoztatás anyagbeszerzésének
támogatására,
-Csatlakozott ahhoz a civil szervezetek részéről indított Megyei Önkormányzati kezdeményezéshez, mely szerint a Megyei Állatkórház fennmaradásához szükséges ingatlanok
harmadik személy részére ne kerüljenek értékesítésre.
2009. június 5-i rendkívüli ülésén a testület:
-Kiválasztotta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda felújítására, új konyha építésére kiírt közbeszerzési eljárás kivitelezőjét és nyertesként a HARCON Építés Kft. Nyíregyháza,
Kinizsi u. 9. szám alatti vállalkozást hírdette ki,
-Kiválasztotta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda berendezési eszközökkel történő felszerelésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a „H és M” Vendéglátóipari Nagykereskedés Kft. tette,
Székhelye: Hévíz, Madách út 11/a. A pályázat nyerteseként
ezt a szervezetet hirdette ki.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a testület által alkotott rendeleteket és nagy terjedelmük miatt az önkormányzat hirdetőtábláján tekinthetik meg.

FELHÍVÁSOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Apagy területén a Farkassűrű (IV/2.sz.) mellékág 0+000-14+200 km szelvény közötti szakaszán és a
IV/2-1.sz. oldalág 0+000-4+100 km szelvény közötti szakaszán rekonstrukciós munkát végez.
A fent említett csatornákon rekonstrukciós munkákat
(gaz-, nádkaszálás és cserjeirtás) 2009. április 20. – után
kezdik el.
A társulat kéri a csatorna mentén érintett földtulajdonosokat, hogy a csatorna mindkét partján szíveskedjenek 5 m
széles kezelési sávot szabadon hagyni, hivatkozva az
1995.évi LVII. Törvény VII. fejezet 24. §. (4) bekezdésére,
valamint a 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet 2.§. (3) bekezdésére.
A tervezett rekonstrukciós munkálatok után a csatorna
képes lesz a mértékadó vízhozam elszállítására, elkerülve
ezzel az esetlegesen kialakuló belvízelöntéseket.
Részletesebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban
kérhető, illetve a térképen megtekinthető.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. §. (4) bekezdésében foglaltak
szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Felhívom a lakosság figyelmét a parlagfű irtására,
melyre a legalkalmasabb időszak, amikor a gyomnövény már
jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért általában tavaszi

megjelenéstől kezdve korai gyomlálással (gyökérrel együtt
történő kihúzással), illetve tömeges előfordulás esetén a virágzás előtt (június-július) végzett rendszeres kaszálással a
leghatásosabb irtás. Utóellenőrzés mellett az újabb hajtások
megjelenése miatt legalább még egyszer a védekezést szeptember végéig meg kell ismételni, és szükség szerint több
éven keresztül következetesen kell elvégezni.
Kérem, gondoskodjon mindenki a saját tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanán és az ingatlan
előtti közterületen a parlagfű irtásáról!
Csépányiné Tóth Terézia - jegyző

Az Európai Parlamenti választás eredményei
2009. június 7.
Választópolgárok száma a településen: 1857 fő
A választáson megjelentek száma: 477 fő (25,6%)
Érvényes szavazatok száma: 473
Érvényes szavazatok pártok szerinti megoszlása:
FIDESZ-KDNP
266 (56,24%)
SZDSZ
4 (0,85%)
MCF Roma Összefogás Párt
0 (0%)
Munkáspárt
4 (0,85%)
MSZP
62 (13,11%)
JOBBIK
105 (22,19%)
LMP-HP
6 (1,27%)
MDF
26 (5,49%)
Összesen:
473
Helyi Választási Iroda Vezetője
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ISKOLAI ÉLET
Kirándultunk
Sok éve hagyomány már iskolánkban, hogy a tanév vége
közeledtével az osztályok egy napot kirándulással töltenek
el. Így volt ez az idén is. Az osztályfőnökök élményekben
gazdag kirándulásokat szerveztek. Az első osztályosok
Nyíregyháza-Vadasparkba látogattak el. A második, harmadik osztályosok úticélja Diósgyőr-Lillafüred és környéke
volt. A negyedik osztályosok vonattal utaztak Tokajba,
hegymászás volt a fő program. Az ötödik osztályosok kerékpártúrát szerveztek Harangodra. A hatodik, hetedik
osztályosok Sárospatak-Füzér felé látogattak el. A nyolcadik osztályosok és a felsős tanulók közül még jó páran –
összesen 40 tanuló – Csillebércen töltöttek el két napot.
Dicséret illet minden szervezőt és kísérőt a sikeres kirándulások lebonyolításáért.

alkalommal nagy volt az érdeklődés. Szívesen ápolták a
népi hagyományokat, játszottak, mozogtak, túráztak, versenyeztek, tevékenykedtek, színházat, mozit látogattak.

Tanórán kívül
A tanév folyamán igyekeztünk változatos programokat,
tevékenységeket kínálni tanulóinknak a szabadidő hasznos
eltöltésére. Kedvelték ezeket a foglalkozásokat, minden

Puliszkafőzés közben

Verseny eredményeink
Iskolánk tanulói szép számban vettek részt a tavaszi időszakban tanulmányi és sportversenyeken. A tanév végére az idén is
megtelt az iskola aulájában a dicsőségtábla a sikeresen szereplő tanulók fényképeivel. Dicséretesen szerepeltek ezúttal is különböző szintű versenyeken. A következő eredmények születtek.
Iskolaszövetségi versenyek:
- Hangos olvasási verseny, Levelek:
Kulin Gréta, 4. o.
1. hely
- Versmondó verseny, Apagy:
Bíró Hédi, 3.o.
2. hely
- Kémia verseny, Levelek:
Maczali Márk,7.o.
3. hely
- Helyesírási verseny, Baktalórántháza: Kulin Gréta, 4.o.
1. hely
- Rajz verseny, Levelek:
Szremanyák László, 6.o.
2. hely
- Matematika verseny, Napkor:
Maczali Márk, 7.o.
1. hely
Kulcsár Bianka 5.o.
3. hely
- Szövegértő-olvasási verseny Napkor: Baranyi Noémi 4.o.
2. hely
Kulin Gréta, 4.o.
2. hely
- Mesemondó verseny, Nyíribrony:
Szegfű Anna, 3. o.
3. hely
- Német nyelvi verseny, Apagy:
Kulcsár Bianka, 5.o.
1. hely
Kulcsár Nikolett ,5.o.
2. hely
Majláth Ákos, 6.o.
1. hely
Kozma Bálint, 6.o.
3. hely
Dudás Renáta, 8. o.
3. hely
- Nyelvtan verseny, Baktalórántháza: Király Gabriella, Kulin Gréta
Poór Írisz, Varga Virág, 4. o. cs. 1. hely
- Számítástechnika verseny, Apagy:
Dezső Gergely, 6.o.
2. hely
Majláth Ákos, 6.o.
3. hely
- Környezet- és természetvédelmi v., Kulcsár Bianka, Szegfű Tibor,
Napkor
Miklós István,Csoma Máté cs.1. hely
Területi, megyei versenyek:
- Zelk Zoltán rajzpályázat, Nyh.:
Tornai Gergő, 7.o.
1. hely
- Komplex olv.-szövegért, Máriapócs: Baranyi Noémi, 4.o.
1. hely
Kulin Gréta, 4.o.
2. hely
- Versmondó verseny, Pócspetri:
Kulcsár Bianka, 5.o.
1. hely
- Matematika verseny, Vásárosnamény: Maczali Márk, 7. o.
legeredményesebb apagyi versenyző
- Megyei kémia verseny, Nyíregyháza: Maczali Márk, 7.o.
7. hely
- LADIK újságíró verseny, Nyh.:
Dudás László, Kovács Olívia,
Lovas Richard, Maczali Márk,
Reményi Petra, 7. o. csapatban 8. hely
- Szabolcsi honvédek nyomában, Nyh.: Bartha Petra, Szegfű Tibor 6.o.,
Dudás Renáta, Sándor Dávid 8.o.
csapatban3. hely
- Helyesírási verseny, Nyíregyháza:
Kulcsár Bianka, 5.o.
6. hely

- Környezet- és természetvédelmi
verseny, Nyíregyháza:

- Helyesírási verseny. Nyírbátor:
Regionális és országos versenyek:
- Regionális fizika verseny, Nyh.:
- Országos fizika verseny, Nyh.:
- Mozaik internetes országos
német nyelvi verseny, Debrecen:
- KISOKOS levelezős verseny
matematika:
nyelvtan:
- Bendegúz levelezős verseny
matematika:

Kodácsi Ákos, Kulcsár Bianka 5.o.,
Bartha Petra, Kozma Mihály,
Dezső Gergely, Szegfű Tibor, 6.o.,
Miklós István, 7.o, Csoma Máté 8.o.
csapatban 4. hely
Kulin Gréta, 4.o.
6. hely
Maczali Márk, 7.o.
Maczali Márk, 7.o.
Hegedűs Csilla, 8.o.
Kulcsár Bianka, 5.o.
Spinyhért Bettian, 8.o.

5. hely
10. hely
14. hely

Debreczeni Dominika, Jancsik Vivien,
Rendes Fanni, 2.o.
4. hely
Bíró Hédi, 3.o.
5. hely
Kulin Gréta, Varga Virág, 4.o. 2. hely
Kulcsár Bianka, Poór Ádám,
Kodácsi Ákos, 5.o.
Kulcsár Nikolett, 5.o.

Sporteredmények
Iskolaszövetségi versenyek:
- Leány teremfoci:
- Fiú teremfoci (3-4.o):
- Fiú teremfoci (5-6.o):
- Fiú teremfoci (7-8.o):
Megyei versenyek:
- Futóverseny:
- II. korcsoport leány foci:
- III. korcsoport fiú foci:
- IV. korcsoport fiú foci:
- Kisiskolák fiú labdarúgás:

1. hely
5. hely

1. hely
2. hely

3. hely
2. hely
2. hely
3. hely
Sándor Dávid, 8.o.

2. hely
3. hely
2. hely
3. hely
3. hely

Az apagyi iskolások az elért szép eredményekkel tovább öregbítették az iskola hírnevét. Gratulálunk minden versenyző diáknak és felkészítő tanárnak!
Siklódi Lászlóné - igazgatóhelyettes
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Jutalomkirándulás

Az előző évek hagyományaihoz híven, az idén is jutalomkiránduláson vehettek részt iskolánk legszorgalmasabb, illetve legtöbbet javító diákjai.
Június 17-én reggel fél nyolckor indultunk el a nagy
útra. Első megállóhelyünk Tokajban volt, ahol felsétáltunk a kilátóhoz. Ezután Bodrogkeresztúron megtekintettük a Motormúzeumot. Nagy örömünkre ki is próbálhattuk a több tízéves motor-matuzsálemeket. A következő állomásunk Széphalom volt, ahol a Magyar
Nyelv Múzeumában sok érdekes dolgot hallhattunk és
láthattunk. Pálházától kisvonattal szeltük át a Zemplén
vadregényes, szemet gyönyörködtető tájait. Ezután
Károlyfalván megmásztuk a hegyet, melynek tetején
egy gyönyörű tengerszem található. Hazafelé úton Tokajban még megálltunk egy kicsit bazározni. Kissé elfáradva, de sok szép élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Reméljük, ez a szép hagyomány továbbra is megmarad.
Köszönjük szépen Siklódi tanár néninek és Igazgató

bácsinak, hogy megszervezték, az Önkormányzatnak,
illetve az Apagyért Közalapítványnak pedig, hogy lehetővé tették ezt számunkra.
Kulcsár Bianka
5. osztályos tanuló

Rövid értékelés a Zrínyi Ilona Általános Iskola 2008/2009-es tanévéről a számok tükrében.
A tanévet 175 tanuló kezdte meg és 179 fejezte be
(évközben érkezett néhány tanuló). Eredményesen zárta
a tanévet 168 tanuló.
Kiválóan megfelelt
1-3 osztályban
18 tanuló,
kitűnő eredményt ért el 4-8. osztály
20 tanuló,
jeles eredményt ért el
4-8. osztály
10 tanuló.
Összesen 48 tanuló teljesített kiválóan gratulálunk
eredményükhöz.
Szülői kérésre 4 alsós tanuló megismétli az évfolyamát. Hét tanuló pedig még javítóvizsgát tehet augusztusban. Ha komolyan gondolják, ők még folytathatják osztálytársaikkal a tanulmányaikat.
Iskolánk tanulmányi átlaga kereken 4.0
Mulasztás: sajnos kiemelkedően magas lett, ami
egyrészt magyarázható az elhúzódó influenzajárvánnyal, de több családban szinte sportot űztek a
hiányzásból, s bizony akadtak igazolatlan napok is.
Ezúton is kérem a szülőket, hogy segítsenek a mulasztások
visszaszorításában!

Mulasztott napok száma: 2423 nap,
ebből igazolatlan:
11 nap,
egy főre eső átlag:
13 nap/fő.
Ez sajnos azt jelenti, hogy minden egyes tanuló
majdnem három hetet hiányzott az iskolából. Ez rettentően magas szám, a jövő tanévben ez nem ismétlődhet
meg.
A tanév során tanulóink nagyon sok szép eredményt
értek el tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. Az
eredményeket az újságolvasó folyamatosan nyomon
követhette az Apagyi Hírmondóban. Az eredményesen
szereplő tanulóknak, felkészítőiknek, a segítséget nyújtó szülőknek ezúton is gratulálok és köszönetemet fejezem ki.
A tanév befejeztével azonnal megindultak a felújítási
munkálatok, így a következő tanévben vélhetően egy
egészen más iskolával fognak találkozni a gyerekek,
szülők, pedagógusok. A felújítás az iskola külső és belső modernizálását fogja jelenteni. A nyári szünidőre
mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást kívánok! Bízom benne, hogy szeptemberben mindenkivel éppen,
egészségesen találkozunk.
Benga András
igazgató

FELHÍVÁS
A Baktalórántházi Rendőrőrs értesíti a lakosságot, hogy minden hónap második hetében kedden 8:00 órától 10:00 óráig Gilányi Pál körzeti megbízott rendőr fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében.
Bármilyen észrevétellel, bejelentéssel fordulhat hozzá a lakosság.
Rendőrőrs Baktalórántháza
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ÓVODA
Hagyománnyá vált, hogy gyermeknap közeledtével kirándulást szervezünk. Ez alkalommal a gyerekek legnagyobb örömére vonattal utazhattunk, és megcsodálhatták a
Vajai vár szépségét, érdekességeit, a vár parkjában pedig
kedvükre játszhattak. Anyáknapja alkalmából minden
csoport műsorral és kis ajándékkal kedveskedett az édesanyáknak, nagymamáknak.
Az idős otthon lakóiról nem feledkeztünk meg, a nagycsoportosokkal több ízben ellátogattunk hozzájuk és általában néphagyományokat felelevenítő műsorral, igyekeztünk színesíteni napjaikat. Mi is örömmel fogadtuk, mikor
velünk együtt énekelték a régmúltat, idéző népdalokat.
A nagycsoportosok betekinthettek az első osztályosok
iskolai életébe, és az érdeklődésüket fokozta, hogy ők is
bekapcsolódhattak néhány feladatba.

Az évzárói ünnepségen a nagycsoportosok vásáros játékkal, néptánccal, a középsősök vidám, zenés tornabemutatóval szórakoztatták a vendégeket. Sokunk számára
megható volt a műsor azon része, ahol a 22 iskolába induló gyermeken kívül éppen ezen a napon búcsúzott az óvodától az intézmény vezetője Jurkinya Jánosné, Erzsike óvó
néni, aki 30 éve dolgozott az apagyi Óvodába és 17 éven
át törekedett arra, hogy az elvárásoknak megfelelően irányítsa az itt folyó munkát.

Megköszönve lelkiismeretes munkáját, kívánunk neki jó egészséget, kellemes nyugdíjas éveket a családja
körében, a dolgozók és a gyermekek nevében.
Fekó Mihályné - óvodapedagógus
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda vezetője pályázatot
ír ki a következő munkakörökre:
- 1 fő óvodavezetői állásra,
- 1 fő óvodapedagógusi állasra.
Mindkét álláshely 2009. szeptember 1-vel tölthető be.
Feltételei: óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
A pályázat tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vezető esetében vezetői program.
A pályázat benyújtása:
Az intézmény igazgatójához, személyesen vagy postai úton.
4553Apagy, Béke u. 2.
Pályázati határidő:
A pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Elbírálás határideje: 2009. augusztus 31.
Apagy, 2009-06-16.
Benga András
igazgató

KÁNON
Kedves gyermekek, fiatalok, és minden érdeklődő!
Ha emlékeztek még a tavalyi táborunkra, vagy valakitől
hallottatok róla, de ha nem, akkor is: van egy jó hírünk.
Ezen a nyáron is megszervezzük szabadidős és művészeti
táborunkat. Ha van kedvetek játszani, zenélni, énekelni,
kézműveskedni, együtt lenni a többiekkel, semmiképpen
ne maradjatok otthon!
A tábor helyszíne : Apagy, Teleház
Időpontja : 2009. augusztus 3.-8. minden nap 14-19 óra.
Részvételi díj nincs. A délután folyamán uzsonnát biztosítunk.
Aki el szeretne jönni, a Teleházban kérhet jelentkezési
lapot, ott is kell leadni hiánytalanul kitöltve.
A tábor utolsó két napján (aug. 7-8.) az elkészült kézműves alkotásokból kiállítást szervezünk. Ennek megtekintésére is hívunk és várunk mindenkit.
Olyan felnőttek jelentkezését is várjuk, akik szívesen segítenének a programok lebonyolításában.
Szeretettel várunk mindenkit.
Zubályné Szilágyi Erika, Zubály Sándor,
Dezső Gergelyné, Dezső Gergely, szervezők
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Egyházunk életét az elmúlt időszakban az ünnepek töltötték be. 16 fiatal járult április 26-án a bérmálás szentségéhez,
lettek nagykorú keresztény tagjai Egyházunknak. Reméljük,
hogy komolyan veszik, és Krisztus tanúságtevő gyermekei
lesznek a világban és kis közösségünkben egyaránt.
Május első vasárnapján a gyermekek versekkel köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Kifejezték szeretetüket, hálájukat azért a feltétlen szeretetért, amelyet csak ők
képesek adni.
Május 24-én 8 gyermek 7 lány és 1 fiú fogadhatta szívébe
Jézust az elsőáldozás alkalmával. Gyermeki szeretettel várták
az első találkozást az Úr Jézussal a szentostyán keresztül.
Versekkel és énekekkel köszöntötték az Oltáriszentségben
jelenlévő Jézust, és mondtak köszönetet szüleiknek, akik
segítették őket, hogy elérték kicsi életüknek ezt a szép, szívet
melengető alkalmát.

Sajnos örömünk mellett fájó érzések is értek bennünket,
hiszen szeretett Lázár István plébános atyánk augusztustól
más egyházközségben látja el a lelkipásztori teendőket. 17 év
nagy idő egy ember életében, ennyi időt töltött el Atya közöttünk. Sok lelki élménnyel lettünk gazdagabbak általa, hasznos tanításokkal látott el bennünket, amelyekkel megpróbált
Isten útjaira terelni minket. Szelídsége, alázata, szeretete
példaértékű volt mindnyájunk számára. Hálásan gondolunk a
vidám hittanórákra, a közös éneklésekre, melyek örömmel
töltötték el az emberi szíveket. Hiányozni fog, de reméljük,
hogy a Mennyei Atya gondviselő szeretete új lelki atyát rendel mellénk, aki tovább segít bennünket keresztény hitünk
erősítésében és megélésében.
A nyár a pihenés és feltöltődés időszaka. Kívánom minden falubeli embernek, hogy a dolgos hétköznapok mellett
jusson idő a pihenésre és a kikapcsolódásra is.
Ignáczné Fejes Ildikó

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
Az elmúlt időszakban örömteli megújulásnak lehettünk
tanúi a templomban. Megszűnt a képek állagának romlása a
restaurálás révén. Föltekintve a mennyezetre pedig Krisztus
Urunk tekint le ránk, bíztatva: „Én veletek vagyok minden

nap a világ végezetéig!” Adja Isten, hogy minél többünket
„lásson” a szertartásainkon, hogy kegyelmével eltelve kijővén a templomból a hétköznapok közepette is érezzük megerősítő jelenlétét!

Májusban a gyermekekkel Hajdúdorogra zarándokoltunk,
ahol több mint 2600 gyerekkel együtt ismerkedtünk Szent Pál
életével, énekeltünk, imádkoztunk, szórakoztunk.
Pünkösd vasárnapján öt gyermek járult elsőáldozáshoz: Bíró
Petronella, Hanuscsák Anett, Minya Dorisz, Sivadó Mira
Dorina, Tarr Sándor. Jóságos Istenünk áldása legyen életükön!
A nyár több programlehetőséget rejt magában:
-*- Július 6-12. – Nyári tábor a görög katolikus kispapok
vezetésével a fogyatékkal élő gyerekek számára. Ha valaki
segítőnek szeretne jelentkezni, arra is lehetőség van.
-*- Augusztus 2-7 K.Ö.Z Sárospatakon. Kultúra, sport,
lelkiség, szórakozás. Táborozás 14 év felettiek részére.
-*- Augusztus 9-14. Ifjúsági gyalogos zarándoklat Kisvárda-Hajdúdorog között. Kaland, lelkiség, barátság, Istenkeresés.
Minden programot nagy szeretettel ajánlok!!!! Bővebb
információ a parókián személyesen, vagy telefonon: 06 30
4796799 mobil, vagy a 248 023 vezetékes számon.
Mindenkinek szép nyarat, sok kegyelmet kíván:
Sivadó Miklós
parókus

EMAGYARORSZÁG PONTOK FELHÍVÁSA

A Református Egyház és a Teleház az eMagyarország
Program keretében kiírt „Közösségi internet – hozzáférési
pontok támogatása” elnevezésű pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően ingyenes ismeretterjesztő órákat szervez az internet használatáról és az interneten elérhető eközszolgáltatásokról. Az ismeretterjesztő órák 3 kétórás
alkalomból állnak (1-1 óra előadás és gyakorlati foglalkozás).
Az órák a következő témákat érintik: 1. alkalom: Internetes
alapismeretek, internetes biztonság (böngészőprogramok,
biztonsági programok, keresőoldalak, kommunikáció); 2.
alkalom: Az e-közszolgáltatások használata (Ügyfélkapu,
felvi.hu, stb.); 3. alkalom: E-bank szolgáltatások, elektronikus számla, internetes vásárlás.
Minden kedves érdeklődőt – gyerekeket és felnőtteket
egyaránt – várunk szeretettel!

Az órák időpontjai a Református Egyház közösségi termében (az órákat tartja: Kozma Mihály):
július 22-24., 16:00-18:00
augusztus 5-7., 16:00-18:00
szeptember 9-11., 16:00-18:00
Az órák időpontjai a Teleházban
(az órákat tartja: Fekó Attila):
július 15-17., 17:00 – 19:00 óra
augusztus 13-15., 18:00 – 20:00 óra, 15-én, 14:00-16:00
szeptember 3-5., 18:00 – 19:00 óra, 5-én, 14:00-16:00)
Csoportok számára egyedi időpont megbeszélése is lehetséges!
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Isten iránti hálával gondolunk ez esztendőben is gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményére, a
konfirmációra. Tíz fiatal – Dudás László, Fodor Roxána,
Hilbert Tamás, Kondás Klaudia, Kovács Olívia, Maczali
Márk, Orosz Miklós, Petró Stefanie, Reményi Petra és Tornai
Gergő - tett szép bizonyságot a konfirmációi felkészülés
során szerzett ismereteiről.

Hittanos gyermekeinknek „vakációs bibliai heteket” tartottunk a júniusi hónapban. Reméljük, hogy a bibliai történe-

tek, a vetélkedők, a kirándulások, a kézműves foglalkozások
és a játékok maradandó élményeket adtak számukra.
Kozma Mihály
református lelkész
Istennek áldása legyen konfirmált fiataljaink életén!

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ
Élő hit
A lélektan tudósai egyszer azt kutatták, hogy vajon a gyermekek mit gondolnak, a szüleik számára mi a legfontosabb.
Megvizsgálták, hogy mire okítják csemetéiket a felnőttek,
mit hogyan magyaráznak el nekik, hogyan élnek. A következtetés meglepő volt. A gyermek számára elsődlegesen az a
meghatározó, hogy a felnőttek egymás között miről beszélgetnek. Ezt megfigyeli a gyermek. A legtöbb esetben azt
fogja az életben a legfontosabb dolognak gondolni, amiről a
szülők a legtöbbet beszélgetnek egymással. Ez azt jelenti,
hogy már a kicsiket sem lehet puszta szavakkal, vagy betanult magatartásformákkal elámítani. Nos, Istent sem. Sokak
számára a hit annyit jelent, hogy éppen csak nem tagadják
Istent. Mások meggyőződés nélkül, rendszeresen ismételgetnek bizonyos cselekményeket. Vannak olyanok is, akik tetteikkel egyszerűen megtagadják, amit állítólag hisznek. Önmagukat csapják be.
A Jézus Krisztusban való hit által üdvözülünk. Ez személyes válaszunk Isten kezdeményezésére, és nem szükséges
hozzá semmi más. Ez a hit azonban nem valamiféle „fizetőeszköz”, amiért Isten üdvöt ad. A Biblia szerint a hit úgy

kapcsol össze Istennel, hogy az átformálja, sőt folyamatosan
alakítja életünket. Ez meglátszik az ember életén. Az ellenkezője is meglátszik.
Nekünk mi a legfontosabb? Mi tölti ki a lelkünket? Vajon a
hit által bennünk lakó Isten formálja a hétköznapjainkat?
Miről beszélgetünk legtöbbet? Nem tudjuk pontosan? Megmondják a gyerekek, kérdezzétek csak meg őket! Majd túl is
tesznek rajtunk! Megmondja Isten is, ha őszintén hozzá fordulunk.
Ha a hitem élő, hatással van életvitelemre naponta. Aminek
nincs semmi hatása, az vagy nincs, vagy halott. Isten arra
hívott el minden embert, hogy fogadja el a Jézus Krisztusban
felkínált üdvösséget, s így Istentől elidegenült emberekből
Isten gyermekeivé lehetünk (Ef 2,1-10. Rm 8,12-17.). Ez a
legszorosabb összetartozást jelenti.
„… ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” Jak 3,26.
Isten olyan életre hívott el, amelyben ember és Isten többé
nem két, elválasztott lény, hanem az ember Isten embere,
Isten pedig az ember Istene minden nap, egészen a világ
végezetéig – sőt, még azután is.
Dezső Gergely- mb. lelkipásztor

IDŐSEK OTTHONA
Az elmúlt időszakban lakóink élete a megszokott mederben folyt. Három új lakónk érkezett Napkorról, Nyírtétről és Nyírábrányból. Sajnos egy lakónktól,
Bacsa Sándorné volt Nyírtéti lakostól, búcsút kellett vennünk. Nyugodjon békében!
Az előző időkhöz híven az óvodások ismét több alkalommal megörvendeztették
lakóinkat műsorukkal. Hálásak vagyunk érte. Köszönjük a Szabados-ok Kft. által
készített intézményünk profilját, életét bemutató hirdetőtáblát. Az érdeklődő
sokat megtudhat rólunk, ha megnézi. Folyamatban van az intézményben a földszinti lakószobák és a tisztításra szorult helyiségek festése. Ez sajnos némi kényelmetlenséggel jár, de megszépült környezet majd ez kárpótolja.
Szeretném felhívni a figyelmét az idős apagyi lakosoknak, hogy intézményünkben korlátozott számban van még férőhely. Kérem, aki úgy érzi rászorul a gondoskodásra jelentkezzen nálunk. Szeretettel
várjuk!
Szűcs Tiborné - intézményvezető
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ASZTALITENISZ
Siker és kudarcok!

A 2008/2009. évi bajnokságban szakosztályunk a csapatoktól 3 érmes helyezést várt, amiből csak egy sikerült.
Az NB I.-ben az első csapatunktól mindenképpen dobogós
helyezést vártunk, és ez lehetett volna akár arany, ezüst
vagy bronz, de az utolsó három fordulóban elszenvedett
vereségek és az ősszel és a tavasz azon mérkőzésein elvesztett pontok melyeket papírforma szerint is meg kellett
volna szerezni a végén csak az 5. helyen kötött ki a csapat,
ami a múlt évi 4. helyhez képest is nagy csalódás. Úgy
gondolom, hogy a felelősséget azon játékosoknak kellene
felvállalnia, akik miatt nem sikerült a csapatnak elérni a
célját. A szakosztály és a csapat támogatói erőn felül vállaltak azért, hogy sikerüljön egy kiugró eredményt elérni,
de ezt egyes játékosok hozzáállásának és felelőtlenségének köszönhetően nem sikerült elérni. Ezek után több
játékostól is meg kell válnunk két okból is: egyik a hozzáállásuk, a másik az, hogy kérdéses, egyáltalán tudunk-e
még indulni a következő bajnoki évben a nemzeti bajnokság bármelyik csoportjában, hisz túlvállaltuk magunkat,
így az anyagi háttere a szakosztálynak az őszi kezdésre
reménytelennek látszik. Keressük a lehetőséget az anyagi
helyzet stabilizálására, bízunk benne, hogy találunk támogatókat, akik kihúznak bennünket a bajból.
Az NB III-as csapatbajnokságban a II. számú csapatunk veretlenül 20 győzelem és 2 döntetlen elérésével első
lett, így a következő bajnoki évben az NB II-ben folytathatja!? Az Észak-Alföldi régióban az abszolút első helyért
is játszottunk egy mérkőzést, amit sajnos elveszítettünk,
így csak az ezüstérmes 2. helyen végzett a csapat. Ennek

ellenére a II. számú csapatunk eredményével elégedettek
lehetünk. Az NB III-ban a III.-számú csapatunk a
Nyírtétiekkel közösen indult a bajnokságban, de sajnos
kieső helyen végeztek. Remény még van a bennmaradásra, hisz helybetöltő osztályozón ki lehet harcolni a bennmaradást.
A megyei bajnokságban 3 csapattal is szerepeltünk
azért, hogy mindenkinek legyen játéklehetősége. Egy
csaptunk a "B" csoportban első helyen zárt és esélye volt
az összevont 2. helyre, de a rájátszástól visszaléptünk,
mivel nem voltunk hajlandóak elfogadni egy két csapat
bundagyanús mérkőzésének eredményét, amivel befolyásolni akarták, hogy melyik csapat essen ki a rájátszásból.
Így feláldoztunk egy érmes helyezést, de a becsületünk
többet ér. A másik két csapatunk is szépen teljesített
mindaddig, amíg odajutottunk, hogy a játékosok nem
álltak a csapatok rendelkezésére, így a befejezésben, azaz
a rájátszásban már alig tudtunk mérkőzést lejátszani. A
tanulsága meg van és a következő évben ennek megfelelően indítunk csapatokat.
Sajnálom, hogy így fejeztük be a bajnoki évadot, hisz a
jó eredmények megalapozhatták volna a jövőnket, de most
viszont ott tartunk, hogy egyáltalán folytatjuk-e még a
Nemzeti bajnokságban való szereplést, vagy teljesen felszámoljuk a szakosztályt.
Köszönjük az Önkormányzatnak és a támogatóinknak
(SzabadosOK KFT, Tallódi Csempe Oros) az eddigi támogatást és sajnáljuk, hogy nem tudtunk megfelelni az
elvárásoknak.
Oszlánszki László - szakosztályvezető

LABDARÚGÁS

POLGÁRŐRSÉG

Befejeződött a 2008/2009 évi Megyei II. osztályú labdaAz elmúlt időszakban településünkön sajnálatosan
rúgó
bajnokság, amelyben a felnőtt csapatunk a 13. helyen
nagy mértékben megnőtt a betörések száma. A polgárőrvégzett
31 pontot szerezve. Az ősszel szerzett 11 ponthoz
ség minden tőle telhető módon igyekszik megakadályozni
tavasszal
20 pontot szerzett a csapat, így biztosan maradt
a bűncselekmények elharapózását. A bűnmegelőzés érdebenn.
Tavasszal
a tíz hazai mérkőzésből hatot megnyert, egy
kében a Baktalórántházi Rendőrőrs rendőrei május óta
döntetlen mellett háromszor vesztett egy góllal.
fokozottan járőröznek Apagyon, továbbá rendszeresen
A Magyar Kupában a tavalyi évhez hasonlóan szintén jól
küldenek egy-egy rendőrt az éjszaka járőröző polgárőrök
szerepelt az ún. „kupa” csapat, melyben ismét több ifjúsági
mellé. Arra kérem a lakosságot, hogy segítsék munkánkat
játékos lehetőséget kapott. Nyírkarász és Levelek kiejtését
azzal, hogy ha gyanús személyeket, gépkocsikat látnak, követően csak az NB III-as Várda SE tudta megállítani csaértesítik a polgárőröket (telefon: 20/484-6456)! Egyúttal patunkat. Sajnos ez a „kupa” csapatunk a bajnokságban nem
szeretném megköszönni a polgárőrök eddig végzett mun- szerepelhet, mivel akkor az ifjúságiak nem tudnak kiállni a
káját is és kívánok nekik jó egészséget! Kosztyu László - elnökkevés fiatal miatt. Az ifjúsági csapat szintén a 13. pozícióban
végzett.
Apagyi Hírmondó
Ez úton is szeretnénk felhívni a 14. életévüket betöltött
XIII. évfolyam, 2. szám
fiatalok
- valamint szüleik – figyelmét, hogy akik szeretnek
2009. április - június
focizni, azokat szívesen látjuk csapatunkban. Az átigazolási
Megjelenik: negyedévente
Kiadja: Apagy Község Önkormányzata
időszakban, amely július 1-től július 31-ig tart jelentős váltoApagy, Kossuth u. 145.
zás nem várható - a jelenlegi információnk szerint a keret
A kiadásért felel: Kiss István polgármester
együtt marad, - de ha lesznek távozók természetesen igazolSzerkesztők: Kozma Mihály, Fekó Attila
nunk kell. A kötelezően szerepeltetendő 21 éven aluliakra
Szerkesztőség: Apagyi Teleház
vonatkozó szabály miatt, Bedécs Gábor, Kiss Zoltán, Bakró
Apagy, Kossuth u. 112., tel./fax: 42/548-030
Attila és Jakab Péter mellé még igazolnunk kell játékosokat.
E-mail: kozma7.7@gmail.com
I S S N 2 0 6 0 - 1 1 6 6 (nyomatott kiad.)
Köszönjük az Önkormányzat és a támogatóink a bajnokI S S N 2 0 6 0 - 1 1 7 4 (online kiad.)
ság tisztességes befejezéséhez nyújtott segítségét.
Nyomdai kivitelezés: Grafit Nyomda
Szegfü Mihály - edző
4.

szám

