
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2009. szeptember 20-án került sor az általános is-

kola, a 450 adagos konyha, és az óvoda ünnepélyes 
átadására. A képviselő-testület szervezésében a helyi 
közreműködök és meghívott előadó művészek kulturá-
lis műsorokkal emlékezetessé tették e fenti beruházás 
befejezését. 

 
A teljes beruházás költsége 316 millió forint, mely-

ből az önkormányzat saját forrása terhére 15 millió 
forintot biztosított. Az iskola és konyha befejezési határ-

ideje ez év augusztus vége volt, így a kivitelező a határ-
időt tartva sikeresen befejezte a kivitelezést. Az óvoda 
épületének befejezési határideje 2010. szeptember, 

ennek kapcsán felújításra kerül a belső víz-és fűtés-
rendszer, villamoshálózat, hideg-és meleg burkolatok, 
megvalósul a komplex akadálymentesítés. 

A következő legfontosabb beruházást a szennyvíz 
csatorna kiépítését készítjük elő, melynek kapcsán 
elkezdődött a szennyvíz társulat szervezése. Jelenleg a 
szennyvíz csatornával érintett ingatlanok tulajdonosai-
nak 85%-a lépett be a társulatba, de további résztvevők 
belépését várjuk. Az előzetes tervek alapján a második 
fordulóra az előkészített pályázatot 2010. áprilisában 
nyújtjuk be, és abban az esetben, ha pozitív elbírálás-
ban részesül 2010. őszén elkezdődhet a beruházás. 

Apagy-Magy összekötő út kivitelezésére szeptem-
ber 30-án benyújtottuk a közös pályázatot, és reménye-
ink szerint ez évben megtörténik a pályázat elbírálása 
és 2010. évben megvalósulhat a beruházás. 

Elkészítettük a polgármesteri hivatal akadálymen-
tesítésének tervdokumentációját, ehhez kapcsolódó 
pályázatot és ezt is szeptember 30-i határidővel bírálat-
ra benyújtottuk. 

Apagy, Kossuth út és az ipari területek megközelí-
tését célzó kerékpár út pályázatának az előkészítése 
jelenleg folyik, beadási határidő december 2. Előzete-
sen a megvalósítás pozitív elbírálásban részesült.  

A halastó környékén kialakításra tervezett önkor-
mányzati beruházásban megvalósuló „Telepített sátor-
tábor” és a hozzá kapcsolódó épületek és eszközök 
elhelyezésének forrására benyújtott pályázatunk elbírá-
lása a közeljövőben várható, és ez 2010. évben tud 
megvalósulni. Ebben a kategóriában uniós forrás vár-
ható a református templom felújítására és mikro vállal-
kozások támogatására. 

Az önkormányzat és a hozzá tartozó civil szerve-
zetek sikeresen pályáztak a TÁMOP és a gyermeksze-
génység megszüntetésére kiírt pályázatokon. Ennek 
kapcsán várhatóan 60 millió forint támogatás fog ren-
delkezésre állni a fenti célokra. 

Kiss István - polgármester 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. SZEPTEMBER HAVI ÜLÉSÉNEK DÖNTÉSEIRŐL 
 
A  Képviselő-testület :  
‐ határozott a tankönyvtámogatás összegéről az iskolások esetében, akik nem részesülnek ingyenes tankönyv el-

látásban: az 1-3. osztály részére 3.000.-Ft, 4-5-6.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 főiskolai hallgatót a tankönyvtámogatás nem illeti meg.  

‐ Tájékoztatót fogadott el az önkormányzat gazdálkodásának 2009. I. félévi helyzetéről, 
‐ Módosította a 2009. évi költségvetési rendeletét, 
‐ Tájékoztatót fogadott el az Állami Számvevőszék számvevői jelentéséről, 
‐ Módosította a Nyírmada székhellyel működő Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

alapító okiratát, 
‐ Jóváhagyta az apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Óvoda 2008/2009. tanévben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót és engedélyezte az óvodában a maximális csoportlétszámtól történő eltérést,  
‐ Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról, 
‐ Rendeletet alkotott a helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, 
‐ Rendeletet alkotott a piac - és vásártartás helyi szabályairól, 
‐ Rendeletet alkotott az állattartás helyi szabályairól, 
‐ Döntött az Idősek Otthonába történő felvételi kérelmekről és a szociális étkeztetés iránti kérelmekről jelentke-

ző személyek beutalásáról, 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

Apagy Község Önkormányzata a települé-
sen élő fiatalok tanulmányainak elősegítése 
érdekében a 2009/2010. tanévre is csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz.  

Tájékoztatásul közöljük, hogy a rendszerhez 
történő csatlakozás és a támogatás nyújtása az 
önkormányzat részéről nem kötelező, abban önál-
lóan határoz a helyi képviselő-testület a költségve-
téstől függően. A Bursa Hungarica többszintű tá-
mogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetéül 
három forrás szolgál: a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzat 
által nyújtott támogatás és az intézményi támoga-
tás.   

A pályázatra jelentkezhetnek azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók, akik államilag támogatott, teljes 
idejű nappali tagozatos alapképzésben, mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, illetve 
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. /„A” típusú pályázati kiírás/ 

Pályázhatnak azok a fiatalok is, akik a 
2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 

felvételt nem nyert érettségizettek. /„B” típusú pá-
lyázati kiírás/ 

A pályázatot az állandó lakóhely szerinti Pol-
gármesteri Hivatalba kell benyújtani, 2009. október 
1-től az erre rendszeresített pályázati űrlapon, a 
pályázó által aláírva 1 példányban.  A pályázat 
benyújtásának határideje: 2009. október 30. A 
pályázathoz mellékelni kell a pályázó és a vele 
egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jö-
vedelméről szóló igazolást és a szociális rászo-
rultságot igazoló iratokat. Kérjük a pályázókat, 
hogy minden szükséges iratot hiánytalanul csatol-
janak a pályázathoz. Az önkormányzat 2009. nov-
ember 23-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat, a 
hivatal 2009. december 04-ig értesíti erről a pályá-
zókat. A döntés nyilvános, az önkormányzat hirde-
tőtábláján közzétételre kerül, azt bárki megtekint-
heti és a saját ügyében további információt kérhet. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 

2010. március .            
 Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap (2 egymást 
követő félév: a 2009/2010. tanév második féléve 
és a 2010/2011-es tanév első féléve) 
A B típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat 
egymást követő tanulmányi félév, kezdő tanév: 
2010/2011. 

Csépányiné Tóth Terézia 
jegyző 
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A VÍZGAZDÁLKODÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL KAPCSOLATBAN 
 

Miért kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, mikor nem léptem be semmilyen társulatba?  
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(Vgt.) és végrehajtásáról szóló 160/1995 (XII.26.) Korm. 
rendelet (R) szabályozza a vízgazdálkodási társulatok szerve-
zetét, működését, megalakulását és megszűnését.  
„34. §. (3) A társulat az e törvényben meghatározott közfel-
adatait szolgáló tevékenységét az érdekeltségi területén vég-
zi.  
(4) A társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulaj-
donnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen haszná-
ló természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok.  
(5) A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásá-
nak költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájá-
rulni.”  

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 1977 – ben ala-
kult. A törvényi szabályozásból következik a vízitársulati 
tagsági viszony. A Vgt. hivatkozott 34. §. (4) bekezdése 
szerint a már működő társulatba nem kell belépni, mert a 
tagsági jogviszony a Társulat érdekeltségi területén fekvő 
ingatlan-tulajdon alapján jön létre. Amennyiben a tulajdonos 
eladja az ingatlant vagy szerződéssel mást hatalmaz fel annak 

használatára és a szerződésben a használó vállalja az ingatlan 
terheinek viselését, a tulajdonos mentesül az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetése alól. E tényt természetesen hitelt 
érdemlően kell a Társulat felé igazolni (pl. adás-vételi, bérle-
ti, haszonbérleti szerződés megküldésével). A 160/1995. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 12. §. (3) bek. szerint, ha a tagnak a 
tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, 
az köteles a társulat intézőbizottságához írásában bejelenteni.  

A társulati forma sajátos szervezet, nem szövetkezet és 
nem gazdasági társaság. Fő jellemzője, hogy állami, önkor-
mányzati feladatot képező vízimunkák elvégzésére jött létre. 
A társulatnak a területileg érdekelt természetes és jogi szemé-
lyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasá-
gok a tagjai (kényszertagság). Esetünkben, mint működő 
társulat esetében a tagsági viszonyt a társulat érdekeltségi 
területén lévő ingatlanok tulajdonlása/használata hozza létre 
a törvény erejénél fogva, azaz nem kell belépési nyilatkozat a 
tagsági viszony létrejöttéhez. A tag pedig köteles a társulat 
közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység 
arányában hozzájárulni. 

 

Miért kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, mikor a Társulat semmit nem csinál és nincs is árok a földem végén?  
 

A társulat a Vgt-ben meghatározott közfeladatait szol-
gáló tevékenységét az érdekeltségi területén, állami és ön-
kormányzati tulajdonban lévő, az alapszabály mellékletét 
képező térképi ábrázolással jelölt jegyzett tőkéjébe tartozó, 
valamint kezelésbe átvett vízi létesítményeken végzi. Nem 
feladata azoknak a vízfolyásoknak, árkoknak a fenntartása, 
amelyek nem tartoznak a Társulat jegyzett tőkéjébe és keze-
lésébe. Ezeknek a fenntartásáról a vízilétesítmény tulajdono-
sának kell gondoskodni. A fent említett jogszabály alapján 
nem csak a közvetlen vízfolyás partja melletti tulajdonosok 
kötelesek érdekeltségi hozzájárulást fizetni.  

A társulat által végzett munkát, valamint az ennek fede-
zetét biztosító érdekeltségi hozzájárulás mértékét a tagok az 
évi rendszerességgel megtartott küldöttgyűlésen határozzák 
meg. Ugyanez a küldöttgyűlés fogadja el a társulat által el-
végzett munkákat.  

A Vgt. szerint tagok hozzájárulásának mértékét és fize-
tésének határidejét úgy kell megállapítani, hogy - az egyéb 

forrásokat is figyelembe véve - fedezze a társulat által elvég-
zendő közfeladatok minden közvetlen és közvetett költségét, 
a vízkár-elhárításra képzett tartalék összegét, a költségként el 
nem számolható kiadásokat. A térségi vízgazdálkodási fel-
adataink ellátásához. Társulatunk esetében az érdekeltségi 
hozzájárulás jelenlegi mértéke sajnos nem biztosítja valam-
ennyi jegyzett tőkés és kezelt mű 100 %-os mértékű folyama-
tos fenntartását, szükséges felújítását.  

Ha valamely térségben társulat nem működik, a térség 
vízgazdálkodási közfeladatait a területileg illetékes önkor-
mányzat vagy az állam látja el. (Ez esetben a térség valam-
ennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója által kötelezően 
fizetendő közcélú érdekeltségi hozzájárulás 2008. évre a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes 
államtitkára által megállapított mértéke 1.900.-2.890 Ft/ 
/ha/év.)  

 

Én kaptam kivetést, de a szomszéd terület tulajdonosa nem.  
 

A Vgtv hivatkozott 34. §. (4) bekezdése szerint a már 
működő társulatba nem kell belépni, mert a tagsági jogvi-
szony a Társulat érdekeltségi területén fekvő ingatlan-
tulajdon alapján jön létre. Amennyiben a tulajdonos eladja az 
ingatlant vagy szerződéssel mást hatalmaz fel annak haszná-
latára és a szerződésben a használó vállalja az ingatlan terhe-
inek viselését, a tulajdonos mentesül az érdekeltségi hozzájá-
rulás megfizetése alól. E tényt természetesen hitelt érdemlően 
kell a Társulat felé igazolni (pl. adás-vételi, bérleti, haszon-
bérleti szerződés megküldésével). A 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rendelet 12. §. (3) bek. szerint, ha a tagnak a tagsági 
jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt 
köteles a társulat intézőbizottságához írásában bejelenteni.  

A hatályos jogi szabályozás szerint a vízitársulat csak a 
tulajdonosi adatokat kaphatja meg az ingatlan-
nyilvántartásból, a földhasználók adatait sajnos nem. Ebből 
következik, hogy ha a tagok nem jelentik be a földhasznála-
ton alapuló tagsági viszony változását, egyes tagok felderíté-
se és részére az érdekeltségi hozzájárulásról szóló értesítés 
megküldése hosszú időt vesz igénybe.  

 

Nem jó a terület, ami alapján kivetették a hozzájárulást.  
 

Társulatunk alapelve, hogy csak a tényleges tagsági viszony 
és a tag ténylegesen tulajdonában vagy használatában lévő 
ingatlan területe után állapítja meg az érdekeltségi hozzájáru-
lás mértékét. Sajnos előfordul, hogy a társulat adatnyilvántar-
tásában hibásan szerepel tagi adat. Ezért is kérjük a tagokat 

az érdekeltségi hozzájárulásról szóló kiértesítésen, hogy 
szíveskedjenek az általunk közölt adatokat felülvizsgálni és 
az eltéréseket jelezni. Ennek alapján társulatunk a rendelke-
zésére álló adatokat haladéktalanul kijavítja. 
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ISMÉT VOLT KÁNON ÉS LESZ FOLYTATÁSA IS 
 

2009 augusztus 3. és 7. között megrendeztük a tavaly hagyo-
mányteremtő céllal útjára indított KÁNON szabadidős, kézműves és 
művészeti tábort a Művelődési Házban. Az öt napon át délutánon-
ként hozzánk látogató 6 és 25 év közötti fiatalok létszáma 30 és 33 
fő között alakult. szabadon választhattak a társasjáték, kézműves 
foglalkozások (nemezelés, kosárfonás, gyöngyfűzés, decoupage, 
szalmabáb és filc figurák készítése, sóliszt gyurmázás, varrás, stb.) 
valamint ének, zene között, a lehetőségeknek csak a kreativitás 
szabhatott határt.   

Munkánk célja az, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsunk 
készségeik játékos fejlesztésére, a közösség megélésére, egymás 
mélyebb megismerésére és értékelésére.  

Ahhoz, hogy a rendezvény teljesen díjmentes legyen, sokan 
sokféleképpen hozzájárultak. Szeretnénk megköszönni felnőtt segí-
tőink, tanáraink magas színvonalú, és nagy odaadással, szeretettel 
végzett munkáját: Juhász Mihályné, Molnár Anita, Győri Mihály, 
Győriné Lóránt Zsuzsanna. Voltak, akik a délutáni uzsonnához 
járultak hozzá munkával és nyersanyaggal: Babály Andrásné, Poór 
Sándorné, Stankócziné Tóth Erzsébet, Sinka Zoltán, Bíróné Tóth 
Ágnes, Csutak Aranka. Köszönjük, hogy az önkormányzat a Műve-
lődési Házat díjmentesen rendelkezésünkre bocsájtotta, hálásak 
vagyunk az ott dolgozók segítőkészségéért, valamint az Apagyért 
Közalapítvány és az Őskeresztyén Apostoli Egyház anyagi támoga-
tásáért. 

A FOLYTATÁS: 
 

Ez év októberétől folytatjuk a fiataloknak szervezett heti fog-
lalkozásokat a Művelődési Házban minden csütörtökön 17-19 óráig. 
A tervezett program a következő: 
 
október 8. Társasjáték 
október 15. Kézműves foglalkozás 
október 22. Film vetítés 
október 29. Grafika számítógépen 
november 5. Társasjáték  
november 12. Film vetítés 
november 19. Grafika számítógépen 
november 26. Kézműves foglalkozás 
december 3. Kézműves foglalkozás 
december 10. Kézműves foglalkozás 
december 17. Karácsonyfa díszítés,  
  záró kiállítás 
 

Jó tudni: a társasjáték minden alkalommal elérhető, és ha van 
ötleted, csak szólj bátran. Várunk minden érdeklődő fiatalt, és segítő 
szándékú felnőttet is: 

Zubályné Szilágyi Erika, Zubály Sándor, Babály Krisztián, 
Szegfűné Vilmányi Anikó, Fekó Attila, 

Dezső Gergelyné, Dezső Gergely szervezők 
 

SZELEKTÍV SZUPERHŐS-KÉPZÉS 60 PERCBEN 
- környezettudatos nevelés a Vidor Fesztiválon - 

 

Öt éve járja az országot ÖKO Panna és ÖKO Palkó, a szelektív hulladékgyűjtés két kis hőse, hogy megmutassák ifjú kö-
zönségüknek, hogyan válhatnak ők is a környezetük védelmezőivé. A szuperhős-jelöltekre, vagyis a közönségre nem lehet 
panasz: az eddigi közel 480 előadáson közel 20.000 gyerek vett részt. Az előadássorozat célja, hogy a legkisebbek körében is 
kialakuljon és megerősödjék a környezettudatos gondolkodás és életforma. A három nyírségi előadás lehetőségéért az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. a Vidor Fesztivál szervezőinek tartozik köszönettel.  

A Hajnal című mesejáték az ÖKO-Pannon szelektív hulladékgyűjtési oktatóprogramjának legfiatalabbakat megcélzó 
színi előadása. A Maskara Társulat 4 fős, hivatásos színészcsapata tartja az előadást az ovis és kisiskolás közönségnek. Mind-
ezt játékos formában, interaktív módon teszik, a gyermekek bevonásával. A nem titkolt cél, hogy már kisgyerekkorban kialakul-
jon a környezettudatos szemlélet, és természetessé váljon számukra a hulladékok különválogatásának gyakorlata. Az előadást 
követően minden kis hős fújja: „kék – papír de csak tiszta, sárga – műanyag lapítva, fém – menjen a szürkébe, üveg – szín 
szerint edénybe” 

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. idén 100 térítésmentes előadást szervez partnervárosaiban. A társulat eljut az ország min-
den szegletébe és várhatóan több mint 4000 gyermekeken keresztül szüleikhez is eljuttatja az üzenetet: környezetünk megóvá-
sához szükséges, hogy hulladékainkat különválogatva gyűjtsük és az újrahasznosítás révén visszajuttassuk őket az anyagok 
körforgásába. E fellépéssorozat egyik állomása Apagyon volt szeptember 1-én. 

 
ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL 

 

Az idén, a nyári hónapokban a szokottól eltérően alakult az 
óvodai élet, mivel az új konyha építése, és az óvoda külső felújítása 
elkezdődött. Emiatt az eddigieknél is nagyobb odafigyelést igényelt 
a gyerekek biztonságának megőrzése. 

A gyermekek a megszokott módon a szabadban tölthették a 
nap nagy részét. A szokásos játéktevékenységek mellett új élmé-
nyeket, ismereteket szereztek az itt folyó munkák kapcsán (bontás, 
építés) – a gépek, munkálatok felkeltették az érdeklődésüket. Ezeket 
ötletesen beépítették játéktémáikba. 

Szeptemberben a még folyamatban lévő építkezés ellenére 
zökkenőmentesen kezdtük a nevelési évet. A gyerekek újra talál-
kozhattak csoporttársaikkal. A kiscsoportosok fokozatosan érkeztek, 
s a dolgozók mellett a nagyobb gyerekek is segítették őket a beil-
leszkedésben. A gyerekek körében is tetszést keltett a megszépült 
óvoda külső (új nyílászárók, hőszigetelés, festés) és az új bejáró. Az 
óvoda körül elkészült az új kerítés, ami biztonságosabbá teszi az 
udvari tartózkodást. 

A községünkbe látogató emberek mindig rácsodálkoznak 
községünk szépségére, ez viszont csak úgy marad látványos, ha a 
rendezettsége – épsége, tisztasága – is megfelelő, ez viszont az itt 

élők hozzáál-
lásán múlik. 
A kulturált 
viselkedésre 
nevelést 
pedig már 
kisgyermek 
korban el 
kell kezdeni. 
Ez viszont 
nemcsak a 
pedagógusok 
feladata, 
hanem nagy-

részt a szülőké is. Ezért kérnénk a kedves szülőket, hogy példamuta-
tásukkal, odafigyelésükkel, megfelelő neveléssel szokassák a gyer-
mekeiket a megújult épületek megóvására, a környezet rendjének 
megőrzésére, hiszen közös érdekünk, hogy az értékek megőrzésére 
neveljük gyermekeinket, és így érezhetjük jól magunkat ott, ahol 
élünk. Fekó Mihályné - óvodavezető 
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ISKOLAI ÉLET 
 
 

Tanévnyitó ünnepség augusztus 31-én Az elsősök gyorsan birtokba vették az új tantermet 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fellépés a konyha és az iskola ünnepélyes átadásán 

 
 

BIRTOKBA VETTÜK A FELÚJÍTOTT ISKOLÁT. 
 

A 2009/10-es tanévet egy kívül, belül 
megújult iskolában kezdhették az apagyi 
gyerekek. Az ünnepélyes tanévnyitót au-
gusztus 31-én tartottuk, s ezután tekinthet-
ték meg először a gyerekek és szülők az 
intézményt. Nagy volt a forgatag, minden 
zegzugát bejárták az iskolának.  Mind a 
szülők, mind a gyerekek örömüknek és 
elégedettségüknek adtak hangot, hogy ilyen 
szépen sikerült a felújítás. Reméljük több 
generációnak is meg tudjuk őrizni. Az 
épület használatát gyereknek, felnőttnek 
egyaránt meg kell tanulni, s különösen oda 

kell figyelni, hogy elkerüljük a rongáláso-
kat. A közoktatási törvény úgy rendelkezik, 
hogy amennyiben a gyerek az iskolában 
szándékosan kárt okoz, a szülőnek anyagi 
felelőssége áll fenn. Remélem, nem kerül 
sor ilyen intézkedésre.  

 
A 2009/10-es tanévet 174 tanuló 

kezdte meg, 8 tanulócsoportban és két 
napközis csoportban. Az első osztályt 21-en 
kezdték el. A tankönyvek időben kiosztásra 
kerültek a 174 tanulóból 111-en ingyenesen, 
63-an pedig térítés ellenében vehették át a 

tankönyveket. A gyermekétkeztetést az (új 
konyhán) 115-en veszik igénybe, ebből 81-
en térítésmentesen, 14-en 50 %-os kedvez-
ménnyel és mindössze 20-an fizetnek teljes 
térítési díjat.  

A tantestület összetételében változás 
nem történt. A tanév legnagyobb kihívása a 
pedagógusok számára a kompetenciaalapú 
oktatás bevezetése lesz,  4 évfolyamon.  
A 2009/10-es tanévhez gyereknek, szülő-
nek, pedagógusnak sok sikert, eredményes 
munkát kívánok! 

Benga András - igazgató 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

A közelmúltban az apagyi és napkori Római Katoli-
kus híveknek új lelki vezetőt jelölt ki a Püspök atya. 

Ez alkalomból beszélgettünk Zubály Lajos plébános-
sal hitről, hivatásról, családról és a mindennapi hitélet-
fontos tudnivalóiról. 

… 1965. október 
18-án születtem. 
Ajaki származású 
vagyok. Ajak egy 
hagyományos vallá-
sos település. Szüle-
im kétkezi munkás 
emberek. Két hú-
gom van, mindket-
ten családosak, 
általuk öt kereszt-
gyerekem van. 
Az általános iskola 

befejezése után a nyíregyházi Bánki Donát Szakközépis-
kolában tanultam tovább. Ezt követően az Egri Szeminá-
riumban folytattam a tanulmányaimat, mint papnövendék. 
…..A Szemináriumba való felvételi után másfél évig vol-
tam katona Marcaliban. 
… Aztán a kápláni időszakok….. Két évig Kálban, majd 
egy évig Miskolcon voltam a Mindszenty-plébánián, aztán 
öt évig Nyíregyházán, ahol 3 évig hitoktatást is végeztem 
a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban. Ezután 10 évig 
Vásárosnaményban éltem Aztán kaptam 
 Püspök atyától ezt a lehetőséget Apagyra és Napkorra. 
A papi hivatással kapcsolatosan…… hogy mi is alakította 

így a dolgokat? 
… Ajak, ahonnan én származom, egy hagyományos tele-
pülés vallásosság szempontjából. 
Hiszem, hogy ha az ember nem tudja azt, hogy honnan 
jött, nem tudja értékelni a dolgokat, a jelenét sem éli 
helyesen! Az ősök hite az, ami továbbviszi az ember 
életét! 
… Hogy konkrétan mi az az eset, ami a papság felé vitt? 
…. Úgy gondolom, nem tudom konkrétan meghatároz-
ni…. 1982. májusában meghalt apám unokatestvére— 
Grunda László, aki szintén pap volt. Ekkor 16 éves vol-
tam, és elgondolkodtatott ez a haláleset….. Talán úgy 
gondoltam, hogy nekem kell a helyébe lépnem. Ez döntő 
volt papságom alakulásában. 
… Egy papi hivatást nem lehet meghatározni—ugyanúgy, 
mint egy házasságot, hogy miért is tetszik az a lány, vagy 
az a fiú a másiknak … Valami megfogja benne, amit lehet, 
hogy nem tud megmagyarázni. A belső az, ami megfogja 
az embert!  … Persze, hogy mérlegel az ember, ugyan-
úgy, mint ahogy a házasságban is, hogy jól választottam-e. 
… Mind a kettő hivatás. A papság is és a házasság is. 
A mindennapi dolgokban változtatni nem akarok, de még-
is lesz változás, hiszen míg tisztelendő úrék ketten voltak, 
addig nekem egyedül kell minden területen eleget tennem. 
A napkori plébánián megtalálható vagyok normál irodai 
ügyfélfogadási időben, valamint a mobilszámomon is 
lehet keresni (06-42/337-728 vagy 06-30/252-5055). A 
szerdai napot szeretném szabaddá tenni. A vasárnapi 
szentmise 11 órakor kezdődik Apagyon. 
Ott érzem jól magam, ahol jól akarom!- lehetne a mottóm. 
És én Apagyon és Napkoron is, akarom. 

 
 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Szeptember 5-én egész Görög Katolikusságunk a 
Hajdúdorog és Máriapócs között úton levő kegyképre 
figyelt. Sok-sok ezer ember követte, kísérte gyalogosan a 
Máriapócsi bazilikába visszatérőben. Az útba eső városok, 
falvak, tanyák lakosai kapuikat feldíszítve, virággal, égő 
gyertyákkal és imádsággal várták a zarándokok hosszú 
sorával kísért kép érkezését. Máriapócsra este érkezett a 
kegykép, ahol kb. háromezer ember várta a templomtéren 
a könnyező ikont.  

Egyházközségünkből sok család csatlakozott hosz-
szabb-rövidebb szakaszon a zarándoklat menetéhez. Za-
rándoklat: elindulni, menni nem a megszokott dolgaink 
után, hanem lépéseket tenni Isten felé. Felajánlani időt, 
energiát, fáradságot áldozatként. Megmutatni, hogy fontos 
annyira Isten, hogy erre az időre mindent félreteszünk. 
Újabb és újabb lépések… Vajon milyen távol vagyunk 
tőle, s vajon mennyire közel van hozzánk?   Miközben 
felé tartunk, Ő már velünk van. S ezen az úton segít Má-
ria, aki Fiához, Jézushoz akar vezetni minket. Most is 
megmutatta közbenjárását interneten is megtekinthető az 
aznapi felvétel Európáról, mindenütt sötét felhők voltak, 

csak egy piciny sáv volt tiszta, s ez Kelet-Magyarországon 
Szabolcs és Hajdú megyék Hajdúdorog és Máriapócs 
környező területei voltak! Mária a Kánai menyegzőn így 
szólítja meg a szolgákat: „Tegyétek, amit Ő mond!” Te-
gyétek, amit Jézus mond. Ma is erre buzdít minket, ő még 
az ikonokon is mindig Jézussal szerepel, vagy Jézusra 
mutat. Valójában egész életünkben úton vagyunk. Kisebb-
nagyobb kerülőkkel keressük a helyes utat. Közben meg-
annyi útkereszteződés, megannyi válaszút, döntéshelyzet. 
Döntsünk Jézus tanítása szerint! Tegyük, amit Jézus mond 
szívünkben, vagy a szentírás lapjai egy-egy prédikáció 
vagy lelkiolvasmány által. „Tegyétek, amit Ő mond”! 

Szeptember 13-án a nyírtéti és az apagyi hívekkel 
közösen elzarándokoltunk Máriapócsra. Öröm volt együtt 
imádkozni, énekelni. A szentmise szokásosan a tábori 
oltárnál volt, de a bazilika és a templomudvar még felújí-
tás alatt áll. Reméljük, hamarosan teljesen megújulva 
láthatjuk majd. Addig is járjunk Isten útjain, velünk az 
Isten! 

Sivadó Miklós 
parókus 
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TALÁLKOZÁSOK 
A megszokottól eltérő presbiteri gyűlésre került sor szeptem-

ber 12-én Napkoron. A Napkori Református Missziói Gyülekezet 
presbitériuma hívta meg és látta vendégül az Apagyi Református 

Egyház 
presbitéri-
umát 
abból az 
alkalom-
ból, hogy 
több mint 
50 évnyi 
összetar-
tozás után 
a napkori 
gyülekezet 
az apagyi 
gyülekezet 
szórvá-

nyából önálló gyülekezetté nőtte ki magát. 
A délutánt a napkori református imaházban kezdtük, ahol a 

Kozma Mihályné missziói lelkész által tartott áhítat után Vilmányi 
Sándor, a napkori gyülekezet gondnoka köszönte meg az apagyi 
gyülekezet több évtizedes lelki és anyagi támogatását. Beszámolt a 
napkori gyülekezet fejlődésének, önállóvá válásának állomásairól, 

az apagyi presbiterek pedig megtekintették az imaházat és környé-
két és az új haranglábat. 

Ezt követően átsétáltunk a közeli Falumúzeum udvarára, ahol 
bográcsban főtt finomságok elfogyasztásával és jóízű beszélgetéssel 
folytattuk a délutánt. 

Ez a rendhagyó presbiteri gyűlés olyan jól sikerült, hogy az 
apagyi presbiterek máris jelezték: 

„Ha Isten éltet bennünket, jövőre Apagyon találkozunk hason-
ló keretek között.” 

A szeptemberi hónap másik kiemelkedő eseménye volt az 
Apagyi Református Egyház tagjai számára a szeptember 19-én, a 
nyíregyházi Bujtosi Szabadidőcsarnokban megtartott Egyházmegyei 
Gyülekezeti Találkozó. Több mint 1600 fő vett részt a 10:00 órától 
17:00 óráig tartó rendezvényen. A résztvevők létszáma egyértelmű-
en arról beszélt, hogy a nyírségi reformátusságban vágy gyúlt arra, 
hogy „egy kissé áldott csendben” ilyen nagy létszámú testvéri kö-
zösségben keresse az Urat és az egymással való közösség áldott 
alkalmait. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igehirdetése után külön-
böző programokban volt részünk a nap során. Az énektanulás és 
közös éneklés, a Kántus szolgálata, Pregitzer Fruzsina színművész 
előadása, a Debreceni Nagytemplom ifjúsági Éden zenekarának 
műsora, a Magdaléneum Szeretetotthon gondozottjainak bemutat-
kozása felejthetetlenné tették ezt a napot. A találkozót dr. Gaál 
Sándor esperes úr szolgálata zárta. Istené legyen a dicsőség azért, 
hogy ennek a napnak az Apagyi Református Egyház tagjai is része-
sei lehettek. Kozma Mihály - lelkész 

 

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 

Víz fakad a sivatagban 
  Isten ószövetségi népének pusztai vándorlása a történelem során 
önálló fogalommá, a földi élet nehézségeinek metonímiájává lett. 
Sok ember érzi, hogy munkája, esetleges sikerei, örömei, küzdelmei 
mögött meghúzódik a kilátástalanság érzése. Mintha életerejét 
elszívná valami rejtett kártevő, hiányzik valami, mint a sivatagban a 
víz. Úgy tűnik, jólétben él. Ha mégsem, akkor is igyekszik fenntar-
tani a látszatot. Belső erőforrásai azonban kiapadóban vannak.  
  A pusztai élet nehéz. Nincs víz, nincs élelem, vad hőség és metsző 
szél tikkaszt, mérges kígyók lapulnak a kövek között, és időnként 
ellenség jelenik meg a látóhatáron. Minden ellenséges. Ilyen körül-
mények között az embert eltölti a félelem, a közösséget a lázongás 
és a széthúzás. Nincs erőforrás, nincs biztonságérzet, amelyek szük-
ségesek lennének az építéshez, fejlődéshez, egységhez. 
  Talán azt kérdezzük: miért is vezet Isten ilyen nehéz utakon? Miért 
is engedi, hogy hőség csüggesszen, vadállatok rémítsenek? Miért? 
Nos, kedves olvasó, ha még nem ismered a történetet, talán meg 
fogsz lepődni azon, hogy miért kell Isten népének a pusztában 
bolyongania egy emberöltőig, az ígéret földjétől csupán egy heti 
járásnyira. Miért kell nekik Kánaán tőszomszédságában, amit Isten 
nekik ígért, beteljesületlen vággyal fel s alá vándorolni? Miért? 
  A válasz megdöbbentő: mert amikor bemehettek volna, NEM 
AKARTAK bemenni oda! Pedig ismerték Isten erejét, mert addigra 
már sok hatalmas csodát tett közöttük. Igen, így van. Bemehettek 
volna, de nem mentek! Hitetlenség miatt nem mentek be oda. Nem 
hitték el, hogy Isten nekik tudja ajándékozni a tejjel és mézzel folyó 
földet. Ezért kint maradtak, mind a pusztában haltak meg, és nem is 
látta meg Kánaánt, csak a következő generáció. Micsoda tragédia! 
De Isten kegyelmes volt azokhoz, akik hittek benne. 
  Valójában mi is az, amely ma nehézzé teszi az életet? Mi okozza 
az emberek legnagyobb szenvedéseit? A hitetlenség, gonoszság, 
erkölcstelenség, kegyetlenség és hasonlók, amelyek lelkükben 
vannak. Ettől szenvednek ők magunk, és ezekkel gyötrik embertár-
saikat is. Nem kell nekik Isten kegyelme, szeretete és jósága, ezért 
úgy maradnak, ahogy vannak! Pedig ma is lehetne másképp dönte-
ni. Ma már nem múlandó, földi Kánaánt kínál Isten, hanem Jézus 
Krisztusban örök életet. Legyen lelkedben az Istennel való találko-
zás olyan, mint a bővizű forrás, amely életet ad neked, és áldás 
másoknak is e sivatagi vándorlásunk napjaiban! (4Móz 13,1.-14,38. 
Ézs 35,5-10. Zsid 3,7-19. Jn 4,13-14.) Dr. Dezső Gergely

 

IDŐSEK OTTHONA 

 

 
Az évek száma nem számít. Még annyi újat lehet tanulni! 

 
 
 
 
 

Intézményünkben ért öröm és bánat is bennünket. Örültünk az öt új 
lakónknak, akik közül hárman apagyi lakosok. Sajnos három la-
kónktól fájó szívvel búcsút kellett vennünk. Nyugodjanak békében! 
Sajnos nálunk sem állt meg az idő, az évek bizony nyomot hagynak 
maguk után! Egyre inkább az ápolás-gondozás kerül előtérbe a bent 
lakóknál. Már nehezebb elindulunk valahová, hiszen egyre több a 
segédeszközzel (járókerettel, kerekesszékkel) közlekedő ellátottunk. 
De próbálunk továbbra is az intézmény falain belül foglalkozásokat 
szervezni, olyan elfoglaltságot találni, ami örömet okoz lakóinknak. 
A legutóbbi számítógépes foglalkozások is sikert arattak időseink 
körében. Ez is bizonyítja, hogy tanulni sohasem késő! 
Az „Idősek Világnapja” (október 1.) alkalmából az Idősek Otthona 
dolgozói nevében köszöntök minden apagyi idős embert! Kívánjuk, 
hogy találják meg az idős kor szépségét, és ne higgyék el azt, hogy 
az öregség egyenlő a betegséggel! 
Szeretném felhívni az idős lakosok figyelmét, hogy intézményünk-
ben korlátozott számban van jelenleg férőhely. Kérem, aki úgy érzi, 
rászorul a gondoskodásra, jelentkezzen nálunk. Itt segítő kezekre, 
támaszra talál! Szeretetettel várjuk a jelentkezőket! 

Szűcs Tiborné - intézményvezető 
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ASZTALITENISZ 
 

Megkezdődött a 2009/2010-es bajnoki évad, Szakosztályunk az 
NB I-ben, az NB II-ben és a megyei bajnokságban indít csapatokat. 
Annak ellenére, hogy az anyagi helyzetünk egyre szűkösebb meg-
próbáljuk tisztességgel végigjátszani a bajnokságokat. 

Az NB I-ben mindenképpen a bennmaradás kivívása a cél, hisz 
tudjuk, hogy esetleges kiesés estén nagyon nehéz lenne újra vissza-
kerülni az első osztályba. Nehéz dolgunk lesz, hiszen tovább erősö-
dött a mezőny, mi viszont lehet, hogy gyengültünk a múlt évhez 
képest, mivel Sallai Zoltán még nem áll a csapat rendelkezésére sem 
az első sem a második csapatunknál. Ennek ellenére a Hodász Lász-
ló, Berecki Dezső, Fodor Géza, Fodor István összeállítású csapat az 
eddig lejátszott 3 mérkőzéséből kettőt megnyert: a Szolnoki Tiszát 
11-7-re, a Békés II.-t 12-6-ra győztük le, míg az első mérkőzésen az 
AC Szeged II. csapata ellen balszerencsés 8 - 10-es vereséget szen-
vedtünk, de egyelőre a kitűzött cél elérhetőnek látszik. 

Az NB II-be feljutott csapatunknak kevés esélye van a bennma-
radás kivívására, hisz a 10 csapatos bajnokságból a tavasz végén 3 
csapat is kiesik. A mezőnyt látva nagy bravúrokra lenne szükség a 
kiesés elkerüléséhez. Jelenleg Benga András, Poór Tibor, Király 
Csaba, Márföldi István összeállítású csapat 3 mérkőzést követően 3 
vereséggel áll: Borsod Volán II. 2-16, Eger 7-11, Tiszaújváros 4-14. 
A következő mérkőzéseken több játékosnak is szeretnénk játéklehe-
tőséget biztosítani, akik egyelőre a megyei bajnokságban szerepel-
nek. A további versenyzőink: ifj.Oszlánszki László, Erdős Máté, ifj 
Vakály János, Papp Sándor, Szabados László, Szegfü Tibor, Pataki 
István, Oszlánszki Zoltán, Zachár Sándor, Budai Péter, Németh 
Frigyes, Kozma Mihály, ifj Kozma Mihály, Kozma Bálint, Szuromi 
György, Nagy Attila. Sajnos Nagy Sándor, akire az NB II-ben 
számoltunk volna Levelekre igazolt, miként Ráti Sándor és Gyulai 
László is. Misák Károly pedig Vásárosnaményban folytatja pályafu-
tását. 

Nemzetközi profi és amatőr egyéni versenyen szerepeltünk Ro-
mániában, ahol a profik mezőnyében Hodász László 2., Fodor Géza 
3., Fodor István 5. helyen végzett, ami szép teljesítmény volt abban 
az erős mezőnyben. Az amatőrök között indultak Szabados László, 
Szegfü Tibor, Pataki István, Oszlánszki Zoltán, Erdős Máté és 
Vakály János, akik a több mint 100 indulót felvonultató mezőnyben 
tisztességgel helytálltak. De hogy ne sikerüljön szebb eredményt 
elérni arról tettek azok a szakosztályok, amelyek az NB-s mezőny-
ben szerepelő versenyzőiket is az amatőrök közé nevezték. 

Reméljük, hogy a csapatbajnokságon kívül több utánpótlás és 
felnőtt egyéni versenyen is részt tudunk venni ebben az évadban is 
és reményeink szerint szép eredményeket érünk el. 

Oszlánszki László - szakosztályvezető 
 

LABDARÚGÁS 
 

Megkezdődött a 2009/2010 évi Megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság őszi idénye. A csapatban az előzetes várakozásoknak 
megfelelően, játékos-mozgás jelentősen nem történt. Szilágyi Zoltán 
(Cickány) Rohodra távozott, Tarr Ferenc a Nyírsuli csapatából 
érkezett. A nyári felkészülés ideje alatt több edzőmérkőzést játszott 
a csapat, valamint részt vett a Sinka Tibor emléktornán, amely 
Geszteréden került megrendezésre. Itt Balkány mögött a második 
helyezést szereztük meg Szakoly és Geszteréd előtt. 

Sajnos már az első fordulóban komoly veszteség érte a csapa-
tunkat, mivel Kovács Zsolt megsérült, felépülése várhatóan még 
hónapokba telik. A fiatal játékosok beépítése a csapatba Kiss Zoltán 
és Bedécs Gábor személyében megtörtént, télen ismét újabb fiatal 
játékosok kerülhet a felnőtt keretbe. A Dreher Sörgyárak Zrt-vel 
sikerült mezszponzori szerződést kötnünk, amelynek keretében 
Arany Ászok feliratú komplett felszerelést kapott a felnőtt csapat.A 
bajnokságban már a 6. fordulón vannak túl csapataink. Három 
győzelem mellett háromszor szenvedett vereséget a felnőtt csapat. A 
vezetőség az első hatba várja a csapatot, amihez még nagyon sokat 
kell dolgoznunk. 

Szegfü Mihály – edző 

HORGÁSZ EGYESÜLET 
 

Egyesületünk az év eddig eltelt részében hozta a már megszo-
kott színvonalát, amelyet tagjaink eredményes horgászata és a hoz-
zánk látogató vendég horgászok száma bizonyít. Egyesületünk 126 
felnőtt, 9 ifjúsági és 20 gyerek taggal működik. A nyári szünet 
idején sok gyerek több napos sátorozáson vett részt.  

Tavunk fő hala továbbra is a ponty, amelyből az idén már 53 q-t 
telepítettünk. Az eddigi összes telepítésünk meghaladja a 83 q-t. 
Még tervezünk legalább két alkalommal ponty kihelyezést és sze-
retnénk 50 q dévérkeszeget és kárászt is telepíteni ebben az évben. 
Ha anyagi helyzetünk megengedi, akkor még egy pár mázsa csukát 
is szeretnénk vásárolni, hogy a késő őszi horgászatot még eredmé-
nyesebbé tegyük. Itt meg kell említenem, hogy a halbeszerzés anya-
gilag, többek közt az áfa emelése miatt is, nehezítette helyzetünket. 
Nem olcsó szórakozás a horgászat, de tavunk megközelíthetősége és 
rendezettsége még mindig megfelelő számú horgászt csal Apagyra. 
Várhatóan az idén is 2000 fő felett lesz a vendéghorgászok száma, 
és ha ehhez hozzá számoljuk a velük érkező családtagokat és bará-
tokat, akkor ez a szám jóval nagyobb. 

Nagyon jól sikerült a nyári szezonunk, mivel nagyon sokan lá-
togatták meg tavunkat. Sokszor családi összejövetelekkel egybekö-
tött horgászatnak, főzésnek és egyéb szórakozásnak adtunk helyet a 
tó területén. Az ünnepekkel egybehozott hétvégék teltházat hoztak, 
ahol mindenki kedvére töltötte el idejét. Néhány komolyabb súlyú 
hal is horogra akadt. Amire külön is büszkék vagyunk, az Dudás 
Balázs apagyi lakos egyesületi horgász 20,5 kg-os harcsája. Az 
eredményéhez ezúton is gratulálunk! 

Néhány fej-
lesztést is sikerült 
az idén végrehaj-
tani. Tájékoztató 
táblák kihelyezé-
sére, fekvőrend-
őrök lerakására a 
part melletti úton, 
és a szemétszállí-
tás és kezelés 
megoldására került 
sor. A part rende-
zettebbé tételének 
támogatásáért ez 
úton is köszönetet 
mondunk az Apa-
gyi önkormány-
zatnak és a Szaba-
dos-Ok Kft-nek. 

Az év hátralé-
vő idejében is 
kívánunk tagja-

inknak és a hozzánk látogató vendégeknek zsákmány gazdag horgá-
szatot és jó szórakozást. 

Szűcs Tibor - Apagy HE 
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