
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ELMÚLT HÁROM HÓNAP FONTOSABB ESEMÉNYEI KÉPEKBEN: 
 

 
Az általános iskolások március 15-i megemlékezése. 

 
Megalakult a Víziközmű Társulás Közgyűlése 

 

 
A március 12-én megtartott falugyűlésen bemutatkoztak választókörzetünk képviselő-jelöltjei, az érdeklődők 

meghallgatták Kiss István beszámolóját a tavalyi évről és az idén előttünk álló feladatokról. 
 

 
Március 21-én az apagyi időseket köszöntöttük műsorral és egy kis vendéglátással. 

 

 Apagyi Hírmondó 
 
                           AZ  APAGYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA 
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FELHÍVÁS 
 

A felelős állattartás szabályai szerint az állattartó a jó 
gazda gondosságával köteles tartani állatait, ennek keretében 
gondoskodnia kell takarmányozásáról, mozgásának biztosítá-
sáról, egészségügyi ellátásáról. Az állatokat elűzni vagy 
elhagyni tilos, a közterületre történő kijutást a tulajdonos 
kötelessége megakadályozni. A település belterületén a kóbor 
állatok elszaporodásának megelőzése érdekében felszólítunk 
minden ebtulajdonost, hogy gondoskodjanak az ebek zárt 
helyen tartásáról, egészségi állapotuk megőrzéséről, továbbá 
a szaporulat szabályozásáról. Az ebek létszámát és oltásának 
megtörténtét nyilvántartjuk és folyamatosan figyelemmel 
kísérjük.   

 

 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hatályos törvényi sza-
bályozás és a helyi köztisztasági rendeletben foglaltak alap-
ján az ingatlantulajdonosok kötelesek a telkükön keletkezett 
házi szennyvizet a kijelölt folyékony hulladéklerakó helyre 
elszállíttatni. A település területén lévő tavakba, vízfolyások-
ba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyale-
vet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával 
beszennyezni tilos. E szabály be nem tartása köztisztasági 
szabálysértésnek minősül és az elkövető(k)  pénzbírsággal 
sújtható(k). Felhívjuk a figyelmet az ismertetett köztisztasági 
szabályok betartására, melyet rendszeresen ellenőrizni fo-
gunk. 

 

 

Az önkormányzat felhívja az ingatlantulajdonosok és ke-
zelők figyelmét a kül- és belterületeken egyaránt, hogy a 
nagyfeszültségű elektromos hálózatok, vezetékek mentén, a 
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet, 
valamint az elszáradt növényzet eltávolításáról, gallyazásáról 
gondoskodni szíveskedjenek. /Biztonsági övezet terjedelme: 
100-200 kV feszültségszint között a szélső vezetőktől oldal-
irányban mért 13-13 méter./ 

Kérjük, hogy az elektromos vezetékek által érintett ingat-
lanokon az élet-és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne 
kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyeztették az 
elvégzendő feladatokat az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
területileg illetékes szakmai szervezeti egységével. ( Nyír-
egyházi Régióközpont: Nyíregyháza, Bethlen Gábor út 53. 
Tel: 42/523-131.) 

 

 
Apagy Község Önkormányzatának a temetőkről és a te-

metkezés rendjének helyi szabályairól szóló helyi rendelete 
alapján a temetési helyek mérete felnőtt egyes sírhely esetén 
2,1 méter hosszú és 1 méter széles, a felnőtt kettes sírhely 
esetén 2,1 méter hosszú és 2,2 méter széles. A gyermeksír-
hely mérete 1,5 méter hosszú és 0,6 méter széles, az urnasír-
hely 0,8 méter hosszú, 0,6 méter széles. A sírok egymástól 
való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A 
síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. 
Kérjük, hogy a síremlékek készíttetése során a fenti sza-
bályokat szíveskedjenek betartani. 

 

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSOKRÓL 
 

Négyévenként nyílik mód arra, hogy szavazatunkkal 
döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyű-
lésben és milyen irányba haladjon az ország. A Köztársasági 
Elnök az országgyűlési képviselő-választások első forduló-
ját 2010. április 11-re, a második fordulót április 25-re 
tűzte ki. 

A választói névjegyzékbe történő felvételről szóló értesí-
tőszelvényt 2010. február 8-tól február 12-ig terjedő időszak-
ban minden választójogosult kézhez kapta. Az ajánlószel-
vény a választáson indulni szándékozó, Magyarországon 
bejegyzett párt képviseletében gyűjtést végző személy részé-
re adható. Kérjük az ajánlószelvényt kitöltve és a választójo-
gosult személy aláírásával ellátva adják át a pártok képviselő-
inek.  

Aki a lakóhelyétől távol kíván szavazni, igazolást kérhet 
mindkét fordulóra személyesen vagy meghatalmazott útján 
legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig. Ajánlott levélben iga-
zolást úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án 
megérkezzen a helyi választási irodához. A névjegyzéken a 
módosításokat átvezetjük és a szavazást megelőző napon 
lezárjuk. Apagyon a választójogosultak száma: 1872 fő, akik 
három szavazókörben szavazhatnak: a Polgármesteri Hivatal 
épületében, a Művelődési Házban és az Óvoda épületében. A 
szavazókörök száma és címe az értesítőszelvényeken szere-
pel, minden választópolgár az értesítőn szereplő címen adhat-

ja le szavazatát személyesen, érvényes személyi igazolvány 
bemutatásával. 

Választási kampánytevékenységet folytatni 2010. április 
9-én 24 óráig, a második forduló esetében április 23-án 24 
óráig lehet. Kampánynak minősül a választási program is-
mertetése, a jelöltek népszerűsítése, a választási gyűlések 
tartása és a plakát elhelyezés. A választást megelőző napon 
19 óráig kampánycsend van, a felsorolt tevékenységeket 
folytatni tilos. Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 
kampánycsend megsértésének minősül a választói akarat 
befolyásolása, mint a jelölt vagy a párt által szavazásra törté-
nő szervezett szállítás, étel-ital, étkezési utalványok, ajándé-
kok osztása, pártjelvények, szimbólumok osztása, elektroni-
kus úton történő megkeresés, befolyásolás (sms, e-mail). 
Amennyiben ilyen tevékenységek előfordulnak, jelezzék azt 
a helyi választási irodának. 

A pártok plakátokat engedély nélkül készíthetnek és he-
lyezhetnek el, de az épületek falára, kerítésre csak a tulajdo-
nos hozzájárulásával lehet kihelyezni, illetve közterületen 
történő kihelyezéshez önkormányzati hozzájárulás szükséges. 

A Helyi Választási Iroda képviseletében kérem a válasz-
tópolgárokat, hogy éljenek alkotmányos jogukkal és szavaz-
zanak minél többen, kifejezve ezzel választói akaratukat! 

  Csépányiné Tóth Terézia - HVI vezető 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. FEBRUÁR 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK DÖNTÉSEI 
 

 

- A testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést és a két ülés között megtett fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztatást. 

- Jóváhagyta az önkormányzat 2010. évi közfoglalkozta-
tási tervét, melyben az idén magas számban tervezi a 
munkanélküliek foglalkoztatását. 

- Rendeletet alkotott a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról. 

- Rendeletet alkotott a gyermekintézményi térítési díjak-
ról. 

- Rendeletet alkotott a köztisztviselőket megillető jutta-
tások rendszeréről. 

- Rendeletet alkotott a 2010. évi önkormányzati költség-
vetésről. 

- Megválasztotta a 2010. évi országgyűlési képviselő-
választásokon és a helyi polgármester, illetve képvise-
lő-választáson közreműködő szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagjait. 

- Beszámolót hagyott jóvá a Könyvtár és a Teleház 
2009. évi tevékenységéről. 

- Elbírálta a kérelmeket az Idősek Otthona bentlakásos 
intézménybe történő felvételről. 

 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 
 

Az  idén  is beindult az  iskolában  Siposné Balogh Anna vezetésével, egészségmeg‐
őrzés céljából, az asszonytorna.  A  foglalkozások minden kedden, 16.30  és 16. 45 
között  kezdődnek. Az eddigi tapasztalatok alapján aki egyszer elkezdte, az kitar‐
tóan jár a kondicionáló tornára, amelyek kimondottan jó hangulatban folynak. 
 

 

IDŐSEK OTTHONA 
 

Intézményünkbe az elmúlt időszakban négy új lakó költözött be. Örömünkre szolgál, hogy teljes létszámmal működünk.  
Az új lakók életútja nagyon színes. Bogdány Pista bácsi ápolóként dolgozott a Nagykállói pszichiátria szakkórházban. Sok-

sok évig ápolta a rászorultakat. Intézményünkben, most ő részesül a számra megfelelő gondos ápolásban-gondozásban. Kinyik 
Jánosné, Zsuzsika néni tanítónőként dolgozott. A Nyíregyházai Guszev lakótelep hátrányos helyzetű gyermekit 50 évig taní-
totta.  

Egy házaspár is beköltözött az otthonba. Pelyvás Mihályné, Margit néni háztartásbeli volt, a családjáról gondoskodott. Fér-
je, Pelyvás Mihály viszont nagyon érdekes történelmi múlttal rendelkezik. Az 1992-ben kiadott helytörténeti füzetekben, ame-
lyek az 1956-os forradalom utáni megtorlásról szólnak név szerint is megemlítik: 

1956. november 04. 
„Pelyvás Mihály borbély a rendőrségre rohan, és ott harcra buzdítja a rendőröket. …. Hisztérikusan üvöltözik „azon-
nal fegyverbe”…. - 13.oldal 
„Pelyvás Mihály: 150 holdas kulákcsemete. Az ellenforradalom idején fegyvert szerzett és elfoglalta a benzinkutat. A 
párttagjaink ellen lázított. A szovjet elvtársak  megtámadására buzdította a község lakosságát, még a fegyveres testüle-
teket is.” - 143. oldal 
A forradalmi érdemeiért a Magyar Köztársaság Elnöke 1956-os Emléklapot adományozott Mihály bácsinak, a következő 

felirattal:  
„A Magyar Köztársaság köszöni a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben tanúsított példamutató helytállását.” 

A közelmúlt eseményei közé tartozik még a Balkányi Szent Antal Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak látogatása. Vi-
dám farsangi mulatságra hívtuk meg kedves ismerőseinket. A jó zenéről most Dósa Mihály gondoskodott. Szép emléket ma-
radtak erről a napról is.   
Apagy Község Önkormányzata Idősek Otthona, minden lakója és dolgozója nevében kívánok minden apagyi lakosnak „Kel-
lemes Húsvéti Ünnepeket”! Szűcs Tiborné - intézményvezető 
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KÁNON HÍREK 
 

  A KÁNON baráti kör folytatta munká-
ját tavaly ősszel és a tél folyamán is. 
Minden héten találkoztunk azokkal a 
fiatalokkal, gyermekekkel, akik úgy 
döntöttek, hogy szeretnének velünk 
játszani és alkotni.  
  Az ősz folyamán községünk önkor-
mányzata támogatást nyújtott számunk-
ra a foglalkozásokhoz szükséges anyag-
költségek és játékok beszerzéséhez. Ezt 
ezúton is megköszönjük. 
  2009. december 17-én meglátogattuk 
az Idősek Otthonát, ahol karácsonyi 
zenés műsorral és apró ajándékokkal 
kedveskedtünk az ott lakóknak. Az 
együtt töltött időt bensőségessé tette az 
együtt éneklés és a kölcsönös ajándéko-
zás. 
  2009. december 18–án a Művelődési 
Házban kiállítást, vásárt és játszóházat 
szerveztünk. A helyszínen számos tár-
sasjátékot próbálhattak ki a látogatók, 
amelyeket meg is lehetett vásárolni. A 

gyermekek kézműves alkotásait kiállí-
tottuk, és nagy élmény volt számukra, 
hogy minden elkészült darab gazdára 
talált. Az így befolyt összeget azonnal 
fel is használtuk új társasjátékok beszer-
zésére. Így a fiatalok és gyermekek a 
saját kezük munkájával is hozzájárultak 
a klub működési feltételeinek szélesíté-
séhez. Vendég kézművesek is színesítet-
ték a kínálatot, akiknek ezúton is kö-
szönjük a lelkes részvételt. A délután 
folyamán karácsonyfát díszítettünk, 
játszottunk és zenéltünk, karácsonyi 
énekeket énekeltünk együtt. 
  Az idén is folytatjuk minden héten a 
foglalkozásokat. Nagy öröm és megtisz-
teltetés volt számunkra, hogy felkérést 
kaptunk az ősszel felújított 
Napköziotthonos Konyha és Ebédlő 
dekorációjának elkészítésére. Ez rész-
ben már meg is valósult a gyermekek és 
fiatalok lelkes részvételével.  

  Minden érdeklődő gyermeket és fiatalt 
szeretettel várunk foglalkozásainkra, 
amelyek szerdánként 16:30-18:30 óra 
között a Művelődési Házban zajlanak.  

Május végéig tervezett programunk: 
március 31. Kézműves foglakozás, 
 társasjáték 
április 7. Társasjáték, 
 közösségi játékok 
április 14. Társasjáték 
április 21. Film, társasjáték 
április 28. Kézműves foglakozás, 
 társasjáték 
május 5. Társasjáték, 
 közösségi játékok 
május 12. Kézműves foglakozás, 
 társasjáték 
május 19. Film, társasjáték 
május 26. Társasjáték 

 

A KÁNON baráti kör 
 

 

ÉLMÉNYEK AZ ÓVODÁBAN 
 

A /képességfejlesztés/ mozgatórugói 
A kompetenciafejlesztés mozgatórugói 

 

A téli időszakban az idén is változatos tevékenységekben vehettek 
részt a gyermekek. A téli játékok (szánkózás, csúszkálás) mellett a 
hóval, jéggel kísérletezgettek, miközben sok érdekességet fedezhettek 
fel. A természetvédelem jegyében mindennapos volt a madáretetés. 

Napjainkban különösen fontosnak tartjuk az egészséges életmód 
alakítását, ennek érdekében szülői segítséggel zöldség-, gyümölcsna-
pokat tartunk, 
amikor is a gyere-
kekkel közösen 
készítjük a vita-
minsalátát, melyet 
ilyenkor szíveseb-

ben fogyasztanak. A tejtermékek fogyasztását ösztönözve néhány tejter-
mék elkészítését is kipróbálhatták, közösen plakátot készítettek. 

Vidám ovi-farsangot szerveztünk, melyhez nagyban hozzájárultak a 
szülők is. Szinte minden gyermek jelmezt öltött. Érdekesség volt az idén, 
hogy a nagycsoportosok összetartozását jelképezve, egyforma jelmezben 
szórakoztatták közös műsorukkal az óvoda közösségét. Külön élmény 

volt, hogy a finom farsan-
gi fánk elkészítésének 
szemtanúi lehettünk a konyhás nénik jóvoltából. 

A nagycsoportosok nyílt nap keretében együtt játszhattak a szülőkkel, s 
öröm volt látni a közös barkácsolást. A leendő tanító nénivel is ismerkedhet-
tek, s ő is, a szülők is ízelítőt kaphattak a gyermekek képességeinek alakulásá-
ról, az óvodai tevékenységekből. Az iskolába készülődést örömteli várakozás-
ként kell, hogy megéljék a gyermekek, ezt segítik a közös óvodai-iskolai prog-
ramok – zenés műsor, márc. 15-i színvonalas ünnepségen való részvétel, ami 
igazi szép élmény volt az óvodások számára is. 

Az óvodánk pályázott a „Zöld óvoda” cím elnyerésére, mivel az óvodai 
programunk lényeges momentuma a környezetvédelemre nevelés – s ehhez a 
lehetőséghez igazodva az eddiginél is több programot szeretnénk szervezni a 

szülők és kívülállók segítségére, közreműködésére számítva. Óvodapedagógusok 



APAGYI  Hírmondó – 2010. MÁRCIUS    5 
 

 

KOOPERATÍV TANULÁS AZ ISKOLÁBAN 
 

A 2009/2010-es tanévben, - a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében -, 
iskolánkban, négy osztályban vezettük be a kompetencia alapú oktatá-
si programcsomagot 
-szövegértés-szövegalkotás a 2. osztályban 
-matematika-logika a 3. és a. 6.osztályban 
-idegen nyelvi /német/ az 5. osztályban 

A módszer újszerű 
tanulásszervezési eljárá-
sok bevezetését, alkal-
mazását jelenti, melyek 
segítik a kulcskompe-
tenciák fejlesztését, és 
támogatják a modern 
pedagógiai módszertan 
alkalmazását: Pl. a ko-
operatív technikák, info-
kommunikációs technológiák /rövidítve IKT/, valamint a tantárgytömbösített 
oktatást. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a változatos munkamódszereket a gyerekek is szeretik. Élvezik a csoportban 
végzett munkát, vagyis a kooperálást. Különösen közkedveltek az 
IKT-eszközöket alkalmazó pl. „laptopos” (számítógépes) órák, 
amelyek már a 21. század elvárásainak is megfelelnek. A kollégák 
beszámolóiból kiderül: igen körültekintőnek kell lenniük, amikor 
felkészülnek egy-egy órára. A feladatok kiválasztásakor figyelem-
be kell venniük, hogy az adott feladattal milyen képességet, kész-
séget akar-
nak fejlesz-
teni. A 
bevezetés 
időszakában 
különösen 
igaz, hogy 
csak időt és 

fáradtságot nem kímélve, néha éjszakázva lehet ezekre az órákra jól 
felkészülni. De hisszük megéri, még ha „diófát ültetünk” is, melynek 
gyümölcse később érik be. 
Mottónk lehetne: 
Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg 
nehézségeit és sikereit. 
Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. /Paulo Coelho/ 

Kun Zoltánné - a projekt szakmai vezetője 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 
 

Arany János országos anyanyelvi tesztverseny, Budapest: 
Kulcsár Bianka 6. o. – 7. díj 
Kulin Gréta és Baranyi Noémi 5.o. – 8.díj 
Király Gabriella 5. o. – 14. díj 

Téli szokások, hagyományok Európában megyei pályázat, 
Nyíregyháza: 

Baranyi Noémi,Király Gabriella 5. o. – 3. hely 
Megyei német nyelvi verseny, Nyíregyháza: 

Majláth Ákos 7. o. - 3. hely 
Kulcsár Bianka 6. o. - 4.hely 

Megyei helyesírási verseny, Nyíregyháza: 
Kulcsár Bianka 6. o. – 2. hely 
Kulin Gréta 5. o. – 4. hely 

Iskolaszövetségi Kazinczy szépkiejtési verseny, Nyírkércs: 
Kulcsár Nikoletta 6. o. – 1. hely 
Majláth Ákos 7. o. – 3. hely. 

Iskolaszövetségi hangos olvasási verseny, Levelek: 
Barkó Patrik 2. o. – 3. hely. 

Iskolaszövetségi nyelvtan-helyesírás verseny, Napkor: 
Kulin Gréta 5. o. - 1. hely 
Kulcsár Bianka 6. o. -1. hely 
Szegfű Tibor 7. o. – 1. hely. 

Kiskörzeti teremfoci, Apagy: 
leány csapat  - 1. hely, 
5-6.o. fiú csapat – 1. hely, 
7-8.o. fiú csapat – 2. hely. 
 

Gratulálunk a szép eredményekhez a tanulóknak, pedagógu-
soknak, a segítséget nyújtó szülőknek!  

 
Siklódi Lászlóné – igazgatóhelyettes
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APAGYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
 

KEDVES TÁMOGATÓINK! 
 

Az „Apagyért” Közalapítvány nevében köszönjük 2009. évi 
támogatásukat, mellyel elősegítették, hogy alapítványunk 
nemes célkitűzéseket támogatni tud. Az adók 1%-ának fel-
ajánlásából befolyt összeg 694.198,- Ft volt 2009-ben. 
Az alapítvány által támogatott tevékenységek az elmúlt év-
ben: 

 Az Ifjúsági Klub – Kánon Baráti Kör anyagbeszer-
zésének támogatása. 

 A legtöbbet javító általános iskolai tanulók jutalom-
kirándulásának támogatása. 

 Református templom javára jótékonysági koncert 
támogatása. 

 Az Asztalitenisz Szakosztály tehetséggondozásához 
anyagi segítség nyújtása. 

 A Teleházban informatikai eszköz cseréjéhez járul-
tunk hozzá. 

 A Református Egyház által megszervezett községi 
karácsonyi koncert megrendezéséhez hozzájárulás. 

 Beteg gyerek támogatása. 
Ez évi terveink, lehetőségeink – az Alapító Okiratban megha-
tározott céloknak megfelelően: 

 Gyermekek, fiatalok segítése. 
 Elősegíteni az időskorúak gondozását. 
 Gyógyító, rehabilitációs tevékenység segítése. 
 Szabadidős- és sporttevékenység támogatása. 
 Egyéb jogos kérések kielégítése. 

Amennyiben az alapítvány céljait helyesnek tartják, s érde-
mesnek tartanak bennünket a támogatásra, úgy felajánlásaikat 
köszönettel fogadjuk. 
Fontos: - Az alapítvány adószáma: 1 8 8 0 2 9 4 8 - 1 - 1 5 . 
Abban a reményben köszönjük meg együttműködésüket, 
hogy ebben az évben is elősegítik az apagyiak (idősek, gyer-
mekek) körülményeinek javítását. 
A 2010-es évben is sok örömet, jó egészséget és sikereket 
kívánunk! 

Jurkinya Jánosné 
elnök 

 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Egyházunk életében hamvazó szerdával elkezdődött a Nagy-
böjti idő. Olyan alkalom ez a keresztény ember életében, amikor 
többet gondolunk a szenvedő Krisztusra, aki megváltott bennün-
ket bűneinkből. Jézus halálára és szenvedésére gondolunk, és 
arra a szeretetre, amellyel vállalta a megaláztatást, a kigúnyolást, 
a töviskoszorút, a kereszthalált. Megpróbálunk felé fordulni 
szeretetünkkel, önmegtagadásainkkal, lemondásainkkal, jó cse-
lekedeteinkkel, azért, hogy életét áldozta értünk. 

Ezért jött a világba, példát adni a szeretet parancsára,és meg-
váltani az emberiséget. Szeretni és szeretetre tanítani. Mit is 
jelent szeretni? Örömmel föláldozni életünket másokért. Csalá-
dunk tagjaiért, közösségünkért, felebarátainkért. Lemondani 
saját önző érdekeinkről, valami jó szolgálat érdekébe állítani. 

Mai életünkben igen nehéz ezt megvalósítani, hiszen renge-
teg nehézség, gond és probléma nehezíti utunkat. Jellemzőbb 
ránk inkább az aggodalom és a kétségbeesés, megélhetési gon-
dok, betegség. Lehet-e így örömünnep számunkra a Húsvét? 
Úgy gondolom, hogy ha Jézus Krisztus életünk része, akkor 
igen. Ő ad bátorítást, felemel bennünket, amikor úgy érezzük, 
nem bírjuk már a szenvedést, a fájdalmat, a gondok viselését. Az 
Ő Keresztútja ad példát nekünk. Nehéz ez az út, de tudjuk hová 
vezet, és a mi számunkra sokkal könnyebb minden, mert Ő ve-
lünk van életünk minden pillanatában. Ő a feltámadás és az élet, 
ezt várjuk a magunk számára is. Föltámadunk! Legyünk lelke-
sek! Ez az öröm töltse el a nehézségekkel küszködő emberi 
szíveinket, a bánatos megsebzett lelkünket. Mindig gondoljunk 
arra, hogy Jézus a mi gazdagságunk, és megad mindent, ami 
életünkhöz és üdvösségünk eléréséhez szükséges. Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok minden Olvasónak áldott Húsvéti ünne-
peket! 

 

 

Szertartások templomunkban: 
Nagycsütörtök: 17:00 óra 
Nagypéntek: 14:30 óra szertartás 
 15:30 óra közös keresztút 
Nagyszombat: 20:00 óra feltámadási szertartás a napkori 

templomban. 
Húsvét vasárnap: 11 órakor szentmise, pászka szentelés 
Húsvét hétfő: 11 órakor szentmise 
 

 

Ignáczné Fejes Ildikó 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Húsvét szent ünnepét várjuk. Ez az ünnepélyek ünnepélye. A 
legfontosabb ünnep, mert benne van megváltásunk! A nagyböjt 
időszaka segített felkészülni, hogy meghaljunk a bűnnek, s Krisz-
tussal új életre támadjunk. Megismerjük igazi önmagunkat. Meg-
tisztítsuk arcunkat, melynek Krisztus arcát kell tükrözni. Remélem 
minden tőlünk telhetőt megtettünk! Igaz magunkat választottuk, 
minden hamisságot elvetettünk! Isten gyermekeiként akarunk élni 
ebben a világban, s a másvilágban. Tudjuk, hogy van örök, Isten 
által meghatározott rend. Ha eszerint a rend szerint élünk, igazak 
vagyunk, Isten igazzá tesz minket. Ha elfordulunk igazságától, az 
élettől fordulunk el, és sorsunk a halál. Ezért teljesen Krisztus vilá-
gossága felé fordulunk, mely a feltámadás világosságát ragyogja 
ránk. – S így imádkozunk: „Krisztus igaz világosság, ki megvilágí-
tasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád 
világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. 
Vezéreld lépteinket parancsolataid ösvényére, szeplőtelen anyád és 
összes szenteid imái által.„ Ámen! 

Nagycsütörtökön este 6 órakor tartjuk a kínszenvedési evangéli-
umokat. Nagypénteken a római katolikus testvérekkel közösen 
keresztutat végzünk. 15:30 órakor indulunk a római szertartás vé-
geztével a római templomból a főutcán haladva a görög katolikus 
templomig. Érkezés után kezdjük a sírbatételi vecsernyét, kb. 5 
órakor. Nagyszombaton a feltámadási szertartás 19:30 órakor kez-
dődik. Húsvét vasárnap az ünnepi pászkaszenteléses Liturgia 11 
órakor lesz. Imádkozzunk és ünnepeljünk együtt! Áldott Húsvétot 
kívánok: Sivadó Miklós parókus 

 

 
Március 20‐án a Művelődési házban a Vivaldi Alapfokú Zeneiskola 
tanárai tartottak jó hangulatú koncertet hagyományteremtő céllal. 
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Emeld föl tekinteted! 
 

  A feltámadás nem racionális esemény. Ha csak egy pillanatra is 
elgondoljuk  a  feltámadt Úr  képét,  győzelme  és mennybe  emel‐
kedése dicsőségét, szédítőnek érezhetjük a magasságokat, ahová 
emel.  Ugyanez  az  érzés  fogja  el  azt,  aki  a  teremtés  titkairól  el‐
mélkedik, és csodálkozva ámul a mindenség ősi alapjainak ere‐
detén.  Ne  gondoljuk  azonban,  hogy  a  furcsaságoknak  ezzel  a 
végére értünk. Amikor a gyermek  formálódását  tanulmányozza 
az ember az anyaméhben, ha akár csak egyetlen sejt életműkö‐
dését  megpróbálja  feltárni,  ha  belegondolunk,  miért  dobban 
mindig egy újabbat a  szívünk, és egyszer csak miért nem, vagy 
ha  azt  kutatjuk,  miképpen  ébrednek  gondolatok  elménkben, 
mindig ugyanoda jutunk: emberi ésszel  fel nem fogható esemé‐
nyek zajlanak körülöttünk, sőt bennünk, minden pillanatban. Ha 
nem vesszük észre, vagy ha nem fogadjuk el, akkor is Isten cso‐
dás munkái vesznek körül, és éltetnek bennünket percről perc‐
re.  Bizony,  nem  sokra  jutnánk,  ha  mindig  arra  várnánk,  hogy 
mindent megértsünk. Még az első szívdobbanásnál se tartanánk. 
Valljuk be, ez általában nem is zavar minket. Egy kivétel van, ez 
a  feltámadás. Pedig ez sem nagyobb csoda annál, hogy megszü‐
lettünk és élünk. 
  A feltámadás történeti esemény. Az Újszövetség iratai támaszt‐
ják  alá  azt,  amit  tudunk  róla.  Talán  sokan  nem hallottak  arról, 
hogy az Újszövetség tudományos szempontból is hitelt érdemlő 
és  megbízható  műnek  bizonyult  az  elmúlt  évszázadok  kritikai 
támadásainak kereszttüzében.  

  Hogy  Jézus  Krisztus  feltámadása  mennyire  kulcsfontosságú 
eleme a keresztyén hitnek, azt  jól mutatják Pál apostol szenve‐
délyes sorai: 
„Ha pedig a Krisztus nem támadt  fel, akkor hiábavaló a mi  ige‐
hirdetésünk,  de  hiábavaló  a  ti  hitetek  is.  …  Ha  pedig  Krisztus 
nem  támadt  fel,  semmit  sem  ér  a  ti  hitetek,  még  bűneitekben 
vagytok. … Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztus‐
ban, minden embernél nyomorultabban vagyunk.” 1Kor 15, 14. 
17. 19. 
  Gondold  át  életed!  Szükséged  van  a  feltámadt  Krisztusra.  Ő 
közel van hozzád. Fogadd be szívedbe, és az Ő győzelme a bűn és 
a halál felett a tied is lesz.  
  Dr. Dezső Gergely 
 

 

M E G H Í V Ó  
 

„Láttam az urat!” Jn 20,18. 
 
Április 3‐án délután 15 órától az Őskeresztyén Apostoli Egy‐
ház  imaházában  (Dózsa  Gy.  u.1.)  húsvéti  evangelizációs 
hangversenyt  tartunk.  A  hangversenyen  egyházunk  több 
gyülekezetének összevont zenekara fog zenélni és a kisgyőri 
gyülekezet  ifjúsági kórusa énekel majd. Minden érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk. 
 

 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 
 

Kedves Testvéreim, Kedves Olvasók! 
 

Boldog húsvéti ünnepet! Ezzel köszöntjük egymást húsvét 
ünnepén. Tudjuk-e azonban, mikor van valakinek igazán boldog 
húsvéti ünnepe? Akkor, ha az ünnepe hasonlít arra az első hús-
véti napra. Az első húsvéti nap igazán boldog nap volt. Minden-
kit, aki csak hittel vett részt benne, nagy öröm ért. Mária Magda-
léna arca felderült, amikor találkozott a feltámadott Jézussal, a 
tanítványok megbizonyosodtak arról, hogy Jézus feltámadása 
nem üres szóbeszéd. Az emmausi tanítványok megvigasztalód-
tak, minden bánat, keserűség, kétségbeesés, fájdalom örömre, 
reménységre, bizalomra fordult. Igen, az első húsvéti nap való-
ban boldog nap volt! Mi tette ilyen boldogsággal teljes nappá, 
ünneppé? A Jézussal való találkozás. Ma is ebben áll az igazi 
húsvéti öröm. Ennél kevesebb boldogsággal ne érjük be mi sem! 
Jézus ma is találkozni akar övéivel. Ő ma is keres. Keres az 
Igében, a templom meghitt csendjében, az ünnepi istentisztelete-
ken, a felebaráti szeretetben, az egymás iránti felelősségben és 
megbocsátásban. Ott van egészen közel az életünkhöz, még 
akkor is, hogyha nem látjuk meg, miként az első húsvétkor Má-
ria Magdaléna a kertben, vagy mint az emmausi tanítványok 
útjuk során. Kívánom minden kedves olvasó számára, hogy a 
feltámadott Jézussal való találkozása által legyen boldog a hús-
vétja! 

A református gyülekezetünk életét meghatározó templomfel-
újítás jelenlegi állásáról szeretném még tájékoztatni községünk 
lakóit. Másfél évi előkészítést követően várhatóan húsvét után 
kezdődik el a látványosabb szakasz, a konkrét felújítás, amely 
előre láthatóan júniusban be is fejeződik. Istennek hála a temp-
lomon és környékén egy olyan nagyságrendű munka elvégzésére 
kerülhet sor, amelyet önerőből nem tudnánk kivitelezni. Kérjük 
azonban református testvéreinket, hogy ha tehetik, az egyház-
fenntartói járulék húsvétkor vagy pünkösdkor történő befizetésé-

vel segítsék elő a menet közben is felmerülő kiadások zökkenő-
mentes kifizetését. 
 

Az ünnepi istentiszteletek rendje: 
Bűnbánati hét: március 29 – április 3. ‐ 18.00 óra 
Nagypénteki istentisztelet – 11.00 óra 
Húsvét I. de. istentisztelet (úrvacsora) – 11.00 óra 
Húsvét I. du. istentisztelet (legátus) – 16.00 óra 
Húsvét II. de. istentisztelet (legátus) – 11.00 óra 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra! 

Kozma Mihály - ref. lelkész 
 

 

 
 
Tóth Ferenc és Polgári  Julianna 2010.  február 20‐án családi 
közösségben  adtak  hálát  házasságkötésük  50.  évfordulója 
alkalmából. 
Isten áldását kérjük további közös életükre! 
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ASZTALITENISZ 
 

A 2010-es év kezdetén számos esemény történt a csapatbajnoki küzdelme-
ken kívül. A hagyományosnak számító nemzetközi évadnyitó versennyel 
kezdtük az évet melynek fő támogatója és szervezője Szabados László volt. 
Sikerült egy igen színvonalas versenyt rendezni, melyen itt voltak többen a 
magyar ranglista élmezőnyéből: Lindner Ádám ranglista első, Fazekas Péter 
negyedik, a már hazajáró Marsi Márton és Pálosi Balázs mellett a Szatmárné-
metiből érkezett különítmény, mellett a szakosztályunk legjobbjai álltak az 
asztalhoz. A két fős csapatversenyben a Lindner-Pálosi pár győzött, megelőzve 
az esélyesebb Marsi-Fazekas párost. A két harmadik helyet szerezték meg 
csapatunk tagjai, Fodor István és Fodor Géza, valamint Hodász László Poór 
Tiborral karöltve. Az egyéni versenyszámban az eddig háromszor győztes 
Marsi Márton került ki győztesen, ami a mezőny erősségét illetően meglepe-
tésnek számított. 

Az NB I-es csapatbajnokságban csapatunk a 7. helyen zárta az őszt, mely-
nek megtartása szinte biztosra vehető, hisz az utánunk levő csapatok már nem 
tudnak beérni bennünket. Így biztos, hogy a következő bajnoki évben is meg-
marad az első osztályú csapatunk. Ehhez azért kellett rögtön a tavaszi év négy mérkőzésén megszerzett 5 pont, ami 2 győzelmet egy döntetlent és 
egy vereséget jelentett. A hátra lévő mérkőzéseinken már nyugodtan játszhatunk a biztos bennmaradás tudatában. 

Az NB II-es második csapatunk viszont annak ellenére, hogy – valljuk meg őszintén – biztos kiesőnek gondoltuk őket az ősz kezdetén, még 
mindig harcban van a bennmaradásért vívott ádáz csatában. Sajnos itt a 10 csapatból 3 kiesik ezért nehéz bennmaradni. A tavaszi folytatásban egy 
balszerencsés 10-8-as vereséggel kezdtünk, ahol azért illő lett volna egy pontot szerezni, és ez lehet, hogy nagyon fog hiányozni a végelszámolásnál. 
Ezt követően egy bravúros győzelem Egerben visszaadta a csapat esélyét. Kötelezően nyertük a Gyulán megrendezett 4 pontos mérkőzésünket, így a 
három kiesőből kettő kiléte szinte már biztosra vehető (Sárospatak és Gyula). A 8. – még kieső – helyen az ATSK Szeged II-es csapata áll. Megelőz-
zük őket 3 ponttal, de nekik még több nyerhető mérkőzésük van, ugyanakkor az egymás elleni mérkőzésünk is még hátra van még. A játékosaink 
mindent megtesznek , hogy sikerüljön a bennmaradás kivívása, de ha mégsem sikerül akkor is elégedettek lehetünk a bajnokságban nyújtott teljesít-
ményükkel. 

A megyei első osztályban csapatunk még harcban van a dobogó 3. helyéért, de ehhez már nem sokat lehet hibázni. Reálisan nézve már csak a 4-
5. hely megszerzése lehet a cél, de még bizakodunk. A megyei II-osztályban eddig veretlenül az első helyen áll a csapatunk, de a neheze még hátra 
van, így egyelőre annyi biztos, hogy az első három helyen végezhet a csapat. 

Utánpótláskorú versenyzőink a megyei diákolimpián értek el dobogós helyezéseket. Polgári Zsolt egy második és egy harmadik, Pintye Miklós 
egy második, László Evelin harmadik helyezéssel térhetett haza. Az összevont kategóriában mely eldöntötte, hogy ki az az egy fiú. aki az országos 
döntőn szerepelhet. ifj.Kozma Mihály volt a befutó, aki az Országos döntőn második azaz ezüstérmes helyen végzett. 

Az előttünk álló évben sok egyéni és csapatmérkőzés vár még ránk melyen megpróbáljuk a legjobb eredményeket elérni . 
Oszlánszki László - szakosztályvezető 

 

LABDARÚGÁS 
 

A 2009/2010 évi megyei II. osztályú Díjözön csoportban is meg-
kezdődött a labdarúgó bajnokság. Csapataink téli felkészülését a zord 
időjárás nagyban befolyásolta. Az előzetesen lekötött öt edzőmeccs 
közül csak kettő került lejátszásra: Újdombrád-Apagy 5:2; Apagy-
Napkor 6:0. A szokásos JOMA teremlabdarúgó tornán ismételten sike-
resen vettünk részt, az első fordulóban Baktalórántházán másodikként 
jutottunk tovább, majd pedig Csengerben lettünk negyedikek. 
Játékosmozgás a felnőtteknél szinte nem történt, nem igazolt el senki és 
mi is csak Atucsák Bence (Kölyök SC) személyében igazoltunk. Az 
ifjúsági csapatot sikerült megerősítenünk, több fiatal került a csapathoz. 
A tavaszi szezon március 7-én kezdődött „szomszédvári” rangadóval, 
ahol a csapat 2:1 arányban nyert Leveleken, az ifjúsági csapat tisztessé-
ges vereséget szenvedett. A második forduló elmaradt, a rossz pályavi-
szonyok miatt. A folytatás is kérdéses, mivel a Kölyök SC pályafelújítá-
sa nem fejeződött be. Az idei tavasszal több mérkőzést játszunk idegen-
ben, de a cél továbbra is az 1-6. közé kerülés. A Magyar Kupában idén 
is részt veszünk, reméljük, hogy ott is eredményesen szerepelünk.  

A Húsvéti Ünnepek közeledtével mindenkinek kellemes ünnepeket 
kívánunk! Szűcs Mihály – edző 
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N y o m d a i  k i v i t e l e z é s :  G r a f i t  N y o m d a  

ÚJ SZEZONKEZDET AZ APAGY HORGÁSZEGYESÜLETNÉL! 
 

A januárban megtartott egyesületi közgyűlésen elhangzott beszámo-
lók alapján elmondhatjuk, hogy sikeres évet zártunk 2009-ben. Halasítás 
és látogatottság szempontjából nézve is növekedés mutatkozik az előző 
évhez képest. Nem könnyű manapság jó évet zárni, de továbbra is ehhez 
hasonlót, sőt jobbat tűztünk ki célul. 

A többért többet is kell tenni és ezért felújításokkal, fejlesztésekkel 
kívánjuk még vonzóbbá tenni vizünket. Az állandó tagságon kívül a 
2000 főnél is több látogató megtartása közvetve hozzájárul lakóhelyünk 
fejlődéséhez és jó hírének terjesztéséhez. 

Már elkezdtük célkitűzéseink valóra váltását, többek közt az elöre-
gedett esőházak felújítását, halőrházunk külső-belső rendbetételét, 
valamint tervezzük környezetbe illő padok, asztalok kihelyezését. A 
stégek és környékének rendbehozatalára felszólítottuk tulajdonosokat, 
akik már elkezdték a keleti oldal javítását, szépítését. 

Tavunk egyik és talán egyetlen gyenge pontja a tisztaság és a kör-
nyezet védelem, nem megfelelő volta. Az egyesület megoldotta a sze-
métszállítás gondját, de sajnos sok ember fejébe még nem sikerült 
beültetni a tiszta part fogalmának jelentőségét. Itt nem is a tagság vagy a 
hozzánk látogató számos napijegyes horgász okoz gondot, hiszen ők 
tudják, hogy a rongálással, szemeteléssel fegyelmi vétséget követnek el, 
amiért bizony olykor komoly büntetés is kiróható, hanem a szabadidejü-
ket nálunk eltölteni szándékozó társaságok, akik úgy gondolják, hogy 
rájuk nem vonatkoznak az alapvető szabályok. Van egy másik réteg is, 
akik sötétedés után nem horgászati céllal érkeznek tavunkhoz, és talán 
ez a legrosszabb, mivel a reggel akár gyerekekkel érkező családok elég 
csúnya dolgokkal találkozhatnak a parton. Ezek a családok, gyerekek és 
a többi jó ízlésű ember védelmébe hoztuk azt a szabályt, hogy 22.00 
órától másnap reggel 05.00 óráig a tó területén (melyet az egyesület 
bérleti szerződés alapján köteles rendben tartani) csak érvényes enge-
déllyel rendelkezők és azok hozzátartozói tartózkodhatnak. Ezen sza-
bály megszegői számíthatnak a halőrök megjelenésére, akik bizonyos 
esetekben az önkormányzat felé bejelentést is tehetnek. 

Bízunk abban, hogy ilyen eset nem fordul majd elő és reméljük 
mindenki kellemes élményekkel gazdagodva távozik majd el tavunkról, 
amely a szabályok betartása mellett mindenkit szeretettel vár. 

Szűcs Tibor - Apagy He. 


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal

