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KIRÁNDULÁS SZÉKELYTAMÁSFALVÁRA 

Székelytamásfalvi testvértelepülésünk meghívásra 47 fő részvételével 
látogatást tettünk, ahol a 40 éve működő férfi dalárda ünnepségén kórusta-
lálkozón vettünk részt. A településünket a helyi énekkar nagyon színvonalas 
bemutatkozással, énekekkel képviselte.  

A találkozón 8 település énekkara nagyon szívhez szóló, érzelmekkel 
telített énekeket adott elő, amelyek tovább erősítették a határon belül és a 
határon túl élő emberek magyarságát, egymás iránt érzett kötődésünket.  

Az ünnepség keretében kopjafa állításra került sor a helyi dalárda 40 éves 
évfordulója alkalmából, valamint a dalárda elhunyt tagjainak emlékére.  

A Székelytamásfalvi Képviselőtestület most tartotta a településen az első 
falunapot, melynek keretei között az Apagyi Kézműves Műhely bemutatást 
tartott a helyi felnőttek és gyerekek bevonásával.  

A vendéglátóink kérésének eleget téve bemutattuk Apagyról készített 
összeállításunkat felidézve az itt eltöltött közös rendezvényt, valamint intéz-
ményeinket, munkahelyeket.  

Az önkormányzat nevében az ottani iskola részére informatikai eszközö-
ket, az óvoda részére játékokat ajándékoztunk. A két napos rendezvényen 
nagyon jól éreztük magunkat, nagyon nagy vendégszeretetben volt részünk, 
és újra megtapasztalhattuk azt, hogy szerényebb körülmények ellenére is a 
szeretet, az egymás megbecsülése és tisztelete milyen jó emberi kapcsolatok 
kialakulására képes.  

A testvér település lakóit a fogadó családokat könnyes szemmel hagytuk 
ott és megkezdtük a kirándulásunk harmadik napját. 

Ennek kapcsán megtekintettük az ezeréves határt a Gyimes-bükkön, 
majd Csíkszereda érintésével a Gyilkos-tó és Békás-szoros volt az úti cé-
lunk.  

Innen a Bucsi tetőn keresztül Szovátára és Korondra mentünk, ahonnan 
a negyedik napon Kolozsvár és Torda érintésével értünk haza. 

A kiránduláson az apagyi énekkar tagjai és azok a családok vettek részt, 
akik családokat fogadtak a Székelytamásfalvi résztvevők közül Apagyon.  

Valamennyien szívesen gondolunk vissza az együtt eltöltött napokra, és 
reméljük, hogy további lehetőségeink lesznek arra, hogy minél több apagyi 
család kapcsolódjon be a testvértelepüléssel a közös együttműködésbe.   

Kiss István 
polgármester 

a székelytamásfalvi dalárda 

Kiránduló csoportunk a kolozsvári Mátyás 

szobor előtt 

Június 15-én ballagtak el iskolánk 8. osztályosai. 

Sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz! 

Énekkarunk Erdélyben járt, ahol a testvértelepülésünk által szervezett kó-
r u s t a l á l kozón  ve t t ü nk r é s z t .  E g yü t t  ü nne pe l tü k  a 
SZÉKELYTAMÁSFALVI DALÁRDA 40 éves jubileumát. 
Ebből az alkalomból nyolc kórus adott elő dicsőítő énekeket, magyarságu-
kat kifejező, érzelmekben gazdag dallamokat a református templom falai 
között. Felemelő érzés volt ott lenni, énekelni és osztozni örömükben. 
Köszönjük! 
Az APAGYÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNAK ,pedig szeretnénk megkö-
szönni a fellépőruhánk elkészítéséhez nyújtott anyagi .segítséget. 
Köszönjük! 

Juhász Mihályné 
karvezető 
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KÖZLEMÉNYEK 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 Start közmunka keretében tovább folytatjuk a belvízelvezető csatornák 
kiépítését, a mezőgazdasági földutak egyengetését, mezőgazdasági termékek 
előállítását a konyha részére. 

 Közterületeket rendszeresen tisztán tartjuk, valamint a költség megtakarítás 
céljából a temető fenntartását is mi látjuk el. Szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy újra illegális szemét lerakások vannak a temetőben, ezért kérünk 
mindenkit, hogy a kialakított tárolókban rakják le a szemetet, mert ellenkező 
esetben szabálysértési feljelentést fogunk kezdeményezni.  

 A szennyvízberuházás közbeszerzése eljárása reményeink szerint a végéhez 
közeledik a mérnök kiválasztása lezárult a kivitelező cég második fordulós 
közbeszerzése augusztus végére várható. 16 kivitelező cég nyújtott be rész-
vételi szándékot és reméljük, hogy nem fogják a közbeszerzést tovább 
bonyolítani hiszen a beruházást mind a 8 településen 2015.05.31.-ig be kell 

fejezni. A társulati hozzájárulásokat kérjük folyamatosan fizetni, illetve a 
rendezetlen ügyeket zárjuk le, mert a kivitelezés megkezdését követően csak 
magasabb hozzájárulás megfizetésével lehet a rendszerhez kapcsolódni.  

 Az ivóvízminőség javító program második fordulós pályázata elbírálás alatt 
van, 2014. december végére tervezzük a kivitelezés befejezését. 

 A körforgalom kialakítására a 41-es főúton újra van reményünk, elkezdődött 
a korábban elkészített tervek, engedélyek  felülvizsgálata és a jelenlegi isme-
reteink szerint ebben az évben lezárult a közbeszerzés és 2014 évben sor 
kerülhet a kivitelezésre. 

 A gyógyszertár, fogorvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatunkat 
tartaléklistára helyezték, mivel nincs elég forrás a beadott pályázatok finan-
szírozására.  

Kiss István, polgármester  

Az aratási munkák során a tűzesetek elkerülése 
érdekében szükséges teendőkről 

 

A kezdődő nyári betakarítási munkák során bekövet-
kező tüzesetek megelőzése érdekében, a lakosságot az 
alábbiakról szeretném tájékoztatni: 
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy 
igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgo-
zóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintés-
sel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási 
munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az 
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére 
vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. 
(IX. 6.) BM rendelet tartalmazza. 
 
A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az 

aratás tűzvédelmi szabályai 
 

A szabályok betartása különösen fontos, évente több 
száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, vala-
mint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a 
tűzoltóknak. 
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma 
összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvény-
ben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak 
megfelelő tűzoltó készülékkel  (MSZ EN-3) is ellátott 
erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, 
amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfe-
lelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek 
tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell 
jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és 
a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavé-
delmi kirendeltségnek meg kell küldeni. 
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, 
illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való 
megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell 
arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy 
hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy 
esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet 
tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal 
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó 
karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáb-
lán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e 
munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt 

láng lángra lobbanthat. 
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal men-
tén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három 
méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen 
védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet 
idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, 
kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A 
munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos 
szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- 
és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohá-
nyozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre 
kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó 
edényt kell elhelyezni. 
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek 
csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a 
kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis 
az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbant-
hatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapte-
rülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a 
szabadban összerakott kazlak között legalább húsz 
méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább 
száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre 
kell elhelyezni ezeket. 
 

A tarló- és a növényi hulladék 
égetésének szabályai 

 

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, 
amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt 
jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona 
kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegsé-
gei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek 
elleni védekezés jelentős mennyiségű növény védőszer 
alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott 
olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban 
egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban 
jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrende-
let megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi 
bírsággal sújtható. 
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, 
az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül 
és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavé-
delmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá 
az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egy 
időben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani 

kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak 
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni 
tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, 
erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkal-
mazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszán-
tás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektár-
nál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végre-
hajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egy-
mástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz éget-
hető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább 
egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell 
tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már 
nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a 
területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket 
el kell oltani. 
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, 
hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások 
megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az 
égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető. 
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlan-
ság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves 
mezőgazdasági munka, a termés. 
 

A parlagfű mentesítésről 
 

Az allergiás megbetegedések elkerülése és csökkentése 
érdekében minden földtulajdonos köteles földterüle-
tén adott év június 30-ig a parlagfű mentesítést elvé-
gezni, illetve földterületét a vegetációs időszakban 
parlagfű mentesen tartani. A védekezést a növényvé-
delemről szóló törvény irja elő, és végrehajtásának 
ellenőrzését belterületen a helyi önkormányzat jegyző-
je, külterületen a Kormányhivatal Szakigazgatási 
Szervei végzik. A mentesítést elmulasztó tulajdonos 
illetve földhasználó költségére közérdekű védekezés 
rendelhető el illetve bírsággal sújtható. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlagfű Bejelentő 
Rendszert működtet amit a lakosság, helyi társadalmi 
szervezetek és vállalkozások egyaránt használhatnak. 
A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult 
hatósághoz érkeznek akiknek a szükséges intézkedést 
meg kell tenniük. A hátrányos jogkövetkezmények 
elkerülése, és embertársaink egészségének védelme 
érdekében kérek minden földtulajdonost illetve föld-
használót, hogy ingatlanjaik parlagfű mentesítéséről 
gondoskodni szíveskedjenek. 

Dr. Tóth Tibor 
jegyző 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai bevallás 
 

Felhívjuk az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők 

figyelmét, hogy a tavalyi kamarai belépés után újabb 

kötelezettségük van! A Kamara már postai úton is 

értesített minden érintettet, hogy éves tagdíjuk megál-

lapításához elektronikus úton be kell vallaniuk előző 

évi mezőgazdasági nettó árbevételüket. A bevallás 

elkészítésekor adategyeztetést is kell végezni: név, 

születési idő, lakcím, bankszámlaszám, e-mail cím, 

telefonszám vonatkozásában. Az elektronikus űrlap 

kitöltése után a bevallást ki is kell nyomtatni, és aláírva 

postai úton elküldeni a Kamarának. A bevallás határ-

ideje július 31. 

Az elektronikus bevallást elkészítjük Önnek a Tele-

házban, amennyiben segítségre van szüksége. Ehhez a 

Kamarától kapott levélre is szükség van, amiben a 

bevalláshoz szükséges jelszó található. Ha a bevallást 

már elkészítette, de a nyomtatást nem tudta megolda-

ni, abban is tudunk segíteni (ehhez szintén szükség 

van a jelszót tartalmazó levélre). Amennyiben nem 

kapott ilyen levelet, vagy azt elveszítette, keresse a 

Kamara területileg illetékes munkatársát, Lovas Sán-

dort a 30/336-9550 telefonszámon. 

Fekó Attila, teleház-vezető 

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Apagyon 

működő esti gimnáziumba augusztus 28-ig lehet 

bejelentkezni. 

Az érdeklődők Tóth Katalint keressék a Polgármes-

teri Hivatalban! 
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TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0010 KÉPESSÉGET MINDENKINEK PROJEKT 

TUDÁSOD A JÖVŐD – TÁMOP 2.1.2 

2013. évben is várja szolgáltatásaival Dr. Kokas Karolina 

ügyvédi irodája Apagyon! 
Ügyfélfogadás: heti jelleggel, telefonon előjegyzett időpontban. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal 

 

ingatlan adásvétel és egyéb szerződések készítése, 

földmegosztás, hagyatéki ügyek, polgári peres 

eljárásokban jogi képviselet, büntetőügyekben védői 

képviselet 
 

Ügyvédi ügyfélfogadást tart: 

Dr. Kokas Karolina 

Telefon: 06-70/371-2606 

Tájékoztatjuk az apagyi lakosokat, hogy továbbra is tart a TÁMOP 2.1.2 - Tudásod a jövőd projekt, ami-

ről korábban . Eddig még sajnos Apagyon nem indult be képzés, így az érdeklődők Nyíregyházán vagy Nap-

koron zajló képzésekre jelentkezhettek. Egy képző ismét ígéretet tett Apagyon szeptemberben indítandó 

kezdő angol nyelvi képzés megpályázására. Ahhoz hogy a projekt gazdája a Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodája az induló tanfolyamot jóváhagyja, szükség van a 

projekthez kapcsolódó informatikai rendszerben a képzési igények jelzésére. 

Ezért kérem mindazokat, akik helyben induló képzésen vennének részt, minél hamarabb keressenek fel 

személyesen a Könyvtárban vagy a 42/548-030 telefonszámon vagy a feko.attila@gmail.com e-mail címen! 

Az igénylap kitöltéséhez a  következő adatok szükségesek: név, életkor, e-mail cím, telefonszám. 

Amennyiben más idegen nyelvi vagy informatikai képzésre is jelentkezik megfelelő mértékű igény - lega-

lább 10 fő - abban az esetben azokat a képzéseket is megpályázza a képző. 

A projekttel kapcsolatos részletekről, egyéb induló képzésekről a www.tudasodajovod.hu weboldalon vagy 

településünk mentorainál, Kozma Mihálynál vagy nálam tájékozódhatnak. 

Fekó Attila, mentor 

Tartanak a Hátrányos helyzetű csoportokat támogató tevékenységek megvaló-

sítása a Baktalórántházai Kistérségben című pályázat apagyi projektjének képzései. 

Július 5-ig 75 fő vett részt 

30 órás számítástechnikai 

képzésen és 30 órás állás-

keresési tréningen. még 

van lehetőség jelentkezni 

a képzésekre mindazok-

nak, akiknek nincs mun-

kaviszonya, tanulói jogvi-

szonya (pl. idén fejezték 

be középiskolai tanulmá-

nyaikat) vagy közfoglal-

koztatottak, emellett alacsony iskolai végzettségűek vagy elavult szakképesítésűek 

vagy szakképesítéssel nem rendelkeznek vagy cigány kisebbséghez tartozónak 

vallják magukat vagy szegregált, telepszerű körülmények között élnek vagy tartós 

munkanélküliek vagy pályakezdő fiatalok vagy 50 éven felüliek vagy megváltozott 

munkaképességűek vagy nagykorú utógondozott vagy utógondozotti ellátásból 

kikerülő fiatal vagy hozzátartozó ápolását, gyermekgondozást követően tér vissza 

a munkaerőpiacra. A képzéseken csak a Baktalórántházai Kistérségen élők vehet-

nek részt. A képzésen résztvevőknek 6.800,- Ft képzési támogatást tudunk fizetni. 

A jelentkezéshez szükségünk van személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk, 

legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló bizonyítványuk másolatára, továbbá 

TAJ számukra és adóazonosító jelükre. Amennyiben megfelelnek a fenti feltételek-

nek és jelentkezni szeretnének, keressenek fel a Teleházban. 

Fekó Attila, szakmai vezető 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

A Családsegítő Szolgálat Apagy Község Polgár-
mesteri Hivatalában az alábbi időpontokban várja 
ügyfeleit:  
Kedden: 8 – 12 óráig 
Szerdán: 8 – 16 óráig 
Csütörtökön: 13 – 16 óráig 
Amiben a Szolgálat az Ön segítségére lehet:  

 Tájékoztatást nyújt a szociális és családtámogatá-
si ellátásokról, a hozzájutás módjáról 

 Szociális és családtámogatási ellátásokkal kapcso-

latos ügyintézésben segítséget nyújt 

 Különböző ellátások, támogatások (családi 
pótlék, GYES, Taj-kártya, adókártya, nyugdíj 
stb.) igényléséhez szükséges űrlapok, nyomtatvá-
nyok beszerzése, kitöltésében való segítségnyúj-
tás 

 Segítség a közüzemi szolgáltatókkal való kapcso-
lattartásban, az esetleges hátralékokkal kapcsola-
tos ügyintézésben (kérelmek megírásában) 

 Segíti az ügyfeleket problémáik megfogalmazásá-

ban, 

 segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldá-
si folyamatában  

 Segítő beszélgetéseket, szociális és életvezetési 
tanácsadást nyújt 

A Szolgálat szakmai tevékenysége során a titoktar-
tás és az információk felelős kezelése biztosított.  

Dargó Erika 
családgondozó 

KÉZMŰVESHÁZ ÉS IFJÚSÁGI CENTRUM 

Az Apagyi Ifjúsági és Kulturális Közhasznú 
Egyesület hírei 

 

Pályázati tevékenységünk 
Egyesületünk az Európai Unió Fiatalok Len-

dületben (Youth in Action) programjának kereté-
ben pályázati támogatást kapott „Mozduljunk 
meg! – Let’s move!” címmel (HU-12-E115-2012-
R3). A résztvevő fiatalok kirándulásokon vesznek 
rész, valamint egy mini skate parkot alakítottak ki a 
piactéren, ahol a jövőben folyamatosan hirdetünk 
majd lehetőségeket az extrém sportok kipróbálására. 
Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a telepü-
lésünkön élő fiataloknak több lehetőséget adjunk a 
testmozgásra, tartalmas és egészséges időtöltésre. 
Ennek jegyében zajlott például július 1-5-én a 
skatepark táborunk, és teszünk két alkalommal látoga-

tást a miskolci Factory Aréna Sport Centrumban. 
(további információ: http://www.dgweb.hu/
ifiapagy/?q=letsmove). Ez a projekt az Európai Bi-
zottság támogatásával valósult meg. 

A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Euró-
pai Bizottság vagy a MOBILITÁS véleményét, mely 
intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki. 

A Nemzeti Tehetségprogram támogatást biz-
tosított az Egyesület és az Óvoda együttműködé-
sében „Alkossunk együtt! – Óvodai tehetségsegí-
tő műhely Apagy településen” címmel benyújtott 
pályázatunkra (NTP-OTM-12-P-0006). Ennek célja 
egy 60 órás tehetséggondozó program lebonyolítása, 
amelynek során Szolanics Elvira fazekas népi iparmű-
vész és Sascha Müller festőművész is vezettek foglal-

kozást a gyermekeknek, egyesületünk jól felszerelt 
kézműves műhelye adott otthont számos foglalkozás-
nak, interaktív múzeumi látogatást is tartalmazott a 
program. Ez a pályázat tette lehetővé azt, hogy a 
2013. május 29-én a tóparton szervezett családi nap 
keretében reggel 9 órától délután 16 óráig a szülők és 

gyermekek folyamatosan kézműves tevékenységet 
folytassanak. Jelenleg is megtekinthető a Művelődési 
Ház aulájában az a kiállítás, amelyet a gyermekek 
állítottak össze munkáikból, és amelyről a Kölcsey 
Televízió is hírt adott. A megvalósításban érintett 
szakemberek a tehetséggondozás témakörben trénin-
gen vettek részt. (További információ: http://

(folytatás a következő oldalon) 
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NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

www.dgweb.hu/ifiapagy/?q=ntpotm/ntpotmkezdo)  
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-

sége támogatást nyújtott az „Alkotással a tehetsé-
gért” című programunkra, amelynek célcsoportját a 

10-14 éves gyer-
mekek képezik. 
Májusban zajlott 
a program beve-
zető szakasza, 
július 15-18-án 
egy tábor kereté-
ben kerül sor az 
intenzív szakasz-
ra, majd ezt 
követi a nyár 
folyamán az ún. 
elmélyítő sza-
kasz. A program 

során a gyermekek elmélyednek egy-egy kézműves 
technikában úgy, hogy alkotásokat hoznak létre.  

 

A kézművesház és ifjúsági centrum krónikája 
Heti rendszerességű foglalkozásaink a felnőtt 

és gyermek alkotóház, ifjúsági klub. 
A felnőtt alkotóház tagjai állandó résztvevői a 

nyíregyházi  Korzóban KORKÉP néven idén új 
kezdeményezésként induló kézműves piacnak, és az 
OTP udvarban létrehozott Helyi Érték Napnak.  

Május 28-án látogatást tett a kézműves műhelyben 
Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár 
asszony, aki elismerését fejezte ki munkánk iránt, és 
tartalmas szakmai megbeszélést folytathattunk vele. 

Két alkalommal szerveztünk szakmai bemuta-

tót. Áprilisban Fehér Mihály kosárfonó népi iparmű-
vész volt a vendégünk. Júniusban Katonáné Tóth 
Judit, a paverpol magyarországi képviselője mutatta be 
a textilszobrászat alapjait.  

Május 29-én az alkotóház felnőtt tagjai az óvodai 
családi napon egész napos kézműves bemutatót 
és foglalkoztatást vezettek, ezen felül egyesületünk 
anyagilag támogatta az ugrálóvár kölcsönzését.  

Május 30-án foglalkoztatóként vettünk részt a 
Kistérségi Gyermekfesztiválon, Nyírmadán. 

Meghívás alapján két iskolában, Nyírmadán és 
Magyon tartottunk gyermek foglalkoztatást május-
ban. 

Június 14-én a Gyerekesély Program keretében egy 
óvodás csoporttal (50 fő) Hortobágyra tettünk láto-
gatást, ahol a kézműves udvarban a gyerekek mester-
ségeket próbálhattak ki, és megtekintettük a madár-
kórházat.  

Az önkormányzat felkérésére június 29-én testvér-
településünkön, Székelytamásfalván gyermekeknek 
és felnőtteknek szerveztünk több mint 100 főt meg-
mozgató két órás kreatív alkotási lehetőséget, amely 

része volt településünk bemutatkozásának. 
 

Nyári programjaink 
A már jól ismert, rendszeres heti foglalkozásaink 

mellett hirdetjük, hogy 2013. augusztus 5-9. között 
szervezzük a nyári kézműves és szabadidős tábo-
runkat. 

Augusztus folyamán fafaragás szakmai bemutató is 
várható. 

A fentebb leírt pályázati programjaink szakmai 
megvalósítása folyamatosan zajlik. 

 

Honlapunk: www.dgweb.hu/ifiapagy/ 
 

A Baktalórántházi Kistérségben megvalósuló 
TÁMOP-5.2.3-09/1-2010-0001 számú „Lehet jobb a 
gyerekeknek a Baktalórántházi Kistérségben” című 
pályázati programot az Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatja. A program az Európai Szociális 
Alap közreműködésével valósul meg. 

Dezső Gergelyné, kézművesház vezető 
Dr. Dezső Gergely, elnök 

Az elmúlt időszak igen mozgalmas volt intézményünk 
életében. Hétköznapjainkat tartalmas és színvonalas 
programok, kirándulások tették színesebbé. 
A Kézműves Ház vezetőjének kezdeményezésére 
sikeres tehetséggondozó pályázatban vettünk részt. 
Ennek köszönhetően sokféle tevékenységbe bekap-
csolódtunk a gyerekekkel. Különböző technikákat 
sajátítottak el, új anyagokat ismertek meg. Betekintést 
nyertek a képzőművészet rejtelmeibe, múzeumi láto-
gatásunk alkalmával a néprajzi gyűjteményekre csodál-
kozhattak rá. 
Agyagozás alkalmával nyomon követték és részesei is 
voltak egy-egy cserépedény elkészítésének. De ezen 
kívül sokat rajzoltak, festettek, varrtak, papírból játé-
kos formákat hajtogattak, a nagyobbak nemezeléssel 

virágot készítettek, gyöngyöt fűztek. Ezek a tevékeny-
ségek a gyermekek személyiségének pozitív alakulását 
segítették. Finommotorikájuk, esztétikai érzékük, tér 
és alaklátásuk, gondolkodásuk, szociális, testi, anya-
nyelvi, értelmi kompetenciájuk fejlődött. 
A májusban megrendezett családi nap a gyermekek-
nek és a szülőknek egyaránt felejthetetlen élmény volt. 
Ezzel a rendezvényünkkel szeretnénk hagyományt 
teremteni. 
Ezen túlmenően megünnepeltük a Víz Világnapját, a 
Föld Napján a Kenderáztatóhoz kirándultunk. Részt 
vettünk bábszínházi előadásokon is. 
A Sóstói Vadasparki látogatásunkat a Baktalórántházi 
Kistérségnek köszönhetjük. Minden gyermek nagyon 
jól érezte magát, sok-sok élménnyel lett gazdagabb. 

Májusban már a nagycsoportosaink lelkesen készültek 
az iskolára. Meglátogatták az elsősöket, illetve a tanító 
néni az iskolába készülő gyerekeket. Szeptemberben 
22 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. Májusban 
megtörtént az óvodás korú gyermekek beiratkozása 
23 új gyermeket írattak be. A bölcsődébe folyamato-
san történik a jelentkezés és beiratkozás. Jelenleg teljes 
létszámmal működik. Ősszel néhányan a kiscsoportba 
kerülnek, helyettük várjuk az új jelentkezőket. 
Intézményünk augusztus 5-től a nyári nagytakarítás 
miatt zárva tart. Az első munkanap 2013. szeptember 
2., hétfő. 
A gyermekeknek kívánok a szünetre kellemes pihe-
nést, élményekben gazdag nyarat. 

Kissné Leveleki Mária, óvodavezető 

A Tehetséggondozó Pályázathoz készített munkákból 

kiállítást rendeztünk a gyerekekkel közösen, mely a 

Teleházban megtekinthető július utolsó hetéig 

A Föld Napja alkalmából kilátogattunk a tópartra A nagycsoportosok búcsaja 

Közös tornával indítottuk a Családi Napot Az állatkertben betekintést nyertünk az óceán élővilágába is A gyerekek is kipróbálhatták a korongok használatát 
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Lehet jobb a gyerekeknek 
 

A Baktalórántházi Kistérség egy nyertes pályázata a 
Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházi Kistérség-
ben. Ebben a tanévben is részesei lehettünk program-
jaiknak, rendezvényeiknek. Ősszel szaktanácsadóik 
látogattak el iskolánkba, akik részt vettek tanítási 
órákon alsó és felső tagozatban egyaránt. Szakembe-
rek tartottak pályaorientációs órákat a 8., majd a 7. 
osztályosoknak, ezzel is segítve a továbbtanulás előtt 
álló tanulókat a pályaválasztásban. Üzem- és gyárláto-
gatáson vehettek részt, valamint középiskolákba láto-
gattak el, ahol betekintést nyerhettek az ott folyó 
munkákba. A kisebbeknek színházi előadást szervez-
tek a helyi Teleházban, majd a Dongó együttes kon-
certjén érezhették jól magukat kisdiákjaink. Két fő 

pedagógus szakmai műhelyen vett részt a 
baktalórántházi általános iskolában. Nyírmadán a 
Jóléti tónál gyermekfesztivált szerveztek a kistérség 
általános iskolásainak. Apagyról 15 tanuló vehetett 

részt ezen a jól szervezett, színes programokkal tarkí-
tott rendezvényen. Sorsolás útján 25 diák és két kísérő 
pedagógus nyert belépőt a leveleki strandra. Az oda-
vissza utazáshoz autóbuszt biztosítanak a csoport 
számára. Augusztus 5-11. között 5 tanuló fog részt 
venni 7 napos nyelvi táborban a Levelek Kemping-
ben. Egy fő pedagógus vesz részt a nyelvi táborban, 
mint nyelvtanár, egy fő pedagógus az olvasótáborban, 
mint felügyelő tanár. A gyerekek és felnőttek prog-
ramjainak, rendezvényeinek költségeit a pályázat 
biztosította. Örülünk, hogy mi is részesei lehettünk 
ezeknek. Reméljük, továbbra is lesz még lehetőségünk 
a kistérség által szervezett programokon, rendezvé-
nyeken iskolánk diákjainak, pedagógusainak részt 
venni. 

Siklódi Lászlóné, igazgatóhelyettes 

LENGYELORSZÁGBAN JÁRTUNK 

Május 20-24 között a Comenius-Európa közös nyelve a zene iskolai projekt 
keretében lehetősége nyílt 4 pedagógusnak ellátogatni Lengyelországba, Leszno 
város iskolájába. Szeretettel fogadtak bennünket, és a másik három projektben 
lévő ország pedagógusait. Szép, modern, jól felszerelt intézményben találtuk 
magunkat. Betekinthettünk a tanítási órák folyamatába, a diákok-tanárok munká-
jába. Pedagógiai rendszerükben, módszereikben fedezhettünk fel a mienkétől 
eltérőeket. Bemutatkozó műsorukban zenés, táncos produkciókat adtak elő a 
tanulók. Vendégszereplőként láthattuk egy népművészeti táncegyüttes műsorát. 
Iskolán kívüli programokat is szerveztek számunkra: látogatás a helyi tv-nél, 
városnézés, boowlingozás. Kirándultunk Poznan városába, ahol először színház-

látogatáson, majd hang-
szerkiállításon vettünk 
részt. A hangszermúze-
um kétemeletes épületé-
ben rengeteg szebbnél-
szebb és érdekesebb 
hangszert pásztázhattunk 
végig. Hasznos és építő 
volt betekinteni  más 
ország iskolájának életé-
be, munkájába. Nagyon 
jól éreztük magunkat, 
remek vendéglátóink 
voltak lengyel kollegáink. 

Siklódi Lászlóné  

JUTALOMKIRÁNDULÁS 

A tanév befejeztével június 21-én 30 szorgalmas, javító tanuló és kísérőik 
vettek részt jutalomkiránduláson. A csoport Diósgyőrbe és Lillafüredre látogatott 
el. Az utazás teljes költségét az ősszel megrendezett jótékonysági bál bevételéből 
fedeztük.  

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY APAGYON 

Június 3-7. között az Apagyi Általános Iskola volt a házigazdája a kétéves 
Comenius-projekt  befejezésének. A Tempus Közalapítvány anyagi támogatásával 
a két év folyamán rengeteg tevékenységet végezhettünk zenei témában és gyakran 
került sor a partnerországok iskoláinak meglátogatására, melyek mind a tanulók-
nak, mind a pedagógusoknak nagyon tanulságosak voltak. Apagy első alkalommal 
vett részt az Egész életen át tartó tanulás –nemzetközi iskolai együttműködések 
programjában, de nagy örömünkre sok segítséget kaptunk munkánkhoz a partne-
rországok projektvezetőitől. Egy projektzárón természetesen az eredményeken 
van a hangsúly, valamint azok terjesztésén, fenntarthatóságán és a jó gyakorlatok 
átvételén. A sokféle projektmunka új színt hozott az iskola életébe. Tanulóink 

zenés programjára nemcsak külföldi vendégeink voltak kíváncsiak, hanem sok 
szülő, az óvodások, az Önkormányzat dolgozói és a település lakói is. Különböző 
kiállításaink megtekinthetőek az iskola aulájában. Cseh, lengyel, szlovák és német 
vendégeinknek igyekeztünk lakóhelyünkön kívül Nyíregyházát, Sóstót, Tokajt és 
Hortobágyot is megmutatni. Ezúton szeretnénk megköszönni partnereink segítsé-
gét, melyek: a Vivaldi Zeneiskola,a helyi  Óvoda, Női Kórus,  a Kézművesház, a 
Református egyház és az Önkormányzat voltak. Az együttműködés légköre mind-
végig toleráns, barátságos volt, így kis pihenő után újabb projektet indítunk a 
jövőben.  

Benga Andrásné, projektvezető 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Tanulóink ebben a tanévben is szépen szerepeltek 

tanulmányi versenyeken. A következő helyezéseket 

érték el. 

 

Iskolaszövetségi versenyek: 

Népdaléneklési verseny, Magy: 

Szegfű Anna 7.o.  1. hely 

Nyelvtan-helyesírási verseny, Napkor: 

Kulin Gréta 8.o. 1. hely 

Miklós Balázs 6.o. 3. hely 

Barkó Patrik 5.o. 3. hely 

Kazinczy szép kiejtési verseny, Nyírkércs:  

Varga Virág 8.o. 3. hely 

Kémia verseny, Levelek: 

Király Gabriella 8.o. 1. hely 

Barkó József 8.o. 2. hely 

Hegedűs Márk 8.o. 3. hely 

Szövegértési verseny, Napkor: 

Csoma Panna 4.o. 1. hely 

Szavalóverseny, Apagy: 

Varga Virág 8.o. 1. hely 

Matematika verseny, Napkor: 

Barkó Patrik 5.o. 3. hely 

Miklós Balázs 6.o. 1. hely 

Jászter Vanessza 7.o. 3. hely 

Barkó József 8.o. 2. hely 

Baranyi Noémi 8.o. 3.hely 

 

Kistérségi verseny: 

Vág-Ma az eszed műveltségi verseny, Baktalórántháza 

Barkó József 8.o.  1. hely 

Kulin Gréta 8.o.  2. hely 

 

Megyei versenyek: 

Német nyelvi verseny – Jókai, Nyíregyháza 

Kulin Gréta 8.o. 1. hely 

Baranyi Noémi 8.o. 4. hely 

Tehetségkutató német nyelvi verseny-Zelk, Nyíregyháza 

Kulin Gréta 8.o. 3. hely 

Király Gabriella 8.o. 6. hely 

Baranyi Noémi 8.o. 8. hely 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez diákjainknak, 

felkészítőiknek. 

Siklódi Lászlóné, igazgatóhelyettes 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Véget ért a 2013/2013-as tanév 
 

A 2012/2013-as tanév több szempontból is rendhagyó volt. 2012. szep-
tember 1-től az iskolák életét egy új törvény, a Köznevelési Törvény 
fogta át. Az iskolák kiemelt feladatává tette a nevelést. Szintén szeptem-
ber 1-től a tanköteles kor 18 évről 16 évre mérséklődött, ami persze nem 
jelenti azt, hogy abba is kell hagyni a tanulást. Az első és ötödik évfo-
lyamokon bevezettük a mindennapos testnevelést. 2013. január 1-től 
iskolánk állami fenntartásba került. Intézményünk a Nyíregyházi Tanker-
ület fennhatósága alá tartozik. Az átállás folyamatos volt, igyekeztünk úgy 
eljárni, hogy a gyerekek és a szülők minél kevesebbet érezzenek belőle. 
Új nevet kapott az iskola is, ezentúl a nevünk Apagyi Zrínyi Ilona Általá-
nos Iskola. A tanév során a tantestület összetételében is jelentős változá-
sok történtek. Nyugdíjba vonult Szilágyi Andrásné, Szathmári Tiborné, 
Kodácsi Jánosné pedagógusok, valamint Jurkinya József karbantartó. 
Ezúton is köszönöm sok évtizedes munkájukat, boldog, jó egészségben 
telő nyugdíjas éveket kívánok nekik. Az elmúlt tanévről röviden a statisz-
tika tükrében. 8 tanulócsoportban 163 tanuló kezdte meg a tanévet és 

162 fejezte be. A 162 tanulóból eredményesen zárt 155 tanuló, ered-
ménytelenül 7 tanuló. Közülük 3-an évfolyamot ismételnek, 4-en augusz-
tus végén javítóvizsgát tehetnek. Nagyon sokan értek el kiváló ered-
ményt, s büszkék lehetnek teljesítményükre. Kitűnő eredményt ért el 34 
tanuló, jeles eredményt 14 tanuló. Gratulálunk nekik és szüleiknek, jövő-
re is törekedjenek ennek az eredménynek a megtartására.  Nyolcadikosa-
inktól június 15-én ünnepélyes keretek között búcsúztunk el. Reméljük,  
a középiskolában sikeresen veszik majd az akadályokat. Hatan gimnázi-
umban, hatan szakközépiskolában, tízen szakiskolában tanulnak tovább.  
Az előző tanévhez képest kismértékben csökkent a mulasztott napok 
száma. Jelentősen csökkent viszont örömünkre az igazolatlanul mulasz-
tott napok száma. Mire ez az újság megjelenik, már javában tart a vaká-
ció. Szeretném felhívni tanulóink figyelmét arra, hogy a vakáció, a sza-
badság a kikapcsolódás mellett nagyon sok veszélyt is rejt. Tartsátok be a 
közlekedés szabályait és mindig figyeljetek egymásra!  Szeptemberben 
mindenkivel egészségesen, kipihenten szeretnénk találkozni. Élmények-
ben gazdag, szép nyarat kívánok mindenkinek! 

Benga András, igazgató 

Június hónap jeles napja, Péter és Pál főapostolok ünnepe. Hagyomá-
nyosan az aratás kezdete, ilyenkor megszakad a búza töve, beérett a min-
dennapi kenyérnekvaló, meg kell fenni a kaszát—gyermekkoromban még 
kézzel arattak--,fölhelyezni rá a csapófát. A bizánci rítusban oly jeles nap 
ez, hogy még külön böjti időszaka is van. Hossza a húsvét időpontjától 
függően változó. Böjti fegyelme nem olyan szigorú, mint a nagyböjté. Bár 
eredete igen ősi, az ókeresztény korra megy vissza. 

E jeles ünnep első kiemelkedő személye Péter apostol. Az egyszerű 
halász ember otthagyja a tó partján-nemcsak a csónakját és a hálót- ha-
nem eddigi életét is, és Krisztus hívására elindul, hogy az emberek halá-
szává legyen. Neki is meg kellett vívnia a maga harcát, hogy új emberré 
szülessen Krisztusban. „ Simon, Simon! A sátán kikért titeket, hogy meg-
rostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy meg ne fogyat-
kozzék a hited…”Lk: 22,31  Jézus aztán az ő gondjaira bízta egyházát, 
ezekkel a szavakkal: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az 
alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.” 

Pál hittérítő volt, az ő rendíthetetlen lelkesedésének köszönhető, hogy 
a kereszténység elterjedt, kitartó munkásságának eredménye, hogy oly 
sok helyre eljutott az örömhír. Ő volt Saulus, aki római polgárként üldöz-
te a keresztényeket, míg a damaszkuszi úton, örökre rátalált Krisztusra. 

Június az iskolai évzárók a ballagások időszaka. A tanévzáró után 
vissza kell tekintenünk a mögöttünk hagyott esztendőre is. Elsőként az 
óvodásokra emlékezem. Nekem is új volt ez, mondhatnám úgy is tanuló-
év. Az iskolások hitoktatását már évtizedek óta végzem. Persze, ez az 

esztendő az ismerkedés éve is volt. Kölcsönösen kellett egymáshoz iga-
zodnunk, de reméljük, hogy a következő évek már eredményesebbek 
lesznek 

Szeptembertől az első és az ötödik osztályban—a törvény előírása 
szerint--- kötelező lesz a hittan és az erkölcstan  oktatása. Örülök annak, 
hogy itt Apagyon, csak hittan oktatás lesz. Bár, igazából a hitet és az 
erkölcsöt nem lehet külön választani, mert az ember az erkölcsöt csak a 
hitén, a vallásán keresztül tudja gyakorolni. A természetben nincs se 
erkölcs, se vallás, se művészet. Az ember viszont születésétől fogva nyi-
tott az Istenre, ezért keresi a természetfölöttit. „ Nem keresnél, ha már 
megtaláltál volna „—mondja Szent Ágoston. Az ember az egyetlen lény, 
aki képes felfogni, hogy van az életnek értelme, érték rendje, s ennek 
befogadása által leszünk képesek arra, hogy megkülönböztessük a jót a 
rossztól. A nem- ember és az ember közti különbség lényege, hogy utób-
bi megkérdezi: miért ? Miért-mitől jó a helyes és mitől rossz a helytelen?  
És viselkedését a választól teszi függővé. 

Sokszor hallom politikusok, neves személyiségek szájából, bizonyos 
értékrendre való hivatkozást, többek között „ európai értékrend”. A 
kérdés csak az, honnan meríti és mennyire időtálló. Nekünk keresztény 
embereknek az értékrendje a Szentírásból nyeri értelmét, mely örök és 
időtálló. Ezért fontos a hit és erkölcstan oktatása, mely által megismerjük, 
hogy csak ilyen stabil sziklára lehet és kell építenünk életünket 

Buda Attila 
parochus  

Elérkezett a nyár, a kikapcsolódás, a felüdülés időszaka, viszont az 

ezt megelőző hónapok eseménydúsan teltek. Május első vasárnapján 4 

elsőáldozó gyermek fogadta szívébe a szentségi Jézust. Több hónapon 

keresztül készültek erre a nagy pillanatra, amikor először találkozhattak 

Jézussal a kenyér és a bor színében.  Május 26-án tizenöt fiatal részesült a 

bérmálás szentségében. Ünnepi szentmise keretében a napkori templom-

ban Bosák Nándor püspök atya szolgáltatta ki számukra a szentséget, 

kapták a Szentlélek ajándékait. Reméljük, hogy ez a szentség megerősíti 

őket abban, hogy egyházunk tevékeny, hitét gyakorló fiataljai legyenek. 

Június másodikán az Úrnapi körmenetben az Oltáriszentséget ünnepel-

tük. Június 9-én a napkori egyházközség híveivel együtt gyalogos zarán-

doklat indult Máriapócsra. Apagyról is szép számmal vettek részt és bíz-

ták magukat, családjaikat, községünket, egyházainkat a Szűzanya gondvi-

selő szeretetére. A hosszú gyaloglás után sokan elérzékenyülve léptek a 

Kegytemplomba. Hálát adtak azért, hogy fáradalmak árán, de megérkez-

tek Szűz Mária oltalmazó jelenlétébe. Imáikkal és énekeikkel köszöntöt-

ték Égi Édesanyánkat, ami nagyon szép és megható jelenet volt minden 

ott lévő számára. Délután szentmisével és litániával, valamint a jótevőin-

kért való imádkozással zárult a zarándoklat. Valóban köszönettel tarto-

zunk a Jó Istennek, hogy a mai nehéz időben vannak még olyan nagylel-

kű emberek, akik Isten házának ügyét fontosnak tartják. Itt szeretnénk 

köszönetet mondani Szabados Lászlónak, Szegfű Tibor festőnek, Kiss 

István polgármester Úrnak, hogy elkészülhetett templomunk külső festé-

si munkálata. Áldozatukat a Jó Isten sokszorosan jutalmazza meg, adjon 

nekik erőt, egészséget, sikereket további életükben.  Köszönjük minda-

zoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak, hogy templomunk Isten 

dicsőségére megszépülhetett. 

Gyermekeinknek lezárult a hittanos év, remélhetőleg a jól megérde-

melt pihenés időszaka következhet számukra. Az új tanév hoz majd némi 

változást, amelyről tájékoztatjuk majd őket. Július utolsó hetében a nap-

kori egyházközség fiataljaival együtt sátortábor indul Szemerére.  Jelent-

kezni  Lipták Zoltánnénál Napkoron lehet. 

Minden kedves olvasónknak kívánok a nyárra kellemes időtöltést. 

Akik dolgoznak, eredményes jó munkát! 

Ignáczné Fejes Ildikó 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
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REFORMÁTUS EGYHÁZ 

MAGYAR APOSTOLI GYÜLEKEZET 

Folyóvizek mellé ültetett fa 
 
Az 1. zsoltár az Istenben bízó embert folyóvizek mellé ültetett fához 

hasonlítja, amelynek levele nem hervad el, és idejében megadja a gyümöl-
csét. Ez a kép jobban érthető, ha figyelembe vesszük az ókori Palesztína 
félsivatagos éghajlatát és azt, hogy a folyóktól távol a fák egyáltalán nem 
maradtak életben, mert csak a folyók mentén volt elegendően magas a 
talajvíz szintje. Ezért a folyóvíz közelsége nem csak afféle mennyiségi 
többletet jelentett a fáknak, hanem létkérdés volt. Gyökerük keserves 
munkával tört utat a köves talaj mélyébe, ahol az éltető vizet elérhette. 

Napjainkban ismert az ún. hidropóniás növénytermesztés, és ennek 
továbbfejlesztett változata az akvapóniás techológia. A zöldségek föld 
nélkül, vizes tápoldatban állva vagy úszva fejlődnek. Nagyon elmés, gaz-
daságos megoldás. Azt gondolhatnánk: hol van már a görcsösen erőlkö-
dő sivatagi fa! Ma már nem kell a víz után keresgélni: benne úsznak a 
saláták, répák és sok más egészséges konyhakerti növény. 

Igen ám, de ezzel a módszerrel FÁT nem lehet nevelni. Így van ezzel 
a lelkünk is. A jólét tápoldatában úszva a lélek nem érzi, hogy mélyre 
kellene hatolnia, sok esetben megelégszik a felületességgel. Nem kell több 

neki néhány szép éneknél, időnként elejtett kedves szavaknál, szép ha-
gyományoknál, sőt esetenként a mások hite is bőven elegendő neki, a 
sajátjával mit sem törődik. Kábultan éli „hidropóniás saláta-
kereszténységét”, amely azonban csak addig tart, amíg a tápoldat: a testi-
lelki kényelem, a külső megerősítés körülveszi. 

Isten arra hívott el, hogy erős fává növekedjen hitéletünk, amely kiállja 
a viharokat, nem hervad el a nehézségek között sem, nem élősködik, sőt 
képes mások számára értékeket közvetíteni. Igen ám, de ennek ára van. A 
gyökereknek mélyre kell hatolni. Oda, ahol a mosolygós felszín alatt 
irigység, önzés, gátlástalanság, házasságtörés, pénzimádat, a bűn ezernyi 
kősziklája van. Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy a bűn felett 
győzelmet adjon az embereknek. Bár a győzelem garantált, mégis kérdés, 
hogy felvállaljuk-e ezt a harcot. 

Ne csapjon be a múlandó kényelem, a látszólagos békesség: az embe-
rek lelke mélyén küzdelem, sok fájdalom van, és egy olyan űr, amit csak 
Isten tud betölteni. A Biblia arra bíztat minket, hogy Istenre támaszkodva 
legyünk őszinték önmagunkhoz, és gyökeresen szakítsunk a bűnnel, hogy 
azután maga Krisztus, az Élő Víz tölthesse be lelkünket. 

Dr. Dezső Gergely, lelkipásztor 

A székelytamásfalvi testvértelepülés lakóival való június végi találko-
zás során több alkalommal végezhettem igei szolgálatot. Mindig az volt 
az érzésem, hogy apagyiak és székelytamásfalviak egyáltalán nem vagyunk 
idegenek egymás számára. Egy, összetartó közösség voltunk a templom-
ban a kórustalálkozó alatt, a vasárnapi istentisztelet alatt és természetesen 
a Thúry-kastély udvarán a falunapi programok alatt. Mi a titka az ilyen 
összetartó közösségnek? Mihez is hasonlítható az ilyen közösség. Bár-
mennyire is furcsa lesz első hallásra a hasonlat az ilyen közösséget legin-
kább egy hordóhoz hasonlítanám. Ugye láttunk már hordót? Nem sokan 
tudnak hordót készíteni. Jó mesterember kell hozzá. A hordó nem egy 
darabból áll, hanem sok részből és ennek a sok résznek kell pontosan 
egybe állni. Négy dolog kell a jó hordó készítéséhez: 

1. Jó alapjának kell lenni. 

2. Minden dongának pontosan az alaphoz kell illeszkedni. 

3. Mindegyiknek pontosan a másikhoz kell illeszkedni. 

4. Mindegyiket szorosan össze kell, hogy tartsa az abroncs. 

Az egyik donga lehet keskeny, a másik széles, azért még lehet belőle 
jó hordó. Azonban ha valami bekerül a dongák közé, nem lesz belőle 
használható hordó. Ha a részek egész közel vannak is egymáshoz, de 
nem érintkeznek, nem lesz belőle hordó. Tehát, ha van jó alapunk és 
minden rész az aljától a tetejéig a másikhoz illeszkedik, jó hordónk van-e 
már? Nem, csak egy pillanatig fogja tartani a folyadékot, mert nincsen 
rajta abroncs. Az abroncs szorítja a részeket szorosan egymáshoz. 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus 
Krisztus.” (1 Kor 3, 11) – írja Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek. Itt 
van a jó alap. Tökéletes alap. Minden igaz hívő ezen az alapon nyugszik 
és egybe van kapcsolva a Szentlélek által.  

Csak valami akadály ne kerüljön a hívek közé. Ugye, ha a hordó ré-
szei közé valami kis akadály kerül, rögtön tönkre teszi a hordót. Így mű-
ködik ez a keresztyén életben is. Mi lehet az akadály? Az a veszekedés, az 
a kemény szó, az a pénz, vagy valamilyen érték, amely a testvért a testvér-
től elválasztja. Mi lehet az a kis rés a részek között, amelyen a víz kiszivá-
roghat? Az a keményszívűség, az a büszkeség. az a személyválogatás, ami 
elválasztja az embert az embertől.  

Ami összetarthat, az maga a szeretet. Az abroncs a szeretet. Ha a 
szeretet köteléke szorít egymáshoz, akkor leszünk egybeszerkesztve. „A 
szeretet, amely türelmes, jóságos, amely nem irigykedik, nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de 
együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr.” 1 Kor 13, 4-7 

Ilyen közösségekre van szüksége a világnak. Közösségeinknek pedig 
azt kívánom, hogy a hordó hasonlatát szem előtt tartva élhessük életün-
ket. 

Gyülekezetünk életének nagy, boldog ünnepi eseménye volt az elmúlt 
időszakban a konfirmáció. Hat fiatal – Bíró Hédi, Farkas Nikolett, 
Nyisztor Bianka, Paczári Patrícia, Szilágyi Tibor és Zajder Patrik - 
tett szép bizonyságot a konfirmációi felkészülés során szerzett ismerete-
ikről, majd fogadalmat Jézus Krisztus követésére május 12-én vasárnap 
az ünnepi konfirmációi istentiszteleten. Istennek áldása legyen konfirmált 
fiataljaink életén! (Konf. kép) 

Hittanos gyermekeinknek „vakációs bibliai hetet” szeretnénk tarta-
ni a szünidőben. Erre az alkalomra a júliusi hónap második felében sze-
retnénk sort keríteni. Július 22-26-a között délután 14.00 órától 18.00 
óráig tervezzük a foglalkozásokat. Reméljük, hogy a bibliai történetek, a 
vetélkedők, a kirándulások, a kézműves foglalkozások és a játékok mara-
dandó élményeket adnak majd a gyermekek számára. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 

Természetesen nyári gyülekezeti kirándulást is tervezünk. Terveink 
szerint a kirándulásra augusztus 10-én szombaton fog sor kerülni. Úti 
célunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Szeretettel várjuk 
a kirándulni szeretőket! 

Kozma Mihály 

református lelkész 
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ASZTALITENISZ 

LABDARÚGÁS 

A 2012/2013. évi csapatbajnokságban szakosztá-
lyunk négy csapatának a mérlege: NB I. 6. helyezett; 
NB III. 1. helyezett; Megyei bajnokság: IV.csapat 
1.hely, III.csapat 3.hely 

Két bajnoki cím egy harmadik hely és a bajno-
ki év végén két egyéni első hely: Fodor István az 
NB III-as Top 12, míg Nyikos Róbert a megyei 
Top 12. első helyezettje lett. 

Szép eredmények, de ami feltehette volna a koronát 
erre a kimagasló szereplésre az az NB I-es csapat 
dobogós helyezése. Sajnos a balszerencsésen elveszí-
tett hat 10-8-as vereség miatt ez nem sikerült. Keres-
hetnénk az okát de már nincs jelentősége, főleg abban 
a tudatban, hogy a szakosztály a következő bajnoki 
évre már nem is tudja minden osztályban elindítani a 
csapatait. 

De ne szaladjunk ennyire előre, azért értékeljük a 
szép eredményeket. Az NB III-as bajnokságban a 
második számú csapatunk veretlenül, 15 győzelem 1 
döntetlennel zárta a csoportját. Ezt követően a régió 
másik csoportjának első helyezettjével (Eger II) kellett 
megmérkőzni a régió bajnoki címéért. Egy találkozón 
dőlt el a bajnoki cím, melyet Egerben kellett megvív-
nunk, de a hazai pálya előnye sem segített a hazaiak-
nak, csapatunk magabiztos játékkal, 15-3-ra megnyer-
te a mérkőzést, és ezzel begyűjtötte a bajnoki címet és 
a jogot az NB II-es indulásra. Most már tudjuk, hogy 
az osztályváltás elmaradt. Anyagi gondok miatt csak 
az NB III-ban szerepel a csapat a következő bajnoki 

évben is, igaz hogy ez már egy 
teljesen más összetételű csapat 
lesz, melynek a neve: ÚTFESTŐK-
APAGY SE II. A megyei csapat-
bajnokságban régen látott színvo-
nalas élmezőny jött össze, de a 
végén mi örülhettünk, mivel a IV. 
számú csapatunk vereség nélkül, 1 
pont előnnyel megnyerte a bajno-
ki címet és a jogot az NB III-as 
indulásra - ami ugyancsak nem 
történt meg. A III. számú csapa-
tunk jól hajrázott, és megszerezte 
a 3 helyezést, megelőzve a nagy 
rivális Mátészalka csapatát. A 
bajnokság végén aztán az egyéni 
záróversenyen is remekeltünk. A 
megyei Top 12-n bravúros játék-
kal, vereség nélkül Nyikos Róbert 
megérdemelten nyert a nagy 
riválisok előtt. Az NB III-as Top 
12-n Fodor István megállíthatat-
lan volt, így az első hely megszerzése borítékolható 
volt. Nem mellesleg a második helyezett is csapatunk 
játékosa, Szűcs Attila lett, aki szintén vereség nélkül 
jutott a döntőig. 

Az őszi kezdésre így az NB I-es csapat készülhet, 
míg az NB II-be nem nevezzük csapatunkat, marad az 
NB III-ban, míg a megyei bajnokságból feljutó csapat 

sem indul az NB III-ban és elképzelhető, hogy a 
megyei bajnokságban is csak egy csapattal indulunk el. 
Várhatóan több játékos távozik a szakosztálytól, amit 
nagyon sajnálunk. A csapatok összeállításán még 
dolgozunk, hogy minél eredményesebben szerepelje-
nek a következő szezonban. 

Oszlánszki László, szakosztályvezető 

Ismét véget ért egy szezon a Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. A 
haloványan sikerült őszi szezont mindkét csapatunk sikeresen folytatta tavasszal, 
így a felnőtt csapat már a bajnokság befejezése előtt több fordulóval biztosította 
be a bent maradást, végül a 9. lett. 

Az őszi szezonhoz képest (14 pont), megdupláztuk (28 pont) pontjaink számát 
úgy, hogy még legalább 5-6 pontot szórakoztunk el. A tavaszi szezonban, ha 
külön értékelnénk a tabellás helyezést, csak a bajnok Volán-Sényő SC csapata 
szerzett több pontot (33 pont). A télen igazolt játékosok beilleszkedtek a csapatba, 
a több játékos, többféle lehetőséget biztosított mérkőzéseken. A nyári szünet nem 
lesz hosszú, július közepétől már edzőmérkőzéseket kötöttünk le, augusztusban 
MK mérkőzések lesznek, a bajnokság augusztus 18-án kezdődik. Amennyiben 

távozók lesznek a csapatból, akkor mi is igazolni fogunk játékosokat. Az ifjúsági 
csapat szintén jól teljesített, főleg ha tudjuk „kapus” nélkül. Sajnos kapusaink 
menet közben lemorzsolódtak, így több esetben mezőny-játékos oldotta meg a 
kapus feladatokat. Pataki Tibor személyében ismét debütált felnőtt bajnoki mérkő-
zésen helyi ifjúsági korú játékos, aminek mindenki örülhet. Támba Tamás lett a 
legjobb játékos 2012-2013-as szezonban, a játékosok, a vezetők és a szurkolói 
csoport választása alapján. 

Ez úton is köszönjük a szurkolók, a szponzorok és az önkormányzat támogatá-
sát. 

Szegfű Mihály 
edző 

IDŐSEK OTTHONA 

Otthonunkba az elmúlt időszakban több új lakó költözött be. Vannak közöt-
tük apagyiak, érkeztek a környező településekről. Sokkal messzebbről is, hiszen 
Pécsről is jöttek hozzánk. Bár a Pécsről érkezett néni itt Apagyon született. Intéz-
ményünk lakója lett egy nyírtéti 101. éves néni, aki 1912. októberében született. 
Fel sem lehet mérni mennyi mindent látott, tapasztalt hosszú élete során!  

Mindennapjaink derűsebbé tételében segítenek a Dezső Marianna által tartott 
kézműves foglalkozások. Az itt készült dolgok aktuális ünnepekhez, évszakokhoz 
kapcsolódnak. Sokat jelentenek időseinknek a lelkészek látogatásai. Szeretettel 
várjuk Őket továbbra is!  

Az udvarunkon lévő kemencében készítettük vacsorát. A kemence befűtését 
Baranyai Laci bácsi vállalta. Bizonyára jól csinálta, mert a kenyérlángos nagyon 
ízlett az időseknek.   

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által hirdetett pályázaton két 
darab elektromos betegágyat és a hozzá tartozó kompresszoros, decubitus matra-
cot sikerült nyernünk. Megkönnyíti az ápolási munkát. Nagy segítséget nyújt a 
felfekvések megelőzésében. 

Szűcs Tiborné 
intézményvezető 

Laci bácsi fűti a kemencét Elkészült a vacsora Kézműves foglalkozás 

Az NB-III-as bajnok csapat 


